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V Humennom koncertovali spoločne 
muzikantské rodiny

Členovia šestnástich rodín z Humenného zožali obrovský potlesk za to, že našli chuť a odvahu ukázať a predviesť niečo 
z umenia, ktoré v rodine pestujú, podporujú a spoločne rozvíjajú. 

Milan Potocký, Humenné

V  koncertnej  sále  kaštieľa  sa 
v  uplynulý  utorok  podvečer 
uskutočnilo  zaujímavé  podu-
jatie  s  názvom  Koncert  rodiny. 
Program zorganizovala Základná 
umelecká škola na Mierovej ulici, 
ktorá  v  tomto  roku  oslavuje  vý-
znamné  výročie.  Mladým  talen-
tovaným  hudobníkom,  výtvar-

níkom,  tanečníkom a poetom sa 
venuje už 60 rokov. Na koncerte 
zazneli  ľudové  piesne,  evergre-
eny,  ale  aj  diela  významných 
hudobných  skladateľov.  Zástup-
kyňa  riaditeľky  umeleckej  školy 
Katarína  Rondziková  vysvetlila, 
že muzicírovanie  v  rodinách má 
obrovský význam. „Ľudia sa me-
nej  stretávajú,  spievajú  tancujú 
a  muzicírujú.  Preto  nás  veľmi 

teší, že rodiny v tejto koncertnej 
sále  sa  snažia  vyhnúť  takému 
spôsobu života a prijali pozvanie 
na  príjemné  stretnutie  rodiny 
a školy. Stretnutie, z ktorého cítiť 
vzájomnú  dôveru  a  spoluprácu. 
Obojstranne sa snažíme vytvárať 
priaznivé podmienky na rozvíja-
nie  umeleckých  schopností  po-
stojov a návykov detí,“ povedala 
Rondziková.

Hudbou a tancom žije 
celá rodina
V  programe  sa  predstavil  aj 
František  Golembiovský  so 
svojou  11-ročnou dcérou Leou. 
Otec hral na husliach a Lea naj-
prv  na  akordeóne  a  potom  na 
klavíri.  Publiku  zahrali  ľudovú 
pieseň A čija to chyža a potom 
Serenádu  od  J.  Haydna.  Ro-
dina  Golembiovská  má  hud-

Poslanec navrhol, aby 
samospráva nefinancovala 
mestský ples

V Humennom majú 
pripomínať obete holokaustu 
aj stolpersteinove kamene 

  Viac na str. 9  Viac na str. 3
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bu  a  tanec  v  krvi.  Františkova 
manželka  je bývalá  tanečníčka 
Folklórneho  súboru  Chemlon 
a  František    dokonca  bývalý 
primáš  FS  Chemlon.  „Takže 
prakticky  hudba  je  u  nás  na 
dennodennom poriadku. Je  to 
taká  prirodzenosť  a  samozrej-
mosť  ako  pre  niekoho  chlieb, 
tak  pre  nás  hudba  je  normál-
na  záležitosť. Dcéra  sa dostala 
k  hudbe  neskôr,  lebo  najprv 
sa  venovala  športu.  Ale  pred-
sa  len  sa  napokon  rozhodla 
pre hudbu. Zatiaľ hrá na akor-
deóne  a  klavíri.  Lákajú  ju  aj 
ďalšie  veci  ako  gitara  a  bicie. 
Uvažuje  už  v  jedenástich  ro-
koch  o  konzervatóriu,“  uvie-
dol  Golembiovský.  Prezradil, 
že  Leu  to  skôr  ťahá  k  ľudovej 
hudbe. „Lebo aj rada spieva. Je 
aj  členkou  speváckeho  súboru 
na  Základnej  umeleckej  škole, 
takže  tá  ľudová  pieseň  je  jej 
bližšia práve preto, že spieva,“ 
dodal.  Hudobník  prezradil,  že 
za  úspechmi  dcéry  je  poctivý 
tréning  a  hra  na  hudobných 
nástrojoch.  „Snažíme  sa,  aby 
trénovala  a  cvičila  každý  deň, 
keďže  sú  to  dva  nástroje.  Tak 
tie  dva  nástroje  to  nie  je  zase 
sranda,  ale  je  to  prakticky  na 
každodennej  báze.  Cvičí  hodi-
nu, hodinu a pol. Samozrejme, 
je  žiačka  a  prvoradá  je  v  tejto 
chvíli  škola.  Najprv  sa,  samo-
zrejme,  musí  venovať  škole 
a  potom  je  hudba,“  ozrejmil 
otec muzikant.

Umenie zvyšuje 
kvalitu rodiny a 
života
Hudobná  pedagogička  Jana 
Dobrančinová  vysvetlila,  že 
rodiny,  ktoré  sa  venujú hudbe 
a  hrávajú na nástrojoch, majú 
pestrejší  a  bohatší  rodinný  ži-

vot.  „Umenie  zvyšuje  kvalitu 
jednotlivca,  rodiny  i  celej  spo-
ločnosti.  Život  bez  neho  by  sa 
stal  prázdny  a  klesla  by  jeho 
kvalita.  Výchova  k  umeniu  sa 
musí  formovať  už  v  školskom 
veku. Hlavne v rodinách. V nej 
totiž  dieťa  získava prvé  skúse-
nosti,  poznatky  a  postrehy,“ 
povedala  Dobrančinová.  Do-
plnila,  že  rodičia  svojím  ak-
tívnym  príkladom  obohacujú 
a  zušľachťujú  nielen  vnútro 
svojich  detí,  ale  aj  ostaných 
ľudí.  Umelecké  výkony  detí  a 
ich  rodičov očarili nielen pub-
likum, ale aj hudobných peda-
gógov. „Znamená to, že v našej 
škole  pôsobili  a  pôsobia  pro-
fesionálni  pedagógovia  a,  sa-
mozrejme, šikovní žiaci. Vzťah 
medzi  nimi musí  byť  založený 
na  dôvere  a  porozumení.  Iba 
vtedy  dokáže  učiteľ  vštepo-
vať    žiakovi  lásku  k  umeniu 
a  zmysel  pre  estetický  vkus,“ 
povedala učiteľka a s úsmevom 
dodala:  „Kto  vie,  či  tu  medzi 
nami nesedí  budúci významný 
umelec.“  

Vytvorili aj 
pestrofarebný obraz  
Koncert  rodiny  nebol  len 
o  hudbe,  ale  aj  o  próze  a  tak 
trochu  aj  o  výtvarnom  umení. 
Mladí talentovaní umelci a ich 
rodičia  vytvorili  spoločne  po 
vystúpení  pestrofarebný  ob-
raz.  Každý  člen  muzikantskej 
rodiny  odtlačil  svoju  nafarbe-
nú dlaň na plátno a napísal do 
nej  priezvisko  svojej  rodiny. 
V  programe  sa  predstavili  ro-
diny:  Gogová,  Balážová,  Bačí-
ková, Bovanová, Szabóová, Go-
lembiovská, Lešková, Kridlová, 
Čurillová,  Piňková,  Dziaková, 
Hančarová,  Čisľáková,  Jasi-
ková,  Urbanová,  Lichmanová. 
Hosťom koncertu bolo rodinné 
trio Magurových. 

pokračovanie zo strany 1

V Humennom koncertovali spoločne muzikantské rodiny

Koncert rodiny je výnimočné vystúpenie, na ktorom sa predstavilo až 16 
muzikantských rodín. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V programe sa predstavil aj František Golembiovský s 11-ročnou dcérou Leou, ktorá 
hrá na akordeóne aj klavíri. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

S prózou Mamička a mačička zaujali Eliška a Lenka Leškové. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné     

V  polovici  januára  tohto  roku 
sa  v  estrádnej  sále  Mestského 
kultúrneho  strediska  uskutoč-
nil  v  poradí  už  XIX.  Charita-
tívny reprezentačný ples mesta 
Humenné. Tento rok niesol ná-
zov Ples  ruží. Mestský ples má 
svojich  odporcov  aj  zástancov. 
Poslanec Ivan Hopta by bol naj-
radšej,  keby  mesto  Humenné 
túto kultúrnu akciu nefinanco-
valo  zo  svojho  rozpočtu.  Ples 
by  mali  podľa  neho  hradiť  zo 
vstupného  a  sponzori.  Posla-
nec  preto  navrhol,  aby  mesto 
finančný príspevok na mestský 
ples zrušilo.

Kto chce ples, nech si 
zaplatí
Ples mesta Humenné  je  známy 
bohatým  kultúrnym  progra-
mom.  Hviezdou  posledného 
plesu  bol  známy  moderátor  a 
humorista  Štefan  Skrúcaný. 
Agentúra, ktorá umelca angažo-
vala, mala od mesta získať vyše 
2  600  eur.  Kvetinová  výzdoba, 

aranžmán, strava, nápoje, vstu-
penky na ples, ďalší účinkujúci 
a  rôzne  služby  súvisiace  s  ple-
som mali stáť samosprávu ďal-
ších  vyše  6-tisíc  eur.  „Žiadam 
zrušiť  finančný  príspevok  na 
ples mesta v rozpočte,“ povedal 
pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2017 poslanec Ivan Hopta. Do-
dal,  že  osobne  nemá  nič  proti 
plesu, ale nemyslí si, že by ples 
nemali preplácať občania mesta 
a  skladať  sa pozvaným hosťom 
na  zábavu. Náklady na  ples  by 
sa  podľa  neho  mali  hradiť  zo 
vstupného.  „Kto  chce,  nech  si 
zaplatí.  Nech  si  zaplatí  cenu 
v takej výške, aby pokryl všetky 
náklady,“ povedal Hopta.    

Poslanec: Ľudia potre-
bujú zábavu a hry
Poslanec  Milan  Kulik  hovorí, 
že ples je výnimočná reprezen-
tatívna udalosť. Podľa poslanca 
nie je vôbec určený len privile-
govaným osobám,  ale môžu  sa 
tam  zabávať  všetci  Humenča-
nia. „Každý občan má právo sa 
tam  zúčastniť,“  povedal  posla-

nec. Dodal, že ak niekto nechce, 
tak  tam,  samozrejme,  nemusí 
ísť, ale kto chce, tak príde a za-
baví sa. Primátorka Jana Vaľová 
uviedla, že každý má rád nejaké 
kultúrne  vyžitie,  nejaký  šport 
alebo niečo  iné,  kde  sa  rád  za-
baví. Poslanec Dušan Sukovský 
dodal,  že  aj Humenčania majú 
nárok  sa  zabaviť,  napríklad  aj 
na mestskom plese. Ľudia pod-
ľa  neho  potrebujú  aj  zábavu  a 
hry.  Uviedol,  že  poslanci  už  aj 
v minulosti  kritizovali  iné kul-
túrne aktivity. „V minulosti sme 

počúvali,  prišiel  tuná  národný 
umelec  svetového  mena  a  sme 
počúvali  rôzne  invektíva,  ako 
ho tu nemáme mať a neviem čo 
všetko  možné.  Vážení,  trošku 
vážme  slová,“  reagoval  posla-
nec na kritické ohlasy týkajúce 
sa  mestského  plesu.  Mestskí 
poslanci  napokon  návrh  Ivana 
Hoptu  zrušiť  finančný  príspe-
vok  mesta  na  organizovanie 
plesu  nepodporili.  Síce  nikto 
z  poslancov  nebol  proti,  ale  za 
jeho návrh bolo len 9 poslancov 
a 13 sa zdržali hlasovania.

