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Humenčania si nechali
poradiť od študentov, ako
dosiahnuť krásny úsmev

Veritelia schválili
reštrukturalizačný plán
Nexis Fibers
Viac na str. 7

Viac na str. 3

V Poloninách chcú rozvíjať turizmus,
ktorý sa osvedčil v Nórsku

V Národnom parku Poloniny sa snažia rozvíjať mäkký cestovný ruch. Jeho cieľom je podpora turizmu,
ktorý je zameraný hlavne na spoznávanie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva krajiny.
Slovenskí ochranári a starostovia obcí na slovensko-ukrajinskom pohraničí sa inšpirovali Nórskom, kde
sa tejto forme cestovného ruchu darí.
Milan Potocký, Humenné

Národný park Poloniny môže
konkurovať v turizme aj Tatrám,
a to napriek tomu, že tu nenájdete žiadne lanovky, lyžiarske
strediská ani welness centrá. Poloniny a okolitá krajina ukrývajú
obrovský potenciál, ktorý doká-

že každoročne prilákať tisícky
turistov. Potvrdili to odborníci,
ktorí sa uplynulý týždeň stretli
v Humennom na záverečnej konferencii, ktorá predstavila všetky
zrealizované aktivity nórskeho
projektu Ochrana prírody ako
príležitosť pre regionálny rozvoj.
Projekt, ktorý trval rok a pol, bol

zameraný na podporu chránených území na základe skúseností a dobrých príkladov najmä
z Nórska. Manažér projektu Jozef Balko zo Štátnej ochrany prírody SR spresnil, že v rámci projektu sa na územiach Národného
parku Poloniny na Slovensku
a v Užanskom národnom prírod-

nom parku na Ukrajine, čiastočne aj v CHKO Vihorlat realizovali
viaceré aktivity v oblasti drobnej
infraštruktúry mäkkého cestovného ruchu. „Vytvorili sme novú
sieť nástrojov na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva,
vykonali sme manažmenty biotopov, údržbu turistických chodní-
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V Poloninách chcú rozvíjať turizmus, ktorý sa osvedčil v Nórsku
pokračovanie zo strany 1

kov, nórski partneri vyškolili stakeholdrov a strážcov prírody zo
Slovenska a Ukrajiny, využívajúc
skúsenosti práve z Nórska v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy,“
ozrejmil Balko.

Turisti sa môžu dotknúť prírody a pozorovať divokú zver

Na konferencii sa zúčastnili
predstavitelia Štátnej ochrany
prírody SR, ako i Správy Národného parku Poloniny, nórski
partneri z Nórskeho inštitútu
pre bioekonomický výskum (NIBIO), ďalej zástupcovia Užanského národného prírodného parku,
stakeholdri z Uličskej doliny,
starostovia obcí, a ďalší partneri
projektu. Projekt realizovali od
novembra 2015 do apríla tohto
roku vďaka finančnej podpore
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
V rámci projektu preinvestovali
707-tisíc eur. Riaditeľ Správy
NP Poloniny Mário Perinaj vysvetlil, že turisti sa budú môcť
intenzívnejšie dotknúť prírody.
„Človek má potrebu vnímať prírodu všetkými zmyslami,“ povedal Perinaj. Dodal, že turisti si
budú môcť napríklad vychutnať
pozorovanie divožijúcej zveri
alebo sledovať stopy medveďa,
vlka, zubra alebo iných zvierat.
„Táto aktivita je na Slovensku
na začiatku,“ povedal Perinaj.
Potvrdil, že národný park je viac
otvorený aj dobrodružným turistom, ktorí nevyhľadávajú luxusné hotely a rôzne atrakcie, ale
chcú stráviť dovolenku v čo najprirodzenejšom kontakte s prírodou. Práve takýmto turistom
postavili priamo v lese útulne.
Jednoduché drevené prístrešky,
ktoré ich ochránia pred dažďom,
snehom a vetrom. Ochranári ich

ešte vybavia palivovým drevom,
aby turisti nepoškodzovali okolité dreviny a stromy. Predseda
spoločenstva obcí mikroregiónu Uličskej doliny a starosta
obce Zboj Ladislav Ladomirjak
vysvetlil, že v rámci projektu
vyčistili viac ako 40 kilometrov
turistických chodníkov. Perinaj
doplnil, že vďaka financiám z
projektu pokosili aj 18 hektárov
jedinečných Polonických lúk,
ktoré zarástli krovím a náletovými drevinami.

Poloniny spropagujú
aj nové dokumentárne filmy

V rámci projektu osadili v Poloninách nové informačné panely,
ktoré sú umiestené aj v intravilánoch obcí. Návštevníci sa
tak ľahko zorientujú v krajine.
Pre turistov sú v informačných
strediskách a na obecných úradoch pripravené aj rôzne brožúry, mapy a sprievodné publikácie, ktoré prezentujú územie.
Vďaka projektu natočili aj päť
dokumentárnych filmov, ktoré
spropagujú Karpatské bukové
pralesy, NP Poloniny, Užanský národný park na Ukrajine, CHKO Vihorlat
a kultúrne pamiatky.
Pri tvorbe filmov
použili aj letecké
zábery. V nádhernej
prírode vznikol aj
súbor jedinečných
fotografií.

ho očarila. „Máte naozaj nádhernú prírodu, flóru a faunu,“ povedal. Doplnil, že hoci sa projekt
skončil, bol by veľmi rád, aby v
tejto spolupráci pokračovali aj
v budúcnosti. Dodal, že až na
mieste zistil, s akými problémami a prekážkami zápasia miestni
ochranári a obyvatelia. „Je tu silný záujem z oblasti drevárskeho
priemyslu. Druhou záujmovou
skupinou boli poľovníci, ktorí,
zdá sa, sú na Slovensku mocní,“ poznamenal Nór. Vysvetlil,
že hoci sa v Poloninách podarilo urobiť veľa pozitívnych vecí
na podporu turizmu, výsledky
a zvýšenie návštevnosti sa prejavia až po niekoľkých rokoch. „Je
to dlhá cesta k úspešnému turizmu na lokálnej úrovni,“ uviedol.
Perinaj doplnil, že okrem prírodného bohatstva môžu turisti
spoznávať v regióne aj históriu
kresťanskej kultúry. Lákadlom
sú drevené chrámy, ale aj vojenské hroby a cintoríny, kde môžu
návštevníci bližšie spoznať vojnové udalosti, ktoré sa odohrali
na našom území počas I. a II.
svetovej vojny.

Starosta obce Zboj Ladislav Ladomirjak
doplnil, že v rámci projektu vyčistili
viac ako 40 kilometrov turistických
chodníkov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Riaditeľ NP Poloniny Mário Perinaj
vysvetlil, že turisti budú môcť
pozorovať aj divožijúcu zver. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

Nóri sú z Polonín nadšení

Nór Björn Frantzen
je odborníkom a expertom v zavádzaní
prírodného turizmu.
Na Slovensku strávil
Národný park Poloniny. Hlavným magnetom pre turistov majú byť
niekoľko mesiacov. rastliny a zvieratá. Vďaka nórskemu grantu zabezpečia lepšiu
Povedal, že krajina | FOTO: MILAN POTOCKÝ

príroda, unikátne
propagáciu územia.

UTOROK
2. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

SPRAVODAJSTVO | 3

Medailu predsedu PSK získala M. Mitrová za vzácny dar
mpo, Prešov

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter
Chudík udelil vo štvrtok 27.
apríla Medailu predsedu PSK
pani Marte Mitrovej, rod. Dessewffy za mimoriadne vzácny
akvizičný dar – rodinné dedičstvo jedného z najvýznamnejších aristokratických rodov

Dessewffy - do zbierkového
fondu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Odovzdanie medaily bolo súčasťou
akcie Šlachetná šľachta, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok
27. apríla v Krajskom múzeu
v Prešove. Išlo o sprievodné
podujatie k výstave Zachránené po rodine Dessewffy. „Rodinné dedičstvo obsahuje viac

ako 400 predmetov umeleckej, historickej a etnografickej
povahy. Dar ojedinelý svojím
rozsahom aj veľkoleposťou
dokumentuje život a pôsobenie jedného z najvýznamnejších aristokratických rodov
nielen na území Šariša, ale na
Slovensku. Aristokratický rod
Dessewffy vlastnil okrem iného aj kaštieľ v Hanušovciach

nad Topľou, Rákocziho vilu
v Bardejovských kúpeľoch,
rodinnú kúriu v Koprivnici a
kaštieľ v Marhani,“ vysvetlila
hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. Dodala, že vďaka nesebeckému a šľachetnému gestu pani Marty Mitrovej budú
môcť originálne predmety
v kaštieli obdivovať ďalšie generácie.

Humenčania si nechali poradiť od študentov, ako dosiahnuť krásny úsmev

Námestie slobody v Humennom sa v piatok zmenilo na stomatologickú poradňu pod holým nebom, ktorú navštívilo množstvo
Humenčanov. Od budúcich stomatológov si nechali poradiť, ako sa starať o svoje zuby a dosiahnuť tak zdravý a krásny úsmev.
Milan Potocký, Humenné

V Humennom sa v závere
uplynulého týždňa uskutočnila roadshow pod názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev.
Podujatie organizuje už piaty
rok Slovenský spolok študentov zubného lekárstva,
študenti Zubného lekárstva
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave a Jesseniova lekárska fakulta v Martine. „Ide o projekt, ktorý zastrešuje všetky štyri lekárske
fakulty, kde prebieha výučba
zubného lekárstva. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o ústnej hygiene. Práve preto, že
Slováci sú s ústnou hygienou
na tom veľmi biedne. Často
nepoužívajú také zdravotné
pomôcky, ako sú medzizubné
kefky a dentálna niť. Často sa
nám stáva, že tí ľudia si aj tie
zuby čistia len raz za deň, čo
je málo. Zuby by si mali čistiť vždy ráno a večer. Taktiež
ukazujeme ľuďom správnu
techniku čistenia zubov. My
si stojíme za tým, že kefky by
mali byť mäkké, pohyby by
sme nemali stierať, ale krúžiť

a, samozrejme, potom používať aj medzizubné kefky,“
povedal Jaroslav Milenovský,
člen realizačného tímu a študent Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach.

