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V humenskej nemocnici
napadol pacient lekárov a
poškodil zariadenie

V Humennom
prezentovali unikátnu
historickú knihu

Viac na str. 6

Viac na str. 8

Humenčania, hľadajte chvíľku pravdy.
Odkazuje výtvarník Marián Kusik
Známy výtvarník Marián Kusik poskytol nášmu týždenníku zaujímavý rozhovor priamo vo svojom ateliéri a v Galérii
Markus v Humennom.
Milan Potocký, Humenné

Jeho rozprávanie o živote, ľuďoch, láske, ale aj smrti a tvorbe je rovnako pútavé ako jeho
obrazy, ktoré tvorí unikátnou
technikou patinovaná asam-

bláž. Na svoje obrazy nanáša
latex, duvilax a rôzne vosky
a potom ich páli na ohni, čím
získavajú zaujímavý povrch patinu. Napriek tomu, že za
svoju tvorbu už získal viacero
ocenení a uznaní z radov akade-

mikov a odborných kruhov, stále zostáva pri zemi a obyčajným
človekom. Kusik je jeden z mála
umelcov, ktorí pri svojej tvorbe
využíva kusy rôzneho odpadu,
ktorému vdychuje nový život
a dáva mu umeleckú hodnotu.

Napriek tomu, že je umelecká
duša, vo svojich dielach často
reaguje aj na aktuálne spoločenské, politické a celosvetové
udalosti. Päťdesiatosemročný
výtvarník sa spočiatku venoval
fotografovaniu. Maľovať začal
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Humenčania, hľadajte chvíľku pravdy.
pokračovanie zo strany 1

až krátko po štyridsiatke. Nielen Humenčanom, ale všetkým
odkazuje, že robiť veci, ktoré
milujete a ktoré vás nadchýnajú, nie je nikdy neskoro. Podľa
Kusika by sme mali všetci v tejto uponáhľanej dobe spomaliť
a nájsť čas na chvíľku pravdy.
Ste vyučený chemik,
kedy ste sa prvýkrát stretol
s umením, ktoré sa vás dotklo a očarilo?
S umením som sa prvýkrát
stretol, keď som bol ešte ako
malý chlapec s rodičmi v kine
na film Evanjelium svätého
Matúša. Mal som asi desať
rokov. Bolo to v roku 1968.
Bola noc a hviezdy boli vysoko nad zemou a ja som kráčal
s rodičmi gaštanovou alejou od
kaštieľa v obci Krčava v okrese
Sobrance, v ktorom bolo kedysi
kino. Oslovil ma záver filmu,
posledná scéna umierajúceho
Ježiša na kríži. Bolo tam zemetrasenie, padajúce kamene,
ten rozpadávajúci sa svet, v pozadí bola scéna, na ktorú nezabudnem. Bolo to pre mňa ako
dieťa obrovský zážitok, pretože
v tom čase ešte neboli televízory, otec počúval rádio. Vtedy
som bol prvýkrát spoločne s rodičmi v kine. To bolo moje prvé
stretnutie s umením. Keď som
po rokoch začínal fotiť a robil
prvé fotky, vždy som si pomyslel na tento film.
Súčasťou vašich obrazov sú rôzne staré okenné
rámy, stoličky šuplíky, rôzne kusy nábytku a kovov.
Prečo sa základom vašej
tvorby stal odpad, ktorý
niekto vyhodil a už ho nepotrebuje?

Výtvarník vo svojom ateliéri. Zo starých okenných rámov, nábytku a dosiek vytvára nádherné obrazy. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V dnešnom čase konzumného
života je veľa odpadu a nepotrebných vecí. Rád im občas
vdýchnem dušu a predlžím im
život. Toto je gro mojej tvorby.
A zároveň stále niečo nové skúšam. Nevzdal som sa rôznych
experimentov a kombinácií.
Tie materiály všelijako kombinujem a skúšam. Ja nechcem
robiť pekné obrazy, ktoré by
pasovali k podlahe a zárubniam. Obrazy majú byť výpoveďou a posolstvom o človeku, čo
vníma, po čom túži a o živote.
Gro je zároveň aj to, aby v nich
bolo cítiť odpad. Využívam
akýkoľvek odpad, staré rámy,
kufre, šuplíky, dosky stoličky
porozbíjané a vôbec odpad, aký
vám len napadne.
Takže základom umenia
a umeleckých diel môže byť
podľa vás čokoľvek, nielen
osvedčené plátno a ďalšie
tradičné podklady a materiály?
S umením sa dá stretnúť na
každom kroku nielen v galériách, ale aj v parkoch, pri špor-

tových podujatiach, ale aj na
parkovisku. Ak niečo robíte so
srdcom a poctivo, je to už umenie. Ak lekár si svoju robotu
robí dobre, alebo šofér električky a kuchár v reštaurácii, ktorý
urobí dobré jedlo. Čokoľvek, čo
robíte s láskou, poctivo a dobre, je umenie. Každý je svojím
spôsobom umelec. Nezáleží ani
na veku. U mňa sa to prejavilo, až keď som mal 45 rokov.
Nikdy neviete. Niečo sa vo vás
môže prebudiť aj v šesťdesiat-

ke. Tak to v živote chodí. Ale za
najväčšie umenie považujem
lásku k ľuďom a dlhodobé rodinné spolunažívanie.
Pôsobíte ako umelec,
ktorý si na slávu a rôzne
ocenenia príliš nepotrpí,
ale pritom ste za svoju
tvorbu získali viacero prestížnych cien na krajskej
a celoštátnej úrovni. Akú
majú pre vás cenu?
Svoje obrazy som vždy robil

Kusik je známy aj svojimi legendárnymi kapurkovými, ktoré zdobia mnohé
domácnosti. Skrinka s pálenkou slúži na šťastnú rozlúčku s návštevou. | FOTO:
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Odkazuje výtvarník Marián Kusik
a robím, ako viem, ako to cítim.
Ocenenia sú pre mňa spätnou
väzbou od akademicky vzdelaných ľudí, čo si nesmierne
vážim. Samozrejme, dobre mi
padne, aj keď príde nejaký človek na moju výstavu, alebo do
galérie a povie, že sa mu páči
môj obraz.
Ako a kedy relaxujete,
keď v ateliéri pracujete
a tvoríte každý deň?
Ateliér je môj život. Keď nemaľujem, tak zbíjam rámy, režem,
alebo brúsim. Ja relaxujem len
u holiča alebo u zubára v kresle, kde poslušne sedím ako baránok. Vtedy naozaj vypnem,
zavriem oči a premýšľam. Ešte
relaxujem nadránom o pol
štvrtej, keď sa prebudím. Všade
na vôkol je ticho a vtedy v tom
tichu počúvam tikot hodín a
premýšľam. Rád počúvam aj
májové vtáčie dvorenie, ale aj
kŕkanie žiab. S kamarátmi pravidelne sledujem aj futbal Ligu
majstrov. To je môj relax.
Na vašich obrazoch vidieť, že citlivo a pozorne
vnímate, čo sa deje nielen
vo vašom okolí, ale vôbec
v spoločnosti a vo svete. Je
niečo, čo vás ako výtvarní-

ka, umelca a človeka možno trápi alebo zaráža?
Je uponáhľaný svet. Človek sa
ponáhľa, aby si zo všetkého
užil. Ale čím viac sa ponáhľa,
aby si užil čo najviac, tým mu
z toho viacej uniká a zabúda,
že mu môže uniknúť aj všetko.
Raz v tejto dobe uspokojenia
príde čas, keď všetkého budeme mať, ale nebudeme mať
skromnosť, priateľstvá, trpezlivosť vo vzájomnom počúvaní sa. Dnes každý veľa hovorí
a hovorí, ale nikto nikoho nepočúva. Ľudia by mali v sebe
opäť obnoviť schopnosť vzájomne sa počúvať. Nemali by sa
snažiť meniť celý svet, ale každý by sa mal snažiť meniť sám
vo svojom vnútri. Pre peniaze
sa rozpadávajú rodinné vzťahy
a priateľstvá. Stačí si pozrieť
televízne správy a vidíme obraz
Slovenska, ale aj celého sveta.
Vzniká nenávisť a závisť a to
plodí zlo. Nedôvera sa berie
ako normálny jav, prekvitá korupcia na najvyšších miestach.
Pre mladé generácie nemá
kto ísť príkladom. Môj švagor
Fedor Gál raz vyslovil a napísal zaujímavú vetu, ktorá ma
oslovila: S rastúcou možnosťou
hmotného uspokojenia príde
doba, že v skromnosti bude

Kusik sa venuje technike patinovanej asambláže. Svoje obrazy páli na ohni, vďaka
čomu získavajú zaujímavý povrch - patinu.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Diela Mariána Kusika môžete vidieť v Galérii Markus v Humennom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

človek hľadať
cestu k pochopeniu šťastia.
Na čom aktuálne pracujete a o čom
bude
vaša
najnovšia výstava?
Mám v pláne
urobiť výstavu
s názvom Kufor na sny. Mám
tu už viacero
kufrov, aj veľký lodný kufor.
Do kufra by
som umiestnil
drobné obrazy
na rozdávanie. Autor reaguje aj na rôzne aktuálne témy. Na snímke županské
kreslo, ktoré zhotovil tesne potom, ako voľby v Banskobystrickom
V kufri bude kraji vyhral Marián Kotleba. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
otvor a každý,
kto by prišiel na tu výstavu, by pravdy, pretože v živote má byť
si mohol vybrať obrázok zadar- na prvom mieste pravda. On
mo ako los. Bol by som rád, keď súhlasil s tým názvom. Časť obľudia odídu z výstavy a budú razov budú obrazy Jána Bartka
mať na ňu aj takúto spomienku. a časť moje. Potom budú obraV pláne mám vytvoriť aj cyklus zy, ktoré vytvoríme spoločne.
obrazov s názvom Napísané Na to sa nesmierne teším. Pre
obrazy a namaľovaná báseň. mňa je to pocta, že skúsený výNa budúci rok plánujem spo- tvarník a pedagóg ma záujem
ločnú výstavu s výtvarníkom so mnou vystavovať. Výstava
a pedagógom Jánom Bartkom. bude v Univerzitnej knižnici
Výstava ponesie názov Chvíľka Prešovskej univerzity.
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Humenčan mal bez povolenia vyrúbať vyše tisíc stromov
Spoločenská hodnota spílených drevín predstavuje sumu vyššiu ako 818-tisíc eur. Polícia zo zločinu porušovania
ochrany stromov a krov obvinila 42-ročného Martina z Humenného.
mpo, Humenné

Podľa vyšetrovateľa obvinený
v polovici januára 2016 nad
rámec náležitého povolenia na
úseku Michalovce - Petrovce

Spotrebovaná elektrická
energia nebola meraná
ani fakturovaná.
mpo, Snina

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Snine začal trestné
stíhanie pre prečin krádeže,
ku ktorému došlo na Štúrovej ulici v Snine. 31-ročný
Tomáš vykonal neoprávnený
zásah do elektrickej rozvodnej siete v záhrade jedného
z rodinných domov na tejto
ulici, kde vyviedol elektrický
vodič, ktorým bola oživená
elektrická sieť v prevádzke
jednej z firiem na tejto ulici.
Týmto zásahom elektrická
energia spotrebovaná v prevádzke firmy nebola meraná
ani fakturovaná. „Tomášovi
z obce Topoľa, prechodne
bytom Snina, bolo na základe
získaných dôkazov vznesené
obvinenie z trestného činu
krádeže. Hrozí mu dvojročné
väzenie,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik. Poškodenej distribučnej spoločnosti
vznikla škoda vo výške viac
ako 1.800 eur.