Tasr, Snina     

Sninská  samospráva  je  zara-
dená do centrálneho, verejne 
prístupného  registra  fyzic-
kých a právnických osôb, kto-
ré porušili zákaz nelegálneho 
zamestnávania.  „V  danom 
prípade došlo k nelegálnemu 
zamestnávaniu  dvoch  fyzic-
kých  osôb,  a  to  tým,  že  boli 
neskoro prihlásení do registra 
Sociálnej  poisťovne,  t.  j.  ešte 
pre  začiatkom  výkonu  prác,“ 
vysvetlila pre TASR hovorky-
ňa  Národného  inšpektorátu 

práce  Slavěna  Vorobelová. 
Mestu hrozí podľa jej slov po-
kuta  do  výšky  200.000  eur. 
Zároveň  mu  nebude  vydané 
potvrdenie  o  neporušení  zá-
kazu,  ktoré  je  podkladom, 
napr. ak sa chce zúčastniť na 
verejnom  obstarávaní  alebo 
chce  čerpať  štátne  dotácie  či 
fondy EÚ. „V danom prípade 
bude  prebiehať  správne  ko-
nanie vo veci uloženia pokuty, 
čiže mesto Snina môže doložiť 
dôkazy,  že  k  danému  skutku 
nedošlo,  prípadne  sa  môže 
obrátiť  na  súd  a  domáhať  sa 

ochrany  súdnou  cestou,“  do-
plnila. Ako pre TASR uviedla 
hovorkyňa  sninskej  radnice 
Eva Mihaliková, mesto sa ne-
stotožňuje  so  závermi,  resp. 
nedostatkom, ktorý je uvede-
ný  v  protokole,  a  preto  voči 
nemu  podalo  odvolanie.  Na-
priek  tomu  bolo  zapísané  do 
zoznamu osôb, ktoré porušili 
zákaz nelegálnej práce. Mesto 
Snina listom oslovilo aj pred-
staviteľov  vlády  o  súčinnosť 
v tomto prípade. K oneskore-
nému  prihláseniu,  namiesto 
6.  júna to bolo 8.  júna, došlo 

podľa Mihalikovej  slov  z  dô-
vodu, že zodpovednej pracov-
níčke zomrel otec a ona v ten 
deň  organizovala  pohreb. 
„Obom  zamestnancom  bola 
za  tieto  dni  vyplatená  mzda 
a  tiež  za  oboch  boli,  vrátane 
sporných  dní  za  príslušný 
mesiac,  odvedené  všetky  zá-
konné  odvody.  Mesto  neu-
krátilo  ani  zamestnancov  na 
mzdách,  ani  štát  na  daniach 
a odvodoch,“  skonštatovala  s 
tým, že  ide  len o administra-
tívnu chybu a prílišnú tvrdosť 
zákona.

Poslanec Ivan Hopta by najradšej finančný príspevok na mestský ples zrušil. Jeho 
návrh nenašiel medzi poslancami dostatočnú podporu.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Poslanec navrhol, aby samospráva nefinancovala mestský ples

Sninu zaradili medzi nelegálnych zamestnávateľov, mesto podalo odvolanie 

Je ples mesta Humenné, ktorý je financovaný z daní Humenčanov, zbytočná okázalosť alebo nie? Táto otázka 
rozdeľuje viacerých mestských poslancov. Kým časť poslancov považuje financovanie mestského plesu za zbytočne 
vyhodené peniaze, druhá ho vníma ako nevyhnutú spoločenskú udalosť, ktorú by samospráva mala podporovať.
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mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ       

  Zákon  pri  tomto  trestnom  čine 
stanovuje  pre  páchateľa  trestnú 
sadzbu  odňatia  slobody  na  šesť 
mesiacov až na tri roky. Ku skutku 
došlo v utorok 28. februára o pol 
druhej  popoludní  na  parkovis-
ku  jedného  z  nákupných  centier 
v  Humennom  na  Ul.  Mierovej. 
Za  doposiaľ  presne  nezistených 
okolností  spadol  vyše  12-metro-
vý  stĺp  osvetlenia  na  zadnú  časť 

osobného  motorového  vozidla 
Škoda  Fabia,  v  ktorom  sa  v  tom 
čase  nachádzal  46-ročný  Ján  zo 
Slovenského Krivého.  „Pád  stĺpa 
spôsobil  poškodenie  vozidla,  po-
škodený  bol  kufor  auta,  rozbité 
boli sklá a poškodené bolo aj sa-
motné  čalúnenie.  Jánovi  neboli 
spôsobené  žiadne  zranenia.  Na 
vozidle  vznikla  škoda  najmenej 
200  eur,“  ozrejmila  prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Migaľová.

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V  utorok  uplynulý  týždeň  doš-
lo  v  Snine  na Komenského  ulici 
v  jednom  z  nákupných  centier 
k  netradičnej  krádeži.  Polícia 
v Snine na  základe  tejto  skutoč-
nosti  začala  trestné  stíhanie  vo 
veci  prečinu  krádeže,  z  ktorého 
bol  na  základe  dôkazov  obvine-

ný  48-ročný  Ladislav  z  Košíc. 
Ladislav    odcudzil  30  kusov  ba-
lenia    lososa  (dva  druhy),  ktoré 
si  vložil  do  nákupného  vozíka  a 
neskôr  ich  vložil  do  svojej  ces-
tovnej tašky. S týmto „nákupom“  
prešiel  okolo  pokladne  bez  za-
platenia. Poškodenej spoločnosti 
vznikla škoda vo výške  150,- Eur. 
Košičan  si  teda  prisvojil  cudziu 

vec tým, že sa jej zmocnil a svoj-
ho skutku sa dopustil aj napriek 
tomu,  že  už  bol  za  obdobný  čin 
v  predchádzajúcich  dvanástich 
mesiacoch  postihnutý  blokovou 
pokutou. „Ladislav bol umiestne-

ný do cely policajného zaistenia, 
ak sa mu vina preukáže, hrozí mu 
až  dvojročné  väzenie,“  informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Migaľová.  

mpo, Humenné

Jozef  po  predchádzajúcich 
ústnych  dohodách  ohľadom 
realizácie  stavby  hospodár-
skej  budovy  vo  dvore  jed-
ného  z  rodinných  domov  v 
obci Karná od objednávateľ-
ky  v  mesiaci  jún  2016  pre-
vzal  zálohu  na  materiál  vo 
výške  2-tisíc  eur  a  o mesiac 
neskôr  zálohu  vo  výške  tisíc 
eur.  Z  prijatých  peňazí  500 
eur  použil  na  zabezpečenie 
materiálu  pre  predmetnú 
stavbu.  Tú  však  nedokončil 

a ani zvyšné peniaze nevrátil. 
Peniaze si v rozpore so záko-
nom  ponechal  a  použil  ich 
na iný účel, na ktorý boli ur-
čené  -  mzdy  zamestnancov, 
pohonné  hmoty.  Prešovská 
krajská  policajná  hovorkyňa 
Jana  Migaľová  informovala, 
že  poškodenej  41-ročnej  ob-
jednávateľke  spôsobil  škodu 
vo  výške  2  500  eur.    Jozef 
si  teda  prisvojil  cudziu  vec, 
ktorá mu bola zverená, a spô-
sobil tak na cudzom majetku 
škodu. Obvinený muž je mo-
mentálne stíhaný na slobode. 

V Humennom spadol stĺp na auto

Netradičná krádež. Zlodej ukradol 30 lososov

Zálohu vzal, ale stavbu nedokončil

 KRIMI

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.

Štyridsaťročný Jozef z obce Sedliská bol obvinený z prečinu sprenevery, 
kde zákon stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky. 
Prípadom sa zaoberá polícia v Humennom.

H
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DJ, Prešov

Novú grantovú výzvu schvá-
lili  krajskí  poslanci  na  svo-
jom februárovom zasadnutí. 
Odsúhlasili  zároveň aj nové 
pravidlá všeobecne záväzné-
ho  nariadenia  o  poskytnutí 
dotácií  z  vlastných  príjmov 
Prešovského  samosprávne-
ho  kraja.  „Nové  všeobecne 
záväzné  nariadenie  sme 
prispôsobili najmä zmenám 
v  legislatíve  a  spresneniam 
v dotačnej schéme. Korektúr 
je viacero, sú obšírnejšie, ale 
nie  sú  zásadné  a  skutočne 
len korešpondujú s apli-
kačnou  praxou,  ktorá  bola 
zaužívaná  medzi  poslanca-
mi  Zastupiteľstva  PSK  pri 
rozdeľovaní  dotácií,“  uvied-
la  Mária  Holíková,  vedúca 

odboru  financií  PSK.  Ako 
uviedla,  výzva  na  predkla-
danie žiadostí o poskytnutie 
dotácie je tentoraz zameraná 
na  podporu  dvoch  progra-
mov – šport a kultúra.

Podpora umenia 
aj rekonštrukcia 
športovísk  
Cieľom  programu  Šport  je 
rozšíriť  a  skvalitniť  športovú 
činnosť, zlepšiť technický stav 
a vybavenie športových ihrísk. 
Dotačné peniaze by mohli ísť aj 
do  organizovania  športových 
podujatí pre všetkých na úze-
mí Prešovského kraja. V rámci 
programu  Šport  sú  zadefino-
vané  štyri  podprogramy:  Vý-
stavba,  rekonštrukcia  a  mo-
dernizácia  športovísk  a  ich 
vybavenie  hnuteľným  majet-

kom  investičného  charakteru. 
Cieľom  programu  Kultúra  je 
príprava  dokumentácie  a  re-
alizácia  projektov  na  obnovu, 
rekonštrukciu a modernizáciu 
kultúrnych pamiatok, pamäti-
hodností,  kultúrnych  domov 
a priestranstiev na konanie 
kultúrnych  podujatí,  kto-
rých vlastníkom je obec alebo 
mesto,  alebo  ktoré  sú  v  sprá-
ve obce alebo mesta, podpora 
prezentácie  a  využitia  kultúr-
nych  pamiatok  v  súlade  s  ich 
pamiatkovými  hodnotami. 
V  rámci  programu  je  to  tiež 
podpora  festivalov  a  prehlia-
dok  umenia  všetkých  druhov 
vrátane  gastronómie,  tvori-
vých  dielní  a  výstav,  sympó-
zií  a  seminárov,  uchovávanie 
a  osvojenie  tradičných  zruč-
ností vrátane podpory edičnej 

činnosti,  ako  je  napríklad  vy-
dávanie publikácií, CD nosičov 
a podobne. Minimálny objem 
podpory    predstavuje  pritom 
1  000  eur, maximálny  5  000 
eur,  pri  programe  Športový 
reprezentant  je  horná  hrani-
ca  15-tisíc  eur.  Záujemcovia, 
ktorí  chcú  získať  financie  pre 
svoju  aktivitu,  musia  predlo-
žiť svoje žiadosti na Úrad PSK 
v Prešove do 13. apríla. Každý 
podporený  projekt  musí  byť 
zrealizovaný  s finančnou spo-
luúčasťou žiadateľa a ukonče-
ný do 30. novembra 2017. Ak-
tuálna  výzva  na  predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie 
je  zverejnená  na  webovom 
portáli  krajskej  samosprávy  - 
www. po-kraj.sk.

Tasr, Humenné

Analyzovanie  vzorky  DNA 
odobranej z miesta činu, po-
rovnanie  získaného  profilu 
páchateľa  s  profilmi  piatich 
podozrivých  a  identifikácia 
vinníka.  Takto  vyzerá  ex-
periment,  počas  ktorého  sa 
zo  stredoškolákov  aspoň  na 
chvíľu  stávajú  vyšetrovate-
lia  závažného  trestného  činu 
–  forenzní  genetici.  Priamo 
v  priestoroch  stredných  škôl 
im to umožňuje projekt Uni-
verzity  Komenského  (UK) 
v Bratislave Genetika na ko-
lesách.  Projekt  Genetika  na 
kolesách, ktorý realizujú ved-
ci i doktorandi Katedry gene-

tiky  Prírodovedeckej  fakulty 
UK, vznikol v minulom roku 
ako  súčasť  projektu  KEGA. 
Môžu sa doň prihlásiť  stred-
né školy formou krátkej vide-
opozvánky. Do prvého kola sa 
prihlásilo  30  škôl,  z  ktorých 
bolo  vybraných  osem.  „Už 
v  minulosti  sme  na  katedre 
realizovali  projekty,  v  rámci 
ktorých prichádzali do našich 
laboratórií stredoškoláci z ce-
lého  Slovenska.  Nikdy  sme 
však  nedokázali  uspokojiť 
záujem  všetkých  študentov. 
Preto sme sa rozhodli vybrať 
sa  priamo  za  nimi  s  naším 
mobilným  laboratóriom,“ 
uviedla iniciátorka projek-
tu  Andrea  Ševčovičová.  Od 

októbra  2016  s  praktickými 
cvičeniami  navštívili  štyri 
stredné  školy  na  Slovensku 
–  v  Komárne,  Vranove  nad 
Topľou,  Humennom  a  Pre-
šove.  Na  Gymnáziu  v  Gelni-
ci  boli  prednášať  a  študenti 
Spojenej školy na Tilgnerovej 
v  Bratislave  prišli  k  vedcom 
a  doktorandom  priamo  na 
fakultu.  Genetika  na  kole-
sách  tak doteraz  absolvovala 
zhruba  1350  km  a  labora-
tórne  cvičenie  si  vyskúšalo 
129  študentov.  Sprievodnou 
aktivitou projektu sú aj wor-
kshopy  pre  učiteľov  biológie 
o  nových  trendoch  vo  výuč-
be  genetiky,  na  ktorých  sa 
zúčastnilo  26  pedagógov. 