Záujem mali najmä
mamičky s deťmi

Milenovský vysvetlil, že tento
ročník sa nesie v hesle Daruj
nám svoj úsmev. Humenčania, ktorí navštívili poradňu,
dostali ako darček zubné kefky a pasty. „Je to preto, aby sa
nás ľudia nebáli, lebo často sa
nám stáva, že ľudia nás obchádzajú, pozerajú sa, jednoducho nás obídu. Takto ich chceme nalákať, že od nás niečo
dostanú, krátku päťminútovú
inštruktáž, nové informácie
a popritom chceme, aby sa aj
usmievali,“ dodal študent. Milenovský uviedol, že o netradičnú roadshow prejavili záujem rôzne vekové kategórie
Humenčanov. „Prichádzali aj
starší ľudia, ale najčastejšie
sa pri nás zastavili mamičky
s deťmi. Mali sme tu aj škôlku. Prípravy na tento projekt
zahŕňali aj to, že sme do materských škôl zaslali plagáty
a informačné materiály, aby

ľudia vedeli, že takáto akcia tu
prebehne,“ dodal budúci stomatológ.

Rodičia by mali deti
kontrolovať

dievčatá, chcú pekne vyzerať
aj dievčatá.“ Roadshow v Humennom navštívila aj Anna
Smolejová s dva a polročným
synom Patrikom. „Máme malé
deti a chceme, aby mali zdravé
zúbky. A chceli sme sa presvedčiť, či tá technika, ktorú používame doma, je naozaj správna.
Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne,“ povedala.

Odborníci na zdravý chrup potvrdili, že rodičia by mali svoje
deti pri čistení zubov častejšie
kontrolovať. „Väčšinou je to
tak, že malé deti o svoje zúbky veľmi nedbajú,
a preto je veľmi dôležité, aby rodičia na
nich dávali pozor,
prípadne v tom najnižšom veku ešte za
nich dočisťovali tie
zuby, aby to neprešlo do toho štádia,
že budú mať všetky zuby pokazené,“ Námestie slobody v Humennom sa v piatok zmenilo
stomatologickú poradňu. Odborné rady využili aj
upozornil Milenov- na
mamičky so svojimi ratolesťami. | FOTO: Milan Potocký
ský. Dodal, že veľa
tínedžerov chce vyzerať atraktívne a aj
preto sa o svoje zuby
viac stará. „Čo sa
týka pubertiakov, vo
veku okolo 15 rokov,
vtedy už začínajú
dbať o ústnu hygienu. Je to aj z toho
Študenti radili Humenčanom, ako sa majú starať
hľadiska, že chlap- o svoje zuby. Na snímke zľava Miroslav Pažúr, Dominika
com sa začínajú páčiť Braníková a Jaroslav Milenovský. | FOTO: Milan Potocký
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Humenskí policajti vyšetrujú prípad falošných bankoviek
Tasr, Humenné

Humenský policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného Karola
z Banskej Bystrice a 25-ročnú
Ivetu z Dolného Harmanca zo
zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. V prípade
dokázania viny im hrozí sadzba
odňatia slobody na sedem až

desať rokov. Informovala o tom
prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Podľa
zistení polície si Karol v jeseni
minulého roku prostredníctvom
internetu objednal deväť kusov
falošných bankoviek v nominálnej hodnote 100 eur a rovnaký
počet falošných 50-eurových
bankoviek. Vlani v decembri dal
Ivete 120 eur, pričom ju upo-

zornil, že 100-eurová bankovka
je falzifikát. Mladá žena napriek
tomu falošnú bankovku použila
a zaplatila ňou v pohostinstve
v obci Čabiny, okres Medzilaborce. Mladíka polícia obvinila aj zo
zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
Za tento trestný čin mu hrozí
trest tri až osem rokov. Obvinený
muž si podľa vyšetrovateľa bez

povolenia zadovážil a prechovával v rodinnom dome v obci
Čabiny zbrane a strelivo. Počas
domovej prehliadky u neho našli
dve krátke strelné zbrane, jednu
nedovoleným spôsobom upravenú zbraň, takmer 150 nábojov
a ďalšie príslušenstvo k zbraniam. Mladík nie je držiteľom
zbrojného preukazu.

SNINA: Gymnazisti čítali 700 minút deťom povesti o meste

Čitateľský maratón zorganizovali pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine.
Tasr, Snina

Informovala o tom hovorkyňa
radnice Eva Mihaliková. Skupiny študentov navštívili miestne
základné a materské školy, kde
v 45-minútových blokoch predniesli najmenším povesti o meste, ktoré pod Sninským kameňom existuje podľa primátora
Štefana Milovčíka oveľa dlhšie.
Tvrdí, že keď prechádzali mnísi
z Poľska cez priesmyk pohoria
Vihorlat do Mukačeva, kopec,
na ktorom sa týčili dve skalné
bralá, im nápadne pripomínal
horu Sinaj. „Odvtedy sa to začalo
formovať až do dnešného názvu

Snina,“ priblížil pre TASR ešte
v januári tohto roka. „Pri čítaní
študenti s poslucháčmi spolupracovali a kládli im otázky zamerané na históriu Sniny a rozvoj čitateľskej gramotnosti,“ priblížila
hovorkyňa s tým, že akcia mohla
byť spojená s výtvarnou aktivitou
detí, a to s tvorbou ilustrácií o
prečítaných povestiach. Radnica
v súvislosti s oslavami pripravila
počas roka viacero akcií. Ďalšia
z nich sa uskutoční v stredu 3.
mája. V tento deň bude v rámci
Dňa Zeme čistiť vybrané lokality
v meste a jeho okolí približne 700
žiakov miestnych škôl. „Veríme,
že aj táto aktivita vzbudí u detí

V rieke plávali pašované cigarety

a žiakov záujem a pochopenie
pre dobrú vec. Chceme vychovať
generáciu, ktorá si uvedomí pod-

statu svojich činov a dôležitosť
ochrany prírody v našom regióne,“ uzavrela Mihaliková.

naše noviny
váš úspech

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

Balík bol obalený čiernou fóliou, kontraband zaznamenali kamery.
mpo, Sobrance

Začiatkom uplynulého týždňa
v nočných hodinách zaznamenali kamery na rieke Uh neznámy
plávajúci predmet. Policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej
polície (RHCP) Sobrance s využitím služobného člna vytiahli z vody balík obalený čiernou
fóliou, v ktorom sa nachádzalo
540 krabičiek cigariet značky JIN
LING. Hodnota tabakových vý-

robkov bola vyčíslená na 1 687,82
eura, pričom colný dlh činí 1
056,19 eura. Pre podozrenie zo
spáchania prečinu porušenia
predpisov o štátnych technických
opatreniach na označenie tovaru
prípad prevzal v zmysle vecnej
a miestnej príslušnosti vyšetrovateľ Kriminálneho úradu Finančnej správy k ďalšej realizácii.
Informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach Agnesa Kopernická.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

UTOROK
2. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

INZERCIA | 5
HE/0036

6 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

UTOROK
2. MÁJA 2017

V Humennom sa ukrýva socha zakliatej holubice

Možno aj vy chodievate okolo bývalého Vihorlatského strediska a ani netušíte, že v jeho blízkosti medzi stromami je ukrytá socha holubice.
D. Zalaiová, Humenné

Jej autorom je akademický sochár
Milan Pulík (1943 +1991). Pochádzal z Prešova, študoval na Škole
umeleckého priemyslu v Bratislave
a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení skla v
architektúre. Žil a tvoril v Bratislave. Venoval sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe,
medailérstvu, reštaurátorstvu a dizajnu. Dizajnérske cítenie, výrazná
a čistá tvarová sochárska štylizácia
sa prejavovala aj v jeho sochárskej
tvorbe. Socha „Holubica“ bola zrealizovaná v roku 1981. Je zhotovená
z pieskovca, ale pôvodný návrh bol
smerovaný k realizácii do kovového materiálu. Holubica je stvárnená v pohybe, v štylizovanej forme.
Krídla majú vejárovitý tvar, aby bol
vytvorený dojem prepojenia jed-

notlivých fáz pohybu krídel. Svojská znaková štylizácia, odvodená
od reálnych tvarov, prináša pozitívny mierový ideovo-obsahový prvok
a vždy aktuálne humanistické posolstvo.
Jej krásu a autora objavili žiaci výtvarného odboru ZUŠ na Mierovej
ulici. Po nájdení mena na podstavci
sme rozbehli detektívne šetrenie.
Na internete sme našli kontakt na
autora. Vysvitlo, že je to kontakt
na jeho syna, ktorý nám poskytol
bližšie informácie aj spomienku
na inštalovanie sochy v Humennom. Ukázalo sa, že jablko nepadlo
ďaleko od stromu a syn, Milan
Pulík ml., je tiež sochárom. Potešil ho náš záujem a poskytol nám
aj fotografie z konečnej fázy práce
na soche. Tvorba Milana Pulíka sa
väčšinou nachádza na východnom
Slovensku, ale reliéf na hoteli Fó-

Sochu zhotovil sochár Milan Pulík. Fotografia
zachytáva konečnú fázu prác. | FOTO: ARCHÍV
MILAN PULÍK ml.

rum v Bratislave je tiež ukážkou
jeho tvorby. Sochy zušľachťujú
naše životné prostredie, robia ho
výnimočný. Svedčia o záujme človeka o vlastný životný priestor

Holubica sa nachádza v blízosti budovy
bývalého Vihorlatského strediska. Krídla
majú vejárovitý tvar, aby bol vytvorený
dojem prepojenia jednotlivých fáz pohybu
krídel. | FOTO: DZ

a predstavujú isté kultúrne hodnoty. Prechádzame okolo nich, často
nevieme nič o ich tvorcovi a patrilo
by sa...

Výstavbu kruhového objazdu v Strážskom podporia aj Humenčania

V meste Strážske rozbehli uplynulý týždeň petíciu za výstavbu kruhového objazdu. Frekventovaná križovatka spája hranice
troch okresov. Podpisy za výstavbu objazdu preto budú aktivisti zbierať aj v Humennom.
Milan Potocký, Strážske

Križovatka, ktorá spája Ulicu osloboditeľov a Mierovú ulicu v Strážskom, je najfrekventovanejším
a zároveň najnebezpečnejším dopravným úsekom v meste. Podľa
Strážčanov je dopravná situácia
na spomínanom úseku kritická.
Výstavba kruhového objazdu je dôležitá nielen pre obyvateľov Strážskeho, ale aj pre ďalších vodičov
z okresov Michalovce, Humenné
a Vranova nad Topľou. Cestu I.
triedy má v správe štát. Miestna samospráva presadzuje výstavbu kruhového objazdu už niekoľko rokov,
ale bezúspešne. Kompetentné orgány ma konečne rozhýbať petícia
obyvateľov z troch spomínaných
okresov, ktorú uplynulý týždeň
odštartovali členovia Občianskej

iniciatívy Zemplína (OIZ). „Spustili
sme petíciu za výstavbu kruhového
objazdu, pretože súčasná križovatka je zložitá a spôsobuje veľa kolízií. Je to dôležitá dopravná tepna
medzi okresmi Humenné, Michalovce a Vranov na Topľou,“ uviedol
aktivista Patrik Magdoško z OIZ.
„Sme presvedčení, že len výstavba
okružnej križovatky môže v tejto
lokalite zabezpečiť bezpečnosť občanov a zároveň aj zvýšiť plynulosť
cestnej premávky. V jej blízkosti sa
nachádzajú základná škola, kostol
či obytná zóna. Len od minulého
roku sa tu stalo šesť škodových
udalostí a jedna dopravná nehoda.
Petíciu adresujeme ministrovi dopravy a výstavby SR a chceme, aby
realizácia kruhového objazdu bola
vykonaná do konca roku 2018,“ doplnil aktivista Milan Kaplan.

