
PONDELOK | 9. JANUÁR 2017 | ČÍSLO 1-2 | ROČNÍK II.VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

Dopravnú situáciu v Humennom 
by pomohol riešiť generel dopravy
Dopravnú situáciu v Humennom by podľa poslankyne Márie Cehelskej pomohol riešiť Územný generel dopravy. 
Dokument, ktorý by obsahoval analýzy a návrhy riešení jednotlivých problémov súvisiacich s dopravou v meste. 
Podľa vedenia mesta by jeho vypracovanie bolo finančne nákladné.

Humenné, Milan Potocký

Zložitá dopravná situácia na 
niektorých dopravných úsekoch 
a križovatkách v Humennom si 
podľa poslankyne Márie Cehel-
skej vyžaduje vypracovanie stra-
tegického dokumentu – Územný 
generel dopravy, ktorý by presne 
pomenoval problémy a zároveň 
navrhol najlepšie alternatívy 
a riešenia dopravnej situácie 
v meste. Samospráva vypraco-

vanie generelu dopravy zatiaľ 
neplánuje. Argumentuje, že by to 
bolo finančne náročné. Vypraco-
vanie tohto dokumentu by pod-
ľa zástupcu primátorky Andreja 
Semanca mohlo stáť až približne 
400-tisíc eur. Mesto chce tieto 
peniaze radšej použiť na pláno-
vané investície ako do projekto-
vej dokumentácie.   

Dokument pomôže riešiť 
krízové dopravné situácie  

Územný generel dopravy je pro-
jektový strategický dokument, 
ktorý majú spracovaný už viaceré 
väčšie slovenské mestá. V takom-
to dokumente sú analyzované 
a navrhované riešenia pre všet-
ky druhy dopravy, definované 
hlavné princípy obsluhy rôznych 
typov území, obsahuje aj hĺbko-
vú analýzu dopravných potrieb 
v závislosti na predpokladoch 
socio-demografického, hospo-
dárskeho a priestorového rozvo-

ja. V rámci generelu dopravy sa 
realizuje aj viacero dopravných 
prieskumov. Na základe výsled-
kov analýz sú potom posúdené 
alternatívy navrhovaných riešení 
jednotlivých problémov súvisia-
cich s dopravou v meste. Územ-
ný generel dopravy je pre mnohé 
samosprávy základným strate-
gickým dokumentom v oblasti 
dopravy pre najbližšie desiatky 
rokov. Navrhované opatrenia a 
investície do cestnej infraštruk-

Humenčania prezradili, čo 
si prajú v novom roku 2017

ROZHOVOR
Stefi: Teraz sa cítim svetovo!

  Viac na str. 7  Viac na str. 3
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túry sú podľa generelu dopravy  
realizované na základe dostup-
nosti finančných prostriedkov. 
Poslankyňa Mária Cehelská na 
ostatnom rokovaní mestského 
zastupiteľstva navrhla zaradiť 
vypracovanie tejto projektovej 
dokumentácie medzi plány in-
vestičných akcií na rok 2017. 
Poslankyňa uviedla, že daný do-
kument umožní „riešenie mož-
ných krízových situácií, krízo-
vých bodov, ktoré máme v rámci 
mesta, v rámci dopravy.“ Cehel-
ská doplnila, že v Pláne hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta je náklad na projektovú 
dokumentáciu odhadovaný na 
20-tisíc eur.

Mesto: Peniaze dáme 
radšej do investícií  
Primátorka Jana Vaľová uvied-
la, že vypracovanie generelu 
dopravy je finančne nákladné. 
„Generel dopravy stál Prešov 

700-tisíc eur, čo kritizovali 
všetky televízie, dali to urobiť 
súkromnej firme,“ povedala pri-
mátorka. Vysvetlila, že viaceré 
dopravné riešenia sa mesto snaží 
riešiť v rámci vlastných kapacít. 
„Vážení, ja ďakujem všetkým 
zamestnancom a hlavne zamest-
nancom stavebného oddelenia 
a všetkým, ktorí tu sedia,  zá-
stupcovi, že sme sa vybrali me-
dzi ľudí a životnému prostrediu, 
že sami nakreslili toto všetko. 
Nás to nestálo nič, že nakreslili, 
kde budú parkoviská. Bude nás 
to stáť možno tri, štyri projek-
tové dokumentácie za nejakých 
2-tisíc eur, alebo koľko. Jedna 
dokumentácia bude nakreslenie 
a rozšírenie parkovísk, Prešov to 
stálo 700-tisíc. Ja nechcem takto 
ísť, ako išiel Prešov na 700-ti-
síc, ja takto nechcem. Ja chcem 
peniaze dať radšej do investícií, 
ako dať peniaze proste do pro-
jektovej dokumentácie, a urobiť 
projekčne len to cez súkromné 
firmy, čo je naozaj nutné,“ po-

vedala primátorka. Zástupca 
primátorky Andrej Semanco do-
dal, že generel dopravy nepatrí 
medzi územnoplánovacie doku-
mentácie, ale len medzi územno-
plánovacie podklady. „Generel 
je taká dokumentácia finančne 
veľmi náročná, ale v konečnom 
dôsledku žiadne stavebné po-
volenie, žiadny stavebný úrad 
vám na generel nedá,“ povedal 
viceprimátor. Odhaduje, že keď 
mesto Prešov stál generel do-
pravy 700-tisíc eur, Humenné 

by to stálo približne 400-tisíc. 
Semanco dodal, že suma 20-tisíc 
eur, ktorá sa spomína v progra-
me, je nereálna. „Neodhadli to. 
Ja neviem, kto to písal, ja som to 
určite nepísal,“ povedal Seman-
co. Návrh poslankyne Márie Ce-
helskej o zaradenie projektovej 
dokumentácie generela dopravy 
do plánovaných investičných ak-
cií na rok 2017 neprešiel. Za bolo 
8 poslancov, nikto nebol proti, 
zdržalo sa 15 poslancov.

pokračovanie zo strany 1

Dopravnú situáciu v Humennom by pomohol riešiť generel dopravy

Tasr, Humenné  

Ikony sú podľa zberateľa Milana 
Urbaníka viac ako len umelecké 
či historické obrazy. Tvrdí, že 
sú to v prvom rade náboženské 
predmety zobrazujúce duchovnú 
realitu. „Táto krása prekračuje 
hranice nášho fyzického sveta,“ 
uviedol pre TASR. Jeho zbierka 
ikon je v súčasnosti verejnosti 
prístupná vo Vihorlatskom mú-
zeu v Humennom do konca ja-
nuára 2017. Všetky vystavované 
exponáty sú preňho zaujímavé. 
„Mám s nimi vytvorený vzťah. 
Sú vzácne svojou ikonografiou 
a svojím príbehom,“ vysvetlil 
s tým, že každá z nich oslovuje 
návštevníka osobne a konkrétne. 
Tvrdí, že na to, aby si človek vy-
tvoril s ikonou vzťah, je potrebný 

čas a musí tiež poznať príbeh či 
život svätca, ktorého zobrazuje. 
„Ak pôjde návštevník na výstavu 
len raz, pravdepodobne nebude 
vnímať celé ich bohatstvo,“ skon-
štatoval. V takom prípade odpo-
rúča pozrieť si aspoň veľké ikony. 
Z menších by vyzdvihol naprí-
klad veľmi jemne písanú ikonu 
zobrazujúcu sviatky mesiaca ok-
tóber alebo raritnú grécku ikonu 
z 18. storočia zobrazujúcu Matku 
Božiu s krídlami.

Väčšina ikon pochádza z 
Ruska
Približne 60 v Humennom pre-
zentovaných ikon, okrem jednej, 
je na Slovensku vystavovaných 
prvýkrát. „Väčšina z nich pochá-
dza z Ruska. Sú tu ikony z Gréc-
ka, Bulharska, Rakúska, ale aj zo 

Slovenska,“ vysvetlila pre TASR 
Aneta Hafincová z Vihorlatského 
múzea. Tie najstaršie sú podľa 
jej slov datované do 17. storočia. 
„Zo Slovenska pochádza ikona 
Matka Božia trojruká zo začiatku 
19. storočia. Jej námet sa vzťahu-
je k sv. Jánovi Damascénskemu, 
veľkému obhajcovi ikon počas 
ikonoboreckých sporov v 8. sto-
ročí,“ priblížila. Za jeho obhaj-
obu mu bola odťatá pravá ruka. 
„Podľa tradície sa Jánovi po ce-
lonočnej modlitbe pred ikonou 
Hodigitria zjavila Panna Mária 
a ruku mu uzdravila,“ dodala 
s tým, že sv. Ján dal na pamiatku 
u zlatníka vyhotoviť striebornú 
ruku ako znak vďaky a pamiatky 
na tento zázrak a pripevnil ju na 
ikonu. O ikony sa začal Urbaník 
intenzívnejšie zaujímať pred pia-

timi rokmi. „Vtedy sme na výlete 
s manželkou v Ríme v starožitníc-
tve kúpili malú ikonu Nezhára-
júci ker. Spoznávanie tejto ikony 
v nás vzbudilo záujem o byzant-
ské umenie, históriu kresťanstva, 
ikonografiu a všetko okolo ikon,“ 
priblížil začiatky zberateľstva. 
Absolvoval už aj kurz ich písania. 
V súčasnosti navštevuje teologic-
kú fakultu, kde študuje východnú 
spiritualitu. Do sveta starých ikon 
sa dostali podľa jeho slov náhod-
ne. Za ikonami cestujú veľa. Často 
len preto, aby ich videli. „Navští-
vili sme takmer všetky významné 
múzeá a galérie ikon v Európe a 
veľa krásnych duchovných miest. 
Naše dovolenky sa z oddychových 
zmenili na poznávacie,“ uviedol 
s tým, že najďalej bol v ruských 
mestách Jaroslavľ a Kostroma.

Ikony sú podľa zberateľa M. Urbaníka viac ako len umelecké či historické obrazy 

Generel dopravy by podľa poslankyne Márie Cehelskej pomohol riešiť krízové 
dopravné body a situácie v meste. Jej návrh neprešiel. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Diana, 22 rokov

Prajem si, aby ľudia viac 
rozmýšľali a starali sa aj o 
druhých a nemysleli iba na 
seba. Aby sme si všímali, čo 
potrebujú aj tí druhí. Samo-
zrejme, človek sa musí posta-
rať aj o seba, aby mohol dávať.

Juraj, 70 rokov

Všetkým prajem veľmi veľa 

zdravia a šťastia. Mladí sú 
prilepení k počítačom a to 
mi veľmi prekáža. Prajem 
im, aby boli viac v prírode, 
než aby sedeli pri počítačoch. 
Aby boli aktívnejší a aby ne-
drogovali.

Eva, 73 rokov

Zdravie je základ. Preto všet-
kým prajem zdravie. Ľudia 
dnes málo spolu rozprávajú, 
málo komunikujú. Kedysi 
boli ľudia k sebe úprimní, 
znášali sa a navštevovali. 
Chodili jeden k druhému 
a dnes? Všetci sme uponá-
hľaní, nemáme na seba čas. 
Doba je uponáhľaná. Chcem, 
aby sa ľudia trošku upokojili, 
spomalili a rozprávali sa.

Sabina, 68 rokov

Všetkým prajem, aby boli 
zdraví. Všetkým prajem Bo-
žie požehnanie. Mladí to 
majú dnes ťažšie, lebo nie je 
istota. Chcem, aby v Humen-
nom bola práca, lebo je to 
bieda. Keď bude práca a mla-
dí budú spolu, ani manželstvá 
sa nebudú rozpadať. 

Anna, 34 rokov

Hlavne, aby bola práca. Ale 

aby rodiny mali na seba čas. 
Manžel je v práci celý deň, 
odíde ráno o štvrtej a príde 
až večer o šiestej. Chcem, aby 
bolo viac pracovných príleži-
tostí, ale takých, aby to vyho-
vovalo aj mladým rodinám, 
aby popritom mohli vycho-
vávať aj malé deti. Niekedy 
rodičia a deti sa nevidia aj 
celý týždeň až cez víkendy. Je 
uponáhľaná doba.

Jaroslav 

Tých želaní je veľmi veľa. 
Predovšetkým, aby ľudia 
boli spokojní, zdraví a šťastní 
v rodine i v spoločnosti. Aby 
mali prácu a dobre ohodno-
tenú.

Tasr, Humenné 

Mesto Humenné chce, aby 
parkovisko pri mestskej 
plavárni slúžilo výlučne ich 
návštevníkom a športov-
com. Správa rekreačných a 
športových zariadení mesta 
Humenné (SRaŠZ) podľa Mi-
chaely Dochánovej z tlačové-
ho referátu mesta už niekoľ-
ko mesiacov monitoruje neú-

nosný kapacitný stav parko-
viska. „Dôvodom sťažností zo 
strany občanov mesta na pre-
plnenosť parkoviska je fakt, 
že každý deň už od skorých 
ranných hodín je predmetné 
parkovisko plné áut moto-
ristov, ktorí nie sú návštev-
níkmi kúpaliska,“ vysvetlila. 
Na základe podnetov od náv-
števníkov mestskej plavárne 
SRaŠZ od 15. januára zave-

die opatrenia, ktoré umožnia 
parkovať iba návštevníkom 
plavárne, športovcom a fanú-
šikom okolitých športovísk, 
teda futbalového štadióna, 
športovej haly i zimného šta-
dióna s otváracími hodinami 
od 8.00 do 21.00 h. „Dote-
raz na parkovisku parkovali 
svoje vozidlá väčšinou za-
mestnanci okolitých firiem, 
návštevníci kúpaliska museli 

hľadať alternatívne spôsoby 
parkovania, najčastejšie na 
krajniciach prístupovej cesty, 
alebo v zákaze parkovania. V 
prípade havarijnej situácie 
na kúpalisku, bol takto blo-
kovaný prístup záchranných 
zložiek,“ zdôvodnila Dochá-
nová. Kontrola dodržiavania 
nových opatrení bude podľa 
jej slov v rukách mestskej po-
lície.