Forenzný  experiment,  ktorý 
si  genetici  UK  pripravili  pre 
stredoškolákov, trvá dve vyu-
čovacie hodiny.  „Musím štu-
dentov pochváliť, pretože do-
teraz  sa  na  všetkých  školách 
podarilo  páchateľa  odhaliť,“ 
podotkla  Ševčovičová.  Pre 
študentov,  ktorých  tieto  cvi-
čenia  zaujmú,  budú  pracov-
níci katedry genetiky organi-
zovať počas letných prázdnin 
týždňové  letné  sústredenie  v 
laboratóriách  katedry.  Počas 
neho  si  budú môcť  vyskúšať 
aj  náročnejšie  metódy  expe-
rimentálnej činnosti či prácu 
so špičkovými prístrojmi.

V Prešovskom kraji pôjde na podporu kultúry a športu 330-tisíc eur 

Stredoškoláci sa môžu vďaka projektu stať  forenznými genetikmi 

Prešovský samosprávny kraj prerozdelí z vlastných príjmov v rámci dotácií 330-tisíc eur. O grantové peniaze sa môžu uchádzať 
mestá a obce, občianske združenia i právnické osoby, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, ako aj podnikatelia a fyzické 
osoby. Žiadosť o finančnú podporu je potrebné predložiť do 13. apríla.

Praktické cvičenia v rámci projektu Genetika na kolesách si vyskúšali aj humenskí stredoškoláci.
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Ivana Strakošová, Humenné 

Izba  uhorských  kráľov  v  hu-
menskom  kaštieli  je  uniká-
tom  na  Slovensku.  Jej  vý-
zdoba  vznikla  v  poslednej 
tretine 18. storočia na podnet 
grófa  Štefana  Csákyho.  Za-
danie  na  realizáciu  výzdoby 
získal  Martin  Johann  Sch-
midt  (1718  –  1801).  Či  však 
výzdobu  aj  sám  realizoval, 
nevieme.  Jedno  je  však  isté, 
pôvodný zámer vytvoriť por-
tréty  uhorských  kráľov  pria-
mo  na  omietku  sa  nepoda-
ril.  Majster  maliar  zistil,  že 
omietka  je  nekvalitná  a  ne-
môže  na  nej  pracovať.  Bolo 
rozhodnuté,  že  autor  vytvorí 
namiesto  pôvodného  plánu 
obrazy  s  portrétmi  jednotli-
vých panovníkov. Tak vznikla 
séria obrazov na plátne a dre-
ve, spolu 15 veľkých obrazov 
a 15 malých medailónov. Kaž-
dý  z portrétov  je  vyobrazený 
v podobe iluzívnych búst pa-
novníkov  v  oválnych medai-
lónoch,  pod  ktorými  sú  uve-
dené informácie o jeho poradí 

medzi kráľmi a dobe panova-
nia, v dolnej kartuši je krátky 
latinský nápis – zhodnotenie 
vlády    panovníka.  Autor  sa 
inšpiroval  dielom  Františka 
III.  Nadasdyho  z  roku  1644. 
Kniha sa zachovala, čo je pre 
nás  výhodou,  pretože  bustu 
Ľudovíta I. je potrebné úplne 
zrekonštruovať.  Náročného 
reštaurovania sa ujal akade-
mický  maliar  Ľubomír  Cáp.  
I  keď  ide 
o  maľby  na 
plátne,  sú 
realizované 
t e chn ikou 
secco. O po-
s k y t n u t i e 
finančných 
prostr ied-
kov na  
reštaurova-
nie prvej pä-
tice  veľkých 
o b r a z o v  
s  portrétmi 
panovníkov 
predlož i lo 
Vihorlatské 
m ú z e u m 

v  Humennom  v  roku  2016 
žiadosť  Fondu  na  podporu 
umenia  –  nezávislej    verej-
noprávnej inštitúcii zabezpe-
čujúcej  podporu  umeleckých 
aktivít, kultúry a kreatívneho 
priemyslu.  Prvým  krokom 
reštauračných  prác  bola  vý-
roba  nových  podrámov,  na-
žehlenie  obrazov  na  nové 
plátno a napnutie plátna na 
podrámy. Potom nasledovalo 

odstránenie depozitov  špiny, 
prachu  a  rôznych  premalieb 
z  povrchu  malieb,  fixovanie 
spráškovatenej  farebnej  vrs-
tvy,  upevnenie  uvoľnených 
častí podkladu a farebnej vrs-
tvy. Vytmelenie poškodených 
častí  podkladu,  výtvarné 
scelenie  poškodených  častí 
farebnej  vrstvy  a  záverečná 
fixáž budú nasledovať. 

Reštaurovanie prvej pätice veľkých obrazov s portrétmi panovníkov

Mesto začína s jarným upratovaním, pomáhať budú aj dobrovoľníci 
Tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Humenská  radnica  začína 
s  jarným  upratovaním.  Po-
máhať  jej  bude  aj  30  nových 
brigádnikov  z  osady  Pod-
skalka.  TASR  o  tom  infor-
movala  Michaela  Dochánová 
z  tlačového  referátu  mesta. 
Na  jarnom  upratovaní  sa 
okrem  obyvateľov  mesta  po-
dieľajú pracovníci technických 
služieb,  uchádzači  o  zamest-
nanie,  tzv.  verejnoprospešní 
pracovníci  a  najnovšie  aj  bri-
gádnici  z  osady  Podskalka, 
ktorí sa na  tieto práce prihlá-
sili  bez  nároku  na  odmenu. 

„Mesto  týmto dobrovoľníkom 
počas pracovného dňa poskyt-
ne  teplú  stravu  a  občerstve-
nie,“  vysvetlila  Dochánová. 
Pod dohľadom koordinátorov 
upratovali vo štvrtok a piatok 
spolu  s  verejnoprospešnými 
pracovníkmi  jednotlivé  loka-
lity v meste. Zamerali  sa pre-
važne  na  odstraňovanie  hru-
bých  nečistôt,  kamienkov  a 
konárov. Rozsah  činností  jar-
ného  upratovania  zahŕňa  čis-
tenie verejných priestranstiev, 
námestí  a  parkov,  údržbu 
trávnatých plôch, odstraňova-
nie  čiernych  skládok,  odpadu 
a  nepotrebného  materiálu, 

čistenie  miestnych  komuni-
kácií  a  mestského  cintorína. 
Humenská radnica v tejto sú-
vislosti  povzbudzuje  všetkých 

občanov  žijúcich  v  rodinných 
a  bytových  domoch,  aby  sa 
k jarnému upratovaniu vo svo-
jom okolí pridali.
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ts, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

Vyhlásená  výzva  je  zame-
raná  na  vybudovanie,  resp. 
dobudovanie  systému  zberu 
a odvozu komunálneho odpa-
du  a  na  realizáciu  sanačných 
prác  nelegálnych  skládok, 
vrátane  eliminácie  nepriaz-
nivých  vplyvov  nelegálnej 
skládky.  Oprávnenými  žia-
dateľmi  o nenávratné finanč-
né  príspevky  je  1043  obcí  zo 
siedmich  slovenských  krajov 
z  Atlasu  rómskych  komunít 
(2013),  s  výnimkou  Brati-
slavského  kraja.  „Od  januára 
2016  sme  vyhlásili  piatu  vý-
zvu,  ktorej  cieľom  je  zvýšiť 
počet  rómskych  domácnos-
tí  s  prístupom  k  zlepšeným 
podmienkam  bývania.  Nele-
gálne  skládky  sú  problémom 
v  mnohých  častiach  Sloven-
ska. Nielenže majú negatívny 
dopad na našu prírodu, ale aj 
na  vzájomné  spolunažívanie. 
Veríme,  že  vďaka  prostried-
kom z Európskej únie sa nám 
podarí  odstrániť  čo  najviac 
nelegálnych skládok a zaviesť 
efektívny  systém  nakladania 

s  komunálnym  odpadom,“ 
povedal podpredseda vlády 
SR  a  minister  vnútra  Robert 
Kaliňák.
Výzva  bude  spolufinancova-
ná  z  Európskeho  fondu  regi-
onálneho  rozvoja  sumou  vo 
výške 8 160 295 eur. Zo štát-
neho  rozpočtu  je  na  projek-
ty  vyčlenených  960  035  eur. 
Zvyšných 5 % financovania je 
povinný zabezpečiť prijímateľ 
príspevku.  V  rámci  aktivity 
Vybudovanie,  resp.  dobudo-
vanie systému zberu a odvozu 
komunálneho  odpadu  pôj-
de  o  vybudovanie  stojísk  na 
umiestnenie  zberných  nádob 
na  zmesový  komunálny  od-
pad  a  vybudovanie  zberných 
dvorov   vrátane nákupu hnu-
teľných vecí na podporu trie-
deného  zberu    (zberné  nádo-
by, zberové vozidlá, technika). 
Aktivita Realizácia sanačných 
prác  nelegálnych  skládok, 
vrátane  eliminácie  nepriaz-
nivých  vplyvov  nelegálnej 
skládky  poskytne  prijímate-
ľom  možnosti  na  zber  odpa-
du  v  miestach  s  nezákonne 
umiestneným  odpadom;  vy-

triedenie odpadu 
z miest s nezákon-
ne  umiestneným; 
umiestnenie  od-
padu z miest s ne-
zákonne  umiest-
neným  odpadom; 
a sanáciu/úpravu 
miesta  s  nezákon-
ne  umiestneným 
odpadom.
OP ĽZ v gescii MV 
SR  vyhlásil  za  ka-
lendárny  rok  2016 
štyri  výzvy,  kto-
ré  sú  naďalej  pre 
svojich  potenciál-
nych  prijímateľov 
otvorené. Ide o dve 
výzvy  zamerané 
na  vybudovanie, 
rekonštrukciu  alebo  prestav-
bu materských škôl, výzvu na 
rovnakú  podporu  komunit-
ných centier a výzvu na pod-
poru  prístupu  k  pitnej  vode. 
Rezort  schválil  aj  dve  vy-
zvania  na  národné  projekty, 
ktorých prijímateľom  je Úrad 
splnomocnenca  vlády  SR  pre 
rómske komunity a v najbliž-
ších dňoch ich začne prostred-

níctvom  projektov  realizovať 
priamo v dotknutých obciach. 
Celková  alokácia  tejto  časti 
OP ĽZ pre programové obdo-
bie  2014  –  2020  je  383  mi-
liónov eur z prostriedkov Eu-
rópskej únie. Všetky doposiaľ 
vyhlásené  výzvy  a  vyzvania 
poskytujú  svojim  prijímate-
ľom  finančné  prostriedky  vo 
výške 138 miliónov eur.

Tasr, Humenné, foto: Milan Potocký

Jubilejný  25.  ročník  Karpat-
skej  kraslice,  počas  ktorej 
budú  v  humenskom  kaštieli 
vystavovať  vajíčka  zdobe-
né  rôznymi  technikami,  sa 
v tomto roku začne 16. marca. 
Informovala o tom Jana Fedi-
čová  z  Vihorlatského  múzea. 
Organizátori  podujatia,  kto-
rými  sú Vihorlatské múzeum 
(VM)  a  okresná  organizácia 

Únie žien Slovenska, už  teraz 
vyzývajú  zručných  dizajné-
rov, aby im zasielali svoje vý-
tvory. Kolekcie kraslíc určené 
na výstavu, maximálne desať 
kusov,  môžu  doručiť  záujem-
covia osobne alebo poštou do 
VM  do  9.  marca.  Karpatská 
kraslica prezentuje každoroč-
ne  rôzne  techniky  zdobenia 
vajíčok.  Ide  napríklad  o  bati-
kovanie, voskovanie, drôtova-
nie či olepovanie.