Polícia: Je to problémová
križovatka

„Za problémovú ju považujeme
preto, že šírkové usporiadanie
tejto križovatky, takisto aj dopravné značenie tejto križovatky
je obťažne z pohľadu vodičov.
Šírkové usporiadanie preto, že
uhol zakrivenia tejto križovatky
je ďaleko predtým, ako si vodič
uvedomí, že vošiel do križovatky. To znamená, že tam, kde je
značka Daj prednosť v jazde, ako
náhle sa vodič dostáva za túto
značku, dostáva sa do pozície nebezpečného šoféra pre ostaných
účastníkov cestnej premávky,“
povedal náčelník Mestskej polície v Strážskom Štefan Román.
Križovatka je nebezpečná aj pre
deti, ktoré tadiaľ prechádzajú do
školy. Preto na dopravnú situá-

ciu na tomto úseku dohliadajú
každé ráno mestskí policajti. „Je
križovatkou, kde žiaci dennodenne prechádzajú cez cestu, keďže
škola sa nachádza v priestoroch
mestského parku. Škola má 500
žiakov a päťsto žiakov dennodenne prechádza touto cestou,“
povedal Michal Polák, riaditeľ
Základnej školy na Mierovej ulici v Strážskom. „Táto petícia je
mimoriadne dôležitá, pretože
ide o bezpečnosť všetkých ľudí
v tomto regióne. Už včera bolo
neskoro a musí sa tento problém
okamžite začať riešiť,“ povedal
poslanec NR SR Miroslav Sopko,
ktorý sa rozhodol podporiť petíciu. „Každú iniciatívu, ktorá tomu
pomôže, treba privítať,“ reagoval
v telefóne primátor Strážskeho
Vladimír Dunajčák.
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Veritelia schválili reštrukturalizačný plán Nexis Fibers

Spoločnosť Nexis Fiber, ktorá v Humennom zamestnáva vyše 400 ľudí nepôjde do konkurzu. Veritelia firmy schválili minulý týždeň
reštrukturalizačný plán, ktorý má oživiť zadlženú spoločnosť. Dodávateľ energií a jeden z kľúčových veriteľov spoločnosť Priemyselný park
Chemes a. s., ale upozornila, že plán môže byť pre ich firmu likvidačný.
mpo, Humenné

Vyše 400 zamestnancov spoločnosti
Nexis Fibers a ďalších tisíc pracovníkov,
ktorých zamestnávajú dodávatelia si
môžu nateraz vydýchnuť. Veritelia zadlženého Nexisu schválili reštrukturalizačný plán. Schválenie plánu tak odvrátilo
hroziaci konkurz, ktorý by nasledoval
v prípade, ak by sa veritelia Nexisu nedohodli. Humenský závod na výrobu
umelých vlákien má teraz päť rokov na
to, aby uhradil svoje dlhy veriteľom.
Vedenie spoločnosti Priemyselný park
Chemes a.s. po rokovaní upozornilo, že
plán je pre nich nevýhodný a dokonca
likvidačný.

Plán ešte musí potvrdiť súd

Reštrukturalizačný plán bol schválený
širokou väčšinou veriteľov. Posledným formálnym krokom pre ukončenie
reštrukturalizácie bude potvrdenie tohto

plánu súdom. Reštrukturalizačný plán
bude spoločnosť Nexis plniť nasledujúcich päť rokov. „Došlo k schváleniu
reštrukturalizačného plánu tak ako bol
predložený. Celkovo plánu vyjadrilo
podporu 94 percent z prítomných veriteľov. Budeme sa teraz môcť venovať rozvoju podniku ako takého. To zanemená,
že budeme plniť plán, budeme plniť záväzky, ktoré nám z neho vyplývajú. Opätovne sa môžeme začať v podstate venovať naplno obchodnej činnosti a rozvoju.
Ten plán je postavený tak, aby naše
vlastné výsledky hospodárenia postačovali na tie splátky, ktoré budeme musieť
platiť,“ povedal predseda predstavenstva
Nexis Fibers Milan Pršanec.

Chemes: Plán bude pre našu
spoločnosť likvidačný

Humenský Nexis Fibers dlhuje svojim
veriteľom vyše 46 miliónov eur. Okrem
bánk a štátu patrí k najväčším veriteľom

aj spoločnosť Priemyselný park Chemes,
a. s., Humenné, ktorá Nexisu prenajíma priestory a dodáva energie. Chemes
predstavil veriteľom vlastný reštrukturalizačný plán, ktorý rozšíril o metódu predaja podniku. Podľa vedenia spoločnosti
bol najvýhodnejší pre veriteľov aj pre samotnú spoločnosť Nexis Fibers. Tento
plán vďaka 11,5 miliónu eur, ktoré chcel
vložiť z vlastných finančných prostriedkov, garantoval zachovanie všetkých 2
000 pracovných miest v Priemyselnom
parku Chemes. Zároveň bol mimoriadne výhodný aj pre všetkých veriteľov,
najmä nezabezpečených, pretože skrátil
trvanie reštrukturalizácie o dva roky, t.j.
ukončenie predpokladal už v roku 2020
namiesto roku 2022. Tento plán veritelia Nexisu neprijali. Schválený plán je
podľa Chemesu pre ich spoločnosť likvidačný. „My sme presvedčení o tom, že
tento plán, ktorý bol schválený je protizákonný a s tým, že spoločnosti Chemes

schválením tohto plánu vznikli škody 5,1
milióna eur a bude pre našu spoločnosť
likvidačný,“ povedal predseda predstavenstva Chemesu Ing. Vladimír Skoupil.
Dodal, že celú situáciu zhodnotia. „Na
základe toho prijmeme všetky právne
kroky, ktoré nám dovoľuje zákon,“ uviedol Skoupil. Podpredseda predstavenstva Ing. František Chvostaľ potvrdil, že
celú situáciu musia teraz vyhodnotiť.

Za problémy v Nexise môže
bývalý majiteľ

Firma Nexis sa topí vo finančných problémoch. Má dlhy za približne 46 miliónov eur. Na jeseň 2016 preto požiadala
Okresný súd v Prešove o ochranu pred
veriteľmi. Pre dlhy hrozil spoločnosti na
výrobu umelých vlákien krach. Bývalého
majiteľa Marca Marchettiho vyšetruje
švajčiarska polícia a slovenská Národná
kriminálna agentúra.

Michal Kirschner sa turistike venuje 60 rokov, išlo mu aj o život
Michal Kirschner z Humenného sa turistike venuje približne 60 rokov. Značkuje tiež turistické
chodníky, doteraz označil okolo 1500 kilometrov. Za dlhoročnú spoluprácu a celoživotný
prínos k rozvoju turistiky mu Klub slovenských turistov udelil i Plaketu Alojza Lutonského.
Tasr, Humenné, FOTO: TASR

Narodil sa na Gemeri, po vojne sa ako
dieťa spolu s rodičmi presťahoval do Stakčína v Sninskom okrese. „Pretože otec
robil v lesnom závode, tak ma brával do
hôr od malička,“ uviedol pre TASR. Počas vysokoškolského štúdia sa venoval i
lezeniu, po vojne sa stal súčasťou turistického oddielu a začal značkovať turistické
trasy. „Každý rok urobím sám tak 30 až
40 km,“ spomenul s tým, že má za sebou
aj kurz inštruktora značenia. „Keď sme
začali značkovať, Humenné malo okolo
30 km chodníkov. To boli len také miestne
chodníky. Teraz máme v okresoch Snina,
Medzilaborce a Humenné označkovaných
už 250 km,“ priblížil s tým, že naposledy

sa im podarilo spojiť Ukrajinu s Novou
Sedlicou. „Trasa má niečo vyše 26 km,“
ozrejmil s tým, že tri roky značkovali
i chodníky vo Vranovskom okrese. „Stáva
sa aj také, že niekde prestanú značkovať,
tak nám pridelia aj iné trasy. Možno sa stane, že budeme musieť robiť aj iné okresy,
keď tam značkári prestanú fungovať, lebo
to sa musí udržiavať,“ vysvetlil Kirschner.
Turistika mu, ako tvrdí, priniesla veľmi
veľa. „Získal som veľké skúsenosti. Viem
sa orientovať v mapách,“ spomenul s tým,
že spolupracoval pri tvorbe niektorých
z nich, napr. na Vihorlatských a Slanských
vrchoch, tiež na Domaši, Dukle či Laboreckej vrchovine a iných. „Dokonca som
popísal aj niektoré chodníky,“ spomenul.
Kilometrov, ktoré doteraz prešiel a má

ich zapísané v notese, je 5000. „Ale to, čo
som chodil pred tým, som nezaznamenal,“
uviedol s tým, že ich bude určite viac. Ročne totiž absolvuje od 500 do 700 kilometrov po Slovensku i zahraničí. „Chodíme
väčšinou na tie miesta, ktoré sme ešte nenavštívili,“ doplnil. Počas turistiky zažil aj
situácie, pri ktorých mu išlo o život. Vo Vysokých Tatrách počas víchrice, keď hľadal
chodník, sa prepadol do potoka. Zachránil
ho ruksak a koreň kosodreviny, po ktorom
sa z vody vyšplhal. „Raz sme išli z Kremenca na lyžiach cez Zbojský potok. Prepadol
som sa pri teplote -18 stupňov Celzia do
vody, potom mi bolo treba ísť ešte 3,5 kilometra,“ vysvetlil. Pri extrémnych situáciách je podľa neho najdôležitejšie zachovať
chladnú hlavu. „Poobzerať sa, zistiť, aké

mám možnosti a čo sa dá použiť na záchranu vlastného života,“ skonštatoval. Tvrdí,
že turistika je šport pre všetky vekové kategórie. „Len si treba vybrať vhodnú túru,
odhadnúť svoje sily. Zo začiatku zvoliť
jednoduchšie trasy, neskôr i náročnejšie
podľa kondície,“ priblížil s tým, že človek
pritom spozná kopce i vrchy, do ktorých sa
málokto a málokedy dostane. Jeho osobným cieľom je ešte vyjsť na Slavkovský štít,
kde už raz skoro bol, ale pre búrku musel
výstup prerušiť.
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Región Zemplína majú chrániť pred povodňami a suchom nové opatrenia

Región dolného Zemplína bude lepšie chránený pred povodňami a suchom aj vďaka zrealizovanému preventívnemu projektu
Zemplín – prevencia povodní a sucha - Zempas.
Milan Potocký, Zemplín, ilustračné foto: Milan Potocký

Vodohospodári prostredníctvom projektu zrealizovali
protipovodňové a vodozádržné opatrenia v katastroch
obcí Oborín, Sirník, Markovce, Borša, Viničky a Hraň.
Zabezpečili
predovšetkým
odvedenie
povodňových
prietokov, bezpečnosť chráneného územia s primárnym
zameraním na ochranu ľudských obydlí, znižovanie materiálnych škôd s minimálnym zásahom do
životného prostredia.
Projekt bol financovaný z Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru a štátneho
rozpočtu SR. Celkové
náklady na jeho realizáciu dosiahli vyše 2,6
milióna eur.