ANKETA: Humenčania prezradili, čo si prajú v novom roku 2017

Mesto chce v novom roku vyriešiť problém  
s preplneným parkoviskom 

Je tu začiatok nového roka 2017 a k nemu už tradične patria rôzne predsavzatia a želania. V uliciach mesta sme 
sa spýtali Humenčanov, čo si prajú v novom roku 2017. 

Je tu začiatok nového roka 2017 a k nemu už tradične patria rôzne predsavzatia a želania. V uliciach mesta sme 
sa spýtali Humenčanov, čo si prajú v novom roku 2017. 
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Tasr, Vysoké Tatry

Práve sochy medveďov sym-
bolicky otvorili Tatranskú 
galériu ľadových majstrov. 
Hrebienok ročne navštívi viac 
ako milión turistov, čo z neho 

robí jedno z najnavštevova-
nejších miest vo Vysokých 
Tatrách. Ako pre TASR uvied-
la výkonná riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry 
Andrea Žigová, táto lokalita 

je už dlhodobo spájaná prá-
ve s tematikou medveďov. 
Okrem kovového 350-kg 
medveďa Kuba, ktorý je pat-
rónom turistického strediska 
na Hrebienku, pribudli počas 
tohto leta v rámci progra-
mu festivalu Medvedie dni 
aj drevené medvede. Sochár 
Adam Bakoš spolu s Miro-
slavom Trnovským a Pavlom 
Kapustom sa stali autormi aj 
ďalšieho medvedieho diela na 
Hrebienku, ktorý má tentoraz 
podobu ľadu. „Päť metrov vy-
sokú sochu medveďa s dvoma 
malými mláďatami tvorili 
sochári päť dní a použili pri 
tom 138 ľadových blokov, čo 
je viac ako 17 ton ľadu. Táto 
mrazivo krásna, ale pritom 
priam rešpekt vzbudzujúca 
matka sa tak stáva nielen ďal-

ším symbolom Hrebienka, ale 
otvorila zároveň pred koncom 
roku ďalšiu atrakciu pre náv-
števníkov Vysokých Tatier,“ 
priblížila Žigová. Ľadové die-
lo na Hrebienku chráni pred 
teplým počasím klimatizo-
vaná kupola s priemerom 25 
metrov. Kupola sa nachádza 
hneď vedľa priestoru, v kto-
rom je umiestnený Tatranský 
ľadový dóm. Tatranská galéria 
ľadových majstrov je bezplat-
ne prístupná verejnosti denne 
od 09.00 do 18.30 h, rovnako 
aj Tatranský ľadový dóm. „Už 
o dva týždne do galérie pribud-
nú ďalšie diela autorov z de-
viatich krajín sveta, ktoré budú 
vytvárať priamo pred očami 
návštevníkov práve počas zá-
verečného dňa podujatia Tatry 
Ice Master,“ dodala Žigová.

Na Hrebienku pribudla atrakcia v 
podobe päťmetrovej ľadovej medvedice 

Ľadovú sochu medvedice s dvoma mladými medveďmi si môže verejnosť pozrieť na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. 

Výkony záchranárov sledoval na Šírave aj samotný prezident HaZZ Alexander 
Nejedlý.  | FOTO MIPO
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Tasr, Snina 

Sninský kaštieľ prichádza od 
nového roka so zmenou otvá-
racích hodín. Každú stredu 
bude pre verejnosť prístupný 
do 17.00 h. „Chceme tak vyjsť 
v ústrety pracujúcim, aby 
mohli navštíviť jeho priesto-

ry,“ informovala TASR Žofia 
Čopová z Mestského kultúr-
neho a osvetového strediska 
v Snine. Počas ostatných dní, 
okrem pondelka, soboty a ne-
dele, keď je kaštieľ zatvorený, 
ho môžu záujemcovia navští-
viť od 10.00 do 15.30 h. Po-
čítať musia s prestávkou od 

12.00 do 13.00 h. Cez zimu je 
kaštieľ počas štátnych sviat-
kov zatvorený. Tieto otvára-
cie hodiny platia do konca 
apríla, keď prechádza kaštieľ 
na letný režim. Bezplatný 
vstup na prehliadku je každú 
celú hodinu. Posledný možný 
je pol hodinu pred jeho uza-

tvorením. V budove historic-
kého kaštieľa sa v súčasnos-
ti nachádza stála muzeálna 
expozícia s názvom Ozveny 
Sniny, galerijné výstavy rôz-
neho zamerania i mestská 
knižnica.

Kaštieľ  v Snine chce zmenou otváracích 
hodín vyjsť  v ústrety pracujúcim 

Tasr, Humenné 

Prvé novoročné bábätko na 
Zemplíne sa narodilo v Hu-
mennom. Nina prišla na svet 
o 2.20 h, vážila 3330 gramov 
a merala 48 centimetrov. 

Tesne pred pol šiestou ráno 
sa v michalovskej nemocnici 
narodil Mathias s hmotnos-
ťou 3100 gramov a dĺžkou 
48 centimetrov. O hodinu 
neskôr vítali vo vranovskej 
nemocnici Annu, ktorá váži-
la 3380 gramov a merala 49 

centimetrov. TASR o tom in-
formoval hovorca spoločnos-
ti Svet zdravia Tomáš Kráľ. 
V sninskej nemocnici prišlo na 
svet prvé novoročné bábätko o 
8.45 h. „Išlo o druhé dieťa tejto 
mamičky a bolo to cisárskym 
rezom,“ uviedol pre TASR 

primár gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia František 
Pavlovčin. Volá sa Lukáš, jeho 
hmotnosť je 5050 gramov 
a dĺžka 54 centimetrov.

Prvé novoročné bábätko na Zemplíne sa 
narodilo v Humennom 

 SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

H
E

/0031



PONDELOK
9. JANUÁRA 2017HUMENSKÝ EXPRES6 | SPRAVODAJSTVO

TASR, Snina

„Predpokladáme, že budeme fun-
govať celý január minimálne, pre-
tože snehu máme dosť,“ vysvetlil 
pre TASR Ján Špitalik, štatutárny 
zástupca Telovýchovnej jednoty 
(TJ) Spartak Vihorlat Snina, ktorá 
stredisko prevádzkuje. Oproti os-
tatným rokom je to podľa jeho slov 
obrovská zmena. Predchádzajúcu 
sezónu totiž nemali takmer vôbec 

sneh, lyžovalo sa len približne desať 
dní. „Považujeme túto sezónu zatiaľ 
za úspešnú,“ doplnil. V súčasnosti je 
v Parihuzovciach na svahu snehová 
pokrývka okolo 50 centimetrov prí-
rodného snehu. K dispozícii sú dva 
vleky, do prevádzky sú spúšťané 
podľa počtu lyžiarov. Doteraz naj-
viac ich evidovali v piatok (30.12.), 
keď si do obce prišlo zalyžovať 300 
ľudí, bežne je ich približne 100 až 
150. Najčastejšie na svahu vidieť 

podľa slov Špitalika rodiny s deťmi 
a mládež. „Niektorí sú nadšení, keď 
je dobré počasie, keď sa nám pokazí 
vlek, nie sú nadšení, ale problémy 
riešime operatívne,“ vysvetlil. Svah 
upravujú čiastočne. „Lyžiari sú takí, 
že niekto chce neupravený sneh, 
niekto zas upravený,“ dodal s tým, 
že okrem nich registrujú i snoubor-
distov. Lyžiarsku sezónu pre dobré 
snehové podmienky otvorili v mi-
nulom roku už 10. decembra. Vleky 

budú prevádzkovať už iba cez víken-
dy a voľné dni, počas Vianoc mali 
totiž otvorené aj cez týždeň. Jeden 
z nich má dĺžku 800 metrov, druhý 
550 metrov. Celková plocha, ktorú 
má TJ v nájme, predstavuje 22 hek-
tárov. Stredisko v Parihuzovciach je 
jediné funkčné na Zemplíne, keďže 
Skipark Chlmec v minulom roku 
ukončil po 12 rokoch prevádzku, 
Danová pri meste Medzilaborce je 
mimo prevádzky už niekoľko rokov.

Lyžiarsku sezónu v Parihuzovciach zatiaľ považujú za úspešnú  
V lyžiarskom stredisku v Parihuzovciach v sninskom okrese nemali takú sezónu ako teraz už približne osem rokov.

Daša Jeleňová, Prešov,  
Ilustračné foto: MILAN POTOCKÝ

Modernejšie služby, priestory 
i technika. No predovšetkým viac 
výpožičiek, detských čitateľov 
i nových kníh. Sedem regionálnych 
knižníc, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja, navštívilo 
v minulom roku viac ako 472-tisíc 
návštevníkov. Rebríček vedie 
Prešov (155 tisíc), nasledujú Poprad 
(106-tisíc), Stará Ľubovňa (51- 
tisíc), Vranov nad Topľou (45-tisíc), 
Bardejov (44-tisíc), Humenné 
(41-tisíc) a Svidník (30-tisíc).   
 
Smerom nahor podskočili počty 
registrovaných používateľov. Je 
ich takmer 40-tisíc, z toho vyše 
14-tisíc detských čitateľov, ktorí si 
vlani požičali aj viac kníh či iných 
periodík. Samotných výpožičiek 
bolo totiž o 80-tisíc viac a sumárne 
tak prekročili hranicu 1,4 milióna. 
Podľa vekových kategórií medzi 
najaktívnejších čitateľov patria 
jednoznačne dôchodcovia. Tí si 
v minulom roku priemerne vy-
požičali takmer 950 kníh. Nasledu-
jú dospelí čitatelia, ktorí siahli po 
630-ich tituloch a deti, pri ktorých 
knihovníci narátali v priemere 270 
výpožičiek. Najmenej, 155 kníh 
a dokumentov, pripadá na študen-

tov. Zaujímavosťou je, že knižnice 
v kraji evidujú viacero čitateľov 
nad 90 rokov. Najstarším je takmer 
100-ročný Prešovčan, ktorý pravi-
delne navštevuje tamojšiu Knižni-
cu P. O. Hviezdoslava.  

Knižnice vlani zaznamenali 
prírastky v knižničných fondoch. 
Nakúpilo sa takmer 24-tisíc kníh 
a rôznych dokumentov, čo je opro-
ti roku 2015 o takmer 6-tisíc viac. 
Umožnila to mimoriadna dotá-
cia 100 tisíc eur, ktorú na nákup 
kníh poskytol samosprávny kraj. 
Medzi najžiadanejšie tituly u dos-
pelých čitateľov sa zaradili Krv nie 
je voda od D. Dána, Vône života 
od T. Keleovej-Vasilkovej či Láska 
a česť od J. Pohronskej. U detí je 
stále obľúbená séria kníh Dobro-
družstvá rušňa Tomáša, Heidi a jej 
príbehy, ale aj nestarnúci Krtko od 
českého autora Z. Millera.  Škol-
opovinné deti čítajú knižky z edí-
cie Klub záhad, Prípad pre teba, 
ale aj populárno - náučné knihy 
Hrôzostrašná história, Príšerná 
veda a Hrozný zemepis. Najnovším 
hitom sú príručky a blokopédie 
zamerané na lego stavebnice 
a návody. Zo všetkých detských 
spisovateľov vedú G. Futová a Z. 
Šulejová.  
Regionálne knižnice v predchádza-

júcom roku nezaháľali ani pri or-
ganizovaní vlastných podujatí, pre 
svojich návštevníkov pripravili 
takmer 1 250 akcií, z ktorých vi-
aceré zaznamenali mimoriadny 
ohlas. Knižnica P.O. Hviezdosla-
va v Prešove sa podpísala pod 
tradičný festival Prešov číta rád či 
novinku Live chat pre verejnosť. 
Okresná knižnica D. Gutgesela 
v Bardejove organizovala znova 
obľúbené Večery s turistikou, ktoré 
sa konajú nepretržite už  10 rokov. 
Ľubovnianska knižnica pokračova-
la o.i. v úspešnom neformálnom 
vzdelávacom cykle Večerná univer-
zita moderného Ľubovňana, Vihor-
latská knižnica v Humennom uspo-
riadala veľký čitateľský maratón, 
Podtatranská knižnica v Poprade 

druhý ročník projektu S knihou ma 
baví svet a Podduklianska knižnica 
vo Svidníku sa venovala mladším 
čitateľom v rámci podujatia Leto 
s knihou. Zaujímavými aktivita-
mi sa môže pochváliť aj Horno-
zemplínska knižnica vo Vranove 
na Topľou, verejnosť vlani zaujala 
novozriadená Staničná knižnica 
a počas leta Knižnica na kúpalisku.
Knižnice v Prešovskom v kraji si 
vlani polepšili aj v technickom 
zázemí. Mnohé majú za sebou 
modernizácie priestorov, viaceré 
rekonštrukcie i obnovu vybavenia. 
Okrem novej techniky si vylepšili 
on-line služby a zaviedli tiež ochra-
nu a identifikáciu knižného fondu 
tzv. RFID systémom.  

