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Humenčanov čaká leto plné umenia a kultúry

Nové exponáty v prírodovednej 
expozícii Vihorlatského múzea 
v Humennom 

Platany v Parku mieru 
postrekujú proti škodcovi

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Milan Potocký, Humenné

Festival podujatí s názvom Leto doma 
odštartoval v Humennom koncom júna 
a potrvá až do začiatku augusta. Priesto-
ry, ktoré budú najbližšie týždne miestom 
zaujímavých  kultúrnych  a  umeleckých 
podujatí, stretnutí, poskytol bezplatne 
umelcom  a  širokej  verejnosti  generálny 
riaditeľ  spoločnosti  Chemes,  a.  s.,  Hu-
menné JUDr. Dávid Molnár. Sériu podu-
jatí odštartovala výstava fotografa Jozefa 
Ondzika,  ktorá  potrvá  až  do  4.  augusta. 

Jeho snímky prinášajú návštevníkom 
zaujímavé pohľady na rôzne zákutia a bu-
dovy  v meste.  „Ja  som Humenčan,  hoci 
v meste  už  nežijem  30  rokov,  stále  som 
srdcom z Humenného a nikdy to ináč ne-
bude,  pretože  kde  sa  človek narodí,  tam 
sa cíti doma a  tam sa rád vracia. V pod-
state  ku každému miestu  v  tomto meste 
mám  nejaký  vzťah,  príbeh.  Na  každom 
metri štvorcovom som v tomto meste 
niečo  prežil,“  prezradil  fotograf.  Dodal, 
že vystavené snímky vznikli na jeho pre-
chádzkach a potulkách mestom. „Prechá-

dzal som sa po meste a zaznamenával ako 
chodec, pozorovateľ a dokumentoval stav 
mesta. Zdalo sa mi, že to má zmysel, aby 
som zachytil veci, ako sa menia v priebe-
hu času. Je neskutočné, ako sa veci naozaj 
aj zmenili,“ uviedol fotograf.

Každý si príde na svoje
Festival  Leto  doma  organizuje  NERV 
–  platforma  pre  otvorenie  debaty  o  sú-
časnom  umení  a  jeho  potrebe,  priestor 
pre experiment a prezentáciu spojitosti 
a protikladov umeleckých prístupov. Spo-

luorganizátorka  podujatí  Jana Bercelová 
potvrdila, že pre Humenčanov  je pripra-
vená naozaj pestrá letná ponuka umenia. 
„Zistili  sme, že  je  tu záujem o podujatia, 
ktoré  sa  venujú umeniu a  spoločenským 
témam, ktoré sú aktuálne, a nenašli sme 
nejaký priestor, ktorý by nám toto posky-
toval. Sme taká teraz veľmi veľká skupina, 
ktorá  sa  rozrástla  pri  organizovaní  Leto 
doma.  Program  sa  skladá  z  workshopov 
pre  deti,  prednášok  pre  dospelých,  pre-
mietaní,  ale  aj  zábavnejších  akcií,  veče-
rov v záhrade, ktorú sme svojpomocne 

Humenčania zažijú počas tohto leta bohatú kultúrnu nádielku. V novom umeleckom priestore, v budove bývalého Zekonu, 
na Laboreckej ulici v Humennom budú počas takmer dvoch mesiacov pripravené zaujímavé podujatia pre rodiny s deťmi, 

výstavy, workshopy, prednášky, divadelné prestavenia, koncerty, rôzne hry, ale aj módna prehliadka a ďalšie netradičné akcie.
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upravili.  Je  tam  improvizované  pódium, 
na  ktorom  bude  vystupovať  Humenské 
ochotnícke divadlo, bude tam literárny 
večer,  ktorý  bude  pripravený  s  kníhku-
pectvom na Korze,“ priblížila Bercelová. 

Jedinečný umelecký projekt 
naštartovali vďaka sponzorovi
Spoluorganizátorka festivalu Jana Berce-
lová  potvrdila,  že  bez  pomoci  a  ústreto-
vosti sponzora JUDr. Dávida Molnára by 
sa  sériu  podujatí  nepodarilo  zrealizovať. 
„Pán  Molnár  bol  po  predstavení  nášho 
programu  veľmi  ústretový.  Myslím,  že 
náš program ho oslovil a rozhodol sa nás 
takto  podporiť,  že  máme  zdarma  pre-
nájom  tohto  priestoru  na  leto.  Taktiež 
materiálne  a  finančne  nám pomohol  pri 
organizovaní podujatia. Veľmi  to oceňu-
jeme  a  vážime  si  to,“  dodala  organizá-
torka. Bercelová spresnila, že do príprav 
programu sa zapojili aj Humenčania, kto-
rí  niekoľko  rokov  žili,  pracovali,  študo-
vali v zahraničí, ale rozhodli sa vrátiť do 
svojho  rodného mesta.  „Je  to  generácia, 
ktorá odišla z Humenného alebo z rodiska 
po  roku  1989  za  príležitosťami nejakých 
prác  a  neskôr  štúdií  do  zahraničia.  Táto 
generácia akoby mesto opustila a teraz sa 
znova postretávali. Je to aj generácia, kto-
rá  tu veľmi dlho nebola a  teraz  je v  tom 
najproduktívnejšom veku a má záujem 
sa  venovať  nejakým  aktivitám,  ktoré  by 
boli  pre  deti  a  spoločensky  prospešné,“ 
vysvetlila  Bercelová.  „Považujem  to  až 
priam za neskutočné, že sa to takto poda-
rilo,“ doplnila.

Chcú, aby Humenčania mali 
pestrú ponuku na výber
Bercelová dodala, že sa nesnažia konkuro-
vať  iným  kultúrnym  zariadeniam,  ktoré 
pôsobia na území mesta alebo v okolí, ale 
skôr  sa  usilujú  zaplniť  prázdne  miesto, 
ktoré na umeleckej scéne v Humennom 
doteraz  chýbalo.  „Nedovolila  by  som  si 
tvrdiť,  že  sa  tu  nedeje  vôbec  nič,  ale  sú 
určité  veci,  ktorým  sa  viac-menej  takto 
koncentrovane nikto nevenuje. Idea je aj 
o tom spájať ľudí, rozprávať sa o veciach. 
Je  zopár  tém,  ktoré  sa  týkajú  ekológie, 

života  v  meste,  napríklad  ako  ekologic-
ky žiť,  týkajú sa odpadov,  sú  tam nejaké 
prednášky v oblasti urbanizmu, archi-
tektúry, vnímania verejného priestoru 
mesta.  Sú  to  témy,  ktoré  sú  špecificky 
relevantné pre Humenné, a doteraz mys-
lím nebol priestor, aby sa o tom hovorilo, 
diskutovalo,“ preradila Bercelová.

Program Leto doma
Od 8. do 12.7. v čase od 10.00 do 11.000 
hod. sú pre vás pripravené Zmyslov plné 
hry – workshop pre rodičov s deťmi od 0 
do 3  rokov. Lektorkou podujatia  je Zora 
Varcholová. 6. júla od 17.00 do 18.00 hod. 
Prečítané  Leto-voda-návštevníci  sa  nau-
čia pripraviť chutnú limonádu a prečítajú 
si úryvky z kníh, kde voda hrá dominant-
nú úlohu. 11. júla v čase od 10.00 do 15.30 
hod. na vás čaká workshop pre deti aj do-
spelých s názvom Mám si čo obliecť! Lek-
torkou je Andrea Slaninková. 12.7 v čase 
od  18.00  do  22.00  hod.  sa  uskutoční 
módna prehliadka. 12.7. od 18.40 hod. do 
22.00 hod. bude prednáška Jany Bercelo-
vej s názvom Generation X a čítanie básní 
a úryvkov z knižnice generácie X., pripra-
vené je aj netradičné počúvanie kazeťáka 
v  záhrade.  13.7  sa  predstaví  Sandra  Pa-
lenčárová  s  ekoprednáškou:  Komunitné 
záhrady. 17. a 18.7. od 10.00 do 15.30 hod. 
je workshop s názvom Poď sa zmestiť do 
kože-  capoeria  a  joga  pre  deti  v  podaní 
lektorov  Sandra  Palenčárová  a  Tomáš 

Savkanič.  18.7.  bude  diskusia  s  detskou 
psychologičkou  Máriou  Balážovou,  kto-
rú  moderuje  Zora  Varcholová.  Dozviete 
sa, čo by ste mali vedieť o potrebách detí 
v  rannom  veku,  alebo  o  čom  sa  neučí 
v škole. 19.7 od 18.00 hod. do 22.00 hod. 
prednáška  Jany  Bercelovej  -  Ornament 
a  zločin,  premietanie  filmu  v  záhrade 
s názvom Ashik Kerib. 24. a 25.7 od 10.00 
do  15.30  hod.  workshop  o  architektúre 
a  urbanizme  pre  deti  s  názvom  Mesto, 
bunker,  hrad.  Lektorkami  sú  Alexandra 
Fajterová,  Lucia Pataráková  a Zora Var-
cholová. 27.7. o 18.00 hod. bude prezen-
tácia výsledkov tohto workshopu. V tento 
deň od 18.40 do 22.00 hod.  je priprave-
ná aj prednáška a diskusia o verejnom 
priestore.  27.7.  od  18.00  hod.  do  22.00 
hod. Ekoprednáška Sandry Palenčárovej: 
Odpady  v meste  a mestské  kompostery. 
2.  augusta  od  18.00 do  22.00 hod. Báje 

a  povesti  o  inakosti  -  večer  skompono-
vaný  z  diskusií  s  hosťami,  premietanie 
dokumentu. 3.  augusta o  15.00 hod. Sa-
mizdat na Slovensku – prednáška Janky 
Ďuraškovej.  V  ten  istý  deň  o  17.00  hod. 
bude  čítanie  zo  série  kníh  zostavených 
Máriou Miškovou. V pláne je aj záhradná 
slávnosť-večera  a  tancovačka  v  záhrade. 
3.  augusta  o  19.00  hod.  bude  koncert 
Raptor  Koch.  4.  augusta  od  16.00  do 
17.00 hod. literárny večer skomponovaný 
s Alexandrou Harvanovou Varcholovou 
a  Zuzanou  Švecovou  –  Summer  in  the 
city. 4. augusta o 18.00 hod. predstavenie 
s názvom Sobotná noc v podaní Humen-
ského  ochotníckeho  divadla.  4.  augusta 
o  20.00  hod.  Totodám-Open Mike-  prí-
ležitosť pre všetkých, ktorí si budú chcieť 
vyskúšať  záhradné  pódium  a  spracovať 
publikum. 