SVP, š. p.. Niektoré čerpacie
stanice čakali na rekonštrukciu pol storočia. V Čerpacej
stanici Kamenná Moľva zrekonštruujú technologické zariadenie. Jestvujúca stanica
bola vybudovaná ešte v roku
1960. Jej súčasťou je budova,
vtoková časť a ukľudňovací
bazén. Táto stanica prečerpáva do kanálov vnútorné vody
z plochy 8 250 ha. Rekonštrukciou prejdú aj technologické zariadenia na čerpacej

technologického zariadenia,
čo bolo vyvolané aj podnetom
na spracovanie tohto podprojektu,“ vysvetlil Marián
Bocák. Dodal, že spoľahlivou
prevádzkou týchto čerpacích
staníc sa zabezpečí spoľahlivé prečerpanie vnútorných
vôd z územia ležiaceho po
ľavej strane rieky Ondavy
v čase veľkých dažďov a zabráni sa tak škodám, ktoré by
spôsobili následné záplavy.

V obci Sirník vybudovali vodozádržný systém

Zrekonštruovali
čerpacie stanice

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., Odštepný závod Košice vybudovali vodozádržný systém v obci Hraň
a Sirník, zabezpečili mobilné
prečerpávacie čerpadlá v obci
Borša a Viničky a rekonštrukciu technologických zariadení čerpacích staníc Kamenná
Moľva v Oboríne a v Markovciach. „Snahou projektu je
v spolupartnerstve s obcami
reagovať na zmenenú klímu
na území Zemplína a navrhnutými opatreniami prispieť
k prevencii proti povodniam
a suchu,“ ozrejmil Marián
Bocák z Referátu komunikácie s médiami a verejnosťou

a vody v chránenom území
sa hromadia až do doby, keď
hladina poklesne pod prah
hrádzových výpustí. Tento
stav v minulom období, keď
trvanie vysokých vodných
stavov bolo krátkodobé, niekoľko dní, bol vyhovujúci.
V súčasnom období sa doba
trvania vysokých stavov predlžuje. Tým sa hromadenie
vôd v chránenom území stáva
z hľadiska ochrany intravilánov neúnosné. „Z toho dôvodu je prečerpávanie
vôd potrebné,“ dodal
hovorca.

stanici v Markovciach, ktorá
bola uvedená do prevádzky
v roku 1987 a slúži prečerpávaniu vôd z melioračného,
nízko položeného kanála do
toku Ondava. Zberné územie tejto stanice je 4 040
ha. Jestvujúci celkový výkon
by mal byť 5700 l/s a v súčasnosti je zabezpečovaný 7
čerpadlami, ktoré sú v prevádzke viac ako 25 rokov.
„Tieto čerpadlá sú opotrebené, často poruchové, bez automatizácie. Aby predmetná
čerpacia stanica mohla spoľahlivo plniť svoju funkciu,
je nutné vykovať obnovu jej

Prečerpávanie je
nutné aj pri obciach
Borša a Viničky

Katastrálne územie obce
Borša a Viničky sa nachádza
v juhozápadnej časti okresu
Trebišov – územie je proti veľkým vodám chránené
hrádzami Bodrogu a Roňavy. Vody chráneného územia
sú do recipientu – Bodrogu
odvádzané hrádzovými výpustami, ktoré sú opatrené
posuvačovými uzávermi. Ich
funkčnosť je viazaná na pohotovosti a odbornej činnosti
prevádzkovateľa. Za vyšších
hladín musia byť zavreté

Hlavným účelom tejto
stavby je prirodzená
akumulácia pritekajúcich povrchových vôd
a presakujúcich podzemných vôd, čo zvýši
retenčnú
schopnosť
daného územia. V rámci projektu boli vybudované dve retenčné
nádrže v severovýchodnej
časti intravilánu obce. Obci
Hraň zase pomôže prečerpávacia stanica, ktorá rieši
ochranu územia proti záplavám. Toto územie je v období zvýšených zrážok zaplavované, preto bolo potrebné
zabezpečiť jeho ochranu.
„Vybudovaním prečerpávacej
stanice a zberných rigolov sa
zabránilo zaplavovaniu a následným škodám na majetku
obce a občanov, keďže v blízkosti sa nachádzajú obytná
zóna rodinných domov, cesta, chodník a inžinierske siete,“ doplnil Marián Bocák.
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Radnica chce postaviť cyklochodník s chránenými parkoviskami

Mesto Humenné chce postaviť 217 metrov dlhý prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po chodník na hrádzi pri rieke Laborec.

Tasr, Humenné

Cyklisti by si mohli odložiť bicykle do
nových parkovacích boxov s chránenými prístreškami, či do desiatich nových
klasických cyklostojanov. Humenská
radnica sa uchádza o získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu s názvom Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu v pôsobnosti Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Predpokladaný rozpočet tohto projektu je zhruba 171.000 eur, mesto žiada o
95-percentné spolufinancovanie, zvyšok
by chcelo doplatiť zo svojho rozpočtu.
Najväčšia časť peňazí v predbežnej výške

150.000 eur by mala ísť na vybudovanie
prepojovacieho cyklochodníka na hrádzi
rieky Laborec. Podľa vedúceho Odboru
mestského rozvoja, cestovného ruchu a
fondov EÚ Mestského úradu v Humennom Miroslava Turčana hlavným zmyslom tohto projektu je vybudovať bezpečný priechod pre cyklistov zo Sídliska
III do centra mesta a naopak. „Tým by
sa výrazne zvýšil komfort a bezpečnosť
obyvateľov mesta, ktorí dochádzajú za
prácou, do škôl a pohybujú sa po meste
na bicykloch,“ uviedol Turčan. Zeleno–
modrá značkovaná cyklodráha povedie
od humenského zámku cez Námestie
slobody k Vihorlatskej knižnici. Turčan
povedal, že na hrádzi chýba bezpečná cesta, momentálne je tam len úzky

chodník, ktorý prakticky vylučuje, aby
po ňom naraz prešli dvaja cyklisti. Chodník po pravej strane Laborca smerom na
Sídlisko III by sa mal rozšíriť a pribudne
aj zábradlie. Od Vihorlatskej knižnice by
tak vznikol bezpečný cyklochodník až k
Sninskému mostu a ďalej na Sídlisko III.
Súčasťou projektu sú aj zastrešené stojany pre bicykle a cyklostojany na frekventovaných miestach. Umiestniť ich
chcú pri verejných budovách, aby boli
pod dohľadom bezpečnostných kamier.
Radnica sa pre tento krok rozhodla preto, aby vydržali čo najdlhšie a nestali sa
terčom vandalov. Predbežne sa počíta s
ich umiestnením pri Detskej poliklinike,
na Južnom a Hornom námestí. Do konca mája by malo byť známe, či mesto so

Najväčšia časť peňazí v predbežnej výške
150-tisíc eur by mala ísť na vybudovanie
prepojovacieho cyklochodníka na hrádzi
rieky Laborec. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN
POTOCKÝ

svojou žiadosťou uspeje. V opačnom prípade sa radnica prihlási do druhého kola
súťaže, ktorej uzávierka bude v druhej
polovici júna.

V Humenskom okrese nainštalovali cestné meteorologické stanice

Cieľom osadenia meteozariadení bolo zvýšiť dopravnú bezpečnosť a zabezpečiť monitorovanie stavu povrchu vozovky
a klimatických podmienok. V Prešovskom kraji pribudlo 25 nových meteostaníc.
Dáša Jeleňová, Prešov

Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja pre kvalitnejšie riadenie zimnej služby osadila
v uplynulom období na cestách II.
a III. triedy 24 kusov cestných meteorologických staníc s kamerovým
dohľadom a LED panelom pre sledovanie základných parametrov. K existujúcim meteozariadeniam pribudlo
za posledný rok ďalších 25 staníc,
hlavne vo východnej časti kraja. Nové
meteozariadenia sa podarilo inštalovať v rámci projektu Monitoring
klimatických podmienok a zjazdnosti
komunikácií v slovensko-ukrajinskom
pohraničí. Projekt sa začal realizovať
vo februári minulého roku v rámci
Nórskeho finančného mechanizmu
a momentálne sa finalizuje. Celkový
rozpočet presiahol sumu 282-tisíc
eur. „Cestné meteorologické stanice
s kamerovým dohľadom a LED panelom umožňujú zber a vyhodnotenie
meteorologických údajov. Dispečerovi sa každých päť minút aktualizujú

fotografie vizuálneho stavu vozovky
z kamier s názvom cestnej meteostanice a časom zhotovenia fotografie.
Aktuálne fotografie možno vidieť aj
počas nočných hodín, nakoľko cesta je
osvetľovaná pomocou IR prisvietenia
namontovanom na meteozariadení,“
priblížil Jozef Havrila, poverený riadením Správy a údržby ciest (SÚC)
Prešovského samosprávneho kraja.
Dispečer z meteostaníc získava pritom údaje o aktuálnej teplote vozovky,
teplote vzduchu, relatívnej vlhkosti,
rosnom bode, smere a rýchlosti vetra,
ktoré zaznamenávajú jednotlivé snímače meteozariadenia. LED panel na
meteozariadení informuje o aktuálnej
teplote vzduchu a vozovky aj všetkých
vodičov, turistov a návštevníkov prihraničného regiónu, ktorí sa nachádzajú v blízkosti meteorologických staníc.
Cieľom osadenia meteozariadení bolo
zvýšiť dopravnú bezpečnosť a zabezpečiť monitorovanie stavu povrchu
vozovky a klimatických podmienok
v prihraničnom regióne. „Meteorolo-

gické stanice sú na slovenskej strane
napojené na naše dispečingové pracoviská. Vyhodnotené údaje nám pomáhajú operatívnejšie a účelnejšie riadiť
najmä zimnú údržbu ciest v kritických
oblastiach,“ uviedol Havrila. Desať
kusov meteostaníc bolo v okresoch
Humenné, Medzilaborce a Snina nainštalovaných v obciach Hudcovce, Koškovce, Nižná Sitnica, Palota, Radvaň
nad Laborcom, Rokytovce, Hostovice,
Starina, Ubľa a Ulič.
Informácie z meteorologických staníc
sa navyše objavia na pripravovanej verejne prístupnej internetovej stránke
www.zjazdnostpsk.sk. Všetky údaje
o klimatických podmienkach na úsekoch monitorovaných meteostanicami
budú navyše zverejňované v mobilnej
aplikácii ZJAZDNOST PSK. Tá bude
voľne šíriteľná pre užívateľov operačných systémov Android a iOS. V Prešovskom kraji momentálne funguje 49
meteostaníc. Financie na monitorovací systém SÚC PSK získala z Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slo-

vensko, z Regionálneho operačného
programu, z vlastných zdrojov a zo
spomínaného Nórskeho finančného
mechanizmu. Partnermi projektu
meteostaníc v slovensko-ukrajinskom
pohraničí boli Velykobereznianska
obecná rada Veľkobereznianskeho
rajónu Zakarpatskej oblasti, Veľkobereznianska rajónna asociácia miestnych rád a Obec Ubľa.