ňa a topoľ osika. Spoločenská
hodnota na základe odborného vyčíslenia Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat,
Michalovce, predstavuje sumu
vyššiu ako 818 000 eur. „Ob-

vinený je stíhaný na slobode
a v prípade dokázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody na
tri až osem rokov,“ informoval
košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó.

INZERCIA
HE/0039

Mladík kradol
elektrinu. Hrozí mu
až dvojročné väzenie

nad Laborcom, pozdĺž železničnej trate, spílil celkovo viac ako
1 100 kusov drevín. Išlo o dreviny druhu agát biely, orech
kráľovský, čremcha obyčajná,
vŕba sp. (biela), jaseň, čereš-
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V humenskej nemocnici napadol pacient lekárov a poškodil zariadenie

Agresívny muž napadol dvoch lekárov a jednu zdravotnú sestru. Dvom z napadnutých spôsobil zranenia. Policajti
museli voči útočníkovi použiť donucovacie prostriedky, pretože kládol aktívny odpor a snažil sa z miesta ujsť.
Agresívnych pacientov zažilo
na Slovensku viac ako 97 %
Trestné stíhanie vo veci trestného činu sestier
Milan Potocký, ts, Humenné

poškodzovania cudzej veci spáchaného
v súbehu s trestným činom výtržníctva
vedie poverený príslušník Obvodného
oddelenia Policajného zboru v Humennom. V utorok 24. januára popoludní
v humenskej nemocnici v lôžkovej časti
interného oddelenia pacient rukou rozbil
sklo, poškodil dvere vyšetrovne a začal
sa vyhrážať, že ich tam všetkých pobije.
Neskôr pridal aj vulgárne nadávky, vytrhol zásuvku stola vo vyšetrovni a fyzicky
napadol dvoch lekárov a jednu zdravotnú sestru. Dvom z napadnutých spôsobil zranenia. Škoda na poškodenom
zariadení bola odhadnutá na 650,-Eur.
Privolaná policajná hliadka voči 38-ročnému agresívnemu mužovi použila donucovacie prostriedky ako hmaty, chvaty
v zmysle zákona, nakoľko kládol aktívny
odpor a snažil sa z miesta ujsť. Na opakované výzvy policajtov, aby upustil od
svojho protiprávneho konania, vôbec nereagoval a pokračoval v konaní ďalej. Počas použitia donucovacích prostriedkov
nedošlo k zraneniu osoby. Muž pochádza
z obce Papín. „Zákon pri tomto skutku
stanovuje pre páchateľa trest odňatia
slobody až na tri roky,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana
Migaľová.

Výskum realizovaný na anonymnej
vzorke 1 220 sestier z celého Slovenska
v prvej polovici roka 2015 ukázal, že viac
ako 97 % sestier sa v priebehu posledných 12 mesiacov pred vyplnením dotazníka stretlo s nejakou formou násilia.
S verbálnou agresiou má skúsenosť 96,8
% sestier, s fyzickou agresiou 83,3 %
z nich. Najčastejšiu skúsenosť s agresívnymi pacientmi majú na Slovensku sestry z jednotiek intenzívnej starostlivosti,
z psychiatrie a tam, kde sa pracuje na
viaczmennú prevádzku. Medzi dôvodmi
agresie uvádzali sestry napríklad odmietnutie hospitalizácie, odsunutie výkonu
alebo nespokojnosť pacienta s úrovňou
poskytovanej starostlivosti. Výskyt sexuálnej, či už verbálnej, alebo fyzickej agresie uviedli sestry v 68,4 % a s tým, že u
sestier s vekom do 30 rokov bol tento jav
početnejší. „Výsledky ukazujú enormný
výskyt agresie pacientov voči sestrám v
slovenských nemocniciach. Alarmujúci
je najmä fakt, že predovšetkým pri telesných formách agresie Slovensko výrazne
presahuje počet útokov na sestry v zahraničí,“ komentovala výsledky štúdie jej
autorka Martina Lepiešová z Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine.

Problémy s útočníkmi majú aj
českí zdravotníci

Deväťdesiat percent zdravotníkov v
Česku sa stalo terčom útoku od pacientov alebo ich sprievodu. S vyhrážkami a
nadávkami sa stretlo 78 % zdravotníkov,
fyzické násilie zaznamenalo 23 % opýtaných. Vyplýva to z minuloročného unikátneho výskumu člena pracovnej skupiny Aesculap Akademie Jaroslava Pekaru
na 896 českých zdravotníkoch. Z podobného výskumu Martiny Lepiešovej z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
medzi 1 220 sestrami z roku 2015 vyplynulo, že výskyt agresívneho správania
pacientov v Česku a na Slovensku je skoro rovnaký. Povolanie všeobecnej sestry,
lekára či záchranára je rizikové. Častým
dôvodom je stále i rastúca agresivita
spoločnosti, čo sa prejavuje u pacientov
a ich príbuzných. „S týmto trendom je
potrebné začať niečo robiť, ale najskôr je
nutné ho detailne poznať. I preto vznikla
moja štúdia,“ vysvetlil motiváciu autor
prieskumu Mgr. Jaroslav Pekara, PhD.,
člen Pracovnej skupiny Aesculap Akadémie Bezpečnosť personálu.

Urážky a vyhrážky sú časté

Najčastejšie sa musia zdravotníci brániť
verbálnym útokom, rôznym agresívnym
nadávkam a vyhrážkam, niektorí boli
napadnutí samotným pacientom a v nie-

ktorých prípadoch sa do zdravotníkov
slovne opreli aj pacientovi príbuzní. Výnimkou nie sú ani útoky v bytoch pacienta či na ulici, kde sa odohralo viac ako
35 % všetkých incidentov. Verbálnym
útokom sú zo všetkých zdravotníkov najviac vystavené sestry, s násilím sa stretli
dve tretiny z nich. Účinnou prevenciou
násilia je priebežné vzdelávanie a zdieľanie skúseností s ľuďmi, ktorí násilné
správanie od pacientov zažili. „Aesculap
Akadémia otvorila kurzy pre zdravotníkov zamerané na situácie s násilnými
pacientmi už minulý rok. Výsledky štúdie ukazujú, že naše rozhodnutie venovať sa práve tomuto fenoménu bolo
správne a rozhodne budeme v kurzoch
pokračovať,“ uviedol zástupca Aesculap
Akadémie MUDr. František Vojík. V
kurzoch sa lektori Aesculap Akadémie
sústreďujú predovšetkým na správanie
a vystupovanie zdravotníkov. Je to totiž
najvýznamnejší aspekt predchádzania
vzniku krízovej situácie, keď sa zdravotníci učia nedať svojím správaním agresorovi šancu vyhrotiť situáciu vedúcu až k
fyzickému útoku. „Veľa sa inšpirujeme
u kolegov v Dánsku, kde majú systém
prevencie veľmi prepracovaný. V spolupráci s Aesculap Akadémiou chystáme
unikátne skriptá, ktoré vychádzajú práve
z tzv. dánskeho modelu,“ uzatvára Jaroslav Pekara.

Posádka auta prežila zrážku s vlakom
K vážnej dopravnej nehode došlo uplynulý týždeň v utorok v okrese Michalovce.
mpo, Michalovce

Štyridsaťosemročná
Michalovčanka
viedla osobné auto Kia Sportage po ceste smerom od obce Krásnovce na mesto
Michalovce. Podľa doterajšieho šetrenia
pri prejazde cez železničné priecestie
bez závor, zabezpečené svetelným signalizačným zariadením, nerešpektovala
signál s dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zariadenia a s vozidlom vošla na železničné

priecestie, cez ktoré v tom čase prechádzal rýchlik v smere od železničnej stanice Bánovce nad Ondavou do železničnej
stanice Michalovce. 45-ročný rušňovodič
z okresu Humenné aj napriek použitiu
rýchlobrzdy zrážke už zabrániť nedokázal,“ vysvetlil košický krajský policajný
hovorca Alexander Szabó. Vodička a rušňovodič boli podrobení dychovej skúške
s negatívnym výsledkom. Vodička, ako
aj jej dvaja spolujazdci vo veku 72 rokov
našťastie utrpeli podľa predbežnej lekár-

skej správy zranenia
s dobou liečenia do 7
dní. K zraneniu osôb
vo vlaku nedošlo.
Poškodením vozidla
vznikla škoda 15-tisíc eur a poškode- Auto sa po zrážke s vlakom prevrátilo na strechu. Vodička a jej
ním rušňa škoda dvaja spolujazdci utrpeli našťastie len ľahšie zranenia. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ
za tisíc eur. Polícia
v tejto súvislosti začala trestné stíhanie predmetom vyšetrovania,“ uzavrel polivo veci prečinu všeobecného ohrozenia. cajný hovorca Alexander Szabó.
„Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú
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Výstava fotografií Ne-miesta Roberta Tapperta

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich priestoroch sprístupňuje výstavu humenského fotografa Roberta
Tapperta pod názvom Ne-miesta.
Jana Fedičová, Humenné

Vernisáž výstavy sa uskutoční
v galerijných priestoroch dňa
9. februára 2017 so začiatkom
o 16.00 hodine. Robert Tappert
pochádza z Humenného. Je
absolventom divadelnej réžie
VŠMU v Bratislave a DAMU
v Prahe. Vo fotografickej tvorbe sa venuje subjektívnej doku-

mentárnej fotografii a portrétom. Vystavuje doma a v zahraničí. Je nositeľom niekoľkých
prestížnych fotografických ocenení (Slovak Press Foto 2015,
Paris Photo Prize, Grand Prix,
Bienale divadelnej fotografie
2016). Súbor vyše dvadsiatich
veľkorozmerných farebných
fotografií pochádza z rovnomenného fotografického cyk-

lu, v ktorom sa autor zaoberá
podstatou hraníc v súčasnej
globálnej situácii. Vystavované
fotografie pochádzajú z územia
srbsko-maďarských
hraníc
a prinášajú zriedkavý pohľad
na miesta a časový úsek počas
a po prechode skupín utečencov. V autorových fotografiách
sa odrazu malebné miesta menia na ne-miesta, ku ktorým

akoby ľudská podstata nepriľnula. Podľa autora, pri každej
fotografii pociťuje na výstave
jej význam. Aký význam majú
ne-miesta, naznačuje autor
svojimi fotografiami. Objavovať ne-miesta a hľadať významy aj vo svojich osobných nemiestach môžu záujemcovia
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 9. marca 2017.

ANKETA: Ste spokojní s tým, ako sa v meste Humenné odstraňovali následky snehovej kalamity?
Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Mária, 50 rokov

Najviac majú problémy mamičky s kočíkmi.
Manuel, 29 rokov

My na Stavbárskej ulici
máme so snehom problém.
Cesta je odhrnutá, ale len na
jedno auto, keď ide oproti
druhé, nemá kadiaľ prejsť.
Dosť im to trvá, je tam veľká
kopa snehu. Problémy majú
hlavne vodiči, ale aj ľudia,
ktorí chodia pešo.