porkačovanie zo strany 1 

Humenčanov čaká leto plné umenia a kultúry

Na snímke spoluorganizátorka festivalu Leto doma Jana Bercelová a fotograf Jozef 
Ondzik.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V budove bývalého Zekonu na Laboreckej ulici v Humennom budú počas leta zaujímavé 
podujatia pre mládež, rodiny s deťmi, výstavy, workshopy, prednášky, divadelné prestavenia, 
koncerty, rôzne hry, literárne večery, módna prehliadka a ďalšie akcie. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Generálny riaditeľ spoločnosti Chemes, 
a. s., Humenné JUDr. Dávid Molnár 
poskytol bezplatne umelcom výstavné 
priestory, v ktorých sa bude konať séria 
vyše 20 kultúrnych podujatí.  | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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Medzilaborce: Mesto má schválený príspevok na zdravotné stredisko  

Humenné: Čokoľvek je lepšie ako nič, hovorí o prvej pomoci prezident SČK 

Humenné: Platany v Parku mieru postrekujú proti škodcovi  

tasr, Medzilaborce 

Centrum  integrovanej  zdravot-
nej  starostlivosti  bude  podľa  slov 
Višňovského  situované  v  priesto-
roch  bývalej  nemocnice  s  polikli-
nikou.  V  rámci  projektu,  ktorého 

celkové oprávnené náklady majú 
predstavovať  sumu  823.528,42 
eura,  sa  má  rekonštruovať  spolu 
sedem  ambulancií.  Mesto  nate-
raz  počíta  so  stálou  ambulanciou 
pre všeobecného lekára, detského 
lekára,  gynekológa,  gastroentero-

lóga  a  očného  lekára.  „Docielime 
to,  že ak by prišli nejakí  lekári do 
Medzilaboriec,  budeme  im  môcť 
takéto  priestory  poskytnúť  alebo 
zabránime tomu, aby tí, ktorí ešte 
neodišli,  mali  kde  pôsobiť.  Mesto 
vytvorí podmienky na to, aby tí le-

kári, ktorí sú tu, boli stabilizovaní 
a neodišli, a noví, ktorí prídu, aby 
mali  kam  prísť,“  zhodnotil  výho-
dy  projektu  Višňovský.  Mesto  si 
o  nenávratný  finančný  príspevok 
požiadalo v minulom roku.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

O poskytovaní prvej pomoci poroz-
prával vo štvrtok 20. júna vo Vihor-
latskej knižnici. Hovoril o tom, ako 
sa dostal k medicíne, o  špecifikách 
práce v záchrannej zdravotnej služ-
be,  jej  kvalitách  oceňovaných  aj  v 
zahraničí  i  o  SČK.  Poslucháči  sa 
v  osobnej  výpovedi  dozvedeli,  že 
jeho rozhodovanie pre vysokoškol-
ské  štúdium  nebolo  jednoznačné 
a tiež, že pre duševnú pohodu Dobi-
áša – záchranára je dôležité rodinné 
zázemie.  Ako  lekár  otvoril  špecia-
lista  urgentnej  medicíny  tému  ne-
dostatočnej  znalosti  poskytovania 
prvej pomoci u slovenskej dospelej 
populácie.  Na  strane  druhej  však 
poukázal na vysokú kvalitu posky-

tovania zdravotnej starostlivosti 
slovenskými  záchranármi.  „Keď 
k vám prídu zdravotnícki záchra-
nári,  vedzte,  že  sú  to  ľudia,  ktorí 
majú  také  vzdelanie,  že  nám  to  vo 
svete  závidia,“  uviedol  Dobiáš.  Na 
otázku, v čom je podľa neho najväč-
ším  prínosom  SČK,  odpovedal,  že 
je to veľký hotel, veľká škola, veľká 
reštaurácia a veľká pošta. „V rámci 
potravinovej pomoci pripravujeme 
ročne  viac  ako  200.000  balíčkov 
potravín  a  hygienických  potrieb, 
z  ktorých  viac  ako  polovicu  doru-
čujeme  individuálne  jednotlivcom. 
To je tá pošta. Ročne príde do kon-
taktu s našimi školiacimi aktivitami 
desiatky  tisíc  ľudí  ročne.  To  je  tá 
škola. K hotelu, máme veľké množ-
stvo zariadení pre starých a chorých 

ľudí,  hendikepovaných,  deti,  či  už 
ide o denné stacionáre, alebo azylo-
vé domy pre týrané matky s deťmi. 
A reštaurácia, varíme denne niekoľ-
ko  desiatok,  možno  stoviek  tisícov 
obedov,  z  ktorých  polovicu  takisto 

rozvážame  na  adresy  individuál-
ne  k  jednotlivým  ľuďom,“  vysvetlil 
prezident  SČK.  Zúčastnil  sa  aj  na 
oficiálnej  návšteve  mestského  úra-
du,  kde  ho  prijala  zástupkyňa  pri-
mátora Mária Cehelská.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Osem platanov tvoriacich vstupnú 
aleju do Parku mieru v Humennom 
od Lipovej ulice ošetrujú insekticíd-
nym postrekom. TASR o tom infor-
moval  riaditeľ Technických  služieb 
mesta Humenné (TS) Milan Kuruc. 
Pomocou  zapožičanej  vysokozdviž-
nej plošiny bol jeden postrek vyko-
naný  v  pondelok  24.  júna,  pracov-
níci TS ho opakovali vo štvrtok 27. 
júna. Na napadnutie škodcom upo-

zornili  riaditeľa TS  členovia Komi-
sie životného prostredia a mestskej 
zelene pri Mestskom zastupiteľstve 
v Humennom po svojom posled-
nom  zasadnutí  (27.  5.).  Identifiko-
vať škodcu, sietničku platanovú, im 
pomohol Milan  Zúbrik  z  Lesníckej 
ochranárskej služby s odporúčaním 
na  použitie  bežného  insekticídne-
ho prípravku na hmyz a jeho lar-
vy.  Podľa  Kurucových  slov  bol  na 
likvidáciu  škodcu  použitý  postrek 
Karate  Zeon  5  CS  -  pyrethoroidný 

insekticídny prí-
pravok  vo  forme 
suspenzie kapsúl 
v  kvapaline.  Pou-
žíva sa po zriedení 
vodou  a  je  určený 
na  ochranu  poľ-
nohospodárskych 
plodín  a  lesných 
porastov  proti  cicavým  a  žravým 
škodcom.  „Postrek  je možné  vyko-
návať iba skoro ráno maximálne do 
9.30 h vzhľadom na to, že predmet-

ný  prostriedok  účinkuje  len  do  23 
- 25 stupňov Celzia,“ doplnil Kuruc. 
TS si pre ošetrenie platanov museli 
zapožičať vysokozdvižnú plošinu.

Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo mestu nenávratný finančný príspevok vo výške 782 352 eur na realizáciu projektu centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v Medzilaborciach. TASR o tom informoval primátor mesta Vladislav Višňovský.

Ľudia sa podľa prezidenta Slovenského Červeného kríža (SČK) Viliama Dobiáša boja poskytnúť prvú pomoc, lebo ich to nikto nenaučil. 
Považuje za dôležité, aby si ľudia uvedomili, že prvá pomoc sa nedá poskytnúť zle. „Zle je, keď neurobíme nič. Čokoľvek je lepšie ako 

nič,“ povedal počas minulotýždňovej návštevy v Humennom.
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Na cestách zahynulo až 14 osôb. Polícia pristúpila k prísnym opatreniam

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO      

Nekompromisný prístup k naruši-
teľom  cestnej  premávky,  využíva-
nie hornej hranice sadzieb pokút 
a  maximum  policajných  zložiek 
v teréne. To je časť opatrení, ku kto-
rým pristúpila polícia v súvislosti s 
uplynulým  tragickým  týždňom na 
cestách a výsledkami následnej po-
licajnej  akcie. Opatrenia potrvajú, 
kým sa situácia v cestnej premávke 
nezlepší.  Na  tlačovej  konferencii 
o  tom  informovali  viceprezident 
Policajného  zboru  (PZ)  Róbert 
Bozalka a riaditeľ odboru doprav-
nej polície Prezídia PZ Ľuboš Ru-
manovský.  „Po  poslednom  týždni 
sme dospeli do štádia, že prevencia 

nateraz končí a nastupuje represia 
voči  tým  účastníkom  cestnej  pre-
mávky, ktorí si zo zákona o cestnej 
premávke možno  robia  trhací  ka-
lendár,“  vyhlásil  viceprezident  PZ 
Róbert  Bozalka.  Polícia  tak  chce 
predísť  predovšetkým  zbytočným 
úmrtiam  nevinných  osôb  na  ces-
tách. Policajti  sa budú zameriavať 
hlavne na kontrolu spôsobu jazdy, 
rýchlosti  a  alkoholu  za  volantom. 
Ako  uviedol  Rumanovský,  práve 
nevenovanie sa riadeniu vozidla, 
napríklad pri telefonovaní, je stále 
najčastejšou  príčinou  dopravných 
nehôd.  „Polícia  bude  postupovať 
veľmi  nekompromisne,  pri  pre-
jednávaní priestupkov budeme 
využívať  hornú  hranicu  sadzieb 

pokút,“  zdôraz-
nil  Rumanovský. 
Zvýšenú  pozor-
nosť  budú  veno-
vať  agresívnym 
a  arogantným 
vodičom.  Okrem 
dopravných  poli-
cajtov sa do akcie 
zapoja aj príslušníci zo železničnej, 
poriadkovej,  prípadne  hraničnej 
a  cudzineckej  polície.  Rumanov-
ský avizoval aj maximálne využitie 
technických  prostriedkov,  naprí-
klad  meračov  rýchlosti.  Vzrástol 
aj  počet  dopravných  nehôd,  ktoré 
zavinili vodiči nákladných vozidiel, 
hlavne  kategórie  N3,  doplnil  Ru-
manovský.  Polícia  chce  preto  viac 

kontrolovať alkohol a dodržiavanie 
sociálnej  legislatívy,  hlavne  doby 
odpočinku. Počas týždňa od 17. do 
23.  júna  zahynulo  na  cestách  14 
osôb.  Počas  následnej  dopravnej 
akcie  (21.  až  23.  júna)  zazname-
nala  polícia  2281  priestupkov  sú-
visiacich  s  rýchlosťou  jazdy,  1412 
v  spôsobe  jazdy  a  146-krát  zistila 
u vodiča alkohol.  