Cestné meteorologické stanice s kamerovým
dohľadom a LED panelom umožňujú zber
a vyhodnotenie meteorologických údajov.
| FOTO: DJ
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o štátnej služstva spravodtnozamestna-

yhodnocovaní
e príslušných
ých právnych

00/2009 Z. z.

osť

vysokej škočnou vysokou

lužbe:
cúzsky jazyk
uje.

ov (anglický,

že je zdravot-

o vysvedčení
uktúrovanom

nie príslušnénení všetkých

hádzača v sú-
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ko aj motiváotázky členov

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

V HUMENNOM

pon -Spia:
16.00 – 20.00 hod. / SK
WWW.
LOVENSKYVYCHOD.
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 –

20.00 hod.
PRANOSTIKA
STABILNÁ
PRÁCA 02.NA
05. SLOVENSKU
Avicena,
Sv. Florián (4. 5. - patrón

Nemocničná ul. 41
V
AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
hasičov),
úrodu nám chráň.
03. 05. Lúč,

Májové mrazy a zimy
pochovajú sejby. (jac)

HE-R/0070

HE-R/0001

 Predám KLIETKY na chov prepelíc, PASCE na líšky a kuny, LIAHNE
na vajíčka, ODCHOVNE pre kuriatka
– viac informácií na: ww.123nakup.
eu , tel. 0907 181 800.

Svätý Florián si môže ešte aj pre páryUl. 1. mája 22
04. 05. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
nasadiť snehový klobúk. firma
zabezpečí
ubytovanie
Ul. 1. mája
5558
a dopravu
Keď na Moniku (7. 5.)
05. 05. Media,
Družstevná
ul. 7 lístky
prší, bude v jeseni prázdny
 poskytujeme
aj stravné
06. 05. Harmónia,
súdok.
informácie dostupné
na:21
Ul. 1. mája
V máji chladno - bude vína
05. Dr.
tel. č.: 07.0948
194Max
023- Kaufland,
na dno.
Štefánikova ul. 50
e-mail: renewal.adz@gmail.com
08. 05. Laborecká,
Studený máj - v stodole raj.
Laborecká ul. 58
Ak je máj záhradníkom,
VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
býva i roľníkom.
ut
5:02 / 19:51 hod.
Májové blato - pre
hospodára zlato.

 Predám murovanú CHATU
v RO Domaša – Dobrá (Suchý
vrch). Tel. 0908 234 747.
 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0062

PRÁCA

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
ut
08.15 – 09.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, pia 12.30 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
pon
zatvorené – sanitárny deň
SAUNA – muži
str
5:01 / 19:52 hod.
utfor
– sob
Download 200,000+ brand logos in vector format
free 12.00 – 19.00 hod.
štvr
4:59
/
19:54
hod.
http://www.logoeps.com/
ned
10.00 – 19.00 hod.
pia
4:58 / 19:55 hod.
SAUNA – ženy
sob
4:56 / 19:57 hod.
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
ned
4:54 / 19:58 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
pon
4:53 / 19:59 hod.
www.kupaliskohumenne.sk

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

HE-R/0002

SLUŽBY
 Kompletné
REKONŠTRUKCIE BYTOV - bytové jadrá, obklady
a dlažby / sadrokartón / plávajúce
podlahy / omietky sadrové, jemné, SP
1 / maľovanie. Dlhoročné skúsenosti,
prax a ceny práce - naša výhoda. Tel.
0940 110 680.

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

Myšlienka týždňa...

VIDEÁ K VYBRANÝM
ČLÁNKOM NÁŠHO
„Je ťažké urobiť zmenu,
TÝŽDENNÍKA NÁJDETE
ak ľudia nie sú presvedčení, NA NAŠOM YOUTBE
že treba niečo meniť.“ KANÁLI SLOVENSKYVYCHOD
(MAX DE PREE;
nar. 1924 – americký obchodník a spisovateľ)

HE-R/0073

 POTREBUJETE SA ZBAVIŤ NEPOTREBNÉHO ODPADU? Vypraceme vašu pivnicu, dom či byt. Zbavíme vás starého nábytku, plastového
odpadu, gumy, kobercov, spotrebičov a ostatného odpadu. To všetko
bez vašich starostí a spoľahlivo. Info na tel. č. 0940 110 680.
HE-R/0074

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 V
2227;
e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
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Slovenský východ
k nákupu

ZDARMA

SV-Z/000383

né;
ateľni súdu.
bnému úradu
a neprihliada.
ktoré možno

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

LAMELOVÉ DVERE

HE-R/0030

hnutom vzde-

HE-R/0063

SV-Z/000426

unkcii

SV-Z/000427

3191

ROLETY
textilné
plastové

HE/0046

ej medaily.

 Výhodne predám murovanú
CHATU na 3-árovom pozemku v oblasti Brestov. Tel. 0907 562 701.

estnania urobíme ombudsmanov.
tikovi, ktorý stratil tvár plastický chirurg
omôže.
olitike sa čestnosť považuje za vážny hendikep.
a smrdí od hlavy – a niektoré mestá aj od
mátorov a poslancov.
eden kedysi poriadny kohút dnes už len chodí
vať so sliepkami.
trate ružových okuliarov prichádza strata ilúzií.

pon – pia: 16.00 – 20.00 / sob – ned: 8.00 – 20.00 hod.
pohotovosť zabezpečujú verejné lekárne v okresoch 27. 4.
Humenné a Snina
28. 4.
V MICHALOVCIACH:
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
29. 4.
25. 4. Tilia, Nám. osloboditeľov 73
26. 4. U Apolóna, Nám. slobody 12
30. 4.

Juh
Centrum, Pribinova ul. 82
Centrum
Prima, Nám. slobody 5 (AOC)
Jozef, Kalinčiakova ul. 7
Schneider – Kaufland, Dlhá ul. 27
Schneider - Kaufland
Dr. Max - NsP, budova VT nemocn.
Dr. Max - NsP
1. 5. Prima, Nám. slobody
5 (AOC)
Pri medveďoch, Nám.
slobody 1248

17.00 hod. –UTOROK
stavanie mája v podaní FS Zemplín
a 1. mája: 8.002.hod.
– X. ročník
O pohár primátora mesta,
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áranie vody, Rybárske preteky pre deti od 6 rokov (Baňa;
V TREBIŠOVE:
2. 5.pri ŽIGMUND
5. 5. LESANA, LESIA
OSRZ) / 9.30 hod.
– mítingy politických strán (tribúna
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
MENINY
(Květnové povstání českého lidu,25.
19454. /Rodinná
Medzinárodný
deň Ul.
/ 10.00 hod. – XV. ročník jazdeckých pretekov, Jarná cena(Svetový deň astmy)
lekáreň,
pôrodných asistentiek / Svetový deň hygieny rúk)
ark študentov) oslavujú:
/ 10.15 hod. – DH Sečovce (tribúna)3./5.13.45GALINA, TIMEA
Čsl. armády 3724
DEŇ SLOBODY TLAČE – UNESCO
6. 5. HERMÍNA
zapálenie Olympijskej pochodne (pred MsÚ) / 14.00 hod.(SVETOVÝ
–
/ Deň Slnka)
(Medzinárodný deň bez diét) 26. 4. Avicenna, Ul. SNP 89
V HUMENNOM
XXXII. Ročníka Podvihorlatského maratónu, XIV.4.Ročníka
27. 4. Dr. Max – Kaufland,
5. FLORIÁN, FLORIÁNA
7. 5. MONIKA
Oľga Rumlerová, nar. 1933
lovského polmaratónu a I. ročníka Polmaratónskej štafety.(Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov / Medzinárodný deň
ul. 6
(Svetový deň modlitieb za kňazskéKomenského
a rehoľné povolania)
Anna Ferková, nar. 1933
TREBIŠOV
28. 4. Apis, Ul. M.R.
hasičov / Výročie úmrtia M. R. Štefánika)
8. 5. INGRIDA
Jozef Vasiľ, nar. 1950
MsKS
- Deň víťazstva nad fašizmom (Svetový
deň červeného
Štefánika
54 kríža)
Dušan Antolič, nar. 1963
TREBIŠOVSKÝ MAJÁLES
29. 4. Monika, Ul. SNP 1
VANIE MÁJA – na námestí pred ZUŠ v sobotu 30. apríla
30. 4. Dr. Max – Kaufland,
od 16.00 hod. s bohatým kultúrnym programom.
V DEDAČOVE
Komenského ul. 6
skvelou hudbou nabitý film je príbehom dvoch
ATOK JARI – v mestskom parku
v nedeľu 1.
Jozef Krajník, nar. 1955
1.
5.
Schneider
Tesco,
Ul.
MsKSna –amfiteátri
DOM KULTÚRY
sviatkov. Návštevníkom k dispozícii • v interiéri
bratov: charizmatického a temperamentného Franka
od 13.00 hod., pripravený56.jeHUMENSKÁ
kultúrny program
materskýchJAR
HUDOBNÁ
humenského zámku: pondelok – piatok od 9.00
Štefánika
a jeho ambiciózneho, aleM.R.
neskúseného
brata208Joa,
ZUŠ
NA
MIEROVEJ
ULICI
V
HUMENNOM:
do
18.00
hod.,
sobota
nedeľa
od
14.00
do
18.00
a základných škôl, i mládeže folklórnych zoskupení.
V DÚBRAVE
ktorý je majiteľom baru Belgica. Snímka ukazuje
Koncert bývalých absolventov, súčasných žiakov
hod. • v skanzene: pondelok - nedeľa od 9.00 hod.
Mária Kožuškaničová, nar. 1939
opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád,

OPUSTILI
NÁS

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

Spomienka

žko je vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
a Teba zostali nám v skutku
no v krásne
našich spomienky.
srdciach budeš navždy žiť.
ľudia, ktorí pre nás znamenajú
viacstratil
ako ostatní,
Len ten, kto
toho, koho mal rád,
o ťažšie je naučiť sa bez
nich žiť.
pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.