Humenskú knižnicu navštívilo vlani 41-tisíc čitateľov
Pre regionálne knižnice v kraji bol vlaňajší rok mimoriadne úspešný. Knižnice v Prešovskom kraji požičali vlani takmer 1,4 milióna kníh. Najviac čítajú dôchodcovia.
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Michaela Jurcová, Humenné

• Čo všetko sa v tvojom živote zmenilo za 
posledný rok? 
Diagnóza mi zmenila pohľad na svet 
a prehodnotila som priority. Po profe-
sijnej stránke to bol zatiaľ môj najúspeš-
nejší rok. Vznikla Stefi, ktorá na pomery 
začínajúcich interpretov na Slovensku 
vystrelila veľmi rýchlo, za čo som nes-
mierne vďačná, a to najmä Mišovi (Mafia 
Corner). Paradoxne Števka Šalatová ako 
súkromná osoba ostala stále rovnako 
priateľská, empatická, občas nedochvíľ-
na flegmatička, jednoducho taká baba, 
akú ju blízky okruh poznal aj predtým. Je 
pravda, že pracovné úspechy mi pridali 
viac sebavedomia a zdravej sebalásky. Ak 
môžem - makám, ak viem – pomáham, 
ak potrebujem – regenerujem, ak je čas 
a príležitosť - vyrazím si s partiou niekam 
sa vyjašiť. Zmena vizáže bola po odhode-
ní parochne moje najväčšie oslobodenie 
v živote. Konečne som sa v spoločnosti 
opäť cítila uvoľnene a pohodlne. Začala 
som experimentovať s farbením vlasov, 
čím som ako speváčka nadobudla pocit 
vizuálnej originality. Teraz sa cítim sve-
tovo. Zdravotná kapitola má stále priv-
reté vrátka. Zvykla som si na to, že môj 
druh práce kráča ruka v ruke s mojím 
súkromím, či už chcem, alebo nie. Ale 
mne to neprekáža, práve naopak, som 
veľmi rada, že môžem takouto verejnou 
formou podporovať ľudí, ktorí to potre-
bujú. Rok 2016 bol pracovne najťažší, ale 
najúspešnejší, zdravotne najhorší, čiže 
zároveň finančne najkomplikovanejší, 
vzťahovo najťažší, najemotívnejší a naj-
smutnejší, ale určite zo všetkých rokov 
najlepší a plný skúseností v každej sfére.
•  Nejaké predsavzatia a plány do ďalšie-
ho roka? 
Od začiatku budúceho roku mám na-
plánovaných súkromných pedagógov a 
trénerov spevu, divadla, tanca a fitka. 
V prvom polroku by som chcela nahrať 
štyri pesničky s videoklipmi. Uvidíme, či 

sa mi to všetko podarí časovo skĺbiť, ale 
v rámci možností sa chcem zlepšovať vo 
všetkých smeroch, pracovať na nových 
veciach a zároveň tým zvyšovať úroveň 
mojej práce.
• Čo považuješ za svoj hnací motor 
vpred? Je niečo alebo niekto, kto ti dáva 
silu sa vždy zlepšovať a napredovať? 
Jednoznačne tvorba svetovej populár-
nej hudby. Na Slovensku chýba tanečná 
hudba a tá zahraničná ma motivuje k čo 
najlepším výkonom v štúdiu pri nahrá-
vaní pesničiek, pred kamerou pri točení 
klipov, pred fotoaparátom a na koncer-
toch.
• Dojal ťa už niektorý fanúšik k slzám? 
Som extrémne citlivý človek, takže to je 
bežná súčasť môjho života. Veľa správ, 
veľa príbehov, veľa pochvál, veľa pod-
pory, veľa emócií, veľa milých darčekov, 
veľa radostí aj veľa smútku... Som šťast-
ná a vďačná za každého človeka, ktorý 
ma podporil a ktorému som pomohla 
svojou podporou.
• Čo hovoríš na to, že ťa ľudia  intenzívne 
vnímajú? 
Myslím si, že ako exhibicionista som 
rada stredobodom pozornosti a ľudia mi 
tým potvrdzujú, že som sa za posledný 
rok bleskovo posunula dopredu, takže 
samozrejme, že ma teší pocit, keď sa za 
mnou otočia, alebo chcú fotografiu, či 
podpis. Výsledok práce naozaj stojí za to 
a myslím si, že si to aj právom zaslúžim.
• Aká je najlepšia cesta priblížiť sa svoj-
im priaznivcom a obdivovateľom? 
Mám to šťastie, že žijem z toho, čo ma 
baví. Ako som už spomínala, prezentácia 
môjho bežného života je taká dcérska 
súčasť mojej práce a sociálne siete sú 
v dnešnej dobe super forma takzvaného 
dotyku s fanúšikmi počas všedných dní. 
Tak prečo to nevyužívať, ak je možnosť 
byť s nimi spojená aj mimo vystúpení.
• Ľudia možno majú pocit, že tvoj život sú 
len vystúpenia. Kedy si naposledy fungo-
vala ako „bežný človek“, neriešiac hudbu? 
Dá sa to ešte vôbec?

Ako bežný človek fungujem každý deň. 
Plánujem si ciele, realizujem ich, ak je to 
možné, ale stále pomedzi to všetko žijem 
úplne normálne. Leňoším, upratujem, 
nakupujem, chodievam von, do kina, do 
divadla, na koncerty, na diskotéky a kde-
koľvek, kam chcem a môžem ísť. Myslím 
si, že to nie je nič odlišné od ostatných 
dievčat v mojom veku.
• Si dobrá šoférka a zvládaš aj domáce 
práce. Čím by si ešte vedela prekvapiť? 
Je ešte niečo okrem spevu, v čom si dobrá 
a len málokto by to tušil?
Nie som dobrá šoférka. Som výborná 
a teraz dúfam, že som to nezariekla. 
Určite to nie je samochvála a možno to 
vyznie zvláštne, ale odmalička mi všetko 
išlo relatívne dobre. Vôbec som nebo-
la výnimočné alebo zázračné dieťa, ale 
všetko, do čoho som sa pustila, fungo-
valo vždy v celku fajn. Či už tanec, ma-
ľovanie, hudobné nástroje, loptové hry, 
atď... Napríklad veľmi pekne líčim, jeden 
čas ku mne chodievali kamošky, aby som 
ich nalíčila na ples alebo na svadbu. Vraj 
som výborný poslucháč a poradca. Moji 
blízki so mnou milujú nakupovanie, lebo 
v obchode trávime maximálne 10 – 15 
minút a nefilozofujem hodinu nad kúpou 
jednej veci. Vlastnosť, ktorú si na sebe 
cením, je pochopenie oboch strán pri 
konflikte. Som veľmi senzitívny a intui-
tívny človek, ale vnímam to ako pozitív-
nu a zároveň veľmi negatívnu vlastnosť. 
Keby som aspoň z polovice taká nebola, 
mnohé situácie by som neprežívala až 
tak intenzívne a nezdali by sa mi také 
komplikované.
• Čím by si, naopak, nikdy radšej nikoho 
nechcela „prekvapiť“?
Nenávidím varenie a zatiaľ sa tomu 
úspešne vyhýbam. Často sa vyhováram, 
ak sa chcem niečomu vyhnúť. Som ex-
trémne ľahostajná voči ľuďom, ktorí mi 
ublížili a najviac trieskam dverami, ak 
niekto obmedzuje moju slobodu.
• Aký máš vzťah k rodnému Humenné-
mu? 

Doma je doma. Bratislava mi dala veľa 
pracovných možností. V Humennom 
mám rodinu, kamarátov a všetky spo-
mienky z detstva. Nemyslím si, že sa 
vzťahy zmenili. Máme síce menej času na 
udržiavanie dennodenného kontaktu, ale 
o to viac sa na seba tešíme, keď sa môže-
me po dlhom čase opäť vidieť.
• Vraciaš sa sem rada, alebo si si už viac 
zvykla na Bratislavu? 
Zvykla som si na Bratislavu, ale vraciam 
sa sem rada. Ako som už spomínala, 
v Bratislave sa mi naskytli možnosti, 
ktoré mi východ nedá, ale domovina 
mi to vynahrádza rodinným pokojom 
a stretnutiami s priateľmi.

Ďakujem všetkým, ktorí ma tento rok 
podporovali, a všetkým čitateľom Hu-
menského Expresu prajem šťastný nový 
rok 2017!

ROZHOVOR: Stefi: Teraz sa cítim svetovo!
Bývalá absolventka Strednej pedagogickej a sociálnej akadémie v Humennom, Štefánia 
Šalatová, dnes známa ako speváčka Stefi, sa s nami na prahu nového roka podelila o svoje 
skúsenosti s úspechom na slovenskej hudobnej scéne. Je o to cennejší, že s odhodlaním 
nevzdať sa zvládla aj liečbu onkologického ochorenia.

Zmena vizáže bola po odhodení parochne 
jej najväčšie oslobodenie v živote. Koneč-
ne sa v spoločnosti opäť cítila uvoľnene 
a pohodlne. | FOTO: ARCHÍV

V roku 2016 zmenila imidž. Vznikla Stefi, 
ktorá na pomery začínajúcich interpretov 
na Slovensku vystrelila veľmi rýchlo. | 
FOTO: ARCHÍV

ROZHOVOR
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Milan Potocký, Humenné

Parkovisko na kopci na Maja-
kovského ulici požadujú via-
cerí obyvatelia Humenného, 
ktorí majú v hornej časti cinto-
rína pochovaných príbuzných. 
Kráčať pešo do kopca z dolnej 
časti cintorína od Ulice Janka 
Kráľa je náročné najmä pre 
starých ľudí. Strmé stúpanie 
do kopca im robí značné prob-
lémy. Najhoršie je to v zime, 
keď je na komunikáciách sneh 
a ľad. Preto mnohí pozostalí 
radšej prichádzajú autami ale-
bo taxíkmi až na kopec k vy-
sielaču. Problémom je, že na 
kopci pri cintoríne je neupra-
vený terén a nedostatok par-
kovacích miest. Navyše, vodiči 
už niekoľko mesiacov nemôžu 
parkovať ani na susednom po-
zemku, kde vlastník pozem-
ku osadil tabule s nápisom 
„Pozor, súkromné pozemky - 
mimo vlastníkov nevstupujte 
motorovým vozidlom.“ 

Poslanec: Situácia je 
katastrofálna
„Je katastrofálna situácia na 
cintoríne, hore Majakovského 
ulica. Preto navrhujem výstav-
bu parkoviska,“ povedal posla-
nec Michal Babin. Spresnil, že 
predpokladaný finančný ná-
klad odhaduje na 50-tisíc eur. 
Nedostatok parkovacích miest 
pri cintoríne pociťujú nega-
tívne aj obyvatelia rodinných 
domov na Majakovského ulici. 
„Keď sú Dušičky, Pamiatka zo-
snulých, ľudia nám nechávajú 
zaparkované autá po celej ulici 
priamo pred domami, pretože 
na kopci nemajú kde zapar-
kovať,“ posťažoval sa obyva-
teľ Majakovského ulice. Do-

pravná situácia sa komplikuje 
najmä počas pohrebov, keď 
je zvýšený nápor áut. Potrebu 
vybudovania záchytného par-
koviska vo vrchnej časti cin-
torína na konci Majakovského 
ulice potvrdila aj Humenčan-
ka, ktorá má v danej lokalite 
pochovanú mamičku. „Najmä 
starší ľudia nevládzu do kop-
ca kráčať cez celý cintorín až 
k hrobom, ktoré sú pri vysie-
lači, preto prichádzajú autami 
na Majakovského ulicu. Odtiaľ 
to majú oveľa bližšie a poho-
dlnejšie. Ale stačí, že tu za-
parkuje päť – šesť áut a už je 
tu problém. Chodia tu aj taxí-
ky. Parkovisko by tu problém 
s parkovaním vyriešilo,“ pove-
dala Humenčanka. Obyvatelia 
Humenného sa ale parkoviska 
v danej lokalite pravdepo-
dobne skoro nedočkajú. Ná-
vrh poslanca Michala Babina 
zaradiť výstavbu parkoviska 
a vyčleniť na túto investíciu 
50-tisíc eur neprešiel. Hoci 
proti nebol nikto z prítomných 
poslancov, za jeho návrh bolo 
len 8 poslancov a 14 sa zdržali 
hlasovania. 

Na cintoríne sa bude 
pochovávať ešte 4 roky
Na mestskom cintoríne v Hu-
mennom je v súčasnosti 4 800 
hrobov. Hoci je kapacita mest-
ského cintorína v Humennom 
takmer zaplnená, bude sa na 
ňom pochovávať ešte mini-
málne ďalšie štyri roky. Na 
cintoríne sa uvoľnilo 560 hro-
bových miest. Sú to hrobové 
miesta, ktoré zostali po nepla-
tičoch. Priemerná úmrtnosť 
v meste je približne 130 ľudí 
ročne. Mesto už hľadá vhod-
nú lokalitu, kde postaví nový 

cintorín. V súčasnosti ešte  nie 
je definitívne vybraná lokalita, 

kde sa bude nový cintorín na-
chádzať.

Vybudovanie parkoviska pri cintoríne poslanci neschválili
Výstavba parkoviska pri mestskom cintoríne na Majakovského ulici sa tento rok realizovať nebude. Poslanci neschválili návrh poslanca 
Michala Babina zaradiť výstavbu parkoviska medzi investičné akcie na rok 2017. Vybudovanie parkoviska na kopci je podľa Babina 
dôležité pre mnohých Humenčanov.