Požiar v drevovýrobe napáchal škody za vyše 200-tisíc eur

Objasnený prípad poškodeného auta v Snine

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Vo veci zločinu poškodzovanie cu-
dzej veci vedie trestné stíhanie vy-
šetrovateľ  Okresného  riaditeľstva 
Policajného  zboru  v  Humennom. 
V  nedeľu  23.  júna  okolo  13-tej 
hodiny  došlo  k  požiaru  v  objek-
te  drevovýroby,  nachádzajúcej  sa 
v katastrálnom území obce Volica. 

Požiar zničil strechu výrobnej haly, 
zariadenie, dve sušiarne, dva  vy-
sokozdvižné vozíky, palety, mecha-
nickú  pílu,...  Majitelia  škodu  vy-
číslili na viac ako 200.000 eur. Pri 
tejto  udalosti  našťastie  nedošlo  k 
zraneniu osôb, polícia sa prípadom 
intenzívne zaoberá. Na mieste bol 
aj  zisťovateľ príčin požiaru.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

V  marci  tohto  roku  vo  večerných 
hodinách došlo na Partizánskej ulici 
v Snine k poškodeniu osobného mo-
torového vozidla zn. Audi 90. Prípad 
na  políciu  oznámil  majiteľ  vozidla, 
ktorý  bol  v  miestnom  pohostinstve, 
odkiaľ videl jemu neznámu osobu pri 
svojom aute. Polícia v prípade začala 
trestné stíhanie pre prečin poškodzo-
vanie  cudzej  veci.  Predmetné  auto 
bolo odstavené na parkovisku oproti 

bytovému domu. Vtedy ešte neznámy 
páchateľ  ostrým  predmetom  poško-
dil všetky 4 pneumatiky (prerezal ich 
) a  poškriabal i rozbil čelné sklá. Ma-
jiteľ škodu vyčíslil na 650 eur. Preve-
rovaním všetkých okolností bolo pre-
ukázané,  že  skutku  sa  mal  dopustiť 
39-ročný muž z obce Stakčín. Povere-
ný príslušník tomuto mužovi vzniesol 
obvinenie,  ak  sa  mu  vina  preukáže, 
hrozí mu trest odňatia slobody až na 
jeden rok. Obvinený muž je momen-
tálne stíhaný na slobode

Počas týždňa od 17. do 23. júna zahynulo na Slovensku na cestách až 14 osôb. Počas následnej dopravnej akcie zaznamenala 
polícia 2 281 priestupkov súvisiacich s rýchlosťou jazdy, 1 412 v spôsobe jazdy a 146-krát zistila u vodiča alkohol. 

Páchateľ prerezal štyri pneumatiky a poškriabal i rozbil čelné sklá.

KRIMI
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Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1,  066 33  Humenné

hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu

KUCHÁR / KUCHÁRKA

Miesto výkonu práce:  Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Nástup možný:  podľa dohody  
Pracovný pomer: na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady: 
	 vzdelanie v odbore kuchár / gastronómia
	 stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
	 pripravovanie všetkých ponúkaných jedál (hlavné jedlá, polievky, šaláty, dressingy)
	 zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
	 dodržiavanie presne stanovených postupov prípravy jedál
	 dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku
	 podieľanie sa na príprave jedálneho lístka
	 organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál
	 kontrola kvality hotových jedál
	 sledovanie správnych skladových zásob základných surovín
	 aranžovanie pripravovaných pokrmov a kladenie vysokého dôrazu na estetickú 

stránku pokrmov
 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
	 630 € v hrubom (t. j. základná zložka mzdy + prémie ), finálna úroveň závisí  

od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta
 

Spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov  
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosti posielajte - poštou na adresu: Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 
Humenné; alebo e-mailom: g.zeliznakova@chemes.sk * tel. kontakt: +421 905 445 223 .

H
E-S/0253

H
E

-M
/0257

H
E

/0258PRIMÁTOR MESTA HUMENNÉ
Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

V Y H L A S U J E
v zmysle zákona § 5 č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca 

VEDÚCI ODBORU ŠKOLSTVA, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Kvalifikačné predpoklady:

•	 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadované odborné znalosti:

•	 5 rokov praxe v rámci odboru
•	 prax pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe
•	 znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti odboru a to najmä Zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; a prehľad platnej legislatívy 
pre oblasť školstva, kultúry, mládeže a športu

•	 vítaná znalosť cudzieho jazyka
Osobnostné predpoklady:

•	 manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
•	 samostatnosť a kreativita
•	 vysoké pracovné nasadenie, presnosť a zodpovednosť
•	 bezúhonnosť - podmienka výkonu práce vo verejnom záujme

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:
•	 písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
•	 dokument „Koncepcia riadenia odboru školstva, kultúry, mládeže a športu“ 

s plánom fungovania na najbližšie 4 roky – maximálny rozsah dve strany 
formátu A4

•	 vlastnoručne podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej 
doby dosiahnutej praxe

•	 motivačný list
•	 úradne osvedčená fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•	 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
Platové podmienky:

•	 základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške minimálne 946,00 € / mesiac

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej 

„VK - vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mestský úrad - sekretariát primátora, Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

najneskôr do 19. júla 2019 do 12.00 hod.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom,  

ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.
PhDr. Ing. Miloš Meričko,

primátor mesta

H
E

-M
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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 - Internát III
	Námestí slobody 1734/57 - DS Centrum (Južné námestie)
	Laboreckej ulici 1859/18 - priestory ObZS
	Staničnej ulici 1487/15/17
	Štefánikovej ulici 1525/29 - budova 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

19. júla 2019 o 14.00 hod.
  PhDr. Ing. Miloš Meričko, 

primátor mesta Humenné
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Do kín prichádza letné filmové osvieženie - Loli paradička

Humenné: Azylové procedúry vymenili utečenci za spoločnú grilovačku

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Na Art Film Feste mal celosloven-
skú slávnostnú premiéru autorský 
film  prešovskej  rodiny  Staviar-
skych  Loli  paradička.  „Aj  som  sa 
pri ňom nasmiala, aj som si trošku 
poplakala. Keď sa chcete aj vy zas-
miať, tak príďte do kina, neobanu-
jete,“ pozýva na film známa výcho-
doslovenská herečka Milka Zimko-
vá,  scenáristka  a  hlavná  protago-
nistka dnes už legendárneho filmu 
z  80-tych  rokov  Pásla  kone  na 
betóne. Romantickú komédiu, ide-
álnu na  spríjemnenie  letných dní, 
počas ktorých príde do kín, vymys-
lela, režírovala a produkovala pre-
šovská  rodina  Staviarskych.  „Loli 
paradička je príbeh o láske, nádeji 
a trpkosti života,“ hovorí Víťo Sta-
viarsky, laureát a niekoľkonásobný 
finalista ceny Anasoft Litera, ktorý 
je spolu so synom Richardom sce-
náristom a režisérom filmu. O strih 
filmu sa postaral ďalší syn Juraj a 
producentskú  a  produkčnú  tak-
tovku  držala  v  ruke  dcéra Marka. 
Hlavnými  hrdinami  Loli  paradič-

ky  sú  Milan,  jarmočný  predavač 
cukroviniek, a Veronka, ktorá mu 
ukradla dva turecké medy. Zľutuje 
sa nad ňou a kúpi jej obed. Medzi 
oboma to zaiskrí a po búrlivej noci 
v lacnej ubytovni na okraji mesta sa 
do seba zaľúbia a začnú si plánovať 
spoločný  život.  Veronke  nepreká-
ža, že Milan nemá nohu. Milanovi 
zas neprekáža, že Veronka je Róm-
ka. V Loli paradičke hrajú  takmer 
výlučne východoslovenskí herci. V 
úlohe Veronky vystupuje Kamilka 
Mitrášová,  študentka Konzervató-
ria Jozefa Adamoviča v Košiciach, 
jej  filmového  partnera  Milana 
stvárnil  Michal  Iľkanin,  herec  di-
vadla Alexandra Duchnoviča v Pre-
šove. Vo  vedľajších úlohách hrajú 
napríklad Michal  Solltész  zo  Štát-
neho divadla v Košiciach a Kveta 
Stražanová, herečka Divadla Joná-
ša Záborského v Prešove. Východ-
niarsku  autentickosť  filmu  znáso-
buje mnoho  dialógov  v  šarišskom 
nárečí.  „Náš film o východniaroch 
je určený všetkým Slovákom, ktorí 
si  chcú  v  kine  príjemne  oddých-
nuť,“  povedal  Richard  Staviarsky. 
Absolvent filmovej a  televíznej ré-

žie  na VŠMU v Bratislave má  rád 
humor,  o  čom  svedčí  aj  jeho  FB 
stránka  Glupe  reči,  kde  stvárňuje 
niekoľko vymyslených charakterov 
(postavičiek), ako je napríklad zná-
my Ďodik hasič z Kendíc. Prioritne 
sa spolu s otcom živia ako jarmoční 
predavači  zábavných  a  svietiacich 
hračiek.  Práve  toto  prostredie  ich 
inšpirovalo k napísaniu Loli pa-
radičky.  „Predobraz Milana  a  Ve-
ronky sme nachádzali na mnohých 
jarmokoch. Rovnako aj ďalšie vtip-
né postavy a postavičky, ktoré sme 
umiestňovali  do  nášho  príbehu,“ 
vysvetľuje R. Staviarsky. Atmosfé-
ru filmu zvýrazňuje aj jeho hudba, 
ktorej  autormi  sú  Víťo  Staviarsky 
a Štefan Cína. Interpretuje ju sku-

pina  Ľudová  hudba  Štefana  Cínu. 
Spolu  s  filmom  príde  o  niekoľko 
dní  do  distribúcie  aj  jeho  knižná 
podoba pod názvom Kšeft a chýbať 
nebude  ani  filmový  soundtrack. 
Loli  paradička  sa  po  niekoľkých 
slávnostných  premiérach  dosta-
ne do kín 18.  júla. Jeho realizáciu 
a  distribúciu  finančne  podporili 
Audiovizuálny  fond,  distribúto-
rom-koproducentom  je  Rozhlas  a  
televízia  Slovenska,  koproducen-
tom-distribútorom Forum Film, 
sprievodné podujatia k filmu pod-
poril Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín – Kult Minor 
a vytvorenie technického scenára 
podporil Literárny fond.