Už uplynulo
dlhých 23.sedemnásť
rokov
stnásť rokov
apríla od smutnej
strádame
Tvoju
prítomnosť
v
našej
víle, kedy nás vo veku 79 rokov
blízkosti. Tú smutnú chvíľu sme opäť
vždy opustil
drahý 23.
otec,apríla,
dedkokedy
a pradedko
prežívali
nás takto
pred sedemnástimi rokmi navždy vo
veku
ndrej B
Y S79Trokov
R I opustil
A N milovaný otec,
dedko a pradedko

Humenného.
Andrej B Y S T R I A N

z Humenného.
ud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, ale
ašich srdciach budeš navždy žiť.
Čas plynie, smútok zostáva...
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

HE-R/0072
SV-Z-R/000868

Spomienka
SPOMIENKA

SV-Z-R/000867

a pedagógov. – v stredu 1. mája o 18.00 hod.
do 19. 00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 2/1 eur.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
ŠVEJKOVÉ PIVNÉ DNI
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
5. – 7. mája na Námestí slobody pred Domom
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
kultúry v Humennom. Viac ako 50 druhov piva, živá
Oresta Dubaya st.
išiel si navždy,
my zostali
sme súťaže
v žiali.
hudba zo Slovenska
i zahraničia,
o zaujímavé
KINO Fajn
mĺkli Tvojeceny.
ústa,
navždy
utícholkaždý
tvojdeňkrok.
Stánky
s pivom otvorené
od 10.00
ÚNOS
do 22.00 hod.
Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie.
MASLOM
Politický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťaišiel na cestu, kamCHLIEB
musí Skaždý
sám,
Ženy sa skrátka
k mužom nehodia...
Príbeh troch dokorán.
mi, únosom prezidentovho syna a podozrivým
n dvere spomienok
zanechal
nám
otvorené
mužov hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov
prepojením medzi zločinom, mafiou, tajnou políciou
niet ho medzi
nami,
a ideálneho
spôsobuveľa
ako v sa
nichzmení...
zotrvať. Obsadenie:
a mocou v polovici deväťdesiatych rokov minulého
D. Žiaranová, J. Loj, B. Deák, M. Mňahončák,
storočia. Príbeh sa začína v momente, keď novinárka
v réžii A. Lelkovej.
– vo štvrtok 11.priateľom
mája o 19.00 a známym,
Marta nájde pred domom v igelitke zakrvavenú
lbokým zármutkom
oznamujeme
hod. Vstupné
13 eur. navždy predišiel
hlavu do
svojho brata. V tej chvíli ešte netuší, že tento
nás 15. apríla vo veku
56 rokov
KAŠTIEĽ
zločin je iba kúskom roztrieštenej skladačky, ktorej
čnosti milovaný –brat,
syn, otec,MÚZEUM
manžel, švagor a súčasťou
krstnýsú aj najvyšší predstavitelia štátnej moci.
VIHORLATSKÉ
c
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Rozhodne sa hľadať pravdu na vlastnú päsť a
54. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy pre
nechtiac sa ocitne uprostred obludného kruhu násilia.
mládež odV15 rokov
Mafiánske praktiky, tajné služby a politika vedú k
ng. Dušan
I Na dospelých
Č U(neprofesionálni
R
výtvarníci, občania
Prešovského kraja, jednotsmrti nevinných. Na nakrúcaní jednej z mimoriadne
Liptovského
Mikuláša,
livci a členovia združení a spolkov amatérskych
náročných scén, počas ktorej horel dvadsaťpäťročný
dák zo výtvarníkov).
Slovenskej
Súťaž nie je Volovej.
žánrovo ani tematický
chlapec v BMW na Karloveskej ceste pri reštaurácii
vymedzená. Uzávierka prijímania prác je 10. 5.
Riviéra, sa zúčastnila aj Anna Remiášová...
2017. a známym, ktorí svojouthriller (SVK), originálna verzia
kujeme blízkym, priateľom
SEZÓNA
– 2. mája oa19.30
hod.
asťou na poslednej LETNÁ
rozlúčke
s našim zosnulým, kondolenciou
kvetinovými
Počnúc nadchádzajúcou letnou sezónou od 1.
BELGICA
rmi zmiernili
žiaľmúzejné
v srdciach
Smútiaca
rodina
mája náš
do 31.nesmierny
októbra 2017 budú
expozície i na duši.
Vitajte v najskazenejšom
bare v Belgicku.
Príbeh
počas týždňa otvorené nepretržite, vrátane štátnych
o eufórii, vzostupe a páde. Energiou pulzujúci a

ktorý nasleduje. Pôvodnú hudbu k filmu zložila
kapela Soulwax.
dráma (BEL/FRA),
české titulkySLNKA
Východ
/ Západ
– 3. mája o 20.00 hod.
pon – DENNÍK
5:14
/ 19:41 hod.
RUŠŇOVODIČA
MAŠINOVODE)
ut – (DNEVNIK
5:12
/ 19:42 hod.

str –
štvr –
pia –
sob –
ned –

5:11 / 19:44 hod.
5:09 / 19:45 hod.
5:07 / 19:47 hod.
5:05 / 19:48 hod.
5:04 / 19:50 hod.

OPUSTILI
NÁS

Snímka o živote nevinných „vrahov“ nominovaná
za Srbsko na Oscara za najlepší cudzojazyčný film,
v réžii a scenára Miloša Radoviča. Podľa štatistík,
každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne
usmrtí 15 až 20 ľudí. Neslávny rekord drží Ilja,
V HUMENNOM
ktorý má na konte
28 zabití. Rušňovodičom
Margita
Kováčová,
nar. 1939sa stal
rovnako
ako
jeho
otec
či
dedo
na prahu dôchoMikuláš
Dudič, nar. a1947
dku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi
Ján
Tkáč,
nar.
1950
Simovi. Ten sa však odmieta zmieriť s faktom, že
by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa
V
SNINE
nehode
nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima
Anna Kračuniková,
nar.
obchádzajú.
Ilja začína mať obavy,
že sa1928
z jeho syna
Štefan
1935
„poriadny“Karľa,
rušňovodičnar.
nestane
a tak berie veci do
vlastných nar.
rúk... 1936
Anna Telváková,
čierna komédia
(SRB/CHRO),nar.
české1945
titulky
Emília
Demčáková,
– 4. mája o 19.30
hod., 6. 5. oHámroch)
17.30 hod.
(pochovaná
v Zempl.
STRÁŽCOVIA
GALAXIE
Viera Džulová,
nar.
1966 2
(GUARDIAN OF THE GALAXY 2)
Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia
VjehoSTRÁŽSKOM
excentrických priateľov sa vydávajú cez naFedor Malík,
1938
jvzdialenejšie
končinynar.
vesmíru,
aby opäť zachránili
Galaxiu a tajomstvo jeho rodičov. Starí nepriatelia sa
V DLHOM
N/CIR.
stávajú
novými spojencami
a na pomoc prichádzajú
ajMargita
ďalšie obľúbené
postavy z nar.
rozpínajúceho
Burdová,
1948 sa filmového vesmíru štúdia Marvel... a to všetko v rytme
najväčších hitov 70-tych rokov.
V KOŠKOVCIACH
akčný, sci-fi, komédia
(USA),nar.
slovenské
titulky – 5.
Miroslav
Lešňak,
1955
mája o 16.30 hod., o 19.30 hod. – 3D verzia, 6. 5.
19.30 hod., 7. 5. o 19.30 hod. – 3D verzia.
V oLUKAČOVCIACH
BABY ŠÉF
Mária Ivanová,
nar.BABY)
1932
(THE BOSS
Navonok pôsobí ako milé bábätko, ale vo svojom
V
PICHNIACH
vnútri
je to skúsený biznismen posadnutý obchodZuzana
Džupinková,
nar. 1933
nými úspechmi.
Pracuje pre organizáciu
BabyCorp
a jeho Čopik,
hlavným poslaním
je zistiť, prečo deti
Pavol
nar. 1958
prehrávajú na trhu rodičovskej
(pochovaný
v Snine)lásky. Konkurenčná
spoločnosť Šteňa a. s. namiesto detí presadzuje
do rodín
malých chlpatých
domácich maznáčikov.
V
ZEMPLÍN.
HÁMROCH
Vydáva sa preto
na špeciálnu
misiu za záchranou
Gustáv
Vozár,
nar. 1936
rodičovskej lásky.

V MODRE NAD CIROCHOU
Evžena Žinčáková, nar. 1930
V NOVEJ SEDLICI
Ján Fedorjak, nar. 1925
V STRÁŽSKOM – KRIVOŠŤANY
Irena Rohaľová, nar. 1932
V UBLI
Ing. Ján Štec, nar. 1960
VO VOLICI
Alexander Revák, nar. 1955
animovaná komédia (USA), slovenský dabing
– 6. a 7. mája o 15.30 hod.
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodičia bratov Igora a Davida chystajú zlatú svadbu.
Z Kanady priletí ich bratranec Ondra, povahou
dobrodruh. Bratom napadne, že najlepšie by bolo
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke len v trojici
ako za starých časov. Trochu sa to ale zmenilo.
Napríklad, že Igor a David sú ženatí a majú deti.
Ondra prichádza so svojou priateľkou. A tak teraz už
10-členná expedícia sa vydá na dvojdňovú plavbu
vpred dobrodružstvám a množstvu bláznivých
zážitkov...
komédia (CZE), originálna verzia
– 7. mája o 17.30 hod.
RÝCHLO A ZBESILO 8
(THE FATE OF THE FURIOUS)
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. Budú sa
diať veľmi nečakané veci… Proti „rodine“ bude stáť
nielen veľmi schopná a nebezpečná hackerka, ale
celkom prekvapivo aj jeden z jej členov. Spoločne
sa budeme presúvať z divokého pobrežia exotickej
Kuby cez upchaté ulice New Yorku až na pusté
ľadovce v Barentsovom mori, aby sme si užili ďalšiu
nezabudnuteľnú jazdu.
akčný thriller (USA), slovenské titulky
– 8. mája o 16.30 hod.
CUKY LUKY FILM
Príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich
navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) je neuznaná
video- blogerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana
Šebová) celebrita na výslní, ktorá má všetko, čo by si
človek mohol priať. Okrem jednej veci. Lásky. Aby
Luky získala muža svojich snov, musí z obyčajnej
ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou
obyčajnou ženou bude práve expertka na trapasy,
Cuky?
komédia (SVK), originálna verzia
– 8. mája o 19.30 hod.
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Za posledné miesto sa mladučkí basketbalisti hanbiť nemusia.
-MJK-, Humenné
Nadstavba mládežníckej súťaže v podobe humenských
mladších žiakov
napísala v sezóne
2016/17 svoju poslednú kapitolu v nedeľu
30. apríla napoludnie. Aj keď sa so
sezónou rozlúčili zverenci trénera Petra Adamca
posledným miestom v tabuľke, ich „odchod“ na
súťažné voľno bol dôstojný s evidentne zlepšeným