Odstrániť nelegálne skládky môže vyše tisíc miest a obcí 

Dizajnéri môžu prispieť do tradičnej výstavy Karpatská kraslica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) 
vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 
milióna eur sa má zlepšiť situácia a systém nakladania s odpadom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
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Milan Potocký, Humenné  

V  meste  Humenné  budú  osadené 
dve umelecké diela, ktoré budú Hu-
menčanom  a  návštevníkom  mesta 
pripomínať  zaujímavé  fakty  a  sú-
vislosti,  ktoré  súvisia  s  históriou 
mesta.  Pred  budovou  mestského 
úradu pri pamätnej  tabuli  obetiam 
holokaustu,  kde  v  minulosti  stála 
synagóga,  osadia upomienkové ka-
mene  -  stolpersteiny,  ktoré  budú 
venované trom obetiam  holokaustu 
Isidor Gross Adler, Rosalie Raabová 
rod. Adlerová a Adolf Raab. Žiadosť 
o  povolenie  osadiť  v  Humennom 
tri  upomienkové  kamene  podal 
príbuzný  obetí  holokaustu,  ktorý 
zároveň bude ich výrobu a osadenie 
aj  financovať.  Na Námestí  slobody 
v  Humennom  na  budove  Sloven-
skej  pošty  by mala  zase  pribudnúť 
pamätná tabuľa, ktorá má pripomí-
nať, že v minulosti na tomto mieste 
stál  obchod  vdovy  Lautmannovej, 
ktorý  ako  „obchod  na  korze“  vstú-
pil do slovenského filmu. Bol nato-
čený  podľa  poviedky  humenského 
rodáka  Ladislava  Grosmana.  Film 
pred  päťdesiatimi  rokmi  získal  vý-
znamné ocenenie Americkej  filmo-
vej akadémie Oskar. Osadenie tejto 
tabule  navrhli  Ján Mičovský, Kon-
štantín Javorský a Juraj Levický.

Poslanec: Robíme krok do 
neznáma
K  umiestneniu  upomienkových 
kameňov  a  pamätnej  tabule  sa  sú-
hlasne vyjadril Krajský pamiatkový 
úrad  v  Prešove.  Návrhom  sa  zao-
berali  na  ostanom  rokovaní  mest-
ského  zastupiteľstva  aj  poslanci. 
Poslanec  Ivan  Hopta  je  presved-
čený,  že  mesto  Humenné  si  veľmi 
dôstojným  spôsobom  pripomenulo 
a  pripomína  obete  židovského  pô-
vodu, ktoré žili na území Humenné-
ho. Dodal,  že dôkazom  je pamätná 

tabuľa,  ktorá  pripomína,  že  2-tisíc 
Humenčanov  židovského  pôvodu 
zahynulo  počas  II.  svetovej  vojny. 
„Neveľmi súhlasím s  tým, aby sme 
si z 2-tisíc obetí židovského pôvodu 
vybrali tri mená na tie spomienkové 
kamene a osadili ich tu pred budo-
vou mestského úradu. Ja sa pýtam, 
ako budeme postupovať potom, keď 
sa prihlási ďalších  vyše  2-tisíc  prí-
buzných,  keď budú  chcieť mať  tiež 
spomienkové  kamene  umiestnené 
pri  tejto  budove,“  upozornil  posla-
nec na problém, ktorý môže nastať. 
„Ja si myslím, že robíme taký krok 
do  neznáma,“  povedal  Hopta.  „Je 
tam tabuľa, ktorá vzdáva úctu všet-
kým  bez  rozdielu  mena  viac  ako 
2-tisíc obetiam židovského pôvodu, 
našim  občanom  mesta  Humenné. 
Ja si myslím, že je to postačujúce a 
nemali by sme glorifikovať práve tri 
mená,  keď  si  to  želá  nejaký  občan 
Českej  republiky,“  reagoval  posla-
nec.  Hopta  naznačil,  že  osadenie 
kameňov môžu v budúcnosti žiadať 
aj  občania  nežidovskej  národnos-
ti, ktorých príbuzní zahynuli v boji 
proti fašizmu.

Mesto: Zaoberali sme sa 
tým dlho
Nataša  Mocáková,  vedúca  Odbo-
ru  kultúry,  športu  a mládeže MsÚ 
v  Humennom  vysvetlila,  že  mesto 
nič  nepodcenilo  a  návrhmi  sa  de-
tailne  zaoberalo  dlhší  čas.  „Naozaj 
zaoberali sme sa dosť dlhý čas, mož-
no  viac,  ako  sa  zdalo,  že  až  veľmi 
pridlho,  lebo  pripravujeme  tento 
materiál  už  viac  ako  tri  mesiace 
a vyžiadali sme si aj stanovisko kraj-
ského pamiatkového úradu a zisťo-
vali  sme aj,  ako  je  to  v  iných mes-
tách,“  vysvetlila  poslancom Nataša 
Mocáková.  Priblížila,  že  v  Európe 
je  umiestnených  približne  60-tisíc 
stolpersteinov.  Pripúšťa,  že  môže 
neskôr nastať situácia, že o osadenie 

kameňov požiadajú aj iní žiadatelia 
a  príbuzní.  „Vždy  by  sme  to  pred-
kladali  na  zváženie  a  rozhodnutie 
vám, poslancom  mestského zastu-
piteľstva,“ ozrejmila vedúca odboru 
kultúry.  Doplnila,  že  pred  úradom 
je dosť miesta. „Pokiaľ by požiada-
li  aj  viacerí,  aby  sa  tie  kocky  naše 
klasické vybrali a nahradili sa tými 
ozdobnými  pamätnými  kameňmi,“ 
vysvetlila Mocáková.

Slávny Obchod na korze 
stál v Humennom
Poslanci  schválili  aj  osadenie  pa-
mätnej  tabule  na  Námestí  slobody 
na budove Slovenskej pošty. Tabuľa 
má pripomínať, že na tomto  
mieste stál obchod vdovy Lautman-
novej, známy z Oskarom oceneného 
filmu Obchod na korze (1966), ktorý 
bol  nakrútený  podľa  poviedky  hu-
menského  rodáka  Ladislava  Gros-
mana  (1921  –  1981).  Práce  bude 
možné  realizovať  až  po  konzultácii 
a  získaní  súhlasu majiteľa  budovy. 
Osadenie  tabule  inicioval  Ján  Mi-
čovský zo zoskupenia Príď a poznaj, 
ktoré  v  Humennom  robí  aktivity, 
ktorých  cieľom  je  zvýšiť  informo-
vanosť o histórii mesta netradičnou 
živou  metódou.  „Bolo  by  celkom 
fajn toto miesto označiť. Jednak by 

sme zvýšili informovanosť návštev-
níkov mesta. Ono je to síce drobné, 
ale  zaujímavé  skutočnosti,  možno 
zvýšime aj hrdosť občanov na to, že 
tu taký pán existuje. Veľmi dôležité 
je, že by sme vyvrátili ten nesprávny 
názor,  že Obchod  na  korze  je  spo-
jený  so  Sabinovom,  čo  teda  nie  je 
pravda, lebo tam sa len pre exteriér  
nakrúcalo,“ povedal Mičovský. Do-
dal,  že osadenie  tabule má aj ďalší 
aktuálny význam. „By sme maličkou 
troškou prispeli k tomu, aby hrozba 
hnedého  moru,  ktorý  opäť  obchá-
dza  nielen  Slovensko,  sa  takýmto 
drobným  aktom  zažehnala,“  pove-
dal Mičovský.

V Humennom majú pripomínať obete holokaustu aj stolpersteinove kamene
V centre mesta pribudnú upomienkové kamene, tzv. „stolpersteiny“, ktoré majú byť spomienkou na Humenčanov, ktorí počas 2. svetovej vojny 
boli deportovaní a zahynuli v Osvienčime. Námestie bude zdobiť aj nová pamätná tabuľa, ktorá návštevníkom mesta pripomenie, že obchod, podľa 
ktorého bol nakrútený Oskarom ocenený film Obchod na Korze, sa nachádzal v Humennom. 

Pred budovou mestského úradu pri pamätnej tabuli obetiam holokaustu, kde v 
minulosti stála synagóga, osadia kamene – stolpersteiny. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ján Mičovský zo zoskupenia Príď a poznaj 
inicioval osadenie pamätnej tabule, ktorá 
má pripomínať, že v Humennom stál 
obchod vdovy Lautmannovej, známy z 
Oskarom oceneného filmu Obchod na 
korze. | FOTO: AK
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P R E D A J

 � Predám  OREŠEC.  Tel.  0918 
279 885.

HE-R/0049

 � KLIETKY pre chov pre-
pelíc; PASCE na líšky a kuny; 
LIAHNE na vajíčka. Viac in-
formácií na - www.123nakup.eu 
- tel. č. 0907 181 800.

HE-R/0045

 � Predám  BUKOVÉ  ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

 � Hľadáme KUCHÁRA/
KUCHÁRKU, ČAŠNÍKA/ČAŠ-
NÍČKU do penziónu Solaris 
v rekreačnej oblasti Domaša 
– Eva. Pre viac informácií vo-
lajte tel. č. 0907 946 804.

HE-R/0052

 � Chceš urobiť KARIÉRU a ešte 
stále  hľadáš  SUPER PLAT?  Infor-
mácie  v  pobočke  v  Humennom  – 
tel. 0907 525 298.

HE-R/0050

 � Prijmem  HARISTOV 
a  PRACOVNÍKOV  NA  GÁ-
TER  –  drevovýroba.  Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

 � Ponúkam prácu pre PIL-
ČÍKA,  STROJNÍKA  alebo 
komplet  PARTIU  do  rub-
ných  ťažieb k stroju zn.  tim-
berjack. Informácie na tel. č. 
0915 879 497.

HE-R/0051

INFOSERVIS / INZERCIA

PRANOSTIKA

Aké počasie na sv. Františku 
Rímsku (9. 3. – rehoľníčka),  
taký by malo byť celý mesiac.

Prach je gazdovi milý nad zlato.  
Na Gregora (12. 2.)  

veru nerád vidí riedke blato.

Keď na Gregora počas orby voda 
brázdou tečie, môže gazda dúfať 

v zdravý ovos.
No ak na Gregora ešte sneh  

na poli leží, ten sa skoro roztopí 
a jar rýchlo prichodí.
Na Gregora prvý pluh  

zapriahni do poľa.

Bociany na Gregora  
už letia od mora. 

Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.
Určite lepšie je, keď ťa zima chveje,  

než marcové slnko ťa zahreje.
Vidíš v marci chlapa nahatého,  

volíš vidieť radšej vlka chlpatého.
(jac)

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
pon   5:56 / 17:26 hod.
ut  5:54 / 17:27 hod.
str  5:52 / 17:29 hod.
štvr  5:50 / 17:31 hod.
pia  5:48 / 17:32 hod.
sob  5:46 / 17:34 hod.
ned  5:43 / 17:35 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon  zatvorené – sanitárny deň
ut  08.15 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 13.00 hod.
  14.00 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut – sob  12.00 – 19.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – sob  13.00 – 18.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM 

v Humennom 
organizuje

okresné kolá  
63. ročníka 

postupovej súťaže
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

v umeleckom prednese poézie
a prózy detí, mládeže a dospelých.

Záväzné prihlášky zasielajte 
do 15. 3. 2017 na adresu: 

Vihorlatské múzeum v Humennom, 
Námestie slobody 1,  
066 01  Humenné.
Termíny súťaže:

Medzilaborce (CVČ) 
 – 24. marec

Snina (ZŠ Budovateľská) 
 – 27. marec

Humenné (koncertná sieň VM)  
– 30. marec

Myšlienka týždňa...
„Povinnosť nás núti
urobiť prácu dobre,

ale láska nás motivuje
urobiť ju krásne.“

(Phillips Brooks; 1835-1893 – 
americký kňaz episkopálnej 

cirkvi a spisovateľ)

PONDELOK
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P R E D A J

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

 � DREVOP, Dlhé nad 
Cirochou prijme do pra-
covného pomeru AUTO-
MECHANIKA do dielne 
a PRACOVNÍKOV na gá-
ter – za výhodných plato-
vých podmienok. Info na 
tel. č.: 0903 624 426.

HE-R/0035

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková 
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...
„Príčina, ktorá mnohých 

zdržiava, že nenapredujú 
dosť horlivo v náprave 

seba samého je strach pred 
ťažkosťami alebo námaha 

spojená s prekážkami.“
(Tomáš Kempenský – nemecký kňaz,   

rehoľník u Augustiniánov a mystik)

HE/0029Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK 

– V O D Á R,  K Ú R E N Á R
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

pracovný pomer:
na dobu určitú

nástup možný:  asap
požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-prax vo vodárenských prácach

-vodičský preukaz skup. B
predpokladaný termín

ukončenia výberového konania: 
15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.

PRANOSTIKA
Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  
na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.

Na Štedrý deň (24. 12.) na nebíčku  
veľa hviezdičiek, budúci rok  

urodí sa veľa kureniec.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, 
za štyri týždne počasie bude mračné.

Koľko sa prvý sneh ukáže pred  
Vianocami, toľko bude trvať  

po Vianociach.
Jasný Štedrý večer každému je milý. 

A dá, vraj, pán Boh vína,  
požehná i v obilí.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) 
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda 
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá 

úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník 
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.