tasr, Humenné

Personál  i  migranti  dostali  vo 
štvrtok od vstupu do azylovej pro-
cedúry  voľno.  TASR  o  tom  infor-
movala  manažérka  záchytného 
tábora Ľubov Šaková. Medzi muž-
mi  z  Ukrajiny,  Arménska,  Indie, 
Afganistanu  a  Pakistanu  panovala 
počas  posedenia  v  areáli  tábora 
priateľská  atmosféra.  Jazyková 
bariéra medzi 41-ročným Tarasom 
z východnej Ukrajiny a personálom 
nebola takmer žiadna, Kamalipsin, 
ktorý  opustil  svoj  domov  z  oblasti 
Pandžábu  na  pomedzí  Indie  a  Pa-

kistanu, slúži vďaka svojej lámanej 
angličtine  ako  prostredník  medzi 
ďalšími chlapmi z indického konti-
nentu a zamestnancami zariadenia. 
Taras, vozičkár, je v humenskom tá-
bore  spomedzi  všetkých  najdlhšie. 
Takmer po mesačnom pobyte  tam 
bude jeho cesta za udelením azylu 
na  Slovensku  v  pondelok  (24.  6.) 
pokračovať  do  pobytového  tábora 
v Opatovskej Novej Vsi. Na otázku, 
prečo sa rozhodol prísť žiadať o azyl 
na  Slovensko,  odpovedá,  že  život 
preňho, vozičkára, tam bude určite 
lepší. Svoje zohrala i stále trvajúca 
vojna  v  jeho  rodisku.  Doma  zane-

chal len mamu, ktorá s jeho roz-
hodnutím  emigrovať  súhlasila.  Na 
Slovensko  prišiel,  aj  napriek  svoj-
mu  hendikepu,  vlastným  autom. 
Nepokoje a násilie medzi etnikami 
na indicko-pakistanskom pomedzí 
boli  dôvodom,  prečo  svoju  vlasť 
opustil Kamalipsin. Svoju cestu do 
bezpečnej  Európy  začal  začiatkom 
minulého  roka,  na  Slovensko  pri-
šiel  cez Turecko, Grécko a Srbsko. 
O svojej rodine, ktorú pred viac 
ako rokom opustil, nevie nič. V Hu-
mennom je desiaty deň a veľmi by 
si prial, aby sa mu Slovensko stalo 
druhým domovom. Podľa  slov Ša-

kovej obava o svoj život a vojenské 
konflikty  v  domovských  krajinách 
migrantov sú najčastejšími dôvod-
mi na  žiadosti  o  azyl. Od  začiatku 
roka  vyrozprávalo  svoje  životné 
príbehy  v  priebehu  vstupných  po-
hovorov v Humennom približne 90 
žiadateľov  o  azyl.  Vstupné  proce-
dúry,  ktoré na  ľudí  žiadajúcich po 
nelegálnom prekročení našich hra-
níc o azyl čakajú, trvajú asi mesiac. 
Ich  súčasťou  sú  lekárske prehliad-
ky, vstupné pohovory a tiež hodiny 
slovenčiny.  Následne  sú  žiadatelia 
o azyl presunutí do pobytových tá-
borov.

Tridsať rokov po Pásla kone na betóne vznikol prvý autorský celovečerný film, ktorý pochádza výlučne z východného Slovenska.

Deväť žiadateľov o azyl, ktorí sú aktuálne umiestnení v Záchytnom tábore Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v Humennom, strávilo 
Svetový deň utečencov spoločnou grilovačkou. 



PONDELOK
1. JÚLA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 7|SPRAVODAJSTVO

ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Vihorlatské múzeum v Humen-
nom v spolupráci s partnermi 
pripravilo pre priaznivcov spevu 
a  tanca  už  druhý  ročník  žiackej 
speváckej  súťaže  a  spoločné-
ho  tanečného  nácviku  tradičnej 
zemplínskej  karičky  pod  názvom 
JUNIÁDA 2019. Súťaž a sprievod-
né  podujatia  sa  uskutočnili  dňa 
21.  júna  na  pôde  Základnej  školy 
na Kudlovskej ulici v Humennom. 
Na  programe  sa  podieľali  odbory 
školstva a kultúry mesta Humen-
né,  Základná  škola  Kudlovská 
Humenné, MO Matice  slovenskej 
v Humennom a FS Chemlon Hu-
menné.  Podujatie  sa  konalo  pod 
záštitou  predsedu Matice  sloven-
skej Mariána Gešpera a primátora 
mesta Humenné Miloša Merička. 
„Cieľom  podujatia  je  podnietiť 
záujem  školskej  mládeže  o  ľudo-
vý  spev  a  ľudový  tanec  a  podpo-
riť  talentovanú  mládež  v  rozvoji 
umeleckých schopností. Spevácka 
súťaž  je  zameraná na prezentáciu 

folklórnych  piesní,“ 
priblížila  Jana Fedi-
čová z Vihorlatského 
múzea v Humen-
nom. Takmer tridsať 
žiakov  súťažilo 
v siedmich štvor-
členných družstvách 
z piatich humen-
ských  základných 
škôl.  Každý  člen 
družstva  sa  prezen-
toval  samostatným 
výstupom.  Odborná 
porota zložená z hu-
dobných  pedagógov 
jednotlivých  zák-
ladných  škôl  zara-
dila spevácke kolektívy do troch 
pásiem a  určila  víťaza  v  kategórii 
speváckych skupín a celkového ví-
ťaza súťaže − Zlatého slávika mes-
ta  Humenné.  Spevákov  sprevá-
dzali hudobníci na ľubovoľný hu-
dobný nástroj. Súťažiaci mohli byť 
krojovaní. V kultúrnom programe 
sa  po  súťažnej  časti  o  10.  hodi-
ne    predstavili  FS  Chemlon, DFS 

Chemloňáčik  a  DSS  Bosoročky 
z  Humenného.  Súčasťou  spevác-
kej  súťaže  v  ľudovom  speve  bola 
aj  tvorivá  tanečná dielňa pod ná-
zvom  Humenská  karička.  Jana 
Fedičová    spresnila,  že  lektorom 
tvorivej  dielne  bol  doc.  Vladimír 
Marušin, ArtD, ktorý   spolu s pe-
dagógmi  odborne  dohliadal  na  
nácvik  základného  karičkového 

tanečného  motívu,  ktorého  zák-
ladným  choreografickým prvkom 
je  kruh.  V  tomto  roku  boli  spevy 
a  tance  JUNIÁDY  venované  pri 
príležitosti  nedávneho  Dňa  otcov 
všetkým  otcom.  Záver  podujatia 
ukončilo  vystúpenie  najúspešnej-
šieho speváka slovenského inter-
netu v rokoch 2015 − 2018 Mafia 
Corner.

tasr, Prešov   

Na  veľkej  scéne  Divadla  Jonáša 
Záborského  v  Prešove  si  vo  štvr-
tok  prevzalo  plakety  spolu  21  pe-
dagógov a 20 žiakov. TASR o tom 
informovala Ivana Ondriová z od-
delenia komunikácie a propagácie 
Úradu PSK. „Som veľmi rád, že náš 
kraj má vo svojich školách pedagó-
gov, ktorí svojich zverencov vzdelá-
vajú s láskou a radosťou, a tiež som 
hrdý  na  to,  že  tu  máme  žiakov, 
ktorí nás s úspechom reprezentujú 
a sú vzorom, a obrovskou motivá-
ciou  pre  ostatných  svojich  spolu-
žiakov,“ povedal vo svojom prího-
vore  predseda  PSK  Milan  Majer-

ský.  Zároveň  vyzdvihol,  že  tento 
rok sa ocenenie pre najúspešnej-
ších pedagógov a žiakov stredných 
škôl  prvýkrát  odovzdávalo  nielen 
zástupcom štátnych, ale aj súk-
romných a cirkevných škôl – teda 
všetkých  škôl  v  územnej  pôsob-
nosti  PSK.  Plaketu  Jána  Amosa 
Komenského  –  Sophista  pro  re-
gione - učiteľ múdrosti pre región 
získalo  21  pedagógov.  Návrhy  na 
toto ocenenie posielali riaditelia 
škôl  a  o  laureátoch  rozhodovali 
členovia  Územnej  školskej  rady. 
Z 21 ocenených  laureátov  je osem 
učiteľov z Prešova, traja z Popradu 
a  Kežmarku,  dvaja  z  Bardejova, 
po jednom zástupcovi majú školy 

z Medzilaboriec, Svitu, Humenné-
ho, Čaklova a Levoče. O návrhu na 
ocenenie  žiakov  rozhodovala  ko-
misia zložená zo zástupcov odboru 
školstva  PSK,  ktorá  plaketu  Lux 
mentium – Svetlo poznania udelila 
20 žiakom. Z toho desať ocenených 
žiakov  je  z prešovských  stredných 
škôl, dvaja z Popradu a po jednom 
zástupcovi majú školy v Bardejove, 
Kežmarku,  Snine,  Hornom  Smo-
kovci,  Svite,  Starej  Ľubovni,  Hu-
mennom a vo Vranove nad Topľou. 
Obe  udeľované  krajské  ocenenia 
s regiónom veľmi úzko súvisia. Ko-
menský  navštívil  a  krátko  pôsobil 
aj  v meste  Prešov,  čo  dodnes  pri-
pomína  pamätná  tabuľa  na  evan-

jelickom kolégiu.  Lux mentium  je 
názov  diela  významného  filozofa 
a pedagóga Jána Bayera z Prešova. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
je 75 stredných škôl, dve  jazykové 
školy, jedna škola v prírode a jeden 
školský internát. V školách pracuje 
spolu 2375 pedagogických zamest-
nancov  a  1011  nepedagogických 
zamestnancov,  počet  žiakov  na 
dennom  štúdiu  dosahuje  21.305. 
Čo  sa  týka  súkromných  a  cirkev-
ných škôl, na území kraja je ich 34 
a jedna štátna stredná škola. Počet 
žiakov denného štúdia na súkrom-
ných stredných školách je 2771, na 
cirkevných je to 2211 žiakov.