Náporu súpera (J. Novotný) odolával aj Viliam
Vaceľ (s loptou). | FOTO MJK

herným prejavom. Na
svojich dvoch súperov
o 5. až 9. miesto súťaže
I. ligy skupiny Východ,
v podobe Rožňavy
a Kežmarku, hráči 1.
Basketbalového klubu
Humenné nevyzreli.
V oboch prípadoch si
pripísali z dvojzápasov
prehry.
Poslednými dvoma
duelmi sa mohli najmladší basketbalisti Domino Zeleňák (s loptou) a Ján Balogáč (v žltom drese) rozohrali partiu
z Humenného ukázať proti Kežmarčanom. | FOTO MJK
pred rodičmi na svojej
1.BK HUMENNÉ – BK MŠK KEŽMAROK
domácej palubovke Mestskej športovej haly. Príprav26:64 (7:21, 3:17, 16:14, 0:12)
ná fáza bola intenzívna, na nimi predvedenú hru sa
a 25:75 (0:29, 10:14, 6:14, 9:18)
už dá pozerať. Pod humenskými deravými košmi
privítali Humenčania o niečo skúsenejšieho súpera 1.BK: K. Gavaľa 7, D. Zeleňák 6, V. Vaceľ 4, S. Kaz Kežmarku. Kvalitnejšia hra Tatrancov, zdravší duch roľ 2, A. Pankovčin 2 (J. Jakubov 2, D. Mráz 2, T.
po víťazstve, vyzretejší prejav po každej hernej strán- Jakubov 1, M. Lecák, Š. Stanko, J. Balogáč); resp. D.
ke, aj to bolo zárukou výhier hostí v oboch prípadoch Mráz 5, S. Karoľ 5, D. Zeleňák 4, A. Pankovčin 3, J.
dvojzápasu. Dve bodovo „mŕtve“ štvrtiny na domácej Balogáč 2, J. Jakubov 2, K. Gavaľa 2, M. Lecák 2, Š.
strane sú toho výsledkom. Popracovať treba určite na Stanko, T. Jakubov, V. Vaceľ. Tréner: Peter Adamec.
celkovom rozhľade a čítaní hry. Aj keď sa konečné BK MŠK: M. Ohalek, T. Soják, M. Antal, J. Vavrošek,
skóre zdá byť dosť negatívne, v hre hráčov 1. BK M. Košut (M. Šterbák, J. Magyar, J. Ferenčák, J. NoHumenné je evidentne vidieť zlepšenie. A možno sa, votný, J. Konhoľ, J. Horoba). Tréner: J. Juhász.
ak chalani vytrvajú pod deravými súťažnými košmi, Rozhodovali: Viazanko – Langer.
rodí nový zdravý základ pre basketbalovú budúcnosť
v Humennom.
Zrejme radosť z vyhratej tretej štvrtiny (16:14) a samotná fyzická vyčerpanosť bola výsledkom bezbodoI.LIGA MLADŠÍ ŽIACI – sk. Východ
vej poslednej fázy prvého zápasu a hneď prvej štvrtiny
nadstavba o umiestnenie 5. – 9.
druhého duelu (0:29) zo strany domácich. Za stavu

Pasovačka pri streľbe na kôš dvoch vysokých
hráčov – J. Jakubov bráni M. Antala. | FOTO MJK

0:15 v úvode druhého stretnutia si tréner Adamec pýtal oddychový čas. Viazli prihrávky, ktoré zachytával
súper, domáci sa nedostali ani spod vlastného koša,
keď ich prevýšili hostia. Jednoduchým spôsobom si
uchmatli loptu a pokračovali v streľbe už iba spod
koša, ani sa nenabehali. Humenčanom robila problém

Kolektív mladších žiakov 1. BK Humenné v sezóne 2016/17 obohatili aj títo mládenci. Vľavo predseda klubu Jožko Babjak, vpravo tréner mladších žiakov Peťo Adamec. | FOTO MJK
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Evidentné herné zlepšenie však prišlo na konci sezóny

aj clona hostí, museli sa teda spoliehať často na streľbu z diaľky. Tatranci sa, naopak, poľahky predierali
domácou obranou. Výškou disponujúci niektorí hráči
súpera si mohol užívať doskoky nepresných zakončení domácich. Veď aj tak skončila prvá štvrtina, 0:29.
Vcelku vyrovnanou druhou časťou zápasu (10:14)
potešili zverenci trénera Adamca. Postupne Balogáč
(2:33), J. Jakubov (4:37), Mráz (5:41 z trestného hodu
a 10:43) i Pankovčin (7:41 a 8:41 z trestného hodu)
sa zaslúžili o mierne zdramatizovanie vývoja. Druhá
a tretia štvrtina sa pre Humenčanov trochu bodovo
naplnila, ale nie dostatočne. V tretej 8-minútovke sa
bodovo presadila iba dvojica – kapitán družsva K. Gavaľa (12:45) a Zeleňák (14:49, 16:57). Súper vhodne
vypichoval lopty tesne pred zakončením domácich aj
v štádiu prihrávok. Aj napriek vysokému bodovému
manku domácich posledná súťažná štvrtina sezóny
trochu posmelila. Zabodovali – Mráz (18:59), Karoľ
(20:61 a 21:61 z trestného hodu) i Lecák (23:68). Po-

Alan Pankovčin (s loptou) sa zbavil súpera. | FOTO MJK

sledné slovo v zápase mal predsa len domáci hráč, Sebastián Karoľ, ktorý stanovil konečný rezultát sezóny
mladších žiakov 1. BK Humenné na 25:75.

Sebastiánovi Karoľovi (s loptou) patril posledný
bodový zápis tejto sezóny. | FOTO MJK

Pohodička na strane kežmarského družstva (na palubovke modré dresy) a nespokojnosť
domácej striedačky (v pozadí v žltých dresoch). | FOTO MJK

Najvyšší a najnižší hráči na palubovke 1. BK
Humenné – Martin Lecák (vľavo) a Dávid Mráz,
všade prítomný a všade prvý. | FOTO MJK

Charizmatický Jožko Jakubov (vpredu s loptou)
z tímu humenských basketbalistov. | FOTO MJK

Kapitán humenských mladých basketbalistov
– Kristián Gavaľa (s loptou) prenasledovaný G.
Magyarom. | FOTO MJK

Nováčikovská daň nesmie odradiť, súťažné skúsenosti ich posúvajú ďalej

-MJK-, (dm); Družstevná pri H., Kamenica n/Cir.
Box nie je o bezhlavom otĺkaní súpera. Za týmto tvrdým druhom športu sa
ukrýva náročná fyzická i psychická príprava, a obrovská sebadisciplína. Členovia ŠK Miko fit-box nezaháľali ani počas
veľkonočných sviatkov a svedomito sa
pripravovali na ďalšie kolo súťaže II.
slovenskej ligy v boxe. Turnaj sa uskutočnil 22. apríla v Družstevnej pri Hornáde.
Do víru pätnástich zápasov zasiahlo aj
kvarteto boxerov z Kamenice nad Cirochou
pod dohľadom trénera Mariána Mika. Svoju súťažnú premiéru si „užil“ v dorasteneckom ringu váhovej kategórie do 75 kg Branislav Kalanin. „Aj keď to bol jeho prvý
zápas, Braňo sa doň pustil horlivo a bojovne. No zaplatil nováčikovskú daň, keď
svoje sily a súperovi z Košíc podľahol v prvom kole systémom RSC. Dúfam, že ho
táto negatívna skúsenosť posilní a prinúti
k náročnejšiemu tréningovému procesu,“
uviedol tréner M. Miko na margo premiérového výkonu svojho zverenca. Ján Rak
predviedol v mužskej kategórii s váhou do
75 kg pekný technický box a zvíťazil 2:1
na body nad súperom z usporiadateľského

klubu. Tretím bojovníkom kamenického „Som veľmi rád, že môžem pracovať chová slušných ľudí. Takto pripravení a aj
klubu bol Samuel Hrivňák, ktorý nastúpil s týmito skvelými mladými ľuďmi a som v ťažkých životných situáciách to nevzdado svojho druhého zápasu v mužskej váho- na nich patrične hrdý. Verím, že aj tento jú a budú bojovať rovnako ako v ringu,“
vej kategórii do 81 kg. Samo aj jeho súper tvrdý, no pre mnohých krásny šport plný konštatoval tréner Marián Miko na adresu
z Popradu predviedli veľmi pekný, silovo sebadisciplíny a tvrdej práce z nich vy- všetkých svojich zverencov.
veľmi vyrovnaný
zápas. Rozhodcovia
sa však vo svojom
konečnom hodnotení
priklonili na stranu
súpera. Vcelku odhodlane vstúpil do
ringu Tomáš Zajac
v kategórii mužov
do 81 kg, pre ktorého jeho súper nebol
neznámym. „Tomáš
už s týmto súperom
boxoval a po vyrovnanom zápase vtedy
prehral na body. Ale
tentokrát sa pripravil zodpovednejšie
a pracoval na sebe
tvrdšie. Svojmu súperovi na domácej
pôde nedal šancu
a zvíťazil na body
rozdielom
2:1,“ Chlapci od Cirochy na turnaji pri Košiciach - zľava: Samuel Hrivňák, Branislav Kalanin, tréner Marián Miko, Ján Rak a Tomáš
upresnil Miko.
Zajac. | FOTO ARCHÍV MM
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FUTBALOVÝ SERVIS
FORTUNA LIGA – 29. kolo

IV. LIGA SEVER – 23. kolo

RUŽOMBEROK
– ZEMPLÍN MICHALOVCE
3:1 (2:0)
G: 32. a 54. J. Mareš, 37. T. Ďubek
– 81. F. Serečin.
ŽK: bez kariet. R: G. Michlian – R.
Bobko, M. Súkeníková. D: 1 223.
MFK: M. Macík – D. Kružliak, J.
Maslo, M. Faško, Pe. G. Andrezly,
J. Mareš, M. Nagy (78. D. Takáč),
Š. Kupec, Pe. Maslo, E. Daniel (74.
M. Lačný), T. Ďubek (67. T. Gerát).
Tréner: N. Hrnčár. MFK Zemplín:
P. Macej – J. Grič, I. Žofčák (46. J.
Vajs), M. Sipľak, M. Koscelník, M.
Kolesár, Pe. Kavka (32. M. Regáli),
K. Qose, K. Kushta (75. V. Bragin),
A. Dimitriadis, F. Serečin. Tréner:
A. Šoltis.