Ide im to pomaly, čakal som,
že to zvládnu rýchlejšie. Išlo
im to veľmi pomaly. Hlavné
cesty sú dobre odhrabané, ale
tie vedľajšie okolo bytoviek
a na sídliskách, tam je to najhoršie. Mladí ľudia nemajú
problémy, ale skôr starší.

Jana, 34 rokov

Viera, 59 rokov

Myslím si, že kalamitu nezvládli. Najväčší problém sú
chodníky, cesty sú v pohode.

Kalamitu mesto nezvládlo.
Po šiestich či siedmich dňoch
začali odpratávať z chodní-

kov sneh, zabárali sme sa
v ňom. Mali to riešiť rýchlejšie. U nás na trojke bola
hlavná cesta odhrnutá, ale
pomedzi bytovky zobrali a
nasypali soľ, potom z toho
vznikla kaša a do toho začali
sypať kamienky. Ale v takom
množstve, že neviem, či na
meter štvorcových tých kamienkov bolo 35. Keď potom
prešli dve - tri autá už kamienky nebolo vidno. Potom
po troch alebo štyroch dňoch
prišiel traktor a to stiahol
dole. Nabudúce by tu kalamitu mali zvládnuť lepšie.
Adriana, 38 rokov

Ja nemám problém, je to
v pohode aj autom, aj pešo.
Počula som, že na sídlisku
Pod Sokolejom SNP, že tam
mali problémy, ale ja som
nemala. Aj syn chodí do školy

na Pugačevovu a nebol problém.
Lukáš, 32 rokov

O cesty a chodníky v meste
nebolo veľmi dobre postarané. Postarané je akurát o
cesty, ktoré si odpratali súkromní podnikatelia pred
svojimi predajňami, aby nedostali pokutu zrejme, ale
mesto to veľmi nezvládlo.
Upratujú teraz, čo prešli už
pomaly dva týždne od kalamity. Mne sa s kočiarom
chodí po meste katastrofálne, nedá sa nikam dostať. Sú
úseky, kde sa s kočiarom nedostanem, chodím po chodníkoch ktoré si odhrnuli fakt
len ľudia, a len sem-tam sa dá
dostať, čo si odhrnulo mesto.
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V Humennom prezentovali unikátnu historickú knihu

Uplynulý týždeň sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom stretli priaznivci histórie. Členovia Klubu vojenskej histórie
Beskydy (KVHB) tu prezentovali výnimočnú publikáciu s názvom Karpatský front 1914/1915. Kniha zachytáva aj boje o
mesto Humenné, ktoré sa odohrali 23. a 28.novembra v roku 1914.
Milan Potocký, Humenné

Publikácia mapuje boje, ktoré sa odohrali počas I. svetovej vojny na Karpatskom
fronte. Obsahuje 25 odborných štúdií. Na jej tvorbe sa
podieľalo až 18 autorov zo
Slovenska, Českej republiky,
Poľska a Maďarska. Publikácia má 312 strán, na ktorých je vyše sto fotografií,
dobových ilustrácií a máp.
Súčasťou prezentácie knihy
boli aj prednášky spoluautorov Mgr. Martina Drobňáka
a PhDr. Radoslava Turika.
Drobňák sa zameral na priebeh bojových operácií na
Karpatskom fronte v rokoch
1914/1915 s prihliadnutím
na dnešné územie Slovenska.
Radoslav Turik zasa na účasť
Slovákov v rakúsko-uhorskej
armáde s dôrazom na ich nasadenie v Karpatoch. Publikáciu vydali Klub vojenskej
histórie Beskydy a Vojenský
historický ústav Bratislava.
Autori publikácie prinášajú
dnešnému čitateľovi nové
fakty, ktoré sa týkajú prvej
svetovej vojny a bojov medzi
rakúsko-uhorskou armádou
a ruskými vojskom. Kniha
mapuje účasť slovenských
plukov v rakúsko-uhorskej
armáde. Turik vysvetlil, že
väčšina rodákov z regiónu
Zemplína narukovala počas
I. svetovej vojny do pešieho
pluku v Užhorode. Drobňák
doplnil, že vojaci museli na
našom území čeliť nielen ťažkým bojovým situáciám, ale
aj tvrdým poveternostným
a prírodným podmienkam.
„Bojovali aj s karpatskou
prírodou, karpatským teré-

nom. Aký problém bolo bojovať v karpatských horách
v roku 1915 s oveľa slabšou
infraštruktúrou, oveľa horším technickým vybavením
a podľa dobových správ aj
s oveľa väčším množstvom
snehu,“ povedal Drobňák.
„Tí vojaci si naozaj vytrpeli
svoje,“ poznamenal.

Kniha prináša nové
fakty

Hoci gro publikácie sú vojnové
operácie, kniha zachytáva aj
hospodársko-sociálne pomery v zázemí, a to ako Karpatský front vplýval na situáciu
obyvateľstva. „Čo je špecifické
a nové, je účasť slovenských
plukov v rakúsko-uhorskej
armáde a ich účasť na bojoch
v Karpatoch,“ povedal Drobňák. Kniha zachytáva aj boje
o mesto Humenné, ktoré sa
udiali 23. a 28.novembra
1914, zároveň ponúka pohľad
na vojnovú matematiku, geografiu, klímu a medicínu
z hľadiska Rakúsko-Uhorska,
odráža vojnové udalosti na
severovýchodnom Slovensku
tak, ako ich zachytili v materiáloch uhorského kráľovského
ministerstva vnútra, v orgánoch verejnej správy a samosprávy. V knihe sa dočítate,
ako informovali o Karpatskom
fronte v zemplínskej dobovej
tlači. Aká bola propaganda
a aká realita. Kniha zachytáva aj pastoračnú činnosť poľných duchovných slúžiacich v
zložkách Uhorskej kráľovskej
vlastibrany v prvej svetovej
vojne, ale aj zaujímavé informácie vo svetle archívnych
dokumentov o Vojnovom cintoríne Humenné.

Na knihe sa podieľalo až 18 autorov. Na snímke Radoslav Turik (vľavo) a Martin
Drobňák. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prezentácia knihy Karpatský front 1914/1915 sa uskutočnila vo Vihorlatskej knižnici
v Humennom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Obnovujú cintoríny
z I. svetovej vojny

Drobňák dodal, že po I. svetovej vojne aj na našom území zostalo množstvo mŕtvych
vojakov, ktorých počas vojny
nebol čas pochovať. Historik
dodal, že to nebol len etický,
ale aj hygienický problém.
Drobňák spresnil, že postupne vznikal komplex vojnových
cintorínov, ktoré sa zachovali
až do dnešných čias a pripomínajú boje na našom území.
Väčšina lokalít bola ale donedávna na pokraji zániku. Drobňák vysvetlil, že od roku 2001
je v platnosti zákon o vojnových hroboch, ktorý upravuje
starostlivosť o pietne miesta

z I. a II. svetovej vojny. „Vďaka tomu obce získali finančné
prostriedky na údržbu a obnovu týchto pietnych miest. Situácia je omnoho lepšia,“ doplnil
Drobňák. Dodal, že na obnove
mnohých cintorínov sa podieľali aj dobrovoľníci zo zahraničia. Radoslav Turik vysvetlil,
že v blízkej budúcnosti plánujú
na cintoríne pri Hostoviciach
postaviť monument. „Slovenskí vojaci, ktorí padli v I. svetovej vojne až na jeden malý
pomník na území Slovenska
v podstate nemajú nikde na
bojiskách žiaden monument
alebo pamätné miesto, ktoré by zdôrazňovalo ich účasť
v bojoch,“ povedal Turik.
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Vodohospodári vrátili rieku Laborec do pôvodného koryta

Včasným zásahom Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., sa
predišlo možnej tragédii na železničnej trati, ktorá bola ohrozená zosuvom pôdy.
mpo, Zbudské Dlhé, ilustračne foto:
MILAN POTOCKÝ

Na rieke Laborec, v extraviláne obce
Zbudské Dlhé v okrese Humenné,
došlo k podmytiu a následne zosuvu
časti svahu v blízkosti železničnej
trate. Ide o úsek približne v dĺžke
6 metrov. K tomuto stavu prispeli
aj výdatné snehové zrážky a ťažký
sneh. Včasným zásahom SVP, š.
p., predišiel možnej tragédii na železničnej trati, ktorá bola ohrozená
zosuvom pôdy.

Tok rieky sa priblížil k trati

„Po zvýšených hladinách toku Laborec v novembri 2016 došlo k samovoľnému odkloneniu trasy koryta

a priblíženiu toku k železničnej
trati na cca 3 - 4m a zvýšilo sa potencionálne ohrozenie železničnej
trate,“ vysvetlil hovorca SVP, š. p.,
Pavel Machava. Doplnil, že ku koncu roka prístup k stavbe s mechanizmami bol obmedzený, až neprístupný, cca 800 m je po obhospodarovanom poľnohospodárskom pozemku.
„Po silných mrazoch v januári 2017
pôda premrzla natoľko, že bolo možné po nej presunúť ťažké mechanizmy. Momentálne mrazivé počasie
tento stav stabilizovalo, no prípadné
prudké oteplenie a súčasné podmývanie svahu by mohlo viesť k ďalšiemu zosuvu, a tým aj ďalšiemu priblíženiu sa k železničnej trati. SVP,
š. p., konal v rámci svojich kompe-

tencií a povinností tak,
ako mu to
prikazuje
zákon o vodách – spravovať vodné
toky a v neposlednom
rade predchádzať krízovým situáciám. Včasným zásahom SVP, š.
p., predišiel možnej tragédii na železničnej trati, ktorá bola ohrozená
zosuvom pôdy,“ uviedol Machava.

Princíp odklonenia rieky Laborec do pôvodného koryta

Zamestnanci SVP, š. p., v týchto
dňoch vybagrujú pôvodné koryto

a presmerujú tok rieky Laborec.
Riečny materiál z výkopových prác
bude presunutý na pravý breh a tým
dôjde k spevneniu svahu. Následne
bude tento násyp spevnený lomovým kameňom, aby ďalej nedochádzalo k zosuvu pôdy v tomto úseku.
Stavebné terénne práce na stabilizácii stavu budú ukončené v prvej
polovici februára.

Plánujete kúpiť auto? Pripravte sa nové poplatky

Od 1. februára platia nové správne poplatky za prihlasovanie a prevody držieb vozidiel.
ppz, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Nový systém vyberania správnych
poplatkov sa priamo dotkne občanov, ktorí budú platiť poplatky na
dopravných inšpektorátoch za prihlasovanie vozidiel do evidencie,
ako aj za následné prevody držieb
vozidiel. Hlavným cieľom zákona
o správnych poplatkoch je v oblasti evidencie vozidiel najmä úprava
spôsobu výpočtu správneho poplatku za ďalšie prevody držieb
vozidiel, pričom suma poplatku
za evidenciu vozidla sa mení nielen v závislosti od výkonu motora,
ale aj od hodnoty vozidla, ktorá
sa s vekom vozidla znižuje. Zákon
zároveň zavádza: a) možnosť individuálneho ohodnotenia vozidla
znaleckým posudkom obstaraným
poplatníkom vo vlastnej réžii, b)
50 % zníženie sadzieb poplatku na
vozidlá s alternatívnymi palivami
a pohonom (vozidlá s pohonom na
CNG, LNG, vodík, hybridné moto-

rové vozidlá a hybridné elektrické
vozidlá), čím sa cieli environmentálny aspekt registračného poplatku tak, aby návrh novely podporoval znižovanie tvorby emisií v doprave, c) 50 % zníženie sadzieb
poplatku za prihlásenie vozidla
kategórie M1 s min. 6 miestami na
sedenie, ktorých držiteľ má min. 4
deti do 19 rokov veku, d) vyňatie
z poplatkovej povinnosti pre tie
vozidlá, ktoré sa trvalo vyradia z
evidencie, ak sa zlikvidujú podľa
zákona o odpadoch.