Humenské základné školy spojil ľudový spev a zemplínska karička

Kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl

JUNIÁDA 2019 v Humennom bola venovaná otcom.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. 
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Vzorky nebezpečných látok z bývalého podniku Chemko Strážske analyzujú

Humenné: Na druhom ročníku Pochodu vďaky sa zúčastnilo päť  stredných škôl

tasr, Strážske, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Vzorky nebezpečných PCB látok 
z areálu bývalého štátneho pod-
niku  Chemko  Strážske  v  okrese 
Michalovce  analyzujú.  Na  zák-
lade  výsledkov  sa určí ďalší po-
stup. Uviedol to štátny tajomník 
Ministerstva  životného  pros-
tredia  (MŽP)  SR  Boris  Susko  a 
ministerka  vnútra  Denisa  Sa-
ková  (Smer-SD)  po  stredajšom 
výjazdovom  rokovaní  vlády 
v Michalovciach. MŽP sa danou 
lokalitou zaoberá od minulého 
roka. „V časti areálu sa už zaistil 
podrobný  geologický  prieskum, 
pripravovaný  bol  ešte  minulý 
rok.  Začiatkom  tohto  roka  sa 
skončilo  verejné  obstarávanie, 
prieskum  je  otázkou  najbližších 
týždňov,“  povedal  Susko  s  tým, 
že  po  nájdení  sudov  s  nebez-
pečným odpadom v  druhej  čas-
ti  areálu  začal  rezort  rovnako 
okamžite  konať.  V  súčinnosti 
s  tamojším  okresným  úradom 
v apríli vykonali terénnu obh-
liadku,  v  máji  odobrali  vzorky. 
„Postup,  ktorý  bude  veľmi  ope-
ratívny,  bude  buď  podľa  legis-
latívy Ministerstva  vnútra  (MV) 
SR  -  cez  civilnú  ochranu,  alebo 
podľa  pravidiel  MŽP,“  uviedol. 
Kontrolné  chemické  laborató-
rium civilnej ochrany v Jasove 

podľa  Sakovej  vykonalo  odber 
vzoriek  z  troch  oblastí.  Išlo  o 
ošipáreň,  sklady  starej  teplárne 
a  lesnú  oboru  v  objekte  Chem-
ko  Strážske.  „Laboratórium 
všetky  tieto  vzorky  analyzovalo. 
Výsledky  analýz  minulý  týždeň 
zaslalo na okresné úrady Micha-
lovce a Košice. Spolupráca s  re-
gionálnymi  úradmi  verejného 
zdravotníctva  musí  analyzovať 
vplyv  týchto  látok  na  zdravie 
a  životné  prostredie,“  uviedla 
s  tým,  že  po  tom  sa  rozhodne, 
ktorý rezort dostane odstránenie 
tohto  nebezpečného  odpadu  do 
svojej gescie. „Pán premiér dnes 
na stretnutí vlády deklaroval, že 
vláda je pripravená poskytnúť fi-
nančnú  injekciu  na  odstránenie 
nebezpečného materiálu z tohto 
objektu aj v spolupráci s MŽP aj 
s MV,“ dodala. Ministerka záro-
veň  tvrdí,  že  je  v  záujme  vlády 
túto  problematiku  riešiť  čo  naj-
skôr.  V  súvislosti  s  tým,  že  po-
sledných  desať  rokov  štátne  or-
gány nevykonali žiadnu kontrolu 
aj  napriek  možnej  asistencie 
polície  alebo  súdov. Uviedla,  že 
podľa  jej  informácií majiteľ po-
volil prístup do objektu až vtedy, 
keď spoločnosť išla do likvidácie. 
„Určite  to  budeme  riešiť  a  vyu-
žijeme  všetky  právne  úkony  na 
to,  aby  sme  sa  skutočne  pozreli 

aj  do  histórie,“ 
povedala.  Záro-
veň  potvrdila, 
že  podľa  pred-
bežných  zistení, 
respektíve podľa 
niektorých  ana-
lýz,  je  možné, 
že odpady v nie-
ktorých  častiach 
danej lokality 
sú oveľa  staršie. 
Susko  dodal,  že 
na Okresnom 
úrade  v  Micha-
lovciach sa od 
januára vykoná-
va kontrola re-
zortu  životného 
prostredia, a to 
práve v oblas-
ti  odpadového  hospodárstva. 
Zatiaľ  nebola  ukončená.  Podľa 
neho  niekoľkými  kontrolami 
prešlo aj odkalisko Poša v okre-
se  Vranov  nad  Topľou,  ktoré 
predstavuje environmentálnu 
záťaž.  Zistili  niekoľko  nedostat-
kov.  „V  súčasnosti  sa  vyhoto-
vujú  protokoly  z  kontrol,  podľa 
informácií  Slovenskej  inšpekcie 
životného prostredia budú prav-
depodobne  uložené  nejaké  po-
kuty,“ uzavrel s tým, že niektoré 
subjekty, ktoré tam podnikajú, 
sa zrejme budú musieť podriadiť 

určitým  povoleniam.  Premiér 
Peter  Pellegrini  (Smer-SD)  na 
májovom  výjazdovom  rokova-
ní  vlády  v Trebišove uviedol,  že 
chce, aby bola v súvislosti s náj-
denými  nebezpečnými  látkami 
v  areáli  niekdajšieho  Chemko 
Strážske  vyhlásená mimoriadna 
situácia a odpad bol zlikvidova-
ný  na  náklady  štátu.  V  uvede-
nom  areáli  sa  našli  v  prevažne 
skorodovaných  sudoch  stovky 
ton toxického odpadu so zvyška-
mi  nebezpečných  látok  PCB,  čo 
sú polychlórované bifenyly.

tasr, Humenné   

Na  druhom  ročníku  Pochodu 
vďaky  venovanom  pamiatke 
protifašistických  bojovníkov 
sa  zúčastnilo  päť  humenských 
stredných  škôl.  Súčasťou  de-
sať  kilometrov  dlhej  túry,  ktorú 
v  piatok  absolvovalo  160  účast-
níkov pochodu, bol pietny akt 
kladenia vencov k pomníku 
partizánskej skupiny Jánoší-

kova  družina  nad  obcou  Vinné. 
TASR  o  tom  informoval  ini-
ciátor  podujatia  Ivan  Hopta, 
člen  komisie  školstva,  mláde-
že,  telesnej  výchovy  a  športu 
pri  Zastupiteľstve  Prešovského 
samosprávneho  kraja  (PSK). 
„V súčasnosti  sa v našej spoloč-
nosti  veľmi  veľa  hovorí  o  tom, 
že  je  potrebné  zintenzívniť  boj 
proti  neonacistickým  názorom, 
ktoré sa na Slovensku začali opäť 

vyskytovať. Myslím si,  že mladá 
generácia skôr ako nejaké men-
torovanie prijme podujatie, na 
ktorom  sa  o  tom  bude  hovoriť 
a na ktorom sa sama presvedčí, 
že  je  potrebné  vzdávať  úctu na-
šim dedom a pradedom, ktorí 
bojovali proti fašizmu,“ vysvetlil 
Hopta  dôvod,  prečo  s  nápadom 
usporiadať Pochod vďaky oslovil 
riaditeľov  stredných  škôl  v Hu-
mennom. Myšlienky sa ako prvá 

ujala riaditeľka hotelovej akadé-
mie  Mariana  Chudíková.  Škola 
sa  tak  stala  hlavným  organizá-
torom podujatia, ktoré finančne 
podporil PSK. Na tomto ročníku 
sa okrem pôvodných účastníkov 
z minulého roka, hotelovej aka-
démie, strednej zdravotníckej 
školy a strednej odbornej školy 
polytechnickej, zúčastnili aj žiaci 
a pedagógovia z obchodnej aka-
démie a štátneho gymnázia.
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Úspechy našich recitátorov na krajskej a celoslovenskej úrovni

Nové exponáty v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom

Katarína Strížová, Humenné

Jednotlivým  súťažiam  prechá-
dzali vzdelávacie metodické se-
mináre a tvorivé dielne, v rámci 
ktorých  Vihorlatské  múzeum  v 
Humennom spolupracovalo s 
erudovanými  lektorkami,  Mgr. 
Soňou  Parilákovou,  PhD.,  Mgr. 
Jelou  Timkovou,  PhDr.  Evou 
Jacevičovou    a  Mgr.  Alžbetou 
Verešpejovou,  PhD.  Edukač-
no-metodické stretnutia v oblasti 
umeleckého slova a dramatické-
ho umenia priniesli úspech via-
cerým súťažiacim, ktorí postúpili 
v  súťaži  Hviezdoslavov  Kubín 
2019 do  krajského  kola  v  Prešo-
ve, ako aj do celoštátneho kola 
v Dolnom Kubíne. Zo šestnástich 
postupujúcich  súťažiacich,  ktorí 
reprezentovali okresy Humenné, 
Snina a Medzilaborce, si ocenenia 
z krajského kola súťaže Hviezdo-
slavov  Kubín  2019  prinieslo  se-
dem  recitátorov.  Víťazstvo  a  zá-

roveň  postup  do 
celoštátneho kola 
získala vynikajúca 
recitátorka  Alžbe-
ta  Piňková  (ZUŠ 
Mierová,  Humen-
né),  ktorá  vyhrala 
v  druhej  kategórii 
v sekcii poézia 
a  zároveň  získala 
tretie miesto v sú-
ťaži v rétorike v ce-
loslovenskom kole 
Štúrov  Zvolen  vo 
Zvolene  (ZŠ  Jána 
Švermu,  Humen-
né). Krásne druhé 
miesto v druhej kategórii, v sekcii 
próza,  si vybojovala Karin Čaho-
jová (ZŠ Duchnovičova, Medzila-
borce) a zároveň tretie miesto Ján 
Engel (ZŠ Kudlovská, Humenné). 
V  tretej kategórii,  v  sekcii próza, 
si pekné druhé miesto vyrecitoval 
Kristián Feškanič  (ZUŠ Mierová, 
Humenné).  Vo  štvrtej  kategórii, 

v sekcii poézia, si tretie miesto 
vybojovali  Juraj  Stebila  (Gym-
názium  sv.  Cyrila  a Metoda Hu-
menné) a Adrián Kráľovský (ZUŠ 
Mierová,  Humenné)  a  v  sekcii 
próza  si  prvenstvo  z  okresu  ob-
hájil Martin Mihaľov  (ZUŠ Mie-
rová, Humenné).  Aj  keď  záujem 
o umelecký prednes v školách vo 

všeobecnosti poklesol, v Humen-
skom okrese sa nám darí vytvá-
rať  spätnú  väzbu    pre  mnohých 
recitátorov, ktorí si domov hrdo 
a právom prinášajú ocenenia 
z  mnohých  krajských  a  celoslo-
venských súťaží. 