Keď vietor duje na Štefana, nebude 
víno na budúci rok chutné.

Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské 
záveje narobia. 

Šedivý svätý Ján (apoštol, 27. 12.)  
veští dobrý rok.

O Mláďatkách (28. 12. – sviatok 
svätých Neviniatok, mučeníkov)  

aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, 
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.

(jac)

INZERCIA/INFOSERVIS

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný BAZÉN 25-metrový
19. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
20. 12.  08.15 – 16.00 hod.
  18.00 – 20.00 hod.
21. a 23. 12.  09.00 – 20.00 hod.
22. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
24. a 25. 12.  zatvorené
26. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
27. 12.  08.15 – 20.00 hod.
28. a 30. 12.  09.00 – 20.00 hod.
29. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
31. 12.  09.00 – 14.00 hod.
1. 1. 2017  zatvorené 

SAUNA	–	muži
ut – pia 13.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – pia 14.00 – 18.00 hod.

H
E/0028

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

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ 
ZÁMOČNÍK – Z V Á R A Č

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný:  asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-platné preukazy na zváranie

kyslíkovo-acetylénovým 
plameňom a na ručné oblúkové
zváranie obalenou elektródou

-vodičský preukaz skup. B

predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 

15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou  
alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.
Vianoce lásky a pokoja nech každú 
vašu bolesť zahoja. 
V kruhu najbližších tešte sa spolu, 
až budete si sadať k štedrému stolu. 
Nech nový rok splní vaše priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia. 

Šťastné a veselé Vianoce.  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom 
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom 
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v 
uplynulom roku a do nového roka 2017 praje všetkým 

ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia, 
veľa osobných a pracovných úspechov v 
očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce. 
Ďakujeme!  

pplk. Mgr. Marek Lukacko,  
riaditeľ	OR	PZ	Humenné

Východ / Západ SLNKA
19.12.   7:15 / 15:39 hod.
20.12.  7:15 / 15:40 hod.
21.12.  7:16 / 15:40 hod.
22.12.  7:16 / 15:41 hod.
23.12.  7:17 / 15:42 hod.
24.12.  7:17 / 15:42 hod.
25.12.  7:17 / 15:43 hod.
26.12.  7:18 / 15:44 hod.
27.12.   7:18 / 15:44 hod.
28.12.  7:18 / 15:45 hod.
29.12.  7:18 / 15:46 hod.
30.12.  7:18 / 15:47 hod.
31.12.  7:18 / 15:48 hod.
01.01.  7:18 / 15:49 hod.

H
E

-R
/0030

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. 03.  Fialka, 
 Nemocničná 41/A
07. 03.   Mária, 
 Krátka ul. 3
08. 03.   Harmónia, 
 Ul. 1. mája 2045
09. 03.  Dr. Max - Pharmstore, 
 Ul. 1. mája 21
10. 03.  Avicena, 
 Nemocničná 41
11. 03.  Don Bosco, 
 Nám. slobody 52 (za SLSP)
12. 03.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

VIHORLATSKÉ MÚZEUM 
a OO ÚNIA ŽIEN Slovenska  

v Humennom
pozývajú verejnosť k aktívnej  

účasti na jubilejnom 
XXV. ročníku autorskej výstavy
KARPATSKÁ KRASLICA 2017.

Kolekcie kraslíc na výstavu (max. 10 
kusov) môžete doručiť osobne alebo 

poštou na adresu: Vihorlatské múzeum 
v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01  

Humenné, v termíne do 9. marca 2017.
Výstava kraslíc potrvá v múzeu  

od 16. marca do 23. apríla 2017.  
Informácie – tel.: 057 775 2240;

e-mail: etnograf@muzeumhumenne.sk
Ďakujeme za podporu pri uchovávaní 
a prezentovaní kultúrneho dedičstva.

H
E

/0041

-SVETLULINKO JEMNÝ 
FIALOVÝ PODKLAD NA 
CELÚ PLOCHU PRÍSPE-
VKU-
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MsKS – DOM KULTÚRY
MAĽOVANIE KRASLÍC

Mesto Humenné pozýva všetky šikovné deti v utorok 
7. marca o 10.00 hod. do priestorov Domu kultúry na 

maľovanie kraslíc.
TRZY KOBIETY

Výstava autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota Laz a Žofia 
Paterek. Vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok 6. 

marca o 16.00 hod. vo výstavnej sieni DK.
MARIÁN KOPKO: PRIEREZ TVORBOU

Autorská výstava vo výstavnej sieni DK  
potrvá do 6. marca. 

HUMENNÉ CEZ FOTOOBJEKTÍV
Fotografická súťaž MsKS a Turisticko-informačného 
centra. Vekové kategórie: deti + mládež do 18 rokov / 

dospelí. Záujmové kategórie: fotopamiatky / fotomesto / 
fotoregión. – prihlásiť sa môžete do 30. apríla poštou alebo 

e-mailom na adrese MsKS. Prihlasovacie formuláre - 
www.visithumenne.sk / www.mskshe.sk / www.facebook.

com/visithumenne.sk 
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

DIVADELNÁ JAR 2017
Regionálne kolo XXVI. ročníka celoslovenskej postupovej 
súťaže detských divadelných súborov a scénických mini-

atúr. – v sobotu 11. marca v priestoroch kaštieľa. 
Výstava H/AMFO Roberta Spielmanna 2017

Pre milovníkov fotografického umenia predstavuje 
vybrané fotografické práce 45. ročníka regionálneho kola 

celoslovenskej postupovej súťaže  amatérskej fotografickej 
tvorby v Humennom, do ktorého sa tohto roku zapojila 

takmer štyridsiatka autorov. Výstava vybraných fo-
tografických diel potrvá do 9. marca.
ROBERT TAPPERT: NE-MIESTA

Autorská výstava humenského fotografa Roberta 
Tapperta, absolventa divadelnej réžie VŠMU v Bratislave 
a DAMU v Prahe.  Vystavovaný súbor vyše dvadsiatich 

veľkorozmerných farebných fotografií pochádza z 
rovnomenného fotografického cyklu, v ktorom sa autor 
zaoberá podstatou hraníc v súčasnej globálnej situácii. 
Vystavované fotografie pochádzajú z územia srbsko-

maďarských hraníc a prinášajú zriedkavý pohľad  na  mi-
esta a časový úsek počas a po prechode skupín utečencov. 
Odrazu sa malebné miesta menia na ne-miesta, ku ktorým 
akoby ľudská podstata nepriľnula... Potrvá do 9. marca. 

O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čier-
nobielych grafík) autora a národného umelca Oresta 

Dubaya st.
KINO Fajn

JARNÝ FILMOVÝ FESTIVAL
SPIEVAJ (SING)

Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zach-
rániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví 
na jednu kartu – na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, 
akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie 

zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa 
rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Od tvorcov 

Mimoňov a Tajného života maznáčikov.
animovaná komédia (USA), slovenský dabing 

 – 6. marca o 13.00 hod.
TROLOVIA (TROLLS)

Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so všetkými 
jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko 
Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A tak je ich 

kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu 
naplnené hnevom a zlobou.

animovaná fantasy dobrodružná komédia (USA), slovenský 
dabing – 8. marca o 13.00 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
(SECRET LIFE OF PETS)

Čo asi robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? 
Max a Katie sú spriaznené duše, najlepší kamaráti na 

svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? Keby sa 
Katie každý deň na dlhé hodiny nestrácala a nenechávala 

Maxa v ich byte samého, bol by Max najspokojnejší pes na 
svete. Toto však platilo len do chvíle, kým Katie neprivied-
la domov z útulku chlpaté psie monštrum menom Duke a 

nerozhodla sa, že odteraz budú žiť šťastne v trojici.
animovaná komédia (USA), slovenský dabing  

– 10. marca o 13.00 hod.
ÚNOS

Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie. Poli-
tický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami, únosom 

prezidentovho syna a podozrivým prepojením medzi 
zločinom, mafiou, tajnou políciou a mocou v polovici 

deväťdesiatych rokov minulého storočia. Príbeh sa začína 
v momente, keď novinárka Marta nájde pred domom 
v igelitke zakrvavenú hlavu svojho brata. V tej chvíli 
ešte netuší, že tento zločin je iba kúskom roztrieštenej 
skladačky, ktorej súčasťou sú aj najvyšší predstavitelia 

štátnej moci. Rozhodne sa hľadať pravdu na vlastnú päsť 
a nechtiac sa ocitne uprostred obludného kruhu násilia. 
Mafiánske praktiky, tajné služby a politika vedú k smrti 

nevinných. Na nakrúcaní jednej z mimoriadne náročných 
scén, počas ktorej horel dvadsaťpäťročný chlapec v BMW 
na Karloveskej ceste pri reštaurácii Riviéra, sa zúčastnila 

aj Anna Remiášová...
thriller (SVK), originálna verzia  

– 6. a 8. marca o 17.30 hod. 
MIESTO PRI MORI

(MANCHESTER BY THE SEA)
Držiteľ ceny Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec – 

Casey Affleck, film so šiestimi nomináciami na Oscara, 
film získal dve ceny Bafta... Osamelý bostonský údržbár 
Lee Chandler (C. Affleck) po smrti svojho staršieho brata 
Joea s prekvapením zisťuje, že sa stal poručníkom svojho 
šestnásťročného synovca Patricka. Plný obáv sa tak vracia 
do mestečka Manchester-by-the-Sea, v ktorom vyrastal. 

dráma (USA), české titulky – 6. marca o 19.30 hod.
ODVIATE VETROM  

(GONE WITH TE WIND)
Historická romanca. Vojnová epika. Rodinná sága. Príbeh 

dokonale adaptovaný pre najširšie publikum. Hviezdne 
obsadenie (Clark Gable, Vivien Leigh) sálajúce charizmou 
a vášňou. Dynamický a večne príťažlivý film z amerického 

juhu v období občianskej vojny vstupuje pred divákov 
v novej digitálnej edícii, ktorá ponúka reštaurovaný 
obraz v doposiaľ nevídanej kvalite najväčšieho diela 

Hollywoodu. 
romantická vojnová dráma (USA), český dabing  

– 7. marca o 17.00 hod. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Anna Kurucová, nar. 1927 

Terézia Antolčíková, nar. 1933 
Helena Palenčárová, nar. 1936 

Anna Káčerová, nar. 1940 
Zuzana Šandorová, nar. 1989

V BRESTOVE NAD LABORCOM 
Anna Jasiková, nar. 1921

V DLHOM NAD CIROCHOU 
Anna Petríková, nar. 1931

V HANKOVCIACH 
Mária Majerníková, nar. 1951

V HUDCOVCIACH 
Margita Balogáčová, nar. 1935

V MEDZILABORCIACH 
Mgr. Mikuláš Lučkanič, nar. 1948

V OSADNOM 
Etela Kloudová, nar. 1945

V SNINE   
MUDr. Emil Homza, nar. 1939 

Anna Siničáková, nar. 1942 
Mária Turbáková, nar. 1948 

Juraj Peľo, nar. 1953
V ZÁVADKE 

Ján Matta-Pavlisko, nar. 1944
V ZBOJI 

Júlia Kozaková, nar. 1937
V ZBUDSKOM DLHOM 

Jozef Kocaj, nar. 1937
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH 

Štefan Demčák, nar. 1962

OPUSTILI 
NÁS

6. 3.  RADOSLAV, RADOSLAVA
7. 3.  TOMÁŠ, TOMISLAV 
8. 3.  ALAN, ALANA
 - Medzinárodný deň žien
9. 3. FRANTIŠKA 
 (Svetový deň obličiek / Deň paniky) 

10. 3. BRANISLAV, BRONISLAV, BRUNO
11. 3. ANGELA, ANGELIKA
 (Svetový deň modlitieb žien)
12. 3. GREGOR, GREGORA

MENINY 
oslavujú: 

BABA Z ĽADU

Príbeh odkrývajúci neľahké vzťahy medzi troma generá-
ciami prináša nádej, že život môžete vziať do vlastných 

rúk v akomkoľvek veku. Po stretnutí s otužilcom Broňom 
(Pavel Nový) začína ovdovelá Hana (Zuzka Kronerová) 
pozvoľna meniť svoj stereotypný život, ktorý sa doteraz 
krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ, 
čo šesťdesiatnička Hana prežíva „love story“, tradičné 

víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké 
tajomstvo. Haniným nečakaným spojencom sa stáva vnuk 
Ivanko, ktorý si zamiloval nielen svojrázneho Broňa, ale aj 
jeho sliepku Adelu a komunitu otužilcov na brehu Vltavy. 

dráma (CZE/FRA/SVK), česká verzia  
– 8. marca o 19.30 hod.