„Je katastrofálna situácia na cintoríne, hore Majakovského ulica. Preto 
navrhujem výstavbu parkoviska,“ povedal poslanec Michal Babin. | 
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Parkovisko na kopci by uvítali aj obyvatelia Majakovského ulice. 
Počas pohrebov nechávajú pozostalí zaparkované autá priamo na ulici 
pred rodinnými domami.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Cintorín na kopci. Ísť pešo je pre mnohých starších Humenčanov 
náročné, preto jazdia autami.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Tasr, Humenné

Matúš Fedorčák, študent druhého 
ročníka Strednej odbornej školy 
technickej v Humennom, získal s 
týmto nápadom prvenstvo v súťaži 
‚Navrhni Gadget‘. Ako sám uviedol, 
cieľom tejto myšlienky bolo pomá-
hať. Úniky energie na výškových 
budovách totiž ľudia nedokážu 
snímať zo zeme. „Vtedy potrebu-
jeme použiť helikoptéru, čo je ne-
ekonomické riešenie, ale dron je 
jednoduchší a šetrnejší k prírode,“ 
uviedol. Podľa jeho slov by pro-
jekt fungoval pomocou internetu 
a bezdrôtových riešení. Na drone 

by bola umiestnená termokame-
ra, ktorá by snímala tepelné úniky 
napr. pri oknách, kde sú najväčšie 
straty energie. „Nahlásil by to prí-
slušnej stavebnej firme a ona by 
hneď mohla problém riešiť,“ priblí-
žil. Zrealizovanie nápadu by malo 
aj bezpečnostné využitie. V prípa-
de inteligentného domu by podľa 
Fedorčáka mohla firma, ktorá vy-
tvorila jeho systém, ho prispôsobiť 
aj pre dron. Ten by v noci, keď sa 
napr. v dome nikto nenachádza, 
pomocou infrakamery hľadal prí-
padných páchateľov alebo niekoho, 
kto by chcel ohroziť objekt. Ter-
mokamera by totiž identifikovala 

rozdiel medzi teplotou ľudského 
tela a okolia. Podľa Fedorčáko-
vých slov išlo o teoretickú súťaž 
nápadov. Na realizáciu takéhoto 
projektu by boli potrební aj ľudia 
z iných oblastí. Finančná náročnosť 
jedného dronu je približne 1200 až 
1500 eur, cena kamier sa pohybuje 
okolo 1500 až 2000 eur. Využiteľné 
by boli na akomkoľvek množstve 
objektov. Do nultého ročníka sú-
ťaže ‚Navrhni Gadget‘ zameranej 
na hľadanie riešení v oblasti inter-
netu sa celkovo zapojilo 28 tímov, 
16 z nich poslalo projektový zámer 
a osem bolo vybraných do závereč-
ného finále, kde prezentovali svoje 

návrhy riešení. Organizátori kládli 
pri ich výbere dôraz na invenciu, 
prínos a uplatniteľnosť navrhova-
ného gadgetu, ako aj na jeho kom-
plexné naprogramovanie.

Tasr, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Pre intenzívnejší účinok medu 
na ľudský organizmus je lepšie 
ho konzumovať samostatne. „My 
odporúčame, keď sme si istí, že 
máme pravý, kvalitný, nepančo-
vaný, nezahrievaný med, ktorý 
obsahuje všetky tie látky, ktoré 
obsahovať má, konzumovať ho na 
lyžičke a nechať ho rozpustiť v úst-
nej dutine čo najdlhšie,“ vysvetlila 
pre TASR Iveta Krajňáková z Hu-
menného, ktorá sa venuje apitera-
pii. Med sa tak dostáva priamo do 
krvného obehu. Konzumentom ho 
odporúča podávať nie na kovovej, 
ale na umelohmotnej alebo dre-
venej lyžičke trikrát denne.   Med 
má rôznorodé zloženie. Rýchlo sa 
vstrebáva a zlepšuje biologickú 
dostupnosť iných látok, je zdrojom 
okamžite využiteľnej energie. Pod-
ľa slov Krajňákovej ho ľudia zvykli 
používať tiež ako náhradu sladidla 
do kávy či čaju. Jeho antibakteriál-
ny účinok sa však pri vyšších tep-

lotách, ako je 40 stupňov Celzia, 
stráca. Rovnako je to pri medoch, 
ktoré sú zahrievané. „Ľudia totiž 
nechcú skryštalizovaný, ale tekutý 
med, preto ho firmy pre radosť zá-
kazníka zahrievajú,“ dodala s tým, 
že v takejto podobe slúži naozaj 
ako sladidlo. Cukornatosť medu je 
preto podľa jej slov žiadaná. Obsa-
huje tiež vitamín C, minerály, en-
zýmy a ďalšie zložky. Tie súvisia aj 
s druhom medu. „Pri nachladnutí 
napr. používame lipový, pri prob-
lémoch s tráviacim traktom zas po-
hánkový či gaštanový,“ priblížila. 
Najvšestrannejší je však zmiešaný, 
pretože pochádza z rôznych bylín. 
Med rozpustený v studenej vode 
zvyšuje kyslosť v tráviacom trakte, 
naopak, v teplej vode ju znižuje 
a zároveň potláča pálenie záhy. Ne-
odporúča ho však užívať pri akút-
nych chronických prípadoch. „Tam 
sú už vhodné iné včelie produkty,“ 
dodala. Medom sa dá podľa jej slov 
potláčať aj alkoholizmus, je vhodný 
pri problémoch so spánkom, pre-

tože upokojuje. „Keď máme veľkú 
chuť na sladké, siahneme po mede 
a tá chuť pominie. Navyše, od medu 
sa nepriberá,“ skonštatovala. V sú-
časnosti ho ľudia využívajú nielen 
na vnútorné, ale aj na vonkajšie 
použitie. Krajňáková ho odporú-
ča ženám aj ako masku na tvár, 
vhodný je aj na celulitídu. Klinicky 
testovaný med sa môže aplikovať 
na rany, preležaniny alebo popá-

leniny. Podľa jej slov je jedným 
z receptov, ako môže konzument 
zistiť, či je med kvalitný, nechať ho 
pustiť do pohára s vlažnou vodou. 
Keď padne na dno a nerozpustí sa, 
vtedy je veľká pravdepodobnosť, že 
je pravý. Pokiaľ sa začne rozpúšťať, 
je nadrábaný. Človek by preto pod-
ľa Krajňákovej mal med kupovať od 
včelára, ktorého pozná a o ktorom 
vie, že je seriózny.

Nápad študenta by mohol pomôcť vyhľadávať energetické straty na budovách  

Pre lepší účinok medu je vhodnejšie ho konzumovať samostatne, tvrdí odborníčka

Drony by mohli vyhľadávať energetické straty na rôznych budovách, poruchy na elektrickom vedení, 
používať by sa mohli tiež pri dynamickej ochrane objektu v spolupráci s inteligentnými domami. 

Drony by mohli vyhľadávať energetické straty na rôznych budovách, poruchy na elektrickom vedení, používať by sa mohli 
tiež pri dynamickej ochrane objektu v spolupráci s inteligentnými domami. 
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P R E D A J

 � Predám PALIVO-
VÉ DREVO. Tel. 0917 
083 374.

HE-R/0030

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme do pracov-
ného pomeru MECHANI-
KA pre nákladné vozidlá 
- len vážni záujemci. In-
formácie na tel. č.: 0911 
297 122.

HE-R/0044

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽ-
KY v Rakúsku (Viedeň a 
okolie). Podmienkou je 
prax v opatrovaní, rovna-
ko potrebná je znalosť NJ. 
Tel. 0902 087 243, 0915 
333 579.

HE-R/0015

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA 
GÁTER – drevovýroba. 
Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

INFOSERVIS / INZERCIA

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.

09. 01.  Don Bosco, 
 Nám. slobody 52 (za SLSP)
10. 01.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28
11. 01.  Na Detskej poliklinike, 
 Hviezdoslavova ul. 29
12. 01.  Laborecká, 
 Laborecká ul. 18
13. 01.  Centrum, 
 Nám. slobody 67
14. 01.  Dr. Max – Pharmstore, 
 Ul. 1. mája 23
15. 01.  Avicena, 
	 Nemocničná	ul.	41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA

Ešte skôr jak na Malvínu (11. 1.) 
pocítiš tú pravú zimu. 

Sv. Hilár (14. 1., biskup a učiteľ 
Cirkvi) hovorí - vyber sane, schovaj 

voz.

Pekný deň na Dobroslava (15. 1.) 
zvestuje dobrý rok, veterný deň 

mokrý rok.

Na počiatku roku keď sú mokré 
časy, od hnevu si vinár bude šklbať 

vlasy. 

Keď je január studený a mrazivý, 
poliam i ľuďom bude rok priaznivý.

Ak duje v januári severák, žito by sa 
mohlo dobre sypať. 

Lepšie vidieť hladného vlka v poli 
ako gazdu v januári v košeli. 

Keď sa kalendárny rok zimou 
a snehom začína, sľubuje to 

dostatok chleba, no menej vína. 
(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon   7:16 / 15:58 hod.
ut  7:16 / 15:59 hod.
str  7:15 / 16:01 hod.
štvr  7:14 / 16:02 hod.
pia  7:14 / 16:03 hod.
sob  7:13 / 16:05 hod.
ned  7:12 / 16:06 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
pon  zatvorené	–	sanitárny	deň
ut  08.15 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 13.00 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob, ned   09.00 – 20.00 hod.

SAUNA	–	muži
ut – sob  13.00 – 19.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – sob  14.00 – 18.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749, 
057 772 2227

Myšlienka týždňa...
„Najväčší	 úspech	 človeka	
nie	 je	 v	 tom,	 že	 nikdy	
nepadne,	ale	v	tom,	že	vždy	
opäť	vstane.“ 

(Konfucius – čínsky mysliteľ, 
filozof, politik)

www.facebook.com/humenskyexpres
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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)

H
E

/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.
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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)

H
E

/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.
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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.
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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)
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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.
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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.

Nájdete nás aj na facebooku:
Kompletný archív článkov 
nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk
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MsKS – DOM KULTÚRY
PLES RUŽÍ

19.	reprezentačný	ples	mesta	Humenné.	
Moderuje	Štefan	Skrúcaný.	–	v	so-

botu 14. januára v estrádnej sále DK. 
Vstupné 45 eur.

JANA BAKIČOVÁ: FARBY 
JESENE

Certifikovaná	lektorka	výtvarnej	tech-
niky	miluje	maľbu	horúcim	voskom.	
Pomáha	ľuďom	kreatívne	tvoriť,	

objavovať	svet	farieb	a	pozitívne	ovply-
vňovať	naše	emócie.	Výstava	potrvá	do	

16. januára.
VREŠŤADLO

Bábkové divadlo spod Spišského hra-
du.	Rodinný	chi-chi	príbeh	o	jednom	
zavadzajúcom	bábätku.	Viky	je	dlho	

stredobodom	pozornosti	svojich	rodičov.	
Jedného	dňa	do	ich	rodiny	pribudne	
Vrešťadlo,	sestrička,	s	príchodom	
ktorej	sa	musí	vyrovnať,	svojrázne,	

neočakávanie,	vtipne	s	logikou	odpove-
dajúcou	jej	veku...	–	v	nedeľu	22.	januára	

o 15.00 hod. v divadelnej sále DK.
KAŠTIEĽ –  

VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ZA NÁVŠTEVU KALENDÁR

Na	prahu	nového	roka	ponúka	Vihor-
latské	múzeum	produkt	-	propagač-
no-prezentačný	kalendár	Renesančný	
kaštieľ	Humenné	2017,	ako	bonus	pre	
prvých	sto	návštevníkov	prebiehajúcej		
výstavy	„Ikony“	vo	svojich	priesto-
roch.	Nový	veľkoformátový	nástenný	
kalendár	ponúka	unikátne	zábery	na	

najzaujímavejšie	zrekonštruované	časti	
renesančného	kaštieľa,	sídla	Vihor-
latského	múzea	v	Humennom.	Ide	o	
limitovanú	sériu	kalendára,	ktorý	VM	
vydalo	ako	súčasť	prezentácie	spravo-

vaného	kultúrneho	dedičstva.	
IKONY

Unikátna	výstava	ikon	ako	farebných	
modlitieb	z	obdobia	17.	–	19.	storočia,	
väčšina	vyhotovených	v	Rusku	a	
Grécku.	Súbor	šesťdesiatich	ikon	

pochádza	zo	súkromnej	zbierky	Milana	
Urbaníka.	Výstava	potrvá	do	31.	1.	

2017.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná	výstava	grafický	diel	autora	
a národného umelca Oresta Dubaya st.

KINO Fajn
SNOWDEN

Klasik	americkej	angažovanej	ki-
nematografie	Oliver	Stone	skúma	

profesijné rodinné zázemie Edwarda 
Snowdena,	ktorý	ukázal	svetu,	že	sme	
stále	sledovaní.	A	že	vojna	proti	teroru	

poslúžila	ako	zámienka	k	bezprecedent-
nému	vpádu	moci	do	súkromia.	

dráma (FRA/GER/USA), české titulky – 
15. novembra o 19.30 hod.