Zuzana Andrejčáková, Humenné, FOTO: VM

Expozícia bola v máji obohatená 
o  niekoľko  nových  exponátov. 
Akvizíciu troch dermoplastic-
kých preparátov –  jeleňa  lesné-
ho,  jelenice a srny  (srnec  lesný) 
podporil  z  verejných  zdrojov 
Fond  na  podporu  umenia.  Títo 
predstavitelia  čeľade  jeleňovi-
tých  dopĺňajú  komplexnú  pre-
zentáciu  fauny  nášho  regiónu 
v prírodovednej  expozícii.  Jeleň 
lesný  je  považovaný  za  kráľa 
našich lesov a srnec lesný je na-
šou najrozšírenejšou raticovou 
zverou.  Druhú  skupinu  nových 
prírastkov tvoria dermoplastické 

preparáty inváznych cicavcov, 
ktoré  sa  v  posledných  rokoch 
stávajú problematickou súčasťou 
našich ekosystémov (norok ame-
rický,  medvedík  čistotný,  psík 
medvedíkovitý,  nutria  vodná). 
Problematike inváznych dru-
hov, teda druhov v našej prírode 
nepôvodných  a  nežiadúcich,  sa 
v  múzeu  venujeme  dlhodobo. 
Napríklad aj prostredníctvom 
zážitkového vyučovania pre ško-
ly v rámci múzejného projektu 
objektového  učenia  v  múzeu  v 
spolupráci s pracovníkmi Štátnej 
ochrany prírody ako odbornými 
garantmi  environmentálneho 
podujatia EKO DNI V MÚZEU.

Vihorlatské múzeum v Humennom na úseku kultúrno-osvetovej činnosti pripravilo v tomto roku tri postupové súťaže 
v oblasti umeleckého prednesu, divadelného umenia a rétoriky. 

Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea v Humennom prešla v posledných mesiacoch revitalizačným procesom, 
v rámci ktorého expozícia reaguje na aktuálnu environmentálnu problematiku ochrany a prezentácie prírody. 

Tretia zľava − Alžbeta Piňková (ZŠ Jána Švermu, Humenné), víťazka regionálneho kola súťaže Štúrov 
Zvolen v Humennom. V celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen vo Zvolene získala tretie miesto.    | 
FOTO: Zdroj: Archív Vihorlatského múzea v Humennom
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MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO

Tešíme sa na šikovné deti v meste. Prineste si nápady 
a dobrú náladu, materiál je zabezpečený... – vo štvrtok 4. 

júla od 10.00 do 12.00 hod. na humenskom amfiteátri.
FAREBNÝ VÝLET

Vernisáž autorskej výstavy – Viktória, Kristína a Igor 
Slyvkovi... – vo štvrtok 4. júla o 16.30 hod. vo výstavnej 

miestnosti DK.
KULTÚRNE LETO

Inštrumentálno-spevácke duo Inka a Rado... – v nedeľu 
7. júla o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.
17. HUMENSKÉ ORANOVÉ DNI ŠTEFANA 

THOMÁNA
Medzinárodný organový festival v Rímskokatolíckom 

kostole Všetkých svätých. BOGDAN NARLOCH 
(Poľsko). Je riaditeľom Medzinárodného organového 

festivalu v Koszaline a Festivalu organovej a komornej 
hudby v Słupsku. Jeho aktívna koncertná činnosť zahŕňa 
sólové recitály, komornú hudbu a koncerty s orchestrami. 
Vystupoval vo väčšine európskych krajín, ako aj v Izrae-
li, Rusku, Brazílii, Uruguaji a na Taiwane. – v stredu 10. 

júla o 19.00 hod. Vstupné je dobrovoľné.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

PRÁZDNINY V MÚZEU
História – Etnografia – Prírodoveda – Umenie a tvorivé 
dielne... – od 1. júla do 9. augusta vo VM. Informácie: 

tel. 057 775 2240.
ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA

Výstava archeologických nálezov dokumentuje proces 
osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých kultúr na 

našom území od čias doby kamennej po novovek. Potrvá 
do 28. júla.

KINO FAJN

ATTILA MARCEL
absurdná komédia (FRA), české titulky  

– 3. júla o 19.30 hod.
ASFK... Tvorca na Oscara nominovaných filmov 

Iluzionista a Trio z Belleville vytvára Chomet hyper-re-
alistický svet plný pračudesných postavičiek. Vyniká 
výrazným vizuálnym štýlom. Plachý Paul, 33-ročný 

klavirista, ktorý nikdy neprehovoril a od smrti svojich 
rodičov nerobil nič iné, len to, čo mu naplánovali jeho 
dve rázne tety, nájde jedného dňa na schodoch platňu. 

Ocitne sa v byte Madam Proustovej a objaví kúzlo 
„bylinných“ čajov s príchuťou LSD, ktoré mu otvoria 

nové pohľady na vlastný život. 

SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA
(S-M: FAR FROM HOME)

akčný, fantasy, komédia (USA), slovenský dabing – 4. 
a 5. júla o 16.30 hod.; 5. a 7. júla o 19.30 hod.; 6. júla 

o 16.30 hod. 3D verzia.
Po udalostiach z Avengers: Endgame sa Spider-Man 
stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Vo svete, 
ktorý sa navždy zmenil, však na neho číhajú aj nové 
hrozby. Peter sa s priateľmi vyberie oddýchnuť si na 
prázdniny do Európy, no Nick Fury sa ho snaží pres-
vedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom 
Mysterio, v boji proti záhadným Elementálom. To je 

však úplný opak toho, čo chce Spider-Man.

MŔTVI NEUMIERAJÚ
(THE DEAD DON´T DIE)

komédia, horor (USA/SWE), slovenské titulky – 4. a 6. 
júla o 19.30 hod. 

Americké mestečko Centerville je ospalý zapadákov, v 
ktorom starnúci šerif Robertson (B. Murray) netrpezlivo 
odpočítava zostávajúce dni do dôchodku, pretože nudiť 

sa človek môže aj bez revolveru za opaskom. Jeho 
mladý kolega Peterson (A. Driver) naopak stále dúfa, 

že sa k nejakému poriadnemu vyšetrovaniu niekedy 
dostane. Zaslúžil by si to, pretože ako prvý vytuší, že tie 
dve škaredo zavraždené dámy z miestneho bistra majú 
na svedomí zombie. Inokedy by ho skúsenejší kolega 

vysmial, ale dnes nie.

HUMENSKÝ AMFITEÁTER
4. JÚL (utorok) - 21.30 hod. 

(vstup voľný; v prípade 
nepriaznivého počasia 

sa premietanie ruší)

BOHEMIAN RHAPSODY
životopisný, hudobný 

(USA/GBR), slovenské titulky
 – 11. marca o 19.30 hod.

Oscarom ovenčená snímka... 
Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie 

ako ich hudba, je jeho príbeh. 
Bohemian Rhapsody popisuje 

hudobnú dráhu a jedinečnú životnú 
a umeleckú kariéru Freddieho 

Mercuryho, pätnásť rokov od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert 

Live Aid v roku 1985, šesť rokov 
pred smrťou speváka.

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
(LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES 

CONTES)
animovaný (FRA/BEL), slovenský dabing – 7. júla 

o 15.15 hod.
ASFK... Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a 
zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý 
je mamou pre trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na 

bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď 
si myslíte, že život na vidieku je prechádzka ružovou 

záhradou, zamyslite sa znova... Film sa premieta spolu s 
krátkym predfilmom „Šarkan“ Martina Smatanu.

PAVAROTTI
Životopisný dokument (GBR/USA), slovenský dabing – 7. 

a 9. júla o 17.00 hod. 
Životný príbeh chudobného talianskeho chlapca, neskôr 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(RAK * 21. 6. – 21. 7.)
(LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY  * 1. 7. – 31. 8.)