Poplatok ovplyvní výkon
motora, ale aj vek vozidla

Nový systém vyberania správnych
poplatkov sa priamo dotkne občanov, ktorí budú platiť poplatky
na dopravných inšpektorátoch za
prihlasovanie vozidiel do evidencie, ako aj za následné prevody
držieb vozidiel. Za zápis prvého
držiteľa vozidla do evidencie budú
u vozidiel kategórie L, M1 a N1,

okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie vyberané
poplatky podľa výkonu motora.
Pri následných prevodoch držieb
vozidiel, ale aj pri prvej evidencii jednotlivo dovezeného vozidla
z cudziny, budú u vozidiel kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1
s najviac tromi miestami na sedenie vypočítané správne poplatky
podľa výkonu motora a vynásobené príslušným koeficientom
veku vozidla. Najmenej to bude
33 eur. Vzhľadom na skutočnosť,

že od 1. februára 2017 dochádza
k rozsiahlejším zmenám v platení správnych poplatkoch za prvé
prihlásenie vozidiel do evidencie
ako za následné prevody držieb,
pracovníci dopravných inšpektorátov boli preškolení so zavedenými zmenami. Zároveň bola zabezpečená distribúcia základných
informačných tabuliek na výpočet
výšky správneho poplatku, ktoré budú umiestnené v čakacích
priestoroch pre občanov na dopravných inšpektorátoch.
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v
uplynulom V
roku
a do nového roka 2017 praje všetkým
KÚPALISKO
HUMENNOM
vnútorný 25-metrovýľuďom
bazén dobrej vôle zdravia i šťastia,
veľa osobných a pracovných úspechov v
pon
zatvorené – sanitárny
deň
očakávaní
ďalšej vzájomnej spolupráce.
ut
08.15 – 16.00Ďakujeme!
hod.
pplk. Mgr. Marek Lukacko,
17.30 – 20.00 hod.
riaditeľ OR PZ Humenné

ZÁMOČNÍK – Z V Á R A Č

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.

predpokladaný termín
ukončenia výberového konania:
15. 1. 2017

PRANOSTIKA
Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

HE/0029

vypisuje

Východ / Západ SLNKA
a.s.

pon Chemes,
6:57
/ 16:29 hod.
a.s. Humenné
ut
6:55
/ 16:31
hod.
Chemlonská
1, 066
33 Humenné
str
v6:54
y p i /s 16:33
u j e hod.
štvr výberové
6:53 /konanie
16:34 hod.
na pozíciu
pia
6:51
/ 16:36 hod.
sob
6:50 / 16:37 hod.
ned PREVÁDZKOVÝ
6:48 / 16:39 hod.
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

str, pia

výberové konanie na pozíciu
H/AMFO
ROBERTA
PREVÁDZKOVÝ
ZÁMOČNÍK
SPIELMANNA
2017

30. JANUÁRA 2017

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.

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou
alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk
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.

HE/0028

Šťastné a veselé Vianoce.

HE-R/0030

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.

09.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
týždňa...
štvrMyšlienka
09.00 – 13.00
hod.
„Príčina,
mnohých
14.00ktorá
– 16.00
hod.
zdržiava, že nenapredujú
– 20.00
hod.
dosť17.30
horlivo
v náprave
seba
samého
strach
sob,
ned
09.00 –je20.00
hod.pred
ťažkosťami alebo námaha
SAUNA
– muži
spojená
s prekážkami.“
(Tomáš
Kempenský
– nemecký
ut – sob
13.00
– 19.00
hod. kňaz,
u Augustiniánov a mystik)
ned rehoľník
10.00
– 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – sob
14.00 – 18.00 a.s.
hod.
Chemes, a.s. Humenné
ned
10.00
– 19.00
hod.
Chemlonská
1, 066
33 Humenné
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Riadková
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PPRREEDDAAJJ
 Predám BUKOVÉ OD Predám
Tel.
0918
REZKY.
Tel.OREŠEC.
0908 102
786.

279 885.

HE-R/0001

P R Á C AHE-R/0049

 Ponúkame
KLIETKY pre chovPRÁCU
prepelíč;
PRE OPATROVATEĽKY
na líšky(Viedeň
a kuny; aLIAHNE
vPASCE
Rakúsku
okolie).
Podmienkou
je prax
na vajíčka.
Viac informácií
na v opatrovaní, rovnako powww.123nakup.eu
tel.
č.
0907
181
800.
trebná je znalosť NJ. Tel.
0902 087 243, 0915HE-R/0045
333 579.
HE-R/0015

 Predám GARSÓNKU. RK ne DREVOP, Dlhé nad
volať. Tel. 0902
154 908.
Cirochou
prijme
do pra-

covného pomeru
AUTOHE-R/0046
MECHANIKA do
dielne
a PRACOVNÍKOV na gáter – za výhodných
P R Á C A platových podmienok. Info na
tel. č.: 0903 624 426.

 DREVOP Dlhé nad Cirochou
HE-R/0035
prijme do pracovného
pomeru
AUTOMECHANIKA
do dielne

Prijmem
HARISTOV
na gáter
– za
aa PRACOVNÍKOV
PRACOVNÍKOV
NA GÁTER
– drevovýroba.
Tel.
výhodných
platových podmienok.
0905 256 038.
Info na tel. č.: 0903 624 426.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.)
– V O D Á R, Vihorlatské
K Ú R E Nmúzeum
ÁR
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá
v Humennom
ako odbormiesto výkonu
práce:
HE-R/0002
HE-R/0047
úroda zemiakov bude.
Chemes, a.s.
Humenné
ný garant
a organizátor
pracovný
pomer:prehliadky
Východ / Západ SLNKA
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník
regionálnej
na dobu určitú
7:15 / PRÁCA
15:39 hod.
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.
19.12.
 LUKRATÍVNA
s nadprieamatérskejasap
fotografickej
nástup možný:
20.12. príjmom
7:15 /v 15:40
hod. Viac
merným
Humennom.
Keď vietor duje na Štefana, nebude
tvorby
na Slovensku
požadované
vzdelanie:
21.12.
7:16 / 15:40 hod.
víno na budúci rok chutné.
info
na tel. č.:7:16
0907/ 525
298.hod.
stredoškolské odborné
vyhlasuje
22.12.
15:41
Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské
podmienky
45.kladené
ročník regionál23.12.
7:17 / 15:42 hod.
HE-R/0008
záveje narobia.
uchádzača:
24.12.
7:17 / 15:42 hod.
neho
kolana
najstaršej
a najprestížnejšej
-prax vo vodárenských prácach
Šedivý
svätý
Ján
(apoštol,
27.
12.)
25.12.
7:17
/
15:43
hod.
postupovej
v tejto
oblasti
-vodičskýsúťaže
preukaz
skup.
B
veští dobrý rok.
26.12.
 Prijmem7:18
HARISTOV
PRACOV/ 15:44ahod.
H/AMFO
ROBERTA
predpokladaný
termín
27.12.NA GÁTER
7:18 /–15:44
hod. Tel.
O Mláďatkách (28. 12. – sviatok
NÍKOV
drevovýroba.
ukončenia
výberového 2017.
konania:
SPIELMANNA
28.12.
7:18 / 15:45 hod.
svätých Neviniatok, mučeníkov)
15. 1.mládeži
2017 a dospelým
0905
256 038.
Je určená deťom,
aj deň sa omladzuje.
29.12.
7:18 / 15:46 hod.
okresovŽiadosť
Humenné,
Snina a Medzilaborce
30.12.
7:18 / 15:47
hod.
o zamestnanie
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno,
HE-R/0002
zasielajte
poštouskupinách
alebo e-mailom:
31.12.
7:18 / 15:48 hod.
v troch vekových
(autori do
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.
(jac)
01.01.
7:18 / 15:49 hod.
16 g.zeliznakova@chemes.sk
rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov
 Ponúkame PRÁCU PRE OPATSv. Veronika (4. 2.) seká ľady
PRANOSTIKA
– okrem poslucháčov a absolventov
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RÔZNE
v zimnej nálade.
na adrese:
sa medveď na druhú stranu v spánku.
Vihorlatské múzeum v Humennom,


OPATRÍM
DIEŤA akéhokoľvek
Ak je prvý fašiangový deň pekný,
Námestie slobody č. 1, 066 01
Na Hromnice ešte zadúva ulice, no
veku
–
celodenne,
resp. čiastočne pri
okrasné budú aj prvé jarné výhonky.
Humenné. Informácie, súťažné
blízko už je koniec sanice.
nutnosti odprevadiť do/zo školy, škôlpropozície a prihlášku do súťaže získajú
Vo februári vtáčiky keď sú tučne
ky; pri potrebe vyplniť čas v čase neprízáujemcovia na múzejnej webstránke
Na svätého Blažeja (3. 2.) má ísť
tomnosti rodičov. Tel. 0905 284 912.
zaodeté,
zvestuje
to
ešte
sneh
a
zimu.
- www.muzeumhumenne.sk
furman z dvora.

(jac)
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
30. 1.
2. 2.
3. 2.
EMA, EMMA, JASNA
ERIK, ERIKA - HROMNICE
BLAŽEJ
31. 1.
(Sviatok Obetovania Pána /
4. 2.
EMIL, EMILIÁN, EMILIÁNA Svetový deň zasväteného života /
VERONIKA, NIKA
1. 2.
Svetový deň mokradí)
(Svetový deň boja proti rakovine)
TÁŇA, TATIANA
5. 2.
AGÁTA

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
PACI PAC
Najnovší program pre deti. Nebudú chýbať piesne
z ich prvého DVD a pridajú aj tie najnovšie:
Pesničková encyklopédia. Urobíme si spolu
vláčik, zaskáčeme si na opicu, zadupeme na slona,
zatlieskame si ťapi-ťap, zacvičíme na rozcvičku
a vybláznime sa na mnohých ďalších pesničkách,
vyfotíme sa a deti neodídu naprázdno. – v nedeľu
5. februára o 16.00 hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 6 eur.
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
MAREK TUŠAN:
JA TU ŠANUJEM VÁS
Autorská výstava fotografií. Potrvá do 10. februára
vo výstavnej sieni DK.
KAŠTIEĽ
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM
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
RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ KAPITOLA
(RE: THE FINAL CHAPTER)
Alice (Milla Jovovich) prežila kľúčový boj s
nemŕtvymi a teraz sa vracia na miesto, kde všetko
začalo. V podzemnom komplexe Hive v Raccoon
City zhromažďuje spoločnosť Umbrella Corporation všetky svoje sily a chystá finálny útok proti
posledným preživším...
akčný horor (USA), slovenské titulky – 30. januára
o 19.30 hod.
SPOJENCI (ALLIED)
Je rok 1942. Špión britskej rozviedky Max (Brad Pitt)
sa na misii v Casablance zamiluje do francúzskej
kolegyne, ktorá je podozrivá zo spolupráce s nacistami. Max dostane za úlohu podozrenie potvrdiť či
vyvrátiť, prípadne zradkyňu potrestať…
vojnový, romantický (USA), slovenské titulky –
31. januára o 19.30 hod.
VŠETKO ALEBO NIČ
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých
sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní.
Kniha Evity Urbaníkovej je príbehom nerozlučnej
trojici - Lindy (Táňa Pauhofová), 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 Żebrowski), 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), originálna verzia
– 1. februára o 17.30 hod.