JOHN WICK 2 
(JW: CHAPTER TWO)

S diablom sa nezahráva! Legendárny hrdina John Wick 
(Keanu Reeves) je späť. Pod nátlakom bývalého spolupra-

covníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným 
medzinárodným združením nájomných vrahov sa v plnej 
sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva 
na cestu do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých 

najnebezpečnejších zabijakov na svete.
akčný thriller (USA), slovenské titulky  

– 9. a 12. marca o 17.00 hod.
AJ DVAJA SÚ RODINA

(DEMAIN TOUT COMMENCE)
S diablom sa nezahráva! Legendárny hrdina John Wick 

(Keanu Reeves) je späť. Pod nátlakom bývalého spolupra-
covníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným 

medzinárodným združením nájomných vrahov sa v plnej 
sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva 
na cestu do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých 

najnebezpečnejších zabijakov na svete.
komédia (FRA), české titulky – 9. marca o 19.30 hod.

LOGAN: WOLVERINE
Wolverine (Hugh Jackman) sa vracia. Jeho schopnosť 
uzdravovania sa však pomaly stráca a elánom taktiež 

neoplýva. Z X-menov prežil ešte Ch. Xavier „Profesor 
X“, ktorý stráca pamäť a trpí nebezpečnými záchvatmi 

ohrozujúcimi jeho okolie. Ukrývajú sa v opustenej továrni 
na americko-mexickej hranici len do chvíle, kedy sa objaví 
Laura, ktorá má rovnaké schopnosti ako Wolverine, naviac 
jej prenasledovatelia snažia zmocniť... Prichádza čas, aby 
Wolverine v sebe našiel zvyšok vôle a silu nielen k boju, 

ale aby Laure odovzdal svoje skúsenosti. 
akčný, fantasy (USA), slovenské titulky 

 – 10. marca o 17.00 hod. 
KONG: OSTROV LEBIEK
(KONG: SKULL ISLAND)

Píše sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny je ešte 
ďaleko. Rôznorodá skupina vojakov, vedcov, dobrod-

ruhov a... krásnej novinárky, priletí preskúmať mýtický 
ostrov „kde sa niečo deje“. Netušia, že vstúpili na územie 
obrovského gorilieho samca a prehistorických dravcov, 
ktorý majú na ich prítomnosť svoj inštinktívny názor. 

Odrezaný od materskej lode a sveta, sa malá skupina 
nevítaných hostí vydá v ústrety nerovného boja človeka 

s prírodou... 
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské titulky  

– 10. marca o 19.30 hod., 11. marca o 20.00 hod. 
LEGO BATMAN VO FILME 

(THE LEGO BATMAN MOVIE)
V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý 

samozrejme nemá v pláne nič dobré, musí prehodnotiť 
pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu 

občianskej sebaobrany a snažiť sa spolupracovať i s 
ostatnými a možno, ale naozaj len možno, naučiť sa trochu 

uvoľniť a získať nadhľad...
animovaný, dobrodružný (USA), slovenský dabing 

 – 12. marca o 15.00 hod. 
JA, DANIEL BLAKE
(I, DANIEL BLAKE)

Zlatá palma, Cannes 2016, Cena BAFTA 2017 za najlepší 
britský film... Koľko nezáujmu unesie ľudské srdce? 

Príbeh päťdesiatnika Daniela z Newcastlu, ktorý sa po 
prekonaní infarktu ocitne vo vyčerpávajúcom kolotoči 
žiadostí o podporné dávky od štátu. Zatiaľ, čo sa snaží 

prejsť nezmyselne nastaveným systémom a absurdnými 
byrokratickými procesmi, ktoré ho nútia zháňať prácu v 

rozpore s odporúčaním od  lekára, stretáva slobodnú matku 
Katie a jej dve deti.

dráma (GBR/FRA/BEL), české titulky  
– 12. marca o 19.30 hod. 



PONDELOK
6. MARCA 2017HUMENSKÝ EXPRES12 | ŠPORT

-MJK-, Humenné

Na  svoj  ľad  si  hokejisti A-družstva mužov 
MHK Humenné priniesli  výhodu  stavu  se-
mifinálovej  série  play-off  II.  SHL,  vedenie 
1:0 na zápasy aj domáceho prostredia. Tep-
lota vzduchu vnútri humenského zimného 
štadióna  už  bola  porovnateľná  s  tými  kli-
matizovanými,  keďže  dlhotrvajúce  mrazy 
povolili  už  dávnejšie,  i  sneh  bolo  uplynulý 
víkend možné vidieť už snáď iba na Vihor-
late  a pod ním. Dlhé  rady  ľudí  čakajúcich 
na svoju vstupenku pred zimným štadiónom 
v sobotu 4. marca podvečer boli výzvou pre 
kvalitný  hokej,  ktorý  sme  tu  v  poslednom 
období  tak  často  nevideli. Možno  aj  brati-
slavskí hokejisti spôsobili, že takmer do po-
sledného miesta boli obsadené všetky sekto-
ry na sedenie i státie hľadiska humenského 
štadióna. Podpora domácich fanúšikov bola 
obrovská, nezaháľali ani „Lion´s fans“.

To, že atraktívny súper klubu HC Bratislava 
si neprišiel na najvýchodnejší hokejový cíp 
krajiny iba vyskúšať humenský ľad, preukázal 
gólový úmysel Stana Krajča už po tridsiatich 
sekundách hry. Ešte v prvej desaťminútovke 
sa proti nepriaznivému stavu postavili gólovo 
dve najvýraznejšie postavy družstva mužov 
Mládežníckeho hokejového klubu Humenné 
– hrajúci tréner R. Šechný a všadeprítomný 
kapitán tímu J. Dancsák. V početnej výhode 
o dvoch hráčov ešte v prvej fáze stretnutia do-
rovnal skóre na 2:2 Marek Horský. Vedúcou 
kontrou na 2:3 sa v úvode druhej tretiny zapí-
sal do gólovej štatistiky Antonín Hruška, ale 
v takej radosti ho dlho nenechal V. Čopák, keď 
za stavu 3:3 sa išlo do šatní na druhú prestáv-
ku. Jednu z mnohých šancí na gólové zakon-
čenie domácich pretavil v 41. minúte Ondrej 
Briják a tým čiastočne spečatil ďalší vývoj 
duelu. Humenská defenzíva musela odolať 
tlaku náročného súpera, ktorý sa neobával ani 
osobnejších súbojov, tie však rozhodcovská 
trojica netolerovala. Prestávky medzi tretina-
mi vyplnili svojím vystúpením naše začínajú-
ce krasokorčuliarky humenského klubu. Ako 
prvá vďačnému publiku predviedla Katka Ko-
váčová svoje nadobudnuté schopnosti a hoci 
to skončilo slzičkami po páde pri náročnejšej 
figúre, potlesk jej právom patril. Po skonče-
ní druhého polčasu boli prezidentom MHK 
Humenné opäť ocenení najlepší mládežníci 
humenského hokejového klubu uplynulého 
mesiaca. 

Zostáva už iba veriť, že si Humenčania prine-
sú domov pozitívny výsledok do odvety.

II. HOKEJOVÁ LIGA 
– semifinále play-off (2. zápas) 

stav série 2:0

MHK HUMENNÉ – HC BRATISLAVA
4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Góly: 2. (pres. +1) R. Šechný (Vaško), 9. 
J. Dancsák (Vaško, Šechný), 30. V. Čopák 
(Schnelly, Podsedlý), 41. O. Briják (Vaško, 
Šechný) – 1. S. Krajč, 15. (pres. +2) M. Hor-
ský (Lisoň, Gouth), 26. A. Hruška (Lisoň, 
Ernst).
Strely: 47-42. Vylúčenia: 6-12; z toho 11. Ľ. 
Buraľ (Humenné) 5+20 minút osobný trest 
a vylúčenie do konca zápasu – 57. M. Horský 
(Bratislava) 10+20 minút osobný trest a vylú-
čenie do konca zápasu. Presilovky: 1-1. Osla-
benia: 0-0. R: M. Mihaľov – M. Novotný, Pe. 
Lukáč. D: 2 000.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M. Tkáč, J. 
Kmiť, O. Briják, F. Vaško – Pe. Klouda, Ľ. 

Buraľ, J. Dancsák, T. 
Tartaľ, J. Faith – M. 
Schnelly, R. Ficko, V. 
Čopák, F. Podsedlý, 
Mi. Mach – E. Dzoba, 
A. Suvák. Tréner: Ri-
chard Šechný.
OAHL: V. Neumann – T. Jaško, R. Vintr, J. 
Haring, M. Simon, S. Krajč – M. Horský, A. 
Hruška, E. Ernst, M. Gouth, M. Lisoň – D. 
Javorek, J. Jastrabík, J. Kovačič, Š. Furdek, 
A. Bednarič – M. Salay. Tréner: Imrich Antal.

Po evidentne jednoznačnom prvom semifiná-
lovom dueli na ľade bratislavského zimného 
štadióna Vladimíra Dzurillu sa v odvete pred-
sa len opakoval aspoň úvod. Trochu prirýchlo 
„zamrzlo“ humenské publikum, keď v 30. 
sekunde hry zostal po strele S. Krajča pre-
kvapený aj domáci golman Petro – 0:1. Ani 
nie o minútu priviedlo nedovolené hákovanie 
Goutha na trestnú lavicu a v presilovke 5/4 sa 
v čase 1:28 min. ujala spolupráca F. Vaško – 
R. Šechný na vyrovnanie skóre – 1:1. Faithovi 
sa vo 4. min. „zoškmykol“ puk z hokejky, inak 

by vystihol odhalený 
priestor Neumanno-
vej brány, a v 5. min. 
Kmiť príliš nadvihol 
puk. Po šarvátke v 8. 
min. pred striedačkou 
hostí Vaško prestrelil 
bratislavskú bránu. 
Presnejšiu „mušku“ 
mal kapitán humen-
ských hokejistov, J. 
Dancsák v čase 8:8 
min. a za asistencie 
Šechný – Vaško mieril 
medzi žrde za vedením 

2:1. Zdravotnícke nosidlá si v 11. min. pýtal 
Jozef Haring, keď nešťastne preletel cez do-
máceho obrancu Ľ. Buraľa. Ten za trest 5+20 
minút musel opustiť hraciu plochu (vylúčenie 
do konca zápasu) a na lavici hanby posedel za 
neho päť minút Milan Mach. Podľa rozhodcu 
nedovolene zastavil Tkáč bratislavského hráča 
a Humenčania sa museli dve minúty brániť 
oslabeniu 3/5. V čase 14:06 min. inkasovali 
– M. Horský si pri „jedovke“ zlomil hokejku, 
ale zakončil – 2:2. Brankár T. Petro sa v tej 
chvíli hneval aj na seba. Faith i Danscák sa 
v poslednej minúte I. tretiny síce tlačili do 
finálnej pozície, ale brankár Neumann bol 
rázne proti. 
Humenčania drvili „blavákov“ aj v II. tretine, 
zahodili niekoľko tutoviek. V 25. min. potom, 
čo si Petro prikryl puk, sa takmer strhla zbytoč-
ná bitka. Možno aj to malo za následok nepo-
zornosť domácej defenzívy, keď v čase 25:43 
min. spred modrej M. Lisoň tečoval A. Hrušku 
pred humenskou bránou – 2:3. Do hry sa hu-
menskí hokejisti vrátili v čase 29:11 min., kedy 
si V. Čopák  pýtal šťastný puk od rozhodcu po 
svojom vyrovnávajúcom góle – 3:3. Smotanu 
hneď po buly mohli lízať Šechný i Dancsák. 
Bratislavčania pritvrdili v osobných súbojoch, 
pýtali si fauly. V predposlednej minúte pred 
druhým klaksónom Dancsák nezakončil dobre 
myslenú akciu Kloudu. 
Akú-takú iskierku nádeje pre postup do finá-
le vykresal v čase 40:38 min. pre humenský 
hokej O. Briják, na ktorej začiatku bol hrajúci 

Humenská hokejová sága pokračuje.  