01. 07.  DIANA, DAJANA
 (Medzinárodný deň vtipov)
02. 07. BERTA
 (Svetový deň UFO)
03. 07. MILOSLAV
04. 07. PROKOP, PROKOPA
 (Medzinárodný deň proti 

chovu delfínov v zajatí)
05. 07. CYRIL a METOD
 - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

(štátny sviatok)
 - Deň zahraničných Slová-

kov (pamätný deň)
 (Deň wokroholikov)
06. 07. PATRIK, PATRÍCIA
 (Den upálení mistra Jana Husa – ČR)

(Medzinárodný deň bozkávania / 
Medzinárodný deň družstiev)

07. 07. OLIVER
 (Deň čokolády)
08. 07. IVAN, IVO
 (Svetový deň alergií / Deň 

videohier)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
01. 07.  HILDA / BELINDA
02. 07.  ZANI / SANY
03. 07.  COLUMBO / CHARLOTA
04. 07.  DITA, MIŇO / JORI
05. 07.  KATANGA / CINTIE
06. 07.  SALLY / HAKIM
07. 07.  DONALD / NATÁLKA
08. 07.  SOŇA / HELA

opernej legendy, ktorý emóciami, zvratmi a veľkole-
posťou sám o sebe pripomína operu, rozpráva režisér 

Ron Howard. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, 
umením a popularitou ďaleko prekročila hranice 

operného žánru. Možno najlepší tenor histórie, ktorého 
si v roku 1972 obecenstvo Metropolitnej opery v NY 

17-krát vytlieskalo pred oponou. Dokument o ňom, ale 
nie je len filmom o celebrite, je to predovšetkým hlboký 
portrét samotného Luciana. Ukazuje, aký bol, ako žil, 
čo ho poháňalo vpred, z čoho mal obavy a strach, čo 

ho trápilo, čo ho robilo šťastným. Väčšina z unikátnych 
záberov a osobných hovorov s Pavarottim doteraz 

nevidelo svetlo sveta.
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (01.07.) 4:27 / 20:40 hod.
ut 4:27 / 20:40 hod.
str 4:28 / 20:40 hod.
štvr 4:29 / 20:40 hod.
pia  4:30 / 20:39 hod.
sob 4:30 / 20:39 hod.
ned 4:31 / 20:38 hod.
pon (08.07.) 4:32 / 20:38 hod.

H
E

-P
R

/0248

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.

01. 07 .  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
02. 07.   FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
03. 07.  SCHNEIDER  

- OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
04. 07.   U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
05. 07.   LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
06. 07.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
07. 07.  SCHNEIDER  

- OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
08. 07.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACHChladný júl celé leto ochladí.

Keď v deň Navštívenia Panny 
Márie (2. 7.) prší, rovnaké 

počasie očakávajme ďalších 
štyridsať dní.

Svätý Prokop (4. 7., opát 
a vyznávač) huby rozosieva. 

Keď prší na Prokopa, 
namokne každý snop aj kopa.

Sv. Prokop prosí, nech 
slniečko svieti.

Zväčša sa hospodár na 
sv. Cyrila a Metoda (5. 7., 
slovanskí vierozvestovia) 

usmieva. 

Keď na Ivana (8. 7.) prší, žito 
bude chudobné.

Koľko pšenice do sv. Ivana 
(pustovník) narástlo, toľko jej 

už zostane.

Tráva v júli dozrieva.

PRANOSTIKA

 (jac)
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/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA
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-Z/000383

SV
-Z/000425

SV
-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV
-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

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

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

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

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

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

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

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV
-Z/000427

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

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

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

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

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

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

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

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Michal Mihalík, Humenné

Oddiel KARATE pri TJ SLÁ-
VIA Humenné sa po dlhšej 
príprave mladých pretekárov 
začal opätovne zúčastňovať 
súťaží mládeže v karate.  Pre-
tekári karate klubu Humen-
né pod vedením trénerov a za 
spolupráce rodičov začali novú 
súťažnú sezónu v rámci 3. kola 
Východoslovenskej únie karate, 
ktorá sa konala 2. marca tohto 
roku v Mestskej športovej hale 
v Snine. Zo šiestich zúčast-
nených pretekárov za karate 
klub Humenné si najlepšie po-
čínal najmladší člen výpravy 
Denis Roman, druhý  miestom  
vo všestrannej pohybovej súťa-
ži Agility.

Úspešne sme pokračovali 31. 
marca štvrtým kolom žiackej 
ligy Východoslovenskej únie 
karate a iných bojových umení 
(VUKABU) a Tatranskej únie ka-
rate (TAUK) v kežmarskej MŠH 
Vlada Janečka. Za náš klub karate 
Humenné sa súťaže  zúčastnilo 
mladých sedem statočných pre-
tekárov, ktorí si vyskúšali ako 

chutia preteky v konkurencii 200 
až 250 cvičencov. V niektorých 
disciplínach sa pretekalo prvýkrát 
a tu sa ukázalo, že aj keď agility je 
nová pohybová disciplína pre deti 
a mládež, mladí karatisti sú dobre 
trénovaní a vedia zvládnuť aj ná-
ročné prekážkové preteky. 

Súťažilo sa vo viacerých ka-
tegóriách, pričom jeden pretekár 
mohol štartovať len v dvoch. A 
že sa medaile nerozdávajú ako 
v iných športoch, sa presvedčili 
hneď v prvej disciplíne Agility, 
kde okrem časového limitu na 
prekážkovej dráhe sa hodnotí aj 
prevedenie prekonania prekážky 
a za nepresné splnenie disciplíny 
sa získavajú trestné sekundy ale-
bo aj diskvalifikácia. Naši chlapci 
súťažili v kategóriách 5 až 9-roč-
ní, pričom najlepšie si počínal 
najmladší z tímu - Denis Roman 
a Lea Tamara Lattová, ktorí sa 
umiestnili vo svojich kategóriách 
na treťom mieste. 

Ďalšou pre nás športovou výzvou 
bola súťaž 27. apríla - Majstrov-
stvá Východoslovenskej únie 
karate a iných bojový umení 
(VUKABU), ktorú organizova-

lo SOU železničné v Košiciach. 
Humenské farby reprezentovali 
najmladší pretekári za deti 5 až 
9-ročné, a to Denis Roman, za 
mladších žiakov Leonard Hra-
bovčak, mladšie žiačky Tinka 
Kissová a Lea Tamara Lattová, za 
pokročilých žiakov Šimon Račko. 
Súťažili v disciplínach Agility, 
súborné cvičenia Kata a v športo-
vom zápase Kumite. Najlepšie si 

počínal opätovne Denis Roman, 
ktorý v kategórii 5-ročných detí 
získal titul majstra VUKABU 
v Agility preteku, s výrazne naj-
lepším časom. V jednotlivých 
kategóriách štartovalo maximálne 
osemnásť pretekárov, takže pre-
bojovať sa do čela súťaže bolo 
náročné. Z dievčat si dobre po-
čínala Lea Tamara Lattová, ktorá 
obsadila tretie miesto. Súťaž pre-
biehala aj v disciplíne športový 
zápas kumite, kde sa do bojov 
zapojil v kategórií mladší žiaci 
začiatočníci - Leonard Hrabov-
čak, ktorý si vybojoval rovnako 
tretie miesto.

Pretekárov pripravovali tréne-
ri: Ing. Michal Mihalík, PhD. 
(5. DAN), Bc. Jana Blichová (2. 
DAN), JUDr. Zdenko Ščepanik  
(2. DAN) a Milan Čižmár (1. 
DAN).

Súťaže komplexnej športovej 
zdatnosti mladých karatistov, 
kde okrem Agility - prekážkovej 
dráhy, cvičení Kata a Kumite sa 
pretekári museli popasovať aj 
s inými silovými prekážkami, 
adekvátnymi veku, sme sa zú-
častnili 11. mája v Kráľovskom 
Chlmci, pod vedením trénera  
Zdenka Ščepánika v zložení:  naj-
mladší deti 5 – 6-roční  (Denis 
Roman),  mladší žiaci  
 9 – 10-roční (Šimon Račko a Leo 
Hrabovčák), starší žiaci 12-roční 
(Milan Keltoš), kadeti 14-roční 
(Matej Rada).

Mladí humenskí karatisti opäť  na scéne. 

Tím Humenného  na nástupe pred súťažou v Kežmarku. | FOTO ARCHÍV MM
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Ani v tejto súťaži sa nenechal za-
hanbiť najmladší Denis Roman, 
ktorý „nabitú“ svoju vekovú 
kategóriu vyhral (čím získal už 
štvrtú medailu). Šimon Račko vo 

svojej kategórii obsadil 2. miesto, 
Leonard Hrabovčak 1. miesto, 
Milan Keltoš skončil piaty a Ma-
tej Rada u kadetov obsadil pekné 
3. miesto.

Prajeme našim mladým preteká-
rom TJ Slávia CVČ DÚHA Hu-
menné veľa úspechov v ďalších 
súťažiach karatistov a veríme 
v opätovné nastúpenie do súťa-
ží Slovenského pohára a ďalších 

majstrovských súťaží.

Radi medzi nami privítame 
nových mladých nadšencov a 
bojovníkov športového karate.

Obleč si kimono, poď športovať  a nakop zlo...

Denis Roman s radosťou  zo získanej už štvrtej medaily. | FOTO ARCHÍV MM

Tamara Lattová obsadila tretie miesto v pohybovej disciplíne 
Agility. | FOTO ARCHÍV MM

Majster Východoslovenskej únie karate – Denis Roman, s trénermi. | FOTO ARCHÍV MM

Humenskí  medailisti  na súťaži mladých karatistov v Kráľovskom Chlmci - zľava: Šimon Račko, Leonard Hrabovčák, Milan 
Keltoš, Matej Rada, pred nimi Denis Roman a Markéta Radová, s trénerom Zdenkom Ščepánikom.  | FOTO ARCHÍV MM
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(mz), Prešov 

Tenisový klub Progres Prešov uspo-
riadal v termíne 19. - 21. júna teni-
sový turnaj kategórie starších žia-
čok triedy “C” - PROGRES CUP. 
Zúčastnilo sa ho dvadsaťštyri diev-
čat. 1. TC Humenné reprezentovali 
dievčatá Karin Ferjaková, Diana 
Podolská, Simona Straková, Klára 
Bučková a Lenka Rusnáková. 

Čo sa výsledkov týka, z pätice humen-
ských mladých tenistiek sa najviac 
darilo Ferjakovej, ktorá ako šiesta na-
sadená hráčka porazila vo štvrťfinále 
dvojhry rozdielom 2:1 druhú nasade-
nú Emu Kolesárovú (TK Dargov) (po 
setoch 6:2, 5:7, 6:4), v semifinále si 
poradila s treťou nasadenou na turnaji 
2:1 Miroslavou Svatošovou (TC Slá-
via UPJŠ Košice) (po setoch 6:2, 6:7 
(4), 6:4) a vo finále vyhrala nad prvou 
nasadenou Zuzanou Kalašovou  (TK 
Mladosť Koši-
ce) po setoch 
6:0 a 6:3. 