„Že čas zahojí bolesť a žiaľ,
to je len veľký klam...“
Tretieho februára si so žiaľom v srdci pripomenieme jeden rok od
smutnej chvíle, kedy nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko
a pradedko

Ing. Michal G U B I K
z Humenného,

ktorý navždy zostane v našich srdciach.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Katarína, dcéry Greta a Zlata s rodinami.
Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí na neho nezabudli a spomínajú
s nami. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prišli takto pred rokom
odprevadiť nášho zosnulého na jeho poslednej ceste i za kvetinové dary,
ktorými chceli zmierniť náš žiaľ.
Česť jeho pamiatke.

HE-R/0048

SPOMIENKA

PATERSON
Paterson je vodič autobusu v rovnomennom
mestečku. Jeho dni sú navlas rovnaké, jazdí,
píše si básne, prechádza sa so psom, zastaví sa
v bare vždy na jedno pivo a prichádza domou za
manželkou Laurou. Jej život je pravým opakom
toho jeho. Majú sa radi a navzájom podporujú.
Film je príbehom víťazstva a porážok všedného
dňa a krásy, ktoré sa skrývajú aj v tých najmenších
detailoch.
komédia (USA/GER/FRA), české titulky –
1. februára o 19.30 hod.
LA LA LAND
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd,
Sebastian (Ryan Gosling) náhodou stretne Miu
(Emma Stone) a spolu sa vydajú ďaleko za hranice
stereotypu všedných dní – až do rozprávkovej krajiny splnených snov menom La La Land. Talentovaného jazzového pianistu a nádejnú herečku čaká
vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa ani náhodou
nepodobá na ich skutočné životy. Sú bláznivo
zamilovaní a ich cesta za šťastím práve začína...
romantický muzikál (USA), české titulky –
2. februára o 19.30 hod.
DIVOKÉ VLNY 2
(SURF´S UP: WAVE MANIA)
Surfisti vo „frakoch“ sú späť. Tučniaky už zase
menia zavedené pravidlá, venujú sa surfovaniu a
trávia čas na pláži. Mladý tučniak Cody, surfujúce
kura Joe a plavčíčka Lani sa dajú dokopy s partiou
piatich surfistov, ktorí sú silní machri a vyhľadávajú vo vlnách adrenalín.
rodinný, animovaný (USA), slovenský dabing –
3. a 4. februára o 15.30 hod.
PSIA DUŠA (A DOG´S PURPOSE)
Sfilmovaný knižný bestseller spisovateľa W. Bruce
Camerona (Psie poslanie). Oduševnený a dojemný
príbeh oddaného psa, ktorý nachádza zmysel svojej existencie prostredníctvom života ľudí, ktorých
učí smiať sa a milovať. Jednu z postáv hrá Dennis
Quaid. OZ Psia duša je partnerom filmu.
rodinný (USA), český dabing – 3. a 4. februára
o 17.30 hod.
KRUHY (RINGS)
Smara sa vrátila! Julie dostane strach o svojho
priateľa Holta, keď skúma temnú mestskú legendu
o tajomnej videokazete. O tej sa hovorí, že ten,
kto si ju pozrie, presne po siedmich dňoch od jej
vzhliadnutia zomrie. Ona sama sa obetuje, aby
zachránila svojho priateľa a pritom zistí desivú
skutočnosť...
horor, dráma (USA), slovenské titulky –
3. a 4. februára o 19.30 hod.
ASSASIN´S CREED
Usvedčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovoľne vyslobodený z cely
smrti len preto, aby sa stal súčasťou storočného
boja medzi asasínmi, templármi a španielskymi
inkvizítormi. Hlavnú úlohu zohráva mocný
artefakt – Jablko raja, nástroj k ovládnutiu celého
sveta. V jednej z úloh aj Jeremy Irons.
akčný, fantasy (GBR/FRA/USA/HONGKONG),
slovenské titulky – 5. februára o 19.30 hod.
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OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Michal Beca, nar. 1929
Albert Duhoň, nar. 1932
Ján Uraz, nar. 1944
Peter Kardoš, nar. 1972

V HRABOVCI
NAD LABORCOM
Mária Katanová, nar. 1936
V PICHNIACH
Vladimír Katana, nar. 1939
V ROKYTOVE
PRI HUMENNOM
Helena Rabajdová, nar. 1935
V SNINE
Zuzana Kirňáková, nar. 1925
Helena Kováčová, nar. 1930
Anna Bednáriková, nar. 1935
Sebastián Cverna, nar. 2016
V UBLI
Magdaléna Bajzová, nar. 1959

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
30. 01. Slnečnica,
Ul. 1. mája 21
31. 01. Pri kaštieli,
Mierová ul. 33/1
01. 02. Don Bosco,
Nám. slobody 52 (za SLSP)
02. 02. Pri fontáne,
Námestie slobody 28
03. 02. Na detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
04. 02. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
05. 02. Media,
Družstevná ul. 7
Kompletný archív článkov
nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...
„Celkový úspech je len
nahromadením stoviek, ak nie
tisícov pokusov a snáh, ktoré
nikto nikdy neocení.“
(Brian Tracy – americký
motivačný rečník, spisovateľ)
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Výhodu domáceho prostredia v boxerskom ringu bolo cítiť vo verdiktoch
-MJK-, (dm); Boguchwała, Kamenica
nad Cirochou

Do zápasov medzinárodného turnaja o „Pohár primátora Boguchwały“
zasiahla 21. januára aj zmiešaná štvorica členov klubu ŠK Miko fit-box
z Kamenice nad Cirochou. V boxerskom ringu poľskej mestsko-vidieckej
obci Boguchwała prítomní borci vyboxovali tridsaťsedem zápasov na
vysokej úrovni aj vďaka online prenosu poľskej televízie.
Aj nežné pohlavie má v kamenickom
klube „tvrdých“ bojovníkov svoje čestné
zastúpenie. Nikola Cenknerová proti
svojej súperke z Warzsawy vzdorovala
v ringu veľmi bojovným a vyrovnaný
zápasom. „Rozhodcovia sa mohli prikloniť na obe strany, navyše i názor ko-

mentátora poľskej televízie označil našu
boxerku za víťazku. Verdikt rozhodcov sa
však priklonil na stranu poľskej súperky
v bodovom rozdiele 2:1,“ uviedol tréner
Marián Miko na margo zápasu svojej zverenkyne.
Asi najjednoduchší priebeh boja čakal na
Adriána Raka, keď zvíťazil vzdaním sa
zápasu zo strany súpera z domáceho usporiadateľského klubu. Ten prešiel zdravotnou prehliadkou i vážením, ale pred
nástupom na zápas ohlásil zdravotné
problémy a nenastúpil naň. „Skúsenejší
súper v ringu čakal na nášho ďalšieho
zástupcu. Ján Rak v hmotnostnej kategórii do 64 kg predviedol s domácim
boxerom veľmi odhodlaný boj, ktorý bol
ohodnotený za najexpresívnejší zápas turnaja. Box je živelný šport a takí boli i títo
chlapci v ringu. Nakoniec sa rozhodcovia
priklonili svojím bodovým ohodnotením

na stranu domáceho boxera,“ konštatoval M. Miko. Aj Lukáš Jalč dominoval výkonnostne nad svojím súperom
z Krakówa. „Bolo to vidieť už od prvého
kola a jednoznačne zvíťazil na body 3:0,

čo mu v konečnom dôsledku prinieslo aj
zisk pohára pre najlepšieho zahraničného
boxera,“ zrekapituloval tréner Marián
Miko aj tento duel a so svojimi zverencami bol nadmieru spokojný.

Pod odborným dohľadom komisie trénerov
klubu N. Sidorovej 1. Dan, K. Legemza a T.
Potockého 2. Dan, museli v priebehu štyroch
hodín ukázať pripravenosť vo všetkých častiach taekwonda, aby došli k vytúženému cieľu.
Svoju dokonalosť techník museli preukázať
v technikách športového zápasu a súborných
cvičení poomsae, v technikách rúk a nôh,
úderov, blokov, kopov a sekov, ako aj v sebaobrane a prerážaní, no a v neposlednom rade

hodnotila sa kondičná zdatnosť cvičenca. Svoje výsledky sa sninskí taekwondisti dozvedeli
na koncoročnom posedení v priestoroch CVČ
v Snine, kde tréneri videli aj zaslúženú radosť
v podobe nových opaskov.
Získane technické stupne * 1. küp (červeno-čierny): Varchol, Gunar, Telvak; 2. küp
(červený): D. Lopata; 3. küp (modro-červený):
Sidorová, Štofik; 4. küp (modrý): Chimčak,
Telvak, Surmaj, Bromberger, Haburaj; 5. küp

(zeleno-modrý): Michalco, Považancová,
Janko, Semjon; 6. küp (zelený): Lopata, Surinčak, Kohut, Legemza, Rutrich, Kotus; 7.
küp (žlto-zelený): Švabová, Kepič, Semjonová, Kekeraničová, Petro, Bartuš, Kandalík; 8.
küp (žltý): Andrejčík, Šip, Špitalik, Štofiková,
Fráter, Mandzaková; 9. küp (bielo-žltý):
Mikula, Kamencová, Haburaj, Krupjaková,
Onderčinová, Ručková, Britan.

Kvarteto kamenických boxerov – zľava: A. Rak, tréner M. Miko, L. Jalč, N. Cenknerová a J. Rak, na turnaji u našich severných susedov. | FOTO ARCHÍV MM

„Čierne tigre“ vstupovali do vyššieho rádu cez skúšky technickej vyspelosti

-MJK-, (tp); Snina
Taekwondisti sa ešte pred vianočnými sviatkami 23. decembra 2016 stihli „vyfarbiť“. V
sninskom Black Tiger Taekwondo Klub-e sa
totiž uskutočnili skúšky technickej vyspelosti
(páskovanie) v desiatich učňovských stupňoch
(küp). Vybraných tridsaťdeväť cvičencov klubu si toto „povýšenie“ za svoje súťažné výsledky počas uplynulého polroka zaslúžilo.

Rodina sninských taekwondistov je veľká. Pričinilo sa o to aj takmer štyridsať cvičencov pri „páskovaní“. | FOTO ARCHÍV TP

Taekwondo je umenie, v ktorom cvičenec
používa malé i veľké časti tela na útok a
porážku súpera aplikáciou techník - Jireugi
(úder), Chireugi (vpich), Chigi (sek), Chagi
(kop) nasmerovaním na veľmi maličké ciele a
naopak, na obranu seba samého od útočníka s
Makki (blok) technikami. Je to pomerne nový
kórejský bojový šport a bojové umenie bez
použitia zbraní, zameraný najmä na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru.
Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského tela. Charakteristická je hlavne kopacia
technika. Od 27. olympijských hier v Sydney je
jedným z olympijských športov.