TEMNÁ STRANA MESIACA (DIE 
DUNKLE SEITE DES MONDES)
Napínavý	thriller	ako	moderná	variácia	
príbehu	Dr.	Jekylla	a	Mr.	Hyda.	Dro-
gový	experiment	uvoľní	v	úspešnom	
právnikovi	potlačované	ľudské	pudy	

a na povrch sa dostane jeho odvrátená 
temná strana. Z právnika sa stane zabi-
jak	a	zo	zabijaka	čoskoro	štvanec.

thriller (GER/LUX), české	titulky – 11. 
a 15. januára o 19.30 hod.
POD RÚŠKOM NOCI  

(LIVE BY NIGHT)
Amerika	a	búrlivé	20-te	roky	minulého	
storočia.	Prohibícia	umožňovala	takmer	
každému	s	dostatkom	ambícií	a	nervov,	
získať	moc	a	peniaze.	Joe	Coughlin	
(Ben	Affleck)	je	synom	policajného	
dôstojníka	a	vytvoril	si	svoje	vlastné	

pravidlá,	ktoré	ho	po	nevydarenej	lúpeži	
dostanú	do	väzenia.	Po	prepustení	
vedený	pocitom	krivdy,	ale	vo	viere	
lepšej,	slobodnej	budúcnosti,	buduje	
vlastnú	sieť	nelegálnej	výroby	a	dis-

tribúcie	rumu.	Vlastný	život	s	vlastnými	
pravidlami.	Všetko	čo	urobíš,	sa	ti	však	
vráti,	no	nikdy	nie	tak,	ako	čakáš...

krimi, thriller, dráma (USA), slovenské 
titulky – 12. januára o 19.30 hod.

LICHOŽRÚTI

Držte	si	ponožky!	Vy	ich	nepoznáte,	
no	oni	vás	majú	v	hrsti.	Nikdy	ste	ich	
nevideli,	hoci	žijú	u	vás	doma.	Neviete,	
kde	máte	druhú	ponožku?	Oni	si	na	nej	
práve	pochutnávajú.	Dávajte	si	pozor,	
pretože	tieto	malé	potvorky	sa	najnovšie	
objavujú	aj	v	kinách.	Veľké	dobrod-
ružstvá	malého	pleteného	„lichožrúta“	
sú	nabité	humorom	a	akciou.	Rodin-
ná	animácia	pre	veľkých	aj	malých	

divákov.
rodinný animovaný (CZE/SVK), slov-
enský dabing – 13. januára o 17.30 

hod., 15. januára o 15.00 hod.
VŠETKO ALEBO NIČ

Príbeh	o	vzťahoch,	ktoré	nás	valcujú,	o	
ženskom	priateľstve,	ktoré	nás	chráni,	
o	mužoch,	na	ktorých	sa	nezabúda...	aj	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS 

(15. 12. 2016 – 5. 1. 2017)

V HUMENNOM
Mária Durillová, nar. 1920

Katarína	Gregušová,	nar.	1924
Anna	Pencáková,	nar.	1925
Mária	Chalčáková,	nar.	1925
Anna	Hačkuličová,	nar.	1926
Ľudovít	Gošányi,	nar.	1927
Michal Grundza, nar. 1930

Fedor	Jalč,	nar.	1930
Bartolomej Sliviak, nar. 1931
Vladimír	Huray,	nar.	1933
Andrej	Šoltés,	nar.	1936

Jolana	Goroľová,	nar.	1937
Anna	Andiľová,	nar.	1945

MVDr.	Štefan	Čabák,	nar.	1947
Andrej	Feďo,	nar.	1949

Anna	Krajčiová,	nar.	1951
Jana	Mihaľková,	nar.	1982

V BAŠKOVCIACH 
Helena	Murníková,	nar.	1936

V BREKOVE
Juraj Gašpár, nar. 1928

V BRESTOVE 
Mária	Gavaľová,	nar.	1926

V DLHOM NAD CIROCHOU
Anna	Božidarová,	nar.	1925

V CHLMCI
Andrej	Hirjak,	nar.	1932

V KALNEJ ROZTOKE 
Mária Stanková, nar. 1922

V KAMENICI NAD CIROCHOU
Mária Kornuciková, nar. 1927

V KAMIENKE 
Mária Kolesárová, nar. 1929

V LACKOVCIACH
Gabriela	Dolobačová,	nar.	1949

OPUSTILI NÁS9. 1.
ALEX, ALEXEJ, 
ALEXIA
10. 1.
DÁŠA, DALIMIL
11. 1.
MALVÍNA
12. 1. 
ERNEST, 
ERNESTÍNA, ERNA

13. 1.
RASTISLAV, 
RASTISLAVA
14. 1.
RADOVAN, 
RADOVANA
15. 1.
DOBROSLAV 
(Svetový	deň	armády)

MENINY 
oslavujú: 

V PAPÍNE
Anna	Švábová,	nar.	1930
Vasil	Poľanský,	nar.	1935
(pochovaný	v	Snine)

Mária Pašková, nar. 1937
Anna	Sabová,	nar.	1950

V PČOLINOM 
Juraj Hakoš, nar. 1939

V PTIČÍ 
Margita	Hajdučková,	nar.	1938

V RADVANI NAD LABORCOM
Mária	Čulyová,	nar.	1940

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ
Mária Gunarová, nar. 1938

V SNINE
Zuzana	Kupkovičová,	nar.	1928

Juliana	Zlúky,	nar.	1935
Anna	Popovičová,	nar.	1938

Jozef Sabo, nar. 1941
Vasil	Drančák,	nar.	1945

Margita	Leňková,	nar.	1945
Mária Berdáková, nar. 1948
František	Kováč,	nar.	1948
Vasiľ	Telvák,	nar.	1950

Mária Cmarová, nar. 1956
Štefan	Vilček,	nar.	1960

Dominika Demeterová, nar. 2016

V ULIČI
Mária Kobanová, nar. 1952

VO VEĽOPOLÍ
Anna	Lukáčová,	nar.	1925

VO VYŠNEJ SITNICI
Mária	Halibožeková,	nar.	1935

V ZBOJI
Zuzana	Čopaková,	nar.	1928

V ZEMPÍNSKYCH HÁMROCH
Mária Lipnická, nar. 1927
Mária	Kopčová,	nar.	1932

(pochovaná v Snine)

Múzeum Zemplínske Hámre
Kostolné námestie 3

p	o	z	ý	v	a		na	
vernisáž	výstavy	FARBY	JESENE

„ENKAUSTIKA:  
JANA BAKIČOVÁ“

16. 1. 2017 (pondelok) o 17.00 hod.
s	ukážkou	základných	techník	
maľovania	horúcim	voskom.
Výstava	potrvá	do	27.	3.	2017.

keď	vlastne	toho	nie	sú	hodní.	Kniha	
Evity	Urbaníkovej	je	príbehom	nero-
zlučnej	trojici	-	Lindy	(Táňa	Pauhofo-
vá),	Vandy	(Klára	Issová)	a	Eda	(Ľuboš	
Kostelný).	Každý	z	nich	je	iný,	každý	
z	nich	má	svoj	príbeh,	no	spája	ich	

vrúcne,	oddané	priateľstvo.	Ich	bláznivo	
plynúci	život	naruší	Jakub	(Michał	Że-
browski),	ktorý	vnesie	do	Lindiných	dní	
plno	vášne	a	prísľubov	na	nový	vzťah,	
no	rozdielnosť	pováh	a	náhľadu	na	svet	
robí	ich	vzťah	komplikovanejším,	ako	

by sa zdalo....
romantická komédia (CZE/SVK), orig-

inálna verzia – 13. januára o 19.30 
hod., 15. januára o 17.30 hod.
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-MJK-, Humenné

Prvý zápas mužov A-tímu Mládež-
níckeho hokejového klubu Humenné 
mal 7. januára mrazivý nádych. S prí-
chodom Troch kráľov (deň predtým) 
a sviatkov východného vierovyznania 
zavítali nielen na východ našej krajiny 
aj nízke teploty vzduchu. Bolo to cítiť 
aj v počte fanúšikov humenského hoke-
ja v hľadisku zimného štadióna v Hu-
mennom. No aspoň že teplota vnútri 
štadióna bola podvečer o čosi vyššia ako 
tá vonku (-17 °C) a bolo i bezveterno. 
Do tretej dvadsaťminútovky zotrvali 
ozaj len tí mrazu najodolnejší. 

Dve	 presilovky	 (5/4)	 využili	 zverenci	
hrajúceho	 trénera	 Šechného	 na	 zosade-
nie	 golmana	 súpera	 z	 trónu,	 na	 druhej	
strane	 Ružomberok	 vďaka	 precíznosti	
J.	 Banáša	 vo	 vlastnom	 oslabení	 dokázal	
skórovať.	 Po	 prvej	 tretine	 domáci	 viedli	
pohodlným	náskokom	3:0	gólmi	z	hokej-
ky kapitána Dancsáka, trénera Šechného 
a	Ľuba	Buraľa.	V	druhej	tretine	už	domáci	
poľavili	 a	 púšťali	 súpera	 plaviaceho	 sa	
v	 stredných	 vodách	 tabuľky	 do	 svojho	
obranného pásma. Vo vlastnom oslabe-
ní	 hostia	 znížili	 skóre	 presnou	 strelou	 J.	
Banáša	a	kontaktný	gól	vyslal	humenskej	
striedačke	na	konto	T.	Varga.	Viac	však	na	
humenskom	ľade	neukázali,	 štyrmi	pres-
nými	 zásahmi	 v	 rade	 (Mi.	Mach,	 Kmiť,	
Dancsák	a	Čopák)	utiekli	domáci	na	roz-
diel	7:2,	keď	najkrajšie	góly	zápasu	padli	
medzi	 žrde	 brány	 Ružomberka	 práve	
v	posledných	 sekundách	z	hokejky	Dan-
csáka	(39:41	min.)	a	Čopáka	(39:59	min.).	
Chladom	 lepšie	 ošľahaní	 chlapci	 z	 lip-
tovskej	 oblasti	 čelili	 v	 poslednej	 tretine	
ešte	museli	čeliť	jednému	gólu	domáceho	
Čopáka,	 najproduktívnejší	 hráč	 zápasu	
z	tímu	hostí,	Tomáš	Varga,	už	len	prikráš-
lil	konečný	výsledok	v	56.	minúte	duelu.	

II. HOKEJOVÁ LIGA 
skupina B  – 17. kolo

MHK Humenné – MHK Ružomberok
8:3 (3:0, 4:2, 1:1)

Góly:	 11.	 J.	Dancsák	 (Žemba,	Klouda),	
12.	 R.	 Šechný	 (Tkáč,	 Kmiť),	 16.	 (pres.	
+1)	Ľ.	Buraľ	(Šechný,	Mach),	33.	(pres.	
+1),	36.	J.	Kmiť	(Podsedlý,	Šechný),	40.	
J.	Dancsák,	 40.	V.	Čopák,	54.	V.	Čopák	
(Ficko, Komarnickis) – 29. J. Banáš (Var-
ga,	Husarčík),	31.	T.	Varga,	56.	T.	Varga.	
Strely: 38-27. Vylúčenia: 3-5. Presilov-
ky: 2-0. Oslabenia: 0-1. R:	M.	Mihaľov	
– J. Pavlotty, M. Staššák. D: 450.
MHK HE:	 T.	 Petro	 –	 R.	 Šechný,	 Ľ.	
Buraľ,	M.	Tkáč,	Mi.	Mach	–	Pe.	Klouda,	
M.	Žemba,	J.	Dancsák,	T.	Tartaľ,	F.	Pod-
sedlý	–	R.	Ficko,	S.	Maury,	J.	Kmiť,	D.	
Komarnickis	(V.	Čopák).	Tréner:	Richard	
Šechný.
MHK:	J.	Němec	–	S.	Dvorštiak,	S.	Javor-
ka,	 P.	Oravec,	 J.	Magula,	 J.	Banáš	 –	M.	