Spokojnosť zo strany humenského brankára Tomáša Petra bola po 
víťazstve semifinálovej série evidentne viditeľná.   | FOTO MJK

Vlado Čopák si svoj šťastný puk, ktorým vyrovnal na 3:3, pýtal od 
rozhodcu ako suvenír.   | FOTO MJK

Jozef Haring (na zdravotníckych nosidlách) ani Ľubo Buraľ (uprostred 
v bielo-modrom drese) si v druhom semifinálovom zápase dlho nezahrali. 
Obaja zišli z ľadovej plochy v 11. minúte. A ani kapitán tímu J. Dancsák 
(pri rozhodcoch) trest svojmu spoluhráčovi nedokázal znížiť.  | FOTO MJK

Humenský zimný štadión. Takto to vyzeralo v sobotu pred hokejovým stretnutím mužov. Dlhé rady sa tvorili pred dvoma 
vstupmi pre verejnosť. Prišli, zrejme, aj tí, ktorí bežne na hokej nechodia.   | FOTO MJK
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no zbytočné potýčky poslali na trestnú lavicu 
aj Kmiťa. Tri minúty pred tretím klaksónom 
sa kapitán hostí Radim Vintr zbytočne hádal 
s rozhodcami. Horskému nestačili dve minúty 
za napadnutie, tak musel oželieť aj zvyšok zá-
pasu (10+20 minút vylúčenie do konca zápa-
su) za nešportové správanie. Nestačilo ani to. 
Tridsaťpäť sekúnd pred záverečným hvizdom 

rozhodcu aktívny Ernst pritlačil R. Ficka tvr-
do k mantinelu. Piaty gól Humenčanov desať 
sekúnd pred koncom nezostal v platnosti, puk 
bol zrazený do brány dvihnutou hokejkou... 

• play-off semifinále, 2. zápas * MHK Dub-
nica nad Váhom – HK Brezno 4:2 (0:2, 2:0, 
2:0) – stav série 2:0.

Na východnom poli Bratislavčania kapitulovali

Agilný humenský hokejista Jaro Kmiť sa takto pokúšal zakončiť nie raz.   
| FOTO MJK

Keď sa humenská dvojica (J. Dancsák mieri k zemi a J. Faith zakrýva výhľad 
brankárovi) „nasťahuje“ pred bránu súpera a Bratislavčania sú proti.  | FOTO MJK

Tréner MHK Humenné – Richard Šechný (vľavo) 
a brankár HC Bratislava – Vlado Neumann. | FOTO MJK

Bratislavská striedačka s rozhodcom v závere 
zápasu už nič „nevyjednala“.  | FOTO MJK

Radosť z postupu do finále play-off II. SHL hu-
menských hokejistov. | FOTO MJK

Možnosť prezentácie pred humenským publikom 
dostali počas prestávok v zápase Humenné – HC 
Bratislava aj mladučké humenské krasokorču-
liarky. | FOTO MJK

Semifinálový hokejový zápas play-off II. SHL 
v Humennom sledovala aj táto sympatická dvo-
jica – Samuel s ockom Miroslavom.  | FOTO MJK

Ondrej Briják (vpravo) duchaprítomne zabezpe-
čil svojím dôležitým gólom postup Humenčanov 
do finále. Pred brankárom Neumannom kapitán 
hostí Radim Vintr a F. Podsedlý. | FOTO MJK

Úvodné buly MHK Humenné vs. HC Bratislava na 
humenskej pôde. | FOTO MJK

tréner Rišo Šechný – 4:3. Golman T. Petro sa 
ukázal ako „nezlomný“ bod humenského tímu 
v 43. i 51. minúte. „Vymaľované“ mohlo byť 
v 52. min. – Mi. Mach neuspel sám zoči-voči 
brankárovi hostí z protiútoku, v rovnakej si-
tuácii sa ocitli aj F. Vaško či J. Kmiť o nie-
koľko sekúnd. V závere poslednej tretiny 
mali domáci dvakrát výhodu presilovky 5/4, 

Dôležitá finálová séria play-off druholigové-
ho hokeja na Slovensku o postup do prvoligo-
vých vôd začína v sobotu 11. marca na ľade 
súpera „humenských levov“. Družina tréne-
ra R. Šechného vykorčuľuje na ľad rovnakých 
ašpirantov na postup, MHK v Dubnici nad 
Váhom. Odvetu uvidia humenskí fanúšiko-
via v sobotu 18. marca na domácom zimnom 
štadióne. Veriť zostáva, že tak ako proti po-
slednému súperovi zo semifinále, ani finále 
nebudú naši hokejisti zbytočne naťahovať, 
a s humenským publikom i touto sezónou sa 
rozlúčia postupom do prvej SHL už sobotňaj-
ším druhým finálovým stretnutím v Humen-
nom. Prípadný tretí rozhodujúci duel by sa 
odohral na humenskej pôde 25. marca. 

Humenský zimný štadión praskal v sobotu 4. marca vo švíkoch.   | FOTO MJK
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-MJK-, zdroj: TV213

Futbalisti  našej  najvyššej  ligovej  súťaže 
Únie  ligových  klubov  obuli  kopačky  na  ze-
lený  trávnik  už  pred  troma  týždňami.  Bez 
ohľadu  na  počasie.  Tie  kluby,  ktoré  musia 
zrekonštruovať  svoje  štadióny  a  hlavne  ze-
lené  hracie  plochy  podľa  nových  pravidiel 
(napr. Michalovce či Prešov), odohrajú svoje 
domáce  zápasy  na  náhradných  štadiónoch. 
Duel  západu  a  východu  uzatváral  22.  kolo 
Fortuna  ligy  v  nedeľu  5.  marca  podvečer. 
Na bratislavských Pasienkoch sa veľa fanú-
šikov nezišlo, ani z tej domácej strany. Rolu 
papierového favorita futbalového stretnutia 
Slovan potvrdil. 

Súčasný hráč Slovana, Argentínčan Vernon de 
Marco, ešte pred rokom pôsobil vo farbách 
Michaloviec. Určite mal pre neho tento zápas 
nádych melanchólie, ale na ihrisku to vidieť 
nebolo. Róbert Vittek sa po krátkej pauze roz-

hodol, že bratislavský Slo-
van ani republikový futbal 
ešte na klinec nezavesí. No 
a golmanom medzi žrďami 
svätyne „belasých“ je tra-
dične slovenský reprezen-
tant Ján Mucha z Belej nad 
Cirochou. 

SLOVAN BRATISLAVA –  
ZEMPLÍN 

MICHALOVCE
3:1 (2:0)

Góly: 5. T. Priškin, 20. S. 
Soumah, 53. A. Čavrić – 76. 
K. Kushta.
ŽK: 68. De Marco, 90. Soumah – 13. Žofčák, 
60. Sipľak, 62. Qose, 83. Danko, 90. Serečin. 
R: K. Horváth – M. Benko, Pe. Kováč. D: 1 
089.
ŠK Slovan: J. Mucha – B. Sekulić, V. Saviće-
vić, F. Kubík, T. Kóňa (63. M. Rigo), S. Sou-

mah, F. Oršula, V. de Marco 
Morlacchi, K. Saláta, T. 
Priškin (67. R. Vittek), A. 
Čavrić (89. L. de sa Dumas). 
Tréner: Ivan Vukomanovic.
MFK Zemplín: P. Macej – 
M. Šimčák, J. Grič (89. A. 
Dimitriadis), I. Žofčák (46. 
K. Kushta), A. Leško, M. 
Sipľak, M. Regáli (63. F. Se-
rečin), S. Danko, T. Sedlák, 
Pe. Kavka, K. Qose. Tréner: 
Anton Šoltis.

Do druhého polčasu si po 
góloch Tomáša Priškina 
z 5. minúty a exotického 
Seydouba Soumaha z 20. 
minúty niesli vedenie 2:0 
a v 53. min. napol sieť mi-
chalovskej brány aj Alek-
sandar Čavrić. Kontrovať 
tomuto gólovému manku 

Michalovčanov dokázal iba Kristjan Kushta 
v 76. minúte. Zníženiu skóre na 3:1 predchá-
dzala bolestivá situácia - po krídelnom krátkom 
pase Stana Danka, ktorý vyslal dlhý center na 
hlavu Kushtu na hranicu šestnástky domácich, 
brankár Mucha ďaleko vybehol a po hlavičko-
vom súboji zostali obaja aktéri nehybne na zemi 
a lopta v sieti brány „belasých“. Po ošetrení na 
hracej ploche sa obaja aktéri nepríjemného zá-
kroku zo vzduchu pozviechali a zápas dohrali 
dokonca. 

Potom, čo vedenie Myjavy oznámilo koncom 
roku 2016 odhlásenie sa z aktuálneho ročníka, 
súťaž tak trochu stratila na atraktivite. V naj-
vyššej slovenskej futbalovej súťaži zostalo je-
denásť družstiev, 
nikto po skončení 
sezóny nevypadá-
va do nižšej ligy. 
Zimná príprava 
tak „postihla“ len 
tie finančne lepšie 
zabezpečených 
klubov, ostatné 
príliš nevsadili 
ani na prestupové 
termíny, skôr dali 
šancu mladším od-

chovancom svojich klubov. Karty sa budú mie-
šať, zrejme, len v hornej časti tabuľky, u tých, 
ktorí chcú po skončení sezóny zabojovať aj 
v pohárových súťažiach slovenských i zahra-
ničných. Aj na poli druhej ligy, v súčasnosti 
skupín Západ a Východ, by malo dôjsť k zlúče-
niu, pravdepodobne od najbližšej sezóny. 

(ľsel), -MJK-; Humenné

V  rámci  10.  kola  súťaže  M-SR  Oblasť 
Východ  kategórie  starších  žiakov  nastúpili 
v  sobotu  4.  marca  humenskí  „gymnazisti“ 
na zápas v oklieštenej zostave. Trénerovi 
Ľuborovi  Seleckému  chýbali  traja  hráči  zo 
základu,  čomu musel  prispôsobiť  aj  hernú 
taktiku pod sieťou. 

ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ -  
MIRAD GYMNÁZIUM KONŠTANTÍNO-

VA PREŠOV 
0:3 (-18, - 22, -23) a 0:3 (-24, - 23, -13)
ŠK: M. Roháč, M. Faltin, F. Marton, Z. Merga, 
M. Ivančo, A. Jaworski, D. Belcák, R. Kasl.

Ustráchaný začiatok zo strany Humenčanov 
využili hostia zo Šariša v pohodlí na bodový 
odstup. „Nasledujúce sety sa hra vyrovnala, 

súper pôsobil „volejbalovejším“ dojmom. Naši 
mladí hráči z lavičky, ktorí pri absencii trojice 
základu dostali príležitosť, hrali v rámci svojich 
možností. Vyrovnané koncovky setov však vy-
bojovali hostia, a tak sa tešili zo zaslúženého 
víťazstva. Do druhého zápasu sme išli s odhod-
laním bodovať, pobiť sa o výsledok. Zlepše-
nou hrou sme si vybudovali náskok šiestich 
bodov, no v závere sme zbytočnými chybami 
vedenie prišli a prehrali sme ho 24:26. Druhý 
set bol opakom toho prvého. Prešovčania nám 
odskočili na sedem bodov, zdalo sa, že je už 
„vymaľované“. Ale dokázali sme zabojovať 
a v koncovke sme dotiahli súpera na remízu 
23:23. Prišli ale opäť lacné chyby a súperovi 
sme, doslova, darovali set. V tom treťom sme 
stiahli M. Roháča, kvôli menším zdravotným 
komplikáciám (prevencia pre ďalšie zápasy). 
Už sme však nevedeli vzdorovať. Prešov si 
odviezol z Humenného šesť bodov. Ako som už spomínal, hostia po celý čas pôsobili lepším do-

jmom, využívali útok prvého sledu, na čo sme 
my pri absencii blokárov nedokázali reagovať a 
ubrániť to,“ konštatoval tréner Ľ. Selecký.

Žilina opäť zaváhala, Slovan bodoval v povinnom dueli proti Zemplínčanom

Šarišania pôsobili „volejbalovejšie“. Trénerovi Seleckému chýbali hráči

Brankár „belasých“ J. Mucha a „Zemplínčan“ K. Kushta 
tesne po nepríjemnom zákroku zostali na trávniku.. | FOTO 
ARCHÍV MJK

Aj za cenu zranenia išli aktéri gólu (3:1) do osobného súboja. Každý 
s iným úmyslom. Brankár Ján Mucha vyboxovať loptu von z územia 
a michalovský strelec Kristjan Kushta.  | FOTO ARCHÍV MJK

Michalovský lodivod a Anton Šoltis (vľavo), 
a Kristi Qose. | FOTO ARCHÍV TP

H
E

-S
/0042

Starší žiaci ŠK Gymnázium Humenné opäť ťahali pod domácou sieťou za kratší koniec.  | FOTO ARCHÍV SEL
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-MJK-, (dm); Nitra, Ptičie, Kamenica n/Cir.