Sninskí šermiari rozohrali partiu u našich južných susedov
(dk), -MJK-; Budapešť, Snina
Na kvalitne obsadenom turnaji v maďarskej metropole zabojovali o umiestnenia
na šermiarskych planšoch aj pretekári
sninského Klubu šermu. Koncom tretieho
januárového víkendu sa v Budapešti konal
medzinárodný turnaj „Olimpici III“ v šerme kordom za účasti siedmich krajín Európy. Sninskí šermiari nastúpili v kategórii
starších žiakov a žiačok. U tejto vekovej
skupiny bol tento turnaj zaradený aj do
bodovania Slovenského pohára.

STARŠÍ ŽIACI (100 pretekárov) * Spomedzi
sninských kordistov sa najviac darilo Tomášovi Petrovi, ktorý sa vo vyraďovacej fáze prešermoval na konečné 20. miesto. Umiestnenie
ďalších sninských šermiarov: ...38. Ľubomír
Hunčár, 53. Tomáš Bednár, 99. Matej Kohút.
Víťazom kategórie sa stal maďarský pretekár
Ko Benedek.
STARŠIE ŽIAČKY (57 pretekárok) * Jedinej
sninskej zástupkyni sa vôbec nedarilo, po
postupe zo základného kola vypadla hneď
v prvom eliminačnom zápase a celkovo obsadila 48. priečku. Víťazkou u dievčat sa stala
Maďarka Balogh Bella.

Pre mladých sninských šermiarov je 20.
miesto T. Petra dobrou konečnou pozíciou.
„Bol to silne obsadený turnaj a preto aj toto
umiestnenie je pre nás výborné, z deviatich
šermiarov zo Slovenska sa prebojoval najvyššie,“ pochválil svojho žiaka tréner Dalibor
Kazík. „Ostatní pretekári podali priemerné
výsledky, čo stačilo na udržanie sa na popredných miestach rebríčka Slovenského pohára.
Bednár je na 2. mieste, Hunčár je tretí a Petro
sa posunul na 4. miesto. Kohútová, aj napriek
absencii na tomto turnaji, si stále udržiava
prvé miesto,“ konštatoval D. Kazík.

Dvadsiate miesto pre Tomáša Petra
z turnaja v Budapešti bolo pekným
umiestnením. | FOTO ARCHÍV DK
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Humenskí kickboxeri sa pýšia kompletnou medailovou zbierkou z košického tatami
-MJK-, (rb); Košice, Humenné
Aj humenskí „bojovníci“ na poli kickboxu
majú za sebou prvé zápasy tohto roku. Štvorčlenná výprava kickoxerského klubu BAO
Humenné – pretekári Vladimír Babinčák
a Dominika, rozhodcovia Rastislav Babinčák
a Tatiana Jurková, vcelku úspešne absolvovali
21. januára v Košiciach prvé kolo Open ligy
pod usporiadateľským dohľadom Slovenského
zväzu kickboxu.
Bojovalo sa v kontaktnej disciplíne - tatami športoch (point fighting PF, light contact LC a kick
light KL) na ploche 8 x 8 metrov. Konkurencia
209 kickboxerov z dvadsiatich dvoch klubov
Slovenska a Ukrajiny nastavila latku pre dvojicu
pretekárov humenského klubu BAO na istý level,
ponad ktorý sa D. Karchová i V. Babinčák prehupli všetkými disciplínami ukážkovo.
Kompletnou zbierkou medailí sa mohol pochváliť
Vladko Babinčák vo váhovej kategórii do 52 kilogramov. Zlato mu vyniesla disciplína PF kadet,
keď porazil súpera A. Bartaloša z Moldavy n/B.,
na striebornú priečku ho zosadil michalovský
pretekár K. Svobodník v disciplíne KL kadet,
no a tretie miesto získal v disciplíne LC kadet.
Po ročnej pauze sa Dominika Karchová vrátila
na bojové tatami a aj napriek súťažnej absencii
nepôsobila v boji odovzdane, čoho dôkazom je
prvé miesto v disciplíne LC senior s váhou do

60 kg) a druhé miesto
v disciplíne PF senior
Open, rovnako jedna tretia priečka medailového
pódia.
Poradie najúspešnejších
klubov po 1. kole:
1. Guard kickboxing
team Košice - 110 bodov
(13 zlatých - 12 strieborných - 11 bronzových
medailí); 2. Panter
Prešov - 62 b (9-6-4);
3. ŠK Moldava n/B.47 b (6-7-1); 4. Fortis
Lučenec - 47 b (4-5-8);
5. ŠKK Michalovce - 44
b (6-4-4)

Klub Wu shu Bao
BAO Humenné v Košiciach – zľava: D. Karcho- Rozhodca Rasťo Babinčák v dejisku zápasu dvoch košických
Trieu
vá, R. Babinčák a V. Babinčák. | FOTO ARCHÍV RB kicboxeriek. | FOTO ARCHÍV GKTKE
BAO Humenné, ako
nás na Slovensku všetci poznajú, je občianskym sa špecializujeme výhradne na disciplínu semi sa kvalitnými výsledkami úspešne začleňujú aj
športovým združením založené v roku 1993. contact (súťažiaci sa snaží o čo najrýchlejší zásah do Slovenskej reprezentácie a svojou troškou tak
Klub sa venoval tréningovej príprave Wushu súpera všetkými povolenými technikami na po- prispievajú k budovaniu dobrého mena Slovenska
(jeho moderným štýlom, ktoré boli ako ukážkový volené zásahové plochy, od pása vyššie, pričom vo svete i nášho mesta. V súčasnosti sa už v klube
šport na olympiáde v Pekingu) a Kickboxu sa zápas prerušuje po zasiahnutí a po udelení venujú iba technike kickboxu, pod vedením li(označenie viacerých bojových umení charak- bodov sa pokračuje ďalej. zápas rozhodujú traja cencovaného trénera 2. triedy (od roku 2012)
teristických používaním boxerských úderov a rozhodcovia na tatami), o čom svedčia aj úspechy Rastislava Babinčáka (súťažne sa venoval konkopov z tradičných bojových umení, napr. ka- našich zverencov. Od roku 1999 sme členom taktným disciplínam semi contact , light contact,
rate). Ako jeden z mála klubov na Slovensku SZKB (Slovenský zväz kicboxu). Naši pretekári kick light).

Tvrdé ženské údery pretavila dvojica Je za nimi úspešný starý rok. Teraz chcú naplniť nové výzvy
sninských kickboxeriek do bronzového lesku
Stanislav Jún, -MJK-; Snina

-MJK-, (sj); Košice, Snina
Pod hlavičkou Slovenského zväzu kickboxu
sa 21. januára uskutočnilo prvé kolo Katsudo
open ligy v kickboxe. Bojovalo sa len na tatami, čo priniesol nový systém súťaží, ktorý rozdelil jednotlivé kolá slovenskej ligy na tatami
disciplíny a disciplíny v ringu.
Úvodného kola sa zúčastnilo 209 pretekárov z 22
klubov, pričom okrem tých slovenských mali
svoje zastúpenie aj kickboxeri spoza ukrajinskej
hranice. Športový klub Gladiátor zo Sniny reprezentovali dvaja pretekári.
„V kategórii kadetiek disciplíny light contact vo

váhe nad 55 kg si Soňka Gazdová vybojovala
bronzovú medailu, keď proti reprezentantke SR
a neskoršej víťazke kategórie z Košíc (Guard klub
kickbox) Sarah Saloňovou podala bojovný výkon
a zanechala dobrý dojem. O niečo skúsenejšia
Michaela Cibová, ale vo váhe do 60 kg kategórie
seniorky disciplíny light contact, sa tiež postavila na bronzový stupeň víťazov,“ uviedol tréner
sninských „gladiátorov“ Stanislav Jún k zápasom
dvoch kickboxeriek tohto klubu.
Financie na túto súťaž hradili športovci a výprava trénerov z vlastných zdrojov klubu. Ďalším
turnajom, ktorý neminie ani sninských kickboxerov klubu ŠK Gladiátor, bude februárový medzinárodný turnaj Slovak open v Bratislave.

Výprava sninských kickboxerov ŠK Gladiátor si z prvého kola Open ligy vybojovala dve bronzové medaily. Vpravo tréner Stanislav Jún, dvojica „bojovníčok“ M. Cibová (druhá zľava) a S. Gazdová (tretia zľava). | FOTO ARCHÍV SJ

Začiatok každého nového roka prináša pre
športovcov i trénerov nové výzvy a ciele, ale je
potrebné zhodnotiť aj úspechy dosiahnuté v
roku minulom. Športový klub Gladiátor Snina
funguje na území mesta od roku 2012 a úspešne
reprezentuje mesto Snina v kickboxe i atletike,
venuje sa športovej príprave širokej populácie.
Nebolo tomu inak ani v starom roku 2016.
Slovenský zväz Kickboxu združuje v súčasnosti dvadsaťštyri klubov, čo predstavuje obrovskú
konkurenciu na súťažnom poli. „A práve preto
je pre nás každá vybojovaná medaila hodnotná,“
zdôrazňuje tréner ŠK Gladiátor, Stanislav Jún. „Náš
klub sa uplynulý rok zúčastňoval Katsudo open
ligy v kickboxe, kde si športovci vybojovali jednu
zlatú, rovnako striebornú medailu a päťkrát siahli
na bronz. Talentovaný pretekár Igor Cur získal na
Majstrovstvách Slovenska v kickboxe titul Majstra
Slovenska v disciplíne full contact v ringu a na tatami pribudla aj dvakrát bronzová medaila,“ uviedol
S. Jún. Rovnako cenné, ak nie viac, v oblasti kickboxu boli pre klub úspechy na zahraničných turnajoch. Na medzinárodnom turnaji Slovak Open
naša 13-ročná Soňka Gazdová vo svojej váhovej
kategórii nenašla premožiteľku. Samotný tréner
ŠK Gladiátor na Európskom pohári Karlovac Open
v Chorvátsku sa postavil na strieborný i bronzový
stupeň víťazov vo svojej kategórii, a na Svetovom
pohári v maďarskej Budapešti, ktorý je označovaný
ako ,,malé majstrovstvá sveta“, vybojoval Stano
Jún pre svoj klub striebornú medailu.
Členovia ŠK Gladiátor nemajú rezervy ani čo
sa atletiky týka. „Pravidelne sa zúčastňujeme na

Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, na
polmaratónoch, štafetách a mládežníckych behoch
zaradených do Východoslovenskej bežeckej ligy.
Na Majstrovstvách Slovenska telesne hendikepovaných v disciplíne vrh guľou obsadil Janík Hašuľ
spomedzi desiatich borcov pekné štvrté miesto.
Okrem toho, klub organizoval v uplynulom roku
dve bežecké podujatia, v obci Ubľa a v Snine.
Tréner klubu Stanislav Jún hodnotí minulý rok
veľmi úspešne. „Aj napriek nulovej dotácii z vedenia mesta Snina a „zaujatosti“ niektorých sninských
poslancov mestského parlamentu, robíme, čo sa dá,
v rámci našich možností s prispením priaznivcov
nášho klubu. Ďakujem mojím zverencom, rodičom,
darcom 2% dane, sponzorom nášho klubu, vedeniu ZŠ na ul. Komenského v Snine a všetkým
priateľom, ktorí pomáhajú tomuto jedinečnému
športovému zoskupeniu byť úspešným a že si vážia
našu prácu s mládežou. Klubový tréningový proces
v kickboxe patrí medzi skupinu najnáročnejších zo
všetkých športov nielen v Snine. Kickbox a atletika
je spojenie, ktoré nemá v Snine a jej okolí „duplikát“. Nájsť talent si vyžaduje čas i správny úsudok,“ konštatuje tréner S. Jún. Úspechy preto tešia,
nielen trénera, o to viac.