Knapčik,	T.	Varga,	Pe.	Učník,	F.	Husarčík,	
P. Wesselényi – M. Nátny, M. Debnár, M. 
Graňák,	R.	Hollý.	Tréner:	Matejka.
Zo	 strany	 súpera	 sme	 sa	 veľa	 nedočkali	
v	 úvodných	 minútach,	 priestor	 brány	
ohrozili	 len	 striedmo	 (17-7	 strely	 I.	 tre-
tiny).	 Zato	 domáci	 držali	 puk	 na	 hokej-
ke	 takmer	 celý	 čas	 a	 diktovali	 aj	 tempo	
hry.	Snaha	bola	ocenená	v	11.	min.	 tým	
druhým	najpovolanejším	mužom	na	ľade,	
keď	 kapitán	 Juraj	Dancsák	 zúročil	 indi-
viduálnu	 akciu.	Dovtedy	 sa	 líder	 súťaže	
z	Humenného	tváril,	že	nebude	robiť	sú-
perovi	z	Ružomberku	problémy.	No	o	mi-
nútu	si	streleckú	štatistiku	rozšíril	aj	hra-
júci	 tréner	 Richard	 Šechný,	 keď	 zľahka	
nadvihol	puk	do	ľavého	rohu	brány.	A	to	
si ešte v 16. min. vychutnal presilovku i 
brankára	hostí	Jara	Němca	gólovým	mo-
mentom	Ľubo	Buraľ.	
Do	druhej	časti	„nenáročného“	stretnutia	
vykorčuľovali	 hostia	 v	 „nových“	 korču-
liach	 a	 viac	 si	 dovolili	 voči	 golmanovi	
Tomášovi	 Petrovi.	 Prvé	 vylúčenie	 v	 zá-
pase	 z	 domácej	 strany	 (Tkáč)	 po	 ataku	
súpera,	 keď	 sám	 padal	 na	 ľad	 nechtiac	
vytasil	 vysokú	 hokejku	 do	 tváre	 súpera	
sa	zaobišlo	bez	ujmy.	Zato	Ružomberča-
nia	vo	vlastnom	oslabení	 jednu	sekundu	
pred	vykorčuľovaním	trestaného	Hollého	
na	ľad	znížili	gólom	Jakuba	Banáša,	keď	
Petra	nikto	z	domácich	hráčov	nepokryl.	
Nádherne	sa	prezentoval	aj	druhý	hosťu-
júci	 hráč	 Tomáš	 Varga	 v	 31.	 min.,	 keď	

sám	 prekorčuľoval	
polovicu ihris-
ka	 a	 v	 rýchlosti	
našiel	 odhalenú	
časť	 rohu	 domácej	
brány. Rovnako 
rýchle	nohy	Milana	
Macha v 33. min. 
sa	 v	 brejku	 ukázali	 ako	 nezastaviteľné	
a	brankár	hostí	nemal	šancu.	V	36.	min.	
Podsedlý	spoza	brány	nabil	strelu	na	ho-
kejku	pri	vzdialenejšej	žrdi	brány	Jarovi	
Kmiťovi	 a	 ten	 na	 jeden	 dotyk	 zasadil	
trpký	úder	do	siete	–	5:2.	Len	devätnásť	
sekúnd	 pred	 koncom	druhej	 tretiny	 kra-
sokorčuliarsky	 na	 ľavej	 nohe	 zavesený	
Dancsák	 otáľal,	 až	 kým	nebol	 zoči-voči	
brankárovi	súpera	a	rozvlnil	sieť.	A	s	po-
slednou	 sekundou	 tretiny,	 keď	 už	 bran-
kár ani obrana nedávali pozor prekvapil 
Vlado	Čopák	zo	stredu	ihriska	jedovkou	
nielen	 sám	 seba,	 ale	 i	 striedačku	 hostí	
z	Ružomberka.	
Dobre	naladený	V.	Čopák	vo	svojom	ťaže-
ní	pokračoval	aj	v	poslednej	časti	zápasu,	
v	54.	min.	sa	presadil	svojím	druhým	gó-
lom	v	zápase	–	8:2.	Reagovať	na	tento	mo-
ment	dokázali	hostia	už	iba	raz,	v	56.	min.	
sa	 rovnako	 druhýkrát	 a	 z	 individuálnej	
akcie	o	korekciu	výsledku	zaslúžil	T.	Var-
ga.	Humenskí	 hokejisti	 sa	 s	 takýmto	 vý-
sledkom uspokojili 
a	 viac	 už	 svätyňu	
súpera	nepokorili.

Keďže stretnutie 18. kola (Rim. Sobota – 
Humenné 2:5) odohrali humenské hokejové 
„levy“ v predohrávke ešte 5. novembra, na 
programe majú dohrávku 9. kola až 21. ja-
nuára, kedy o 17.00 hod. (začiatok zápasu 
si však ešte neskôr overte) na domácej pôde 
privítajú súpera HKM Rimavská Sobota. 
• 17. kolo * Sabinov – Rim. Sobota 1:6 
(1:1,	0:4,	0:1),	Trebišov	–	Brezno	3:2	PP	
(1:0, 0:1, 1:1 – 1:0), Liptov. Mikuláš – 
Budapešť	4:5	PP	(1:2,	2:1,	1:1	–	0:1).	 

Humenné 17 15 0/0 2 102:48 45
Brezno 17 9 3/1 4 77:57 34
Rim. Sobota 17 11 0/0 6 90:62 33
Trebišov	 17	 9	 2/1	 5	 80:62	 32
Lipt. Mikuláš B 17 8 0/1 8 92:82 25
Ružomberok	 16	 7	 0/1	 8	 64:64	 22
Gelnica  15 5 1/1 8 55:63 18
Sabinov 17 6 0/0 11 63:83 18
Budapešť	 17	 3	 1/2	 11	 48:79	 13
Bardejov 16 3 0/0 13 55:126 9

Neohrození druholigoví humenskí hokejisti víťaznou mrazivou vlnou vykázali produktivitu 

Vlado Čopák (vpravo) si rozšíril streleckú štatistiku o dva góly. 
(vľavo hráč Ružomberka M. Graňák). | FOTO MJK

Tréner „netréner“, Richard Šechný (bielo-modrý dres) si svoje 
musí „odpracovať“ aj na ľade. | FOTO MJK

Ťažko bolo na ľadovom „bojisku“ hlavne brankárovi J. Němco-
vi, keď svätyňa Ružomberka utŕžila až osem gólov. | FOTO MJK

Show-man a kapitán A-družstva mužov Juraj Dancsák (vpravo) 
v jednej osobe si zápasy pred humenským publikom užíva. | 
FOTO MJK
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K v a l i t n ý m 
výkonom na 
domácej pa-
lubovke sa 
futsalisti An-
gels Humen-
né posunuli 
nahor (2. 

miesto) aj v tabuľke druhej futsa-
lovej ligy skupiny Východ. V sobotu 
7. januára popoludní hostili Hu-
menčania nepríjemného súpera zo 
srdca Šariša. Vcelku férový a herne 
pekný zápas sa začal kaziť za sta-
vu 3:0 blížiac sa k záveru prvého 
polčasu. Jakub Harčár (Prešov) 
zbytočne narúšal pokojné ovzdušie 
MŠH, keď sa správal nešportovo 
voči svojmu súperovi úplne bezdô-
vodne. Gólová fazóna pokračovala 
aj po prestávke, okrem šiestich do-
mácich presných zásahov (vrátane 
hetriku Igora Komjatýho) „anje-
lov“ sa presadili trikrát aj hráči FK 
Ekoprim Prešov, zhodne na oboch 
stranách padol jeden vlastný gól. Už 
túto sobotu 14. januára o 17.30 hod. 
hostia „anjeli“ na svojej pôde vra-
novský celok BNP team. Pri vstupe 
na zápas do haly si nezabudnite vy-
zdvihnúť svoj lístok do tomboly.

ANGELS HUMENNÉ  
– FK EKOPRIM PREŠOV

9:3 (3:0)

Góly:	33.,	35.	a	40.	I.	Komjatý,	10.	M.	
Mamaj, 11. D. Popik, 18. J. Kuzma, 
23.	M.	Zlacký,	39.	vlastný	(L.	Vrbov-
ský),	40.	J.	Skvašík	–	26.	S.	Šoltis,	28.	
vlastný	(I.	Komjatý),	36.	F.	Maník.	
R:	Pa.	Havrila	–	J.	Pálfi.	D: 575.
Angels: M. Klamár (Pe. Vaško) – Pe. 
Šuľák,	C.	Vasiľ,	M.	Mamaj,	J.	Skva-

šík,	 I.	Komjatý,	J.	Kuzma,	D.	Popik,	
M.	Zlacký,	G.	Horvat,	T.	Opiela.
FK Ekoprim: M. Lipka – L. Chovan, 
S.	Krempaský,	L.	Vrbovský,	R.	Beliš,	
J.	Harčár,	F.	Maník,	J.	Adam,	S.	Šoltis,	
A.	Hernández,	M.	Varga.

Potom,	čo	Vrbovský	z	Prešova	mie-
ril	 v	1.	min.	 tesne	vedľa	humenskej	
brány sa individuálne nepresadil ani 
„anjel“	 Skvašík.	 Úmysel	 T.	 Opiela	
–	 Komjatý	 zo	 4.	 min.	 brankár	 Lip-
ka	 prečítal	 skôr.	 Po	 samostatnom	
nájazde	 Mamaja	 v	 5.	 min.	 netrafil	
prázdnu	 bránu	 súpera	 J.	Kuzma.	Po	
prihrávke	 C.	 Vasiľa	 zvýšil	 Mamaj	
uhol	 strely	 a	 netrafil	 odkrytú	 bránu	
hostí.	Za	precíznej	asistencie	Tomáša	
Opielu v 10. min. mieril medzi nohy 
Chovana	 kapitán	 „anjelov“	 Matúš	
Mamaj	–	1:0.	O	minútu	sa	predviedla	
trojica	Skvašík	–	Komjatý	–	Popik	so	
zakončením	 posledného	 menované-
ho	medzi	 tri	 žrde	 –	 2:0.	V	17.	min.	
preverili	 reflexy	 brankára	 Klamára	
hostia	 z	 Prešova,	 hneď	 na	 dvakrát	
a	 na	 opačnej	 strane	 si	 lopta	 chvíľu	
zotrvala	na	bránkovej	čiare,	čo	poho-
tovo	využil	Jaro	Kuzma	a	pätičkou	ju	
doťukol	do	 siete	–	3:0.	Mamaj	dva-
krát	v	 rade	v	závere	polčasu	napálil	
iba brankára Lipku. 

Najmladší	 hráč	 tímu	 Angels	 Hu-
menné,	Marek	Zlacký,	si	v	23.	min.	
poradil	s	trojicou	hráčov	súpera	a	vy-
mietol šibenicu – 4:0. Napokon, ani 
Popik	 nedokázal	 zabrániť	 S.	 Šolti-
sovi	k	otvoreniu	si	účtu	v	26.	min.	–	
4:1.	A	šťastena	v	týchto	momentoch	
hrala	 v	 prospech	 súpera,	 aspoň	 na	
chvíľu,	 v	 28.	 min.	 si	 loptu	 nešťast-
ne	zrazil	do	vlastnej	brány	Komjatý	
–	4:2.	Stupňujúce	sa	emócie	Prešov-
čanov	na	 ihrisku	 sa	prejavili	 naplno	
v	29.	minúte.	Už	predtým	vyvolal	J.	
Harčár	 niekoľko	 zbytočných	 šarvá-
tok	 medzi	 hráčmi,	 všetko	 vyvrcho-
lilo	v	spomínanej	chvíli	po	strete	so	
Šuľákom	a	konečne	si	vyslúžil	aj	žlté	
napomínanie	rozhodcu.	Svoju	chybu	
Igor	Komjatý	začal	postupne	naprá-
vať	od	33.	minúty,	keď	nadhodil	dlhý	
pas	Šuľáka	cez	hlavu	brankára	Lipku	
–	5:2.	V	35.	min.	vybojoval	náročnú	
loptu	Zlacký,	nabil	Komjatýmu	a	ten	
zblízka	 nekompromisne	 prestrelil	
hosťujúceho	brankára	–	6:2.	Prešov-
čania	odpovedali	o	minútu	neskôr,	po	
prihrávke Beliša prestrelil aj Klamá-
rove	rukavice	F.	Maník	-		6:3.	Odra-
zenú	loptu	si	do	vlastnej	brány	zrazil	
v 39. min. aj na druhej strane L. Vr-
bovský	–	7:3.	Ponúknutú	penaltu	(6.	
faul	hostí)	kapitán	Mamaj	nepreme-

nil, ale vynahradil si to v poslednej 
minúte	 zápasu,	 keď	 loptu	 ponúkol	
najprv	Jožkovi	Skvašíkovi	a	rovnako	
sa	podelil	o	loptu	s	Komjatým,	ktorý	
si	 zaknihoval	 svoj	 hetrik	 v	 stretnutí	
s Prešovom. 

Grizzly Košice 6 5 0 1 34:15 15
Angels Humenné 7 4 0 3 30:22 12
St.	Ľubovňa	 6	 4	 0	 2	 30:24	 12
Lux	Košice	 6	 3	 1	 2	 23:21	 10
Prešov 7 3 1 3 33:33 10
BNP team Vranov 7 1 1 5 27:44 4
Bardejov 7 1 1 5 25:43 4

Karty sa premiešali. Anjeli sa vyšvihli po výhre nad kvalitným, ale nepríjemným súperom 

Súboj dvoch kapitánov družstiev. Po-
tom, čo T. Opiela našiel pred bránou 
M. Mamaja (modro-červený dres) hu-
menskí Angels otvorili účet stretnutia 
a nezabránil mu v tom ani L. Chovan. | 
FOTO MJK

Dosť nešportovo sa v sobotňajšom 
zápase v Humennom správal Jakub 
Harčár (bielo-zelený dres) z Prešova. Po 
„vyjasnení“ si situácie s Peťom Šuľákom 
(vpravo) videl aj žltú kartu. | FOTO MJK

Najmladší hráč Angels Humenné – Marek Zlacký si takto pora-
dil s obranou Prešovčanov a skóroval. | FOTO MJK

Aj Jaro Kuzma si proti Prešovčanom strelecky prilepšil.  | FOTO 
MJK

Igor Komjatý je „postrachom“ brankárov nielen na futsalovej 
pôde. V zápase s Prešovom si opäť písal hetrik.  | FOTO MJK

Vášne bujneli na oboch striedačkách, tá humenská sleduje ná-
por súpera na M. Zlackého (na zemi) a I. Komjatýho.  | FOTO MJK
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Ani deravé koše basketbalu nezostali 
na prelome rokov 2016 a 2017 zívať 
prázdnotou. Nadšenci tohto krásneho 
športu v Humennom zorganizovali 
30. decembra na palubovke Mestskej 
športovej haly už VII. ročník podu-
jatia – STREETBALL POD STRE-
CHOU. Organizátorom akcie boli 
členovia 1. Basketbalového klubu 
Humenné s tradičnou podporou hlav-
ného sponzora obchodujúcim so špor-
tovými artiklami, i priateľov klubu.