Žiaden  správny  športovec,  telom 
i duchom, nesmie svoju trénin-
govú  prípravu  „zaškatuľkovať“. 
Touto cestou sa uberajú aj 
borci silového športu od Ciro-
chy.  Boxeri  ŠK  Miko  fit-box  sa 
počas víkendu 18. a 19.  februára 
najprv popasovali so súpermi 
v nitrianskom ringu v rámci 
prvého kola I. slovenskej ligy 
boxu, našej najvyššej súťaže, po-
tom  o  týždeň  neskôr  sa  postavili 
na  štart  VII.  ročníka  cestného 
behu Vtáčím údolím.

Šesťdesiatjeden boxerov zo Slov-
enska a z Chorvátska rozohralo v 
prvý deň 24 zápasov a ten druhý 
absolvovali 8 zápasov. Na turnaji 
sa kvarteto kamenických boxerov 
prezentovala v troch vekových 
kategóriách. „Adrián Rak pred-
viedol výborný bojovný výkon 
proti súperovi z MŠK Vranov 
nad Topľou. Tento finálový zápas 
skončil pre nášho zástupcu víťaz-
stvom a v kategórii starších žiakov 

vo váhe do 56 kg aj prvým mies-
tom. David Zajac bojoval v ringu 
s boxerom z Chorvátska. Po veľmi 
vyrovnanom finálovom zápase 
mu podľahol na body, so ziskom 
druhého miesta v kategórii staršieho 
dorastu vo váhe do 81 kg,“ vyhod-
notil tréner Marián Miko súťažné 
vystúpenie svojich mládežníckych 
zverencov. V seniorskej kategórii 
mužov mal kamenický klub dvoch 
zástupcov. Ján Rak sa vo váhovej 
kategórii do 69 kg postavil zoči-
voči súperovi z Galanty, ktorému 
v bojovnom semifinálovom zápase 
podľahol na body. Jeho druhým 
súperom bol chorvátsky borec, na 
ktorého mu po prvom vyčerpáva-
júcom zápase nestačili sily a prehral 
rovnako na body, v konečnom hod-
notení na štvrtom mieste. Na úradu-
júceho majstra SR z Nitry natrafil 
Lukáš  Jalč vo finálovom boji vo 
váhe do 91 kg. Bol pre neho veľk-
ou výzvou a aj on podľahol po vy-
rovnanom súboji súperovi na body,“ 
uviedol tréner Miko. 

Členovia ŠK Miko fit-box nezaháľa-
li ani poslednú februárovú nedeľu, 

kedy v rámci svojho tréningu zabe-
hli 10-kilometrový úsek bežeckého 
podujatia, ktoré organizovala obec 
Ptičie. V konkurencii 108 bežcov 
kategórie dospelých (mužov i žien) 
dobehol na 24. mieste celkového 
poradia L. Jalč (vo svojej A kategó-

rii ako 15.), J. Rak prebehol cieľovú 
rovinku 46-ty (v kat. A sa svojím 
časom zaradil na 22. miesto)  a 
Marek Kováč dobehol 60-ty (rovna-
ko v kat. A na 27. mieste). Vekom 
si A. Rak „vysúťažil“ žiacku kate-
góriu a dobehol ako prvý. 

-MJK-, (tp); Maribor, Snina

Viac  ako  deväťstopäťdesiat  pre-
tekárov zo 130 klubov a repre-
zentácií  35  štátov  sa  v dňoch 10. 
- 12. februára v slovinskom meste 
Maribor  predstavilo  na  súťaži 
Svetového pohára Taekwondo 
WTF - Slovenia Open G1 2017. 
Nezaháľala  ani  dvojica  sloven-
ských  reprezentantov  a  zástup-
cov sninského Black Tiger Klub 
Taekwondo pod vedením trénera 
Tomáša Potockého. 

Ešte pred piatkovým vážením ab-
solvovali Samuel Kukura i Patrik 
Gunár ľahký tréning zameraný na 
redukciu váhy v klube KBK Ma-
ribor, za čom vedeniu slovinských 
taekwondistov sninskí taekwondisti 
aj touto cestou ďakujú. „Náš junior 
Patrik Gunár vo váhe do 63 kg za-
siahol do bojov v sobotu. Žreb mu 
príliš neprial a hneď v prvom kole 
narazil na top pretekára v Európe, 
Belai Berei, z maďarského národ-
ného tímu. Zápas sa vyvíjal opatrne, 
keďže sa chlapci už vzájomne stretli 
na športovom tatami v Rakúsku. Po 
vyrovnanom prvom kole, kedy bol 
stav 6:8 v neprospech sninského 
cvičenca, sa Maďar rozbehol a za 
stavu 8:28 Gunár z ďalších bojov 
vypadol,“ konštatoval tréner T. Po-
tocký. Za nováčika v seniorskej ka-

tegórii môžeme považovať Samuela 
Kukuru. Ten zápasí vo váhe do 58 
kilogramov. „Na svoj prvý duel 
v Maribore nastúpil Kukura proti 
Talianovi Mahamadovi Carterovi. 
Po skvelom výkone, keď celý zá-
pas súpera nútil väčšinou brániť sa, 
nezaznamenal veľký počet zásahov 
na jeho hlavu,  ale elektronika „sa 
rozhodla“, že sa trochu „zamieša 
karty“ a po stave 9:16 sa aj Kukura 
musel zmieriť s porážkou,“ dodal 
tréner sninského taekwonda na mar-
go zápasu svojho zverenca. 

Maribor je druhé najväčšie mesto 
v Slovinsku, je významnou do-

p r a v n o u 
križovatkou 
pri cestách 
zo strednej 
a západnej 
Európy do 
Chorvátska 
a z Talianska 
a juhozápad-
nej Európy 
do strednej 
a východnej 
Európy cez 
L j u b l j a n u 
a Viedeň či 
Budapešť.

Zápasovú pauzu v ringu nahradili aj súťažnou bežeckou záťažou

Slovinské tatami boli pre sninských taekwondistov nad mieru zvládnuteľnosti 

Boxeri z Kamenice nad Cirochou - zľava: L. Jalč, J. Rak, tréner M. Miko, A. Rak a D. Zajac, 
aj na súťaži v Nitre vzorne reprezentovali svoju obec i klub. | FOTO ARCHÍV MM

Trojica sninských „čiernych tigrov“ v Slovinsku – zľava: tréner T. Potocký, 
P. Gunár a S. Kukura. | FOTO ARCHÍV TP

Samo Kukura (červený chránič - vľavo) v zápase proti Talianovi.  
| FOTO ARCHÍV TP



PONDELOK
6. MARCA 2017HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, Praha

Takýto  kúsok  sa  podarí  len  „vy-
voleným“. Aj  keď  popri  22.  pri-
mátorke hlavného mesta Praha, 
Adriane  Krnáčovej,  sa  určite 
mihlo v blízkosti charizmatického 
35-ročného  švajčiarskeho  tenistu 
už  neskutočne mnoho  fanúšikov, 
pri  jeho krátkom zotrvaní v  čes-
kej metropole sa podarilo osobne 
stretnúť  s  týmto úspešným  špor-
tovcom aj členke Tenisového klu-
bu Sparta Praha. 

Humenčanka Evička Slaninková 
pôsobí v pražskej tenisovej Sparte 

od roku 2004. Vyštudovala 1. Čes-
koslovenské tenisové gymnázium, 
ktoré absolvovala v roku 1996. Jej 
tenisové začiatky sú späté, ako inak, 
s humenským tenisom a miestnym 
klubom. Skôr narodení si antukové 
tenisové kurty pamätajú na mies-
te súčasnej čerpacej stanice pod 
nadjazdom na Sídlisku III. Humen-
čanka žije a pracuje v Prahe, pôso-
bí ako trénerka pražskej tenisovej 
mládeže. 
Cieľom februárovej zastávky rodá-
ka z Bazileja v Prahe bola propa-
gácia prvého ročníka nadnárodné-
ho tímového tenisového podujatia 
– LAVER CUP, ktoré sa uskutoční 
v termíne 22. – 24. septembra toh-

to roku. S čes-
kým finalistom 
W i m b l e d o n u 
2010, Tomášom 
Berdychom, si 
Federer vymenil 
tenisové údery na 
plaviacej sa lodi 
Vltavou aj popod 
Karlov most, s fa-
núšikmi sa stretol 
na Staromest-
skom námestí, 
samozrejmosťou 
bola aj tlačová 
konferencia či 

fotenie. Víťaz 
o s e m n á s t i c h 
G r a n d s l a m o -
vých turnajov 
( Wi m b l e d o n , 
French Open, 
Australian Open 
a US Open) by 
mal s najväčšou 
pravdepodob-
nosťou štartovať 
na spomínanom 
podujatí, ktoré 
sa zapíše aj do 
histórie českého 
tenisu. Projekt 
tímov výberu 
Európy vs. Zvy-
šok sveta je vý-
tvorom agentúry 
Team 8 s pod-
porou Tonyho 
Godsicka, agen-
ta R. Federera. 
Za kapitánov 
premiérového 
podujatia v Pra-
he sa pasova-
li Švéd Björn Borg (za Európu) 
a Američan John McEnroe (zostane 
pri Zvyšku sveta). Podotknime, že 
pražská primátorka dostala od švaj-
čiarskeho tenistu do daru jeho teni-
sovú raketu. Podľa vyjadrenia Ro-

gera Federera, čo sa septembrového 
turnaja týka, nemalo by ísť o exhibí-
ciu. Vstupenky na toto lákavé pod-
ujatie s najúspešnejšími tenisovými 
hviezdami sveta, vrátane Španiela 
Rafaela Nadala, sú už v predaji.

Tenisový fenomén Roger Federer prezentoval v českej metropole Laver Cup

Táto dvojica určite do Prahy priláka množstvo tenisových 
fanúšikov – Federer a Nadal. | FOTO ARCHÍV OFFICIAL LC

Tenisová legenda, Švajčiar Roger Federer a Humenčanka Eva 
Slaninková v Prahe. | FOTO ARCHÍV ES

-MJK-, zdroj: 1. TC Humenné

Pohľad  do  blízkeho  sveta 
v okolí a vlastný pocit teploty 
vzduchu v našich zemepisných 
šírkach  nabáda  k  tomu,  že 
zima nám v nižšie položených 
oblastiach  už  asi  zakýva  na 
odchod. Hoc táto zimná sezó-
na  netrvala  príliš  dlho,  zan-
echala zato mrazivé i snehové 
stopy. Aj v našom meste. Slo-
vom  i  snímkami  sa  vráťme 
zhruba poldruha mesiaca 
späť, ako bolo postihnuté jed-
no z humenských športovísk.

Tenisové kurty 1. TC Humenné 
na Chemlonskej ulici odolávajú 
poveternostným podmienkam 
už druhú zimu. Takto pred ro-
kom v januári veterná smršť nad 
Humenným zdevastovala nielen 
strechu zimného štadióna, ale 
aj o pár metrov ďalej zvalil tlak 
vetra tenisovú tréningovú stenu. 
No a tentokrát snehová kalamita 
z 13. na 14. januára doľahla na 
nafukovaciu halu, ktorá je per-
manentne využívaná v chlad-
ných mesiacoch roka. Pod 

ťarchou viac ako desaťcentime-
trovej vrstvy snehu nevydržala 
a čiastočne podľahla fyzikálnym 
zákonom gravitačnej príťažli-
vosti. Členovia klubu sa tak 
museli popasovať s postupným 
odstraňovaním snehu a škôd, 
i s následnou úpravou antu-
kových kurtov. Nafukovacia 
tenisová hala bola opäť uvedená 
do bezpečnej prevádzky v pos-
ledný januárový deň. 
Na tomto priestore ponúkame 
zábery tenisového klubu, ktoré 
vznikli 14. 1. 2017.

Návrat do nedávnej minulosti. Keď zahalená tenisová antuka súperovi podľahla

Pohľad do útrob snehom zaťaženej nafukovacej tenisovej haly 
v Humennom. | FOTO ARCHÍV TCHE

Haldy snehu vyhrali nad tenisovou „nafukovačkou“. | FOTO ARCHÍV 
TCHE

Takýto pohľad na spadnutú nafukovaciu 
tenisovú halu dopoludnia po snehovej 
kalamite v polovici januára zanechal zopár 
vrások na čele. | FOTO  ARCHÍV TCHE

Nepomohli otázky ani nič iné. Na-
jväčším pomocníkom v takýchto 
prípadoch boli ľudské ruky a lopaty.  
| FOTO  ARCHÍV TCHE