Pohľadom na M-SR v kickboxe – zľava: O. Cibová, S. Jún,
majster SR Igor Cur a M. Cibová. | FOTO ARCHÍV SJ
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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY PSK ZA ROK 2016.
-MJK-, Daša Jeleňová - hovorkyňa PSK; Prešov
Ako je zvykom v štrnásťročnej histórii vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových
kolektívov Prešovského samosprávneho kraja,
v jeden vybraný deň úvodných týždňov kalendárneho roku zaťažia divadelné dosky prešovského Divadla Jonáša Záborského úspešní
talentovaní športovci. Tohtoročné slávnostné
vyhlasovanie a oceňovanie za rok 2016 prevalcovali v podvečer 19. januára naši zlatí olympionici - bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.
Slovenskí debl kanoisti a vodní slalomári C2 boli
jednoznačnými favoritmi. V olympijskom kanáli
v areáli Whitewater predviedli famóznu a rýchlu
jazdu bez trestných sekúnd v čase 101,58 sekúnd.
Bolo to len po druhýkrát, čo si titul top športovca
odniesol olympionik. Samotnou „čerešničkou na
torte“ bolo ocenenie pre hendikepovaných športovcov – Sninčana Samuela Andrejčíka a Michaelu Balcovú, ktorí taktiež v Rio de Janeiro získali olympijské zlato v športe boccia. Programom
opäť sprevádzal prítomných slovom obľúbený
športový komentátor Marek Merčiak.
Už tradične, určila odborná komisia na základe
výsledkov za rok 2016 desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých
bez určenia poradia, tri najúspešnejšie športové
kolektívy v kategórii dospelých a tri v mládežníckej kategórii. Ocenení boli aj najúspešnejší študenti
stredných škôl, najúspešnejšia stredná škola, hendikepovaný športovec, víťaz internetového hlasovania
a udelená bola aj Cena predsedu PSK.
Podobne ako vo februári 2015, kedy sa odovzdávali ceny PSK za rok 2014 a poradie najúspešnejších športovcov nášho kraja vtedy ovplyvnili ZOH
v Soči, historickým momentom pre výber toho
najlepšieho na poli športovom tentokrát boli Letné
olympijské i paralympijské hry v brazílskom Rio
de Janeiro.
Najúspešnejší športovec PSK
za rok 2016
Ladislav ŠKANTÁR a Peter ŠKANTÁR
Rodáci zo Spišskej Starej Vsi, bratranci Škantá-

rovci získali v uplynulom roku najcennejší športový úlovok, ktorý im vyniesol titul najúspešnejších
športovcov aj v Prešovskom kraji. Svoj športový
život od roku 1991 spojili s vodným slalomom. Rok
2016 bol vrcholom ich doterajšej kariéry, v ktorej
získali tri celkové prvenstvá vo Svetovom pohári,
osem medailí z majstrovstiev sveta a 13 medailí
z majstrovstiev Európy. Pri svojej premiére pod
piatimi kruhmi v brazílskom Rio de Janeiro ovládli
bratranci Škantárovci celú súťaž a stali sa olympijskými víťazmi.
JEDNOTLIVCI
Svoju pozíciu si z minuloročnej desiatky najúspešnejších športovcov bez určenia poradia dokázali
udržať dvaja - minuloročný víťaz a opora volejbalistov VK Mirad PU Prešov, Martin SOPKO, ktorému výsledky stačili na prvú desiatku a juniorská
majsterka sveta, Jana VAŠKOVÁ z Klubu silového
trojboja a kulturistiky Matej Bardejov.

Striebornú priečku si, rovnako ako v predchádzajúcom roku, vybojovali volejbalisti VK Mirad PU
Prešov.

Slovenska, päťnásobní majstri Európy a víťazi Svetového pohára za rok 2016 získali v hodnotenom
roku spolu až 193 medailí.

Na pozíciu tretieho najúspešnejšieho športového
kolektívu PSK sa po dvojročnej odmlke vrátili
džudisti z Vranova nad Topľou, aktuálni majstri
Slovenska.

Najúspešnejší študenti
stredných škôl za rok 2016

Medzi mládežníckymi kolektívmi prvé miesto prešovským hádzanárom uchmatli mladí volejbalisti
z Volejbalového klubu Slávia Svidník. Volejbalisti zo Svidníka v minulej sezóne ovládli všetky
mládežnícke vekové kategórie na Slovensku - od
žiakov, cez kadetov až po juniorov.
Na druhú priečku sa z tretieho miesta posunuli kickboxeri z Kickboxing Club Panter Prešov.
Pomyselný bronz si odniesol Tanečno-športový
klub Grimmy Prešov. Jedenásťnásobní majstri

Klaudia LIŠKOVÁ - členka klubu AWK Prešov
patrí medzi najväčšie slovenské talenty v nie celkom typickej disciplíne pre ženy – armwrestlingu.
Navštevuje Súkromné športové gymnázium Elba v
Prešove.
Ján VELGOS - silový trojbojár a držiteľ viacerých
siláckych svetových rekordov. Ešte iba 15-ročný silák je študentom Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove a je členom KSTaK Matej Bardejov.
Najlepšia stredná škola PSK
Gymnázium v Stropkove – volejbal dievčatá

Okrem nich v desiatke bez určenia poradia tradične nechýbajú hádzanári HK Tatran Prešov, v tomto
ročníku brankár Igor ČUPRYNA a 204 cm vysoká
spojka Oliver RÁBEK. Svoje zastúpenie v prvej
desiatke má aj karate klub Katsudo Sabinov, ktorý
v tomto roku zastupuje majsterka Slovenska Veronika SEMANÍKOVÁ. Mladá fitneska Stanislava
DOLINSKÁ už bola raz ocenená v roku 2013, do
prvej desiatky za rok 2016 ju vyniesol titul majsterky Európy. Medzi najlepších športovcov sa zaradil
iba 18-ročný prešovský kickboxer Marek KARLÍK
z KC Panter Prešov a dlhoročný slovenský letný
biatlonový reprezentant Martin OTČENÁŠ z Tatranskej Štrby, pôsobiaci v Dukle Banská Bystrica.
Desiatku najúspešnejších športovcov uzatvára Soňa
VNENČÁKOVÁ z Atletického oddielu vo Svite.
KOLEKTÍVY
Žiadna zmena nenastala u kolektívov dospelých.
Podľa očakávaní sú najlepším opäť prešovskí hádzanári – Hádzanársky klub Tatran Prešov. Ich
kraľovanie pritom trvá nepretržite už od roku 2005.
Zverenci Rastislava Trtíka sa už dvanásty-krát, jubilejne desiaty-krát v rade, stali majstrami Slovenska
a trinásty-krát, rovnako desiaty-krát v rade, zodvihli
nad hlavu aj víťaznú trofej v Slovenskom pohári.

Uznávaný športový komentátor vyspovedal aj dvojicu paralympionikov. | FOTO ARCHÍV PSK

Najlepší výber športovcov a zástupcov športových kolektívov na poli Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016. | FOTO ARCHÍV PSK
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Kraľujú olympionici Škantárovci z divokej vody i paralympionik Samuel Andrejčík
Cena pre hendikepovaného
športovca
Samuel ANDREJČÍK
a Michaela BALCOVÁ
Verím, že nikto nenamietal, keď za najúspešnejších zdravotne postihnutých
športovcov bola vyhlásená dvojica,
zlatí medailisti tímu boccia z minuloročných Letných paralympijských hier
v brazílskom Rio de Janeiro - Samuel
Andrejčík zo Sniny a Michaela Balcová z Popradu. Dvojica mladých športovcov si svojimi športovými výkonmi
na domácom i medzinárodnom poli
zaslúžila miestenku na toto vrcholové
podujatie, ktoré je snom každého športovca. A hneď na prvý pokus sa nezmazateľne zapísali do slovenskej paralympijskej histórie ziskom vôbec prvej
medaily v bocii, ktorá bola hneď zlatá.
Pre Sninčana Samuela Andrejčíka táto
cena nie je premiérovou v tejto oblasti.
Svoju prvú Cenu PSK pre zdravotne
postihnutého športovca si prevzal už
v roku 2013.

bileách. Tentokrát ju ale po prvýkrát
dostal športový klub za svoju nezištnú
pomoc a podporu - projekt Juniorko
na podporu detí zo sociálne slabšieho
prostredia, vďaka ktorému začlenili do
tréningového procesu aj deti z detského domova v Prešove.
Internetové hlasovanie

Toto virtuálne hlasovanie na webovom
portáli PSK prinieslo v XIV. ročníku
víťazstvo pre karatistku Alexandru
Katarínu SEKELSKÚ zo Starej Ľubovne.