Už	tradične	sa	tejto	akcie	zúčastňujú	aj	
chlapci	 z	 okolitých	 miest.	 „Ako	 pozi-
tívum	 tohto	 ročníka	hodnotím	 to,	 že	 sa	
presadili	 najmä	mladí	 hráči	 nášho	 bas-
ketbalového	 klubu.	 Vytvorili	 tím	 s	 ná-
zvom	 Boľavé	 koleno,	 odohrali	 zápasy	
v	oboch	kategóriách,	do	19	rokov	aj	nad	
19	 rokov,	 keďže	 sa	 nám	 registrovalo	
tentokrát	 menej	 účastníkov	 ako	 v	 pre-
došlých	rokoch.	Navyše	mali	naši	dvaja	
mladí	basketbalisti	najpresnejšiu	mušku	
aj	v	súťaži	„trojkárov“,	menovite	Dano	
Gavaľa a	 Oliver	 Čech,“	 poznamenal	
predseda 1. BK Humenné, Jozef Babják, 
na	margo	súťaže	Streetball	pod	strechou.	
Absentovala	kategória	hráčov	do	trinásť	
rokov.	 Obdobie	 medzi	 vianočnými	

sviatkami	 a	 príchodom	 nového	 roku	 si	
zvyčajne	aktívni	športovci	spestrujú	čas	
aj	 takýmito	 akciami,	 ktoré	 určite	 prídu	
vhod	 aj	 na	 spálenie	 kalórií	 v	 čase	 hoj-
nosti	a	nezanedbanie	kondície.	

VÝSLEDKY
kategória do 19 rokov (3 družstvá)
1.	 BOĽAVÉ	KOLENO	 (Dano	Gavaľa,	
Vlado	Tkáč,	Maťo	Havriľák,	Filip	Feigl)
2.	POĎ	NA	JEDNO	
3.	ADIDASCH
kategória nad 19 rokov (5 družstiev)
1.	TROPICI	 (Dávid	Kulik,	 Ivo	Kusko,	

Paľo	 Sokyra	 -	 4	
víťazstva	 /	 bez	pre-
hry)
2.	BOĽAVÉ	KOLE-
NO	 (Dano	 Gavaľa,	
Vlado	 Tkáč,	 Maťo	
Havriľák,	 Filip	
Feigl	–	2	víťazstvá	/	2	prehry)
3.	PLZNIČKY	(Peťo	Lošák,	Maťo	Bab-
ják,	Uňatinský,	Mišo	Babják	–	2	víťaz-
stvá / 2 prehry)
4.	INRI	(2	víťazstvá	/	2	prehry)
5.	SKADZI	PARU	BEREM	(bez	víťaz-
stva / 4 prehry)

3-bodové hody (10 strelcov)
Do	 tejto	obľúbenej	kategórie	 jednotliv-
cov	 sa	 prihlásilo	 desať	 strelcov.	 Naj-
menej	 vychýlenú	 mušku	 mali	 v	 rámci	
siedmeho	 ročníka	 súťaže	 humenskí	 zá-
stupcovia:	Dano	Gavaľa	(11	z	20-ich)	a	
Oliver	Čech	(8	z	20-ich).	

Daša Jeleňová - hovorkyňa PSK,  -MJK-;  Prešov

Prešovský samosprávny kraj pri-
pravuje na štvrtok 19. januára vy-
hlásenie najúspešnejších športovcov 
kraja za rok 2016. Už tradične budú 
ocenené kategórie - najúspešnejší 
športovec PSK, najúspešnejší špor-
tovci PSK bez určenia poradia, 
najúspešnejšie kolektívy dospelých, 
najúspešnejšie kolektívy mládeže, 
najúspešnejší študenti stredných škôl 
či najúspešnejšia stredná škola.

Do	 hlasovania	 sa	 môže	 zapojiť	 aj	
verejnosť,	 ktorá	 rozhodne	 o	 víťazo-
vi internetového hlasovania. Všetky 
nominácie	 sú	 zverejnené	 na	 webovej	
stránke PSK www.po-kraj.sk . Uzá-
vierka online hlasovania je v pondelok 
16. januára.
Medzi	 nominovanými	 športovcami	
nechýbajú	 obhajcovia	 minuloročných	

titulov	 	 -	 volejbalista	 a	 slovenský	 re-
prezentant Martin Sopko (VK Slávia 
Mirad	 PU	 Prešov)	 či	 hádzanári	 klubu	
Tatran	Prešov.		Svoje	vlaňajšie	umiest-
nenia	 budú	 obhajovať	 -	 silová	 trojbo-
járka	Jana	Vašková	(KSTaK	Matej	Bar-
dejov),	hádzanár	Lukáš	Urban,	svidníc-
ki	 volejbalisti	 i	 kickboxeri	 z	 Prešova.	
Nominovaní	 sú	 aj	 tohtoroční	 olympij-
skí	 víťazi	 a	 vodní	 slalomári	 Ladislav	
a	 Peter	 Škantárovci	 či	 paralympijskí		
medailisti	 z	 Ria	 -	 Samuel	 Andrejčík	
zo Sniny (boccia), Michaela Balcová 
a Patrik Kuril. Dohromady sa o ocene-
nie uchádza viac ako 55 jednotlivcov a 
25	kolektívov,	vrátane	zdravotne	hendi-
kepovaných	športovcov.				

V	internetovom	online	hlasovaní	máme	
svoje	želiezka	v	ohni	aj	my.	Napríklad	
–	Lukáš	GABÁK	 (nohejbal	 –	 ŠK	La-
borec	 Humenné),	 Igor	 ŠTEFAN	 (psie	
záprahy	 –	 Mushing	 klub	 Humenné),	
Viktor	VERBA	(plávanie	–	PK	Chemes	

Humenné),	 Patrik	 MEGELA	 (atletika	
–	1.	AK	Humenné),	Daniel	TURCSÁ-
NYI	(atletika,	trojskok	–	ABC	Humen-
né),	Marek	NEMČÍK	(triatlon	–	Super-
nova Humenné), Marek ONDERKO 
(armwrestling	 –	 SOŠ	 technická	 Hu-
menné),	 paralympijský	 víťaž	 Samuel	
ANDREJČÍK	(boccia	–	Snina),	Daniel	
CHOMANIČ	 (zápasenie,	 ZK	Vihorlat	
Snina),	 Martin	 RUNČÁK	 (zápasenie	
–	 ZK	Slávia	 Snina),	Michal	 IVANČO	
(caniscross – Prima Siberian Husky 
Club	Vranov	n/T.),	 resp.	zápasníci	ZK	
VIHORLAT	 SNINA,	 taekwondisti	
BLACK	TIGER	KLUB	SNINA.

Ocenených	 jednotlivcov	 a	 kolektívy,	
ktorí	 dosiahli	 najprenikavejšie	 výsled-
ky na športovom poli v uplynulom 
roku,	vyberie	komisia	na	základe	urče-
ných	kritérií. V prípade jednotlivcov sa 
zohľadňuje	účasť	a	umiestnenie	na	OH,	
MS, ME, na podujatiach Svetového 
pohára	či	M-SR.	Prihliada	sa	aj	na	 to,	

či	 ide	o	 reprezentanta	Slovenska,	 jeho	
dlhodobá	 špičková	 výkonnosť	 a	 do	
úvahy	 sa	 berie	 pozícia	 lídra	 úspešné-
ho	tímu.	Ako	pomocné	kritérium	slúži	
konkurencieschopnosť	 v	 jednotlivých	
športových	 odvetviach.	 U kolektívov 
je	 rozhodujúca	 účasť	 a	 umiestnenie	
v	 najvyšších	 európskych	 súťažiach	 i	
v	 dlhodobých	 najvyšších	 súťažiach	 v	
rámci Slovenska. Pomocné kritérium 
je	rovnaké	ako	u	jednotlivcov.	V	prípa-
de	 nesplnenia	 požadovaných	 kritérií	 v	
jednotlivých	 kategóriách	 si	 Prešovský	
samosprávny kraj vyhradzuje právo ne-
udeliť	ocenenie.	

Slávnostné vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov  

a športových kolektívov PSK za rok 
2016 sa uskutoční vo štvrtok 19. 

januára 2017 v historickej budove 
Divadla Jonáša Záborského  

v Prešove. Pôjde už o štrnásty  
ročník ankety

Deravé koše humenského streetballu priviedli basketbalistov tentokrát pod strechu

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV PSK SA BLÍŽI. HLASOVAŤ MÔŽETE AJ O INTERNETOVOM VÍŤAZOVI 

Mladí humenskí basketbalisti - Vlado Tkáč i Dano Gavaľa sa 
prezentovali na Streetballe pod strechou pekným výkonom. | 
FOTO ARCHÍV MJK

Agilný hráč, Oliver Čech (vľavo), si „zgustol“ pri individuálnej 
streľbe na kôš.  | FOTO ARCHÍV MJK
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Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

-MJK-, Humenné

Beh si v súčasnom uponáhľanom 
svete, častokrát vo svete pohodl-
ného života, postupne nachádza 
svoje miesto v našom dennom 
režime. Aktívny pohyb mnohí 
vymenili za sedavé zamestnanie, 
turistiku a pešiu chôdzu sme nah-
radili výletmi za pomoci osobného 
auta. Žiada si to doba? Možno 
áno, ale nemali by sme zlenivieť 
a vystaviť svoje telo pasívnej po-
tupe a chátraniu zdravia. 

A	 toho	 vzorom	 je	 aj	 hŕstka	
bežeckých	 nadšencov,	 ktorí	 aj	
napriek	chladnému	počasiu	na	pre-
lome kalendárnych rokov sa niel-
en	 v	 Humennom	 schádzajú,	 aby	
zavŕšili	 odchod	 roka	 športovým	
pričinením,	v	tomto	prípade	behom.	
Silvestrovský	 beh	 na	 pôde	 mes-
ta	 Humenné	 už	 napísal	 svoj	 34.	
ročník.	Aj	 keď	 ten	 posledný	 nebol	
doslovne	 „silvestrovský“,	 jeho	
aktéri	 sa	na	 štart	 postavili	 už	v	pi-
atok	 30.	 decembra	 2016.	 Mládež	
(najmladšia	 účastníčka	 Liliana	
Dunková z Lackoviec sa narodi-
la	v	 roku	2011)	 i	dospelí	 (najstarší	
účastník	 Andrej	 Baran	 z	 Vranova	
si	 písal	 dátum	 narodenia	 v	 roku	
1942).	 Kategória	 žien	 registrovala	
iba	šesť	bežkýň.	Jednou	z	nich	bola	
aj všestranne športovo orientovaná 
Kamila	 Chomaničová	 z	 neďalekej	
Kolonice (momentálne študuje 
v Bratislave) si len málokedy odo-
prie	 bežecké	 preteky	 na	 Sloven-
sku.	 Spolu	 päťdesiatpäť	 bežcov	
(mužov	a	žien)	vekovo	spadajúcich	
do	 kategórií	 dospelých,	 juniorov	
a	 dorastencov,	 a	 pätnásť	 mladých	
bežkýň	a	bežcov	v	detskej	kategórii.	
A	keďže	vianočné	sviatky	sú	zvyča-
jne	 obdobím	 krátkych	 „zastávok“	
v našich rodiskách, stretnutiami 
s	našimi	priateľmi	a	blízkymi,	neču-
do,	 že	 aj	 tentokrát	 si	 cestu	 do	Hu-
menného našli nielen krajania, ale 
i	bežci	spoza	poľskej	hranice.	