V súťaži dvo-
jíc, vo štvor-
hre, skončila 
na druhom 
mieste spolu s 
Vanessou Ko-
lesárovou, keď 
podľahli v roz-
h o d u j ú c o m 
zápase dvojici 
L. Cvanciger 
a M. Svatošo-
vá (0:6, 3:6 – 
obe TC Slávia 
UPJŠ Košice). 

P o d o l s k á 
s k o n č i l a 
v osemfinále 
na rakete L. 
C v a n c i g e r , 
Straková vy-
padla hneď 
v prvom kole 
s N. Leško-
vou, Bučková 
rovnako s V. 
Kolesárovou 
a Rusnáková 
tiež, s D. Po-
dolskou.

Humenská tenistka Karin Ferjaková - 
víťazka dvojhry a finalistka štvorhry 

Karin Ferjaková ako víťazka jednotlivcov turnaja 
Progres Cup v Prešove.  | FOTO ARCHÍV TCHE

Vo štvorhre získala K. Ferjaková striebornú medailu, s Vanessou Kolesárovou (TK 
Mladosť Košice). | FOTO ARCHÍV TCHE
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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 
MATERSKEJ ŠKOLY - Tyršova 1, 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 15. júla 2019  do 12.00 hod.  

na adresu:
Mesto Humenné Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom „VK - riaditeľ/riaditeľka 
MŠ, Tyršova 1 – NEOTVÁRAŤ“.

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

       PhDr. Ing. Miloš Meričko,
                  primátor mesta

ŠPORT / INZERCIA
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(mtgh), -MJK-; Košice 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 
vekovej kategórie starších žiakov 
sa plávali v Košiciach v dňoch 21. – 
23. júna v 50-metrovom bazéne za 
účasti 267 pretekárov (132 chlapcov 
a 135 dievčat ) zo 45 klubov regis-
trovaných v SPF.

Výpravu deviatich plavcov z Plavec-
kého klubu CHEMES Humenné vied-
li tréneri Marián Tomahogh a Jozef 
Luksaj.
V kategórii trinásťročných pretekárov 
si Dominik LUKSAJ v prsiarskych 
disciplínach postriebril dva štarty: 100 
m časom 1:13,16 minút; 200 m časom 
2:43,90 minút. Dvakrát v polohových 
pretekoch doplával na nepopulárnom 
štvrtom mieste: 200 m (2:33,00 min.) 
a 400 m (5:34,41 min.). 
Tretiu striebornú medailu pre Humen-
né v tejto vekovej kategórii vyplá-
val Timotej LEŠKO v krauliarskej 
disciplíne na dĺžke 400 metrov s ča-
som 4:50,26 minút. V dvoch disciplí-
nach, podobne ako Luksaj, skončil na 
štvrtej pozícii: 100 m voľný spôsob 
(1:01,14 min.) a 100 m znak (1:12,06 
min.). 
Zuzana PAVLIKOVÁ dvakrát do-
hmatla v prvej osmičke: 200 m mo-
týlik (7. miesto) a 100 m motýlik (8. 
miesto). Anna Stephanie BUHAJO-
VÁ  doplávala desiata v motýliku na 
200-m dĺžke a Vanesa LUKÁČOVÁ 

šestnásta v prsiach na 200 metrov.
Dvanásťročná Mária BALOGÁČO-
VÁ potešila siedmym miestom v naj-
náročnejšej disciplíne - motýliku na 
200-m trati. Petra VASIĽKOVÁ plá-
vala 200 m prsia na dvadsiatej pozícii.
Naši štrnásťroční si plavci vyplávali 
osobné rekordy, čo znamenalo u Bo-
risa BARICU dvakrát umiestnenie na 
siedmom mieste na Slovensku (100 m 
znak a 400 m polohové preteky). Mi-
chal PANDOŠ v polohovke na 400 m 
doplával jedenásty v poradí.
Plavci Plaveckého klubu z Humenné-
ho absolvovali na M-SR šesťdesiat-
šesť štartov a 37-krát si zlepšili svoje 
osobné rekordy. Letná plavecká sezó-
na sa republikovými majstrovstvami 
pre túto vekovú kategóriu skončila.

Z košického bazéna tri strieborné 
cenné kovy do Humenného
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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 
MATERSKEJ ŠKOLY - Osloboditeľov 1, 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 15. júla 2019 do 12.00 hod. na adresu:

Mesto Humenné
Mestský úrad - Sekretariát primátora mesta

Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

Obálku označte heslom „VK - riaditeľ/riaditeľka MŠ, 
Osloboditeľov 1 – NEOTVÁRAŤ“.

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

    PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
                  primátor mesta

Strečing plavcov PK Chemes Humenné 
pred majstrovskými pretekmi starších 
žiakov v Košiciach. | FOTO ARCHÍV PKCH

Dominik Luksaj (vľavo) – strieborný na 
stovke i dvojstovke v prsiach. | ARCHÍV 
PKCH

Timotej Leško – striebro kraul na 400 
metrov. | ARCHÍV PKCH
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Spájať slávny film OBCHOD NA 
KORZE s mestom Humenné nebýva 
zvykom. Je to však trocha nespravod-
livé, pretože humenský rodák Ladislav 
Grosman čerpal inšpiráciu k svojmu 
rovnomennému románu z tunajšieho 
námestia. Práve tu totiž stál skutočný 
obchod na korze, ktorý v roku 1966 
vstúpil do histórie svetovej kinemato-
grafie, keď bol film vytvorený podľa 
Grosmanovho námetu ocenený Osca-
rom c cenou americkej filmovej aka-
démie. 
Na túto často prehliadanú súvislosť sa 
rozhodlo už pred časom upozorniť Nefor-
málne zoskupenie humenských občanov 
PRÍĎ A POZNAJ, keď na mieste, kde ob-
chod s galantériou stál (dnes budova Slo-
venskej pošty), umiestnili pamätnú tabuľu 
v podobe výtvarného diela Fera Guldana. 
Tým to však neskončilo...
K pripomenutiu okolností vzniku kul-

tového filmu nepochybne prispeje jeho 
verejné premietnutie, ktoré sa uskutoční 
prvýkrát priamo na mieste, kde  inšpira-
tívny obchod stál. Nezvyčajná svetová 
premiéra sa udeje na humenskom Námes-
tí slobody pri Fontáne lásky v sobotu 6. 
júla 2019 o 19.30 hodine. Uvedenia diela 
sa aktívne zúčastní vynikajúca slovenská 
herečka - Zuzana Kronerová, ktorá bola 
v detstve svedkom nakrúcania filmu so 
svojím nezabudnuteľným otcom, Jozefom 
Kronerom. 
„Vážim si, že Humenčania oživujú his-
torické zákutia svojho krásneho mesta.  
Bola som pri nakrúcaní filmu v Sabinove 
otcovi často za pätami, o svoje spomien-
ky sa s návštevníkmi rada podelím,“ od-
kázala organizátorom Zuzka Kronerová. 
Na humenskom námestí však nepôjde len 
o vzácne spomienky. Ako zdôraznil Ján 
Mičovský, jeden z iniciátorov podujatia: 
„Poznanie vlastnej histórie nám pomáha 
v budúcnosti nezablúdiť. No pozor - pre 
nepamätlivých vie pani História pripra-

viť trpkú reprízu. Aj naše Humenné patrí 
k mestám, ktoré v dobovom šialenstve vy-
slalo do vražedného nenávratna svojich 
občanov, bolo ich neuveriteľných dveti-
sícdvesto...“ 

Spoluorganizátorom originálneho stretnu-
tia so Zuzanou Kronerovou je Mesto 
Humenné, pričom jeho primátor Miloš 
Meričko je aj zakladajúcim členom zo-
skupenia Príď a Poznaj. „Je mi cťou, že 
pani Kronerová  príde a oživí našu his-
torickú pamäť, a to nielen v pôsobivom 
umeleckom ponímaní, ale aj pripomenu-
tím časov, ktorých opakovanie v akejkoľ-
vek podobe by nás uvrhlo do morálneho 
praveku,“ zdôraznil primátor M. Merič-
ko, ktorý prijme vzácnu umeleckú náv-
števu na pôde magistrátu a na slávnostný 
večer pre ňu chystá malé prekvapenie. 
Súčasťou nezvyčajného diskusného 
večera, ktorý profesionálne zabezpe-
čuje Mestské  kultúrne stredisko, bude 
hudobný program v podaní Súkromnej 
základnej umeleckej školy Múza, ako aj 
čítanie úryvku z Grosmanovej novely. 
Návštevníkom budú k dispozícii pamätné 
listy vytvorené humenskými gymnazis-
tami a prvej stovke z nich aj originálne 
odznaky z rovnakej tvorivej dielne. Večer 
bude zakončený autogramiádou hereckej 
osobnosti Zuzany Kronerovej. Pozvaní sú 
všetci milovníci slušnosti, histórie a fil-
mu. Vstup je voľný. 

Bližšie informácie: Marika Cehelská - 
0904 626 202 - zastupca@humenne.sk
Ján Mičovský - 0918 444 207 -   
jan.micovsky.sr@gmail.com 

Nezvyčajná svetová premiéra Obchodu na korze

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

H
E-S/0253

P R Á C A 

 � Prijmeme pracovníka na 
pozíciu MONTÁŽNIK do vý-
robnej spoločnosti v Humen-
nom. Základ mzdy od 3,1901 
€/hod. + variabilná zložka 
mzdy (dochádzkový bonus od 
50 do 75 € + príplatky + odme-
ny).  Tel. 0948 901 201.

HE-R/0166

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / OPERÁTORKY 
do výroby v Humennom. Zá-
klad mzdy od 3,1901 €/hod. 
+ variabilná zložka mzdy (do-
chádzkový bonus od 50 do 75 
€ + príplatky + odmeny).  Tel. 
0948 901 201.

HE-R/0165

P R E D A J

 � Predám CHATKU so 
záhradkou v ZO Pokrok 
v Humennom. Tel. 0915 
941 371.  

HE-R/0149

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

NA HUMENSKÉ NÁMESTIE ZAVÍTA UMELECKÝ KLENOT,  
PRIPOMENIEME VÁŽNE MEMENTO