Medzi najúspešnejších športovcov
Prešovského kraja v 14-ročnej histórii vyhlasovania patrí volejbalista
Martin Sopko (2015 - kapitán VK
Mirad PU Prešov), olympionik zjazdár Adam Žampa (2014), hádzanári
Dajnis Kristopans (2012 a 2013),
Radoslav Antl (2011) a Alexander
Radčenko z Tatranu Prešov (2009
a 2010), kulturista Andrej Hlinka
zo Starej Ľubovne (2007), lyžiar
Martin Bajčičák (2005 a 2006),
Slovenský reprezentant a zlatý paranohejbalista Marek Tomčišák z Hulympionik, dnes 20-ročný Samko An- Bratranci Ladislav a Peter Škantárovci s dvojicou hendikepovaných športovcov, Samkom Andrejčíkom zo Sniny a Miškou menného (2004) a silová trojbojárka
Balcovou.
|
FOTO
ARCHÍV
PSK
drejčík sa narodil s diagnózou postihEva Svjanteková z Bardejova (2002).
nutia kĺbov, svalov a šliach. Bohužiaľ,
Za rok 2008 toto ocenenie nebolo
na
ploche
s
rozmermi
10
x
6
metrov
s
loptami
s
koVízia
paraolympiády
v
Rio
de
Janeiro
v
roku
2016
bojuje s jej ťažkou formou, mal tú smolu, že sa naroudelené
a
v
roku 2003 anketa vôbec nebola vyženým povrchom, plnenými pieskovým granulátom.
dil s postihnutím veľkých a malých kĺbov. Aktívny je silná
hlásená.
Boccia
je
od
roku
1984
uznaná
za
paraolympijskú
ani pasívny pohyb v končatinách nebol. Pri zdolá- ...A je na dosah. Pri aktuálnom napredovaní Sninvaní vzdialeností používa invalidný vozíček, ale do- čana a čo najvyššieho zisku bodov najmä z vrcho- disciplínu. Našla si aktívnych priaznivcov vo viac
Oblastný stolnotenisový zväz
káže vďaka špeciálnej pomôcke chodiť (po rovnom lových reprezentačných podujatí to nie je nemožné. ako päťdesiatich krajinách sveta. Hrá sa v štyroch
Humenné
teréne bez prekážok) bez akejkoľvek ďalšej pomoci. To všetko ale v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj kategóriách, podľa stupňa postihnutia. Každá lopta
podlieha pred zápasom kontrole váhy a priemeru, šia ŠK Orion Belá nad Cirochou
Od roku 2010 sa Samko aktívne venuje športu pre jeho zdravotný stav. Želáme preto Samkovi, okrem tia. Cieľom je nahádzať čo najviac lôpt jednej farby
organizujú
telesne hendikepovaných športovcov – BOCCIA. úspechov na poli športovom a študijnom, i v súkro- (sú modré a červené) čo najbližšie k „jacku“ (biela OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
mí
to
najcennejšie.
Zdravie.
lopta). Všetko sa odvíja od nespočetných hodín tréJe zaradený do kategórie BC4 (postihnuté sú horDOSPELÝCH V STOLNOM
né a dolné končatiny, svalová distrofia, poúrazové
(zdroj: archív Slovenský východ, -MJK- ningu, taktiky a skúseností. I talentu, ktorý Samko
TENISE JEDNOTLIVCOV
Andrejčík
bezpochyby
má.
V
kategórii
BC4
(postihstavy). Prvýkrát hrala slovenská hymna na vrcho/ 3. 2. 2014)
nuté sú horné a dolné končatiny, svalová distrofia,
lovom podujatí v histórii boccie na Slovensku aj
NA ROK 2017
Boccia [boča]
poúrazové stavy), v ktorej Samuel súťaží, môžu hrať
vďaka Samkovi - Majster Európy nosí aj titul (z
(okresy Humenné, Snina, Medzilaborce)
jednotlivci alebo páry. Dolná veková hranica je 15
roku 2013) Majstra Slovenska v pároch.
Boccia je šport určený rokov, horná hranica nie je obmedzená a pohlavie
v sobotu 4. februára
pre
telesne
znevýhodAj napriek svojmu hendikepu je Samkovým sú(telocvičňa CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla
(mužské či ženské) sa nerozlišuje.
nených. Ide o triafací
ťažným mottom – „Do každého zápasu idem
v Belej nad Cirochou)
šport, podobný péCena predsedu PSK
s rešpektom, ale s ambíciou zvíťaziť.“ A to sa mu
-prezentácia:
7.30 – 8.30 hod.
tangue
[petang]
alebo
aj podarilo.
Karate klub Junior Prešov
-vyžrebovanie: 8.30 – 9.00 hod.
curlingu, avšak boccia
sa hrá v interiéri na rov- Zvyčajne túto cenu udeľuje župan Peter Chudík -otvorenie a začiatok súťaže: 9.00 hod.
nom a hladkom povrchu za mimoriadne úspechy alebo pri významných juInformácie na tel. č. 0907 951 660 (M. Hrežík)
HE-S/0022

Sninčan Samuel Andrejčík (vpravo) vzišiel zo semifinálového
zápasu na ME v Portugalsku (r. 2013) proti maďarskému Už v roku 2014 Samkovi polička na jeho víťazné trofeje a medaile
reprezentantovi D. Beresovi ako finalista i neskorší víťaz nestačila. Na snímke so svojou mamičkou, ktorá ho aj v jeho
úspešnej športovej kariére veľmi podporuje. | FOTO ARCHÍV MJK
s titulom Majstra Európy. | FOTO ARCHÍV SA

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525
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Štvorgólový kapitán Dancsák čiastočne zachránil víťazstvo. Pästné výmeny názorov priamo na ľade

-MJK-, Humenné
Humenský výber MHK sa v prvom zápase play-off skupinovej fázy na ľade súpera v Sabinove zapotil. Ale hlavne v závere
duelu pri pästnom súboji pätice zúčastnených (Pribula, Hopkovič, Segľa vs. Boboš,
Komarnickis), no výnimkou nebolo ani gólové skóre v priebehu druhej tretiny, kedy
výrazné manko 1:4 domáci celok dorovnal
dvakrát (4:4, 5:5), potom sa roleta humenskej svätyne stiahla a druhý humenský
brankár Dzúr už za svoj chrbát nepustil
žiadnu zo streleckých pokusov Sabinovčanov. MHK Humenné vstúpilo minulú sobotu 28. januára do II. časti o play-off v skupine B. Vyzývateľom Humenčanov, ako
víťaza skupiny B, je celok HK Sabinov. Hrá
sa na dve víťazné stretnutia, maximálne
však tri kolá, pričom prvý duel sa odohrá
u horšie umiestneného, druhý a prípadný
tretí rozhodujúci u lepšie umiestneného po
základnej časti. Kľúčom dvojíc súperov je
tabuľková pozícia po základnej časti (Sabinov – Humenné; Ružomberok – Brezno;
Gelnica – Trebišov; Liptovský Mikuláš –
Rimavská Sobota).
Mená ako Segľa, Hopkovič, Chovan... tentokrát v drese Sabinova, nie sú humenskému
hokejovému fanúšikovi z minulej prvoligovej
sezóny až tak neznáme, keď vtedy hájili farby Humenného. A práve táto trojica stála za
vráskavým čelom Šechného, keď podstatným
spôsobom zaťažila gólové konto lídra základnej časti už v prvom zápase play-off série skupinovej fázy. Po jednej presilovke využili oba
tímy (Segľa – Buraľ). Záver zápasu, presnejšie
v čase 55:43 min., okorenila hromadná bitka
na ľade, čo vyústilo v tri vylúčenia zo strany
domácej (Pribula, Hopkovič, Segľa) dokopy
51 minút za vyšší trest (údery), osobný trest
do konca zápasu (hrubosť a údery) a zo strany
hostí dve vylúčenia (Komarnickis a Boboš)
dokopy 52 minút za vyšší trest (údery), osobný trest do konca zápasu (napadnutie) a trest
v hre (napadnutie).
Pred domácim publikom na humenskom zimnom štadióne túto dvojicu uvidíme už túto
sobotu 4. februára o 17.30 hod. Predpokladajme, že na postup do štvrťfinále bude našim
hokejistom stačiť tento druhý zápas.
II. HOKEJOVÁ LIGA, skupina B
– play-off skupinová fáza (1. zápas)
HK Sabinov – MHK Humenné
5:9 (1:4, 4:2, 0:3)
Góly: 14. (pres. +1) M. Segľa (Hajduk, Hopkovič), 23. M. Segľa (Hajduk, Hopkovič),
25. M. Hopkovič (Zagrapan, Segľa), 26. Pa.
Hajduk (Pribula), 30. Ľ. Chovan (Hriško, Pribula) - 5. J. Dancsák (Buraľ, Klouda), 10. J.
Dancsák (Faith, Klouda), 11. D. Komarnickis
(Ficko, Tartaľ), 12. J. Dancsák (Briják), 28. Ľ.
Buraľ (Klouda, Faith), 36. J. Faith (Šechný,

Takto si chránil svojho brankára Tomáša Petra ešte v zápase
základnej časti proti Sabinovčanom Ľubo Buraľ (vľavo).
U súpera zasadil v sobotu dva góly. | FOTO ARCHÍV MJK

Kmiť), 48. (pres. +1) Ľ. Buraľ (Klouda), 58.
J. Dancsák (Faith), 58. Pe. Klouda.
Strely: 36-42. Vylúčenia: 10-9; z toho 20 minút osobný trest do konca zápasu (Pribula), 20
minút osobný trest do konca zápasu (Segľa), 5
minút vyšší trest (Segľa) - 5 minút vyšší trest,
25 minút trest v hre, 20 minút osobný trest do
konca zápasu (vo všetkých prípadoch Boboš).
Presilovky: 1-1. Oslabenia: 0-0. R: Pe. Sýkora – D. Szalontay, M. Janiga. D: 168.
HK: Š. Fekete – M. Pavlovský, M. Triščík, R.
Rusnák, L. Zagrapan, A. Goffa – Pa. Hajduk,
Pe. Hriško, Ľ. Chovan, J. Guntáš, M. Segľa –
T. Palko, S. Tomko, M. Hopkovič, M. Pribula.
Tréner: Bortňák.
MHK: T. Petro (26. R. Dzúr) – R. Šechný,
M. Boboš, J. Kmiť, M. Tkáč, F. Podsedlý –
Pe. Klouda, Ľ. Buraľ, J. Dancsák, O. Briják,
J. Faith – R. Ficko, T. Tartaľ, V. Čopák, M.
Žemba, D. Komarnickis – S. Maury. Tréner:
Richard Šechný.
Pozitívne začal „ladiť“ vývoj dôležitého
stretnutia kapitán Humenčanov, Juraj Dancsák
v čase 4:50 min., do konca prvej tretiny si už
písal hetrik v zápase. Jediným oponentom do

prestávky mu bol M.
Segľa pri početnej
výhode domácich
hráčov (5/4) – 1:4.
Po prestávke sa však
na sabinovskom ľade Kapitán MHK Humenné a autor štyroch gólov v Sabinove, Juraj
začali „diať veci“. Dancsák (vľavo) a tréner Rišo Šechný. | FOTO ARCHÍV MJK
Góly Segľu, Hopkoviča a Hajduka vedenie hostí zmazali ako nedokázali zareagovať na (pre nich) nepriazmávnutím čarovného prútika (4:4), po dvad- nivo sa vyvíjajúci sa záver duelu. Len tak jedsiatich piatich minútach došlo aj k výmene noducho sa z ľadu súpera líder z Humenného
brankárov, medzi žrde humenskej svätyne sa nedostal. Najmä rozhodcovské trio malo plné
postavil druhý golman, R. Dzúr namiesto T. ruky práce. Čas sa zastavil na 55:43 minúte,
Petra. V čase 27:35 min. vykresal opäť iskier- hromadná výmena názorov v pästnom podaní
ku nádeje Ľubo Buraľ a poslal Humenčanov piatich hráčov (Hopkovič, Pribula, Segľa vs.
do vedenia. Ľ. Chovan však o necelé dve mi- Komarnickis, Boboš) mala za následok vysoké tresty pre všetkých spomínaných aktérov.
núty stav opäť vyrovnal na 5:5.
Po druhej tretine odchádzala družina trénera V konečnom účtovaní si najviac „vypýtal“ od
R. Šechného na prestávku so sklonenými hla- rozhodcov náš najmohutnejší hokejista Maťo
vami, aj keď nie s „červenými“ číslami – 5:6, Boboš (5 + 25 + 20 minút) za údery a napadlebo v čase 35:47 min. naznačil snahu hosťu- nutie, ktorý si nikdy nenechá bezdôvodne
júceho tímu o zmenu v zápase Juraj Faith. Hu- „skákať po hlave“.
menský výber sa v záverečnej tretine prestrie- • play-off skup. B, 1. zápasy * Ružomberok
ľali do sabinovskej brány následne ešte trikrát, – Brezno 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0), Gelnica
postupne Ľubo Buraľ, J. Dancsák a Peťo – Trebišov 5:1 (1:0, 0:0, 4:1), Liptov. Mikuláš
Klouda – 5:9, „mliekari“ zo Sabinova však už – Rimavská Sobota 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