VÝSLEDKY  
(spracovala	Anna	Bucová)

DOSPELÍ	(56)	-	5	km
muži, kat. A * 1. Roman Bak 
(Generali citty run, r. 1986 – 17:17 

min.),	 2.	 Damian	 Dziewinski	 (TG	
Sokol Sanok, r. 1981 – 17:22 min.), 
3.	 Pavol	 Chomanič	 (behame.sk,	
Kolonica, r. 1992 – 17:47 min.)... 
4.	Maroš	Bak	(ŠKP	Vranov	n/T.,	r.	
1988), 5. Ján Fedorko (Humenné, 
r.	 1982),	 6.	 Branislav	 Dyačovski	
(MARAS	team,	r.	1988),	7.	Štefan	
Suvák	 (Kriwo	 team	 Jantex	 Hu-
menné,	 r.	 1988),	 8.	 Matej	 Filčák	
(Humenné, r. 1979), 9. Michal Grib 
(Humenné, r. 1977), 10. Michal 
Danko (Lackovce, r. 1980), 11. Ján 
Kuchtanin (Nezmrzliaci Humenné, 
r.	 1990),	 12.	Vladimír	Kmeť	 (Run	
For Fun, r. 1987)
muži, kat. B	 *	 1.	 Tomáš	 Kamas	
(PROKE, r. 1976 – 17:36 min.), 
2.	 Rudolf	 Zeľo	 (Topoľovka,	 r.	
1973	–	21:25	min.),	3.	Peter	Gažo	
(Kanoe Humenné, r. 1970 – 21:31 
min.)...	 4.	 Marcel	 Hadvab	 (Guľaš	
klub Snina, r. 1973), 5. Jozef 
Niko	 (Hermanovce	 n/T.,	 r.	 1973),	
6.	 Erik	 Anguš	 (AC	 Michalovce,	
r. 1972), 7. Marián Kundrát (Hu-
menné,	r.	1967),	8.	Marek	Legem-
za	 (Guľaš	 klub	 Snina,	 r.	 1975),	 9.	
Pavol	Németh	 (AH	Running	 team	
Bratislava, r. 1974)
muži, kat. C * 1. Miroslav Smet-
ana (MŠK Spartak Medzilaborce, 
r.	 1964	 –	 19:46	 min.),	 2.	 Andrej	
Mihalski (Sanok, r. 1959 – 21:01 
min.),	 3.	Milan	Hrušovský	 (STEZ	
Spišská Nová Ves, r. 1957 – 21:10 
min.)...	4.	Miroslav	Ištoňa	(Humen-
nné, r. 1962), 5. František Kuca 
(Humenné, r. 1964), 6. Jaroslav 
Pavlov	 (AC	Michalovce,	 r.	 1964),	
7.	 Tibor	 Tisza	 (BK	 Steel	 Košice,	
r.	 1957),	 8.	 Stanislav	 Hudák	 (Al-
cea	 Topoľovka/Brekov,	 r.	 1966),	
9.	 Jozef	 Dráč	 (Brekov,	 r.	 1961),	
10.	 Miroslav	 Kovaľ	 (Humenné,	 r.	
1957)
muži, kat. D * 1. Marek Nowosi-
elski (Sanok, r. 1955 – 20:17 min.), 
2.	Juraj	Čokina	(Humenné,	r.	1956	
– 21:03 min.), 3. Ladislav Rada 
(MBO	 Strážske,	 r.	 1953	 –	 22:26	
min.)... 4. Miroslav Lajtar (Humen-
né,	 r.	 1953),	 5.	 Imrich	Mihok	 (O5	
BK	Furča	Košice,	 r.	 1954),	 6.	 Ján	
Galajda (Hrádza Banská Bystrica, 
r. 1955)
muži, kat. E * 1. Gerard Parilak 
(AC	Michalovce,	 r.	 1943	 –	 30:13	
min.),	2.	Andrej	Baran	(MŠK	Vran-
ov	n/T.,	r.	1942	–	36:43	min.)
ženy,	 kat.	 F	 *	 1.	 Kamila	 Cho-
maničová	(behame.sk,	Kolonica,	r.	
1995 – 22:36 min.)
ženy, kat. G * 1. Zuzana Bosáková 
(Prešov, r. 1972 – 21:57 min.), 
2.	 Alena	 Mihaľková	 (Humenné,	
r. 1974 – 24:00 min.), 3. Mária 
Ivančová	 (ŠK	 Banské,	 r.	 1973	 –	
24:07 min.)... 4. Halina Cwiakala 
(Krosno,	1976),	5.	Iveta	Hudáková	

( M B O 
Strážske,	 r.	
1968), 6. Mar-
ta	 Zeľová	
(Topo ľovka ,	
r. 1973), 7. 
Anna	 Matiová	
(ŠK Banské, r. 
1970),	 8.	 Iveta	
Kovaľová	 (Hu-
menné, r. 1968)
ženy, kat. H 
*	 1.	 Alžbeta	
Tiszová	 (TMS	
Internat ional	
Košice s.r.o., r. 
1957 – 25:35 
min.)
juniori M * 1. 
Martin Bendik 
(TJ	Obal	Servis	
Košice, r. 1998 
– 17:57 min.), 
2.	 Vladimír	
Čerep	 (Nižný	
Žipov,	r.	2001	–	
19:26 min.), 3. 
Martin Nemec 
(1.	AK	Humen-
né, r. 1997 – 
23:16 min.)
juniorky Ž 
*	 1.	 Tamara	
Ivančová	 (ŠK	
Banské, r. 2003 
– 22:11 min.)
dorast M * 1. Krystian Kurzydko 
(TG	Sokol	Sanok,	 r.	2000	–	18:43	
min.),	 2.	 Dávid	 Reby	 (1.	AK	Hu-
menné, r. 2000 – 21:41 min.), 3. 
Gabriel	Ondič	(Hermanovce	n/T.,	r.	
2002 – 21:50 min.)

MLÁDEŽ	(15)
dievčatá * (2010 – 2016), 200 m: 
1. Liliana Dunková (MŠ Lackovce, 
r. 2011 – 0:01:09) * (2007 – 2009), 
400	 m:	 1.	Alžbeta	 Pinková	 (ABC	
Humenné, r. 2008 – 0:01:38), 2. 
Alica	 Filčáková	 (ZŠ	 Laborecká	
HE, r. 2008 – 0:01:49), 3. Michae-
la	Danková	 (ZŠ	Hrnčiarska	HE,	 r.	
2008 – 0:02:03) * (2005 – 2006), 
600	m:	1.	Jana	Mihaľková	(Humen-
né, r. 2006 – 0:02:33), 2. Natália 
Bobaľová	 (ZŠ	 Hrnčiarska	 HE,	 r.	
2006 – 0:02:40), 3. Lenka Rus-
náková	(1.	AK	Humenné,	r.	2006	–	
0:03:01) * (2003 – 2004), 800 m: 1. 
Ivana	Švigárová	(1.	AK	Humenné,	
r. 2003 – 0:03:57).
chlapci * (2007 – 2009), 400 m: 1. 
Viktor Hadvab (ZŠ Komenského 
Snina, r. 2007 – 0:01:30), 2. Matej 
Klimovský	(FC	VSS	Košice	U-10,	
r. 2007 – 0:01:35), 3. Martin 
Filčák	 (ZŠ	Laborecká	HE,	 r.	 2007	
–	 0:01:37),	 4.	 Lukáš	 Sokolovič	
(ABC	 Humenné,	 r.	 2009),	 5.	 Teo	
Firda	 (ABC	 Humenné,	 r.	 2009)	 *	

(2001 – 2002), 1 000 m: 1. Gabriel 
Ondič	 (Hermanovce	 n/T.,	 r.	 2002	
–	0:04:30),	2.	Filip	Rusnák	(1.	AK	
Humenné, r. 2001 – 0:04:51).

Organizátori	 tohto	 bežeckého	
podujatia:	 Štefan	 Peregrim,	 Peter	
Buc,	Mesto	Humenné,	CVČ	Dúha	
Humenné	 a	 AURA	 Humenné,	
ďakujú	sponzorom	tohto	tradičného	
podujatia,	ktorí	aj	tentokrát	prispeli	
k zdarnému priebehu i samotnému 
vyhodnoteniu pretekov. No a v roku 
2017,	 samozrejme,	 skromne	 dúfa-
jú	 minimálne	 v	 rovnakú	 podporu	
a	 vzájomnú	 spoluprácu	 pri	 orga-
nizácií	 bežeckých	 pretekov,	 najmä	
tých	mládežníckych,	či	už	v	našom	
meste,	 alebo	 v	 blízkom	 regióne	
s	účasťou	našich	športovcov.

XXXVI. ročník Silvestrovského behu. Mrazivé počasie bojovalo s potom odvážlivcov i nadšencov

Štefan Peregrim. Behom a dennou pešou chôdzou žije. Kiežby 
sme takýchto jednotlivcov, ktorí nezištne venujú svoj čas pri 
organizovaní športových aktivít bolo v našom okolí i meste viac.  
| FOTO ARCHÍV MJK
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-MJK-, (zk); Čilistov-Šamorín, Humenné

Takmer každý, kto má čo do činenia 
s týmto nádherným vodným špor-
tom (aspoň trochu) na profesionálnej 
úrovni si uvedomuje jednu podstat-
nú, aj keď nelichotivú vec. Úspechy 
slovenských plavcov vo väčšine prí-
padoch končia na prahu seniorskej 
(ženskej a mužskej) kategórie. Mlá-
dežnícke plávanie dokážeme v našich 
národných kluboch potiahnuť do 
juniorskej zložky rovnako v domá-
cich i medzinárodných bazénových 
vodách. Potom však prichádza tvrdá 
realita - silná konkurencia „dospelá-
kov“, naháňanie sponzorov, osobných 
trénerov a s tým spojené kvalitné tré-
ningy na vrcholovej úrovni... nutnosť 
rozhodnúť sa, či plavec/plavkyňa 
zotrvajú v súťažnej línii aj naďalej 
alebo dajú prednosť škole, práci, ro-
dine, resp. sa zamerajú na trénerskú 
či rozhodcovskú činnosť. 

Ani	 humenský	 Plavecký	 klub	 Chemes	
nie	 je	 výnimkou.	 Zdravé	 úspešné	 jadro	
žiackych	 a	 juniorských	 kategórií	 nám	
robí	 radosť	 na	 jednotlivých	 súťažiach,	
slovenských	 či	 medzinárodných,	 no	 je	
náročné,	aby	niekoľko	našich	skutočných	
plaveckých	 talentov	zotrvalo	pri	plávaní	
aj	po	prekročení	prahu	dospelosti.	
Jednou takou previerkou na sklonku 
uplynulého	 roku	v	dňoch	16.	–	18.	de-
cembra boli Zimné majstrovstvá Slo-
venska	 v	 plávaní	 kategórií	 juniorov	
a	 seniorov.	Na	podujatí	 v	 novom	 špor-
tovo-rekreačnom	stredisku	Aqua	arena	
v	 Šamoríne,	 v	 mestskej	 časti	 Čilistov,	
ktoré	 otvoril	 známy	 porotca	 z	 televíz-
nych show Jaro Slávik, reprezentovali 
Plavecký	 klub	 Chemes	 Humenné	 dve	
trinásťročné	plavkyne	-	Sarah	Čajbiko-
vá	a	Lenka	Melničáková.	Obe	zastávaj	
ešte	v	tomto	a	aj	budúcom	roku	kategó-
riu	starších	žiačok,	ale	svojimi	výkonmi	
sú	už	dôstojnými	 súperkami	najlepším	
slovenským	plavkyniam.

Na svoje si prišli naše plavkyne v krát-
kom	 25-metrovom	 vnútornom	 bazéne	
(ten	vonkajší	50-m	disponuje	desiatimi	
dráhami).	Svoju	prvú	disciplínu,	200	m	
znak, odštartovala Sarah Čajbiková s 
rešpektom	a	bojovala	nielen	so	súperka-
mi,	ale	aj	s	vlastným	zdravotným	defici-
tom	(prechladnutie)	a	v	tejto	disciplíne	
sa	 časom	klasifikovala	 na	 28.	 priečku.	
Napriek	pretrvávajúcim	dýchacím	 ťaž-
kostiam	 však	 v	 ďalších	 disciplínach	
oduševnene	plávala	a	v	disciplíne	50	m	
znak	sa	prebojovala	do	B-finále,	keď	ju	
od	 účasti	 v	 najlepšej	 osmičke	 preteká-
rok delili dve stotiny sekundy. V novom 
osobnom i klubovom rekorde  (31,80 
sekúnd)	 napokon	 uzatvárala	 prvú	 de-
siatku	 súťažnej	 disciplíny.	 Úspešne	 si	

počínala	 aj	 na	 dvojnásobnej	 trati,	 keď	
v	 rozplavbe	 100	 m	 znak	 v	 B-	 finále	
dvakrát	 zlepšila	 svoj	 i	 klubový	 rekord		
časom	 1:09,86	 minúť,	 ktorý	 znamenal	
konečnú	dvanástu	priečku.
Lenka Melničáková	 nastúpila	na	pre-
teky	 už	 ako	 juniorská	 reprezentantka.	
Účasťou	v	dvoch	B-finálových	rozplav-
bách	a	osobnými	i	klubovými	rekorda-
mi	na	50	m	a	200	m	prsia	potvrdila,	že	
patrí	do	širšej	slovenskej	plaveckej	špič-
ky.	Na	100-m	dĺžke	prsiarskej	disciplíny	
jej	výkon	tesne	za	svojím	osobným	re-

kordom znamenal 
osemnáste miesto. 
V	 disciplíne	 200	m	 prsia	 dohmatla	 vo	
vynikajúcom	čase	2:44,64	minút	na	cel-
kovom	 jedenástom	mieste.	V	posledný	
súťažný	 deň	majstrovstiev	 v	 disciplíne	
50	m	prsia,	keď	sa	aj	u	nej	rovnako	za-
čali	prejavovať	príznaky	prechladnutia	
dokázala	s	vypätím	síl	ešte	zabojovať	a	
časmi	35,26	sek.	a	34,85	sek.	bola	klasi-
fikovaná	na	šestnástom	mieste.	Posled-
nú	disciplínu,	100	m	polohové	preteky,	
zaplávala	Melničáková	za	1:11,11	minút,	

pol	sekundy	za	svojím	najlepším	výko-
nom	a	na	28.	pozícii	pretekov.
Úspešný	 záver	 zimnej	 sezóny	 humen-
ského	plaveckého	klubu	si	zaslúžil	troj-
týždňový	relax	našich	plavcov.	„Verím,	
že	v	budúcom	roku	bude	tendencia	vý-
konov	naďalej	stúpať	a	naši	plavci	budú	
úspešne	 reprezentovať	 mesto	 Humen-
né	 i	Plavecký	klub	Chemes	v	bohatom	
kalendári	 budúcoročných	 pretekov,“	
konštatoval	 aj	 samotný	 tréner	 Zoltán	
Kirschner.

Plávali oproti časom náročnej juniorskej a seniorskej konkurencie. Zdravotná „nepohoda“ zaťažila ich zábery

Lenka Melničáková (v plavkách cyklamenovej farby) 
sústredená pred svojím štartom. | FOTO ARCHÍV PKCH L. Melničáková, tréner Zoltán Kirschner, S. Čajbiková v 

čilistovskom športovom komplexe. | FOTO ARCHÍV PKCH
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