RASLAVICE – FK HUMENNÉ
0:0
ŽK: 81. Janík, 85. Tomáško, 87.
Gombár – 27. Križanovský, 35. Z.
Cigán, 38. M. Cigán, 74. Šatník.
ČK: nikto – 19. J. Bialončík (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou). R: P.
Adamčo – I. Jurášek, P. Berta. D:
100.
OFK-SIM: T. Vaško – M. Leško,
R. Demko, T. Tomáško, M. Janík,
M. Luščák, B. Guman, V. Gombár,
Pe. Palko, M. Kamenčík, E. Lazur
(83. M. Tomáško). Tréner: Pe. Stanek.
FK: D. Vohar – N. Sališ (46. Pe.
Petričko), C. Vasiľ, Z. Cigán, M.
Babin, J. Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, J. Šaro, M. Cigán (90. Pe. Šimco), D. Šatník (89.
L. Krajník). Tréner: J. Valkučák.

• Trnava – Slovan Bratislava 0:3,
Podbrezová – Zlaté Moravce 2:0,
Dunajská Streda – Senica 1:0, Trenčín – Žilina 2:1, Prešov mal voľno.
Žilina
26 19 4 3 70:22
Slovan BA
27 16 3 8 46:29
Podbrezová
26 11 8 7 30:24
Trenčín
27 12 5 10 43:42
Ružomberok
26 11 7 8 48:36
Dunaj. Streda
26 9 10 7 32:28
Trnava
26 9 7 10 26:32
Michalovce
27 8 5 14 34:50
Senica
27 6 7 14 21:30
Zl. Moravce
25 5 6 14 24:43
Prešov
25 3 8 14 14:52
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže
odstúpil.
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61
51
41
41
40
37
34
29
25
21
17

III. LIGA VÝCHOD – 23. kolo
Snina mala voľno * Trebišov – V.
Opátske 1:0, Vranov n/T. – Stropkov 1:0, Giraltovce – Prešov B 0:1,
V. Revištia – Pušovce 7:0, Sabinov
– Plavnica 0:2, Svidník – Svit 3:1,
Bardejov. N. Ves mala voľno.

• Spiš. Podhradie – Záhradné 2:0,
Kračúnovce – Fintice 4:0, Ľubotice
– Šariš. Michaľany 1:4.
Šariš. Michaľany 21 17 3 1 65:17 54
Záhradné
21 16 2 3 49:17 50
Kračúnovce
22 13 3 6 38:21 42
Dlhé Klčovo
22 10 6 6 42:33 36
Spiš. Podhradie 22 10 4 8 37:24 34
Raslavice
21 9 6 6 43:22 33
Medzilaborce
21 9 5 7 39:37 32
FK Humenné 21 9 4 8 40:27 31
Pakostov
22 10 1 11 36:37 31
Radvaň n/L.
21 8 4 9 34:29 28
Ľubotice
22 6 5 11 30:50 23
Fintice
21 5 5 11 18:37 20
Zámutov
21 5 2 14 18:42 17
V. Tatry
20 2 4 14 10:61 10
Štrba
20 1 4 15 17:62 7
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO
-DUKELSKÁ – 19. kolo
Jasenov – Soľ 4:4 (1:2), G: 45.
a 87. R. Chalupka, 57. V. Veselovskyy, 85. Pe. Šamo – 14. (11 m)
a 70. A. Hricov, 33. M. Sakala,
60. M. Hajník. ČK: 31. L. Behun
(Jasenov). / Kochanovce/Brekov –
Sačurov 4:0 (3:0), G: 42. a 83. M.
Rada, 7. Ľ. Šimai, 23. Pe. Šimai. /
N. Hrušov – Ptičie 3:1 (1:0), G:

• Seč. Polianka mala voľno.
Soľ
18 16 2 0 48:11
Jasenov
18 15 1 2 52:25
Kamenica n/Cir. 18 9 3 6 26:22
Hencovce
17 8 5 4 33:20
Ptičie
18 8 1 9 36:36
Stakčín
17 6 5 6 27:24
N. Hrušov
17 6 4 7 32:28
Kochanovce/Brekov 17 7 0 10 28:26
Sačurov
18 7 0 11 29:35
Bystré
17 5 2 10 18:33
Seč. Polianka
17 5 1 11 20:40
Ulič
18 4 3 11 30:50
Sedliská
18 3 3 12 22:51
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad
Topľou zo súťaže odstúpilo.

50
46
30
29
25
23
22
21
21
17
16
15
12

I.TRIEDA OBFZ HE – 19. kolo
Belá n/Cir. – Lackovce 3:0 (3:0),
G: 4. J. Skarba, 22. Pa. Kirňak, 30.
V. Diňa. / Dlhé n/Cir. – Lukačovce
2:0 (1:0), G: 42. P. Milčík, 62. K.
Vudmaska. / Koškovce – Udavské
4:2 (2:0), G: 84. a 89. D. Benec, 10.
P. Ferenc, 19. M. Ferenc – 47. M
Petko, 49. A. Timuľak. * N. Ladičkovce – V. Sitnica 2:0 / Lieskovec
– Borov 1:0 / Ubľa – Papín 3:0 /
Krásny Brod – V. Hrušov 4:1.
V. Hrušov
Borov
Ubľa
Dlhé n/Cir.
Belá n/Cir.
Krásny Brod
N. Ladičkovce
Lukačovce

19 16 2 1 57:17 50
19 11 3 5 45:18 36
19 9 4 6 34:26 31
19 8 6 5 32:27 30
19 8 5 6 39:25 29
19 9 2 8 36:37 29
19 8 2 9 47:42 26
19 7 3 9 32:39 24

Koškovce
Udavské
Papín
V. Sitnica
Lieskovec
Lackovce

19
19
19
19
19
19

7
6
6
5
4
4

3
4
3
4
6
3

9
9
10
10
9
12

25:34
37:52
27:44
26:38
23:36
26:51

24
22
21
19
18
15

II.TRIEDA OBFZ HE – 19. kolo
N. Sitnica – Brestov 2:0 (2:0),
G: 18. M. Čirák, 24. O. Olexik. *
Ňagov – Hrubov 6:1 / Kolonica
– Ohradzany 0:1 / Hrabovec n/L.
– Turcovce 3:2 / Zemplín. Hámre –
Zubné 0:0 / Ulič. Krivé – Rokytov
pri HE 3:1 / Habura – Rovné 3:2.
Ohradzany
N. Sitnica
Zemplín. Hámre
Zubné
Brestov
Ňagov
Habura
Rovné
Ulič. Krivé
Turcovce
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Kolonica
Hrubov

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
12
10
9
10
10
9
9
6
6
5
5
5
0

2
3
5
6
3
2
4
2
4
4
4
2
1
2

2
4
4
4
6
7
6
8
9
9
10
12
13
17

57:16
53:19
35:25
43:22
36:29
45:32
41:27
49:32
38:55
30:39
33:58
21:58
35:51
17:70

47
39
35
33
33
32
31
29
22
19
19
17
16
2

POHÁR NEXIS FIBERS a
OBFZ HE
– semifinále (odvety)
Belá n/Cir. – Ubľa 2:1 (0:1), G:
49. (11 m) Pa. Kirňak, 82. T. Pavlina – 40. L. Pavlina. ŽK: 17. Kudravý – 9. Pekar, 47. Kozak. R: Pe.
Turčík – J. Buchlak, J. Skalka. / Borov – Vyšný Hrušov 3:4 (0:3), G:
47. a 77. (oba z 11 m) M. Mamaj,
67. D. Olah – 8., 19. a 37. M. Sabo,
90. M. Kurtak. ŽK: 10. Mamaj, 45.
A. Černega – 6. Gutič, 51. Mižík,
52. Uhľár, 65. Sabo. R: M. Sopirjak
– L. Grajcár, M. Jelinek.
Prvé zápasy * V. Hrušov – Borov
1:0, Ubľa – Belá n/Cir. 1:2. * Finálovú dvojicu tvoria TJ Slovan Belá
nad Cirochou a TJ Rozkvet Vyšný
Hrušov.
-MJK-

INZERCIA
HE-S/0042

Trebišov
19 14 2 3 48:10 44
V. Opátske
20 11 7 2 46:19 40
Vranov n/T.
20 10 3 7 28:18 33
Giraltovce
20 9 5 6 32:16 32
Svidník
20 9 3 8 36:30 30
Snina
20 7 8 5 37:23 29
Bard. N. Ves
18 8 3 7 32:35 27
Svit
18 7 5 6 34:26 26
V. Revištia
19 7 4 8 29:26 25
Plavnica
20 7 4 9 29:32 25
Sabinov
19 6 6 7 33:33 24
Stropkov
19 6 5 8 27:26 23
Prešov B
21 5 5 11 31:37 20
Pušovce
21 1 0 20 7:118 3
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo súťaže odstúpili.

Medzilaborce – V. Tatry 4:1 (3:0),
G: 11. a 18. Pa. Hrehovčík, 4. vlastný (J. Migač), 68. Ľ. Horochonič
– 58. A. Adam. / Pakostov – Štrba
2:1 (0:1), G: 49. vlastný (M. Mačak), 88. A. Dubas – 39. M. Mlynár.
/ Dlhé Klčovo – Radvaň n/L. 1:1
(0:0), G: 47. J. Kováč – 90. D. Legdan. / Zámutov mal voľno.

14. (11 m) a 88. M. Palko, 70. M.
Baran – 49. V. Melník. ČK: nikto –
65. S. Lancoš (po 2. ŽK). / Hencovce – Ulič 5:3 (4:0),. G: 4. a 70. M.
Hajdúch, 23. a 45. R. Homoľa, 16.
M. Venceľ – 65. M. Kočan, 87. (11
m) D. Janko, 90. P. Vasko. / Bystré
– Kamenica n/Cir. 1:0 (0:0), G:
68. D. Vravec. ČK: 62. V. Suchanič
(Kamenica). / Stakčín – Sedliská
5:0 (1:0), G: 51., 55. a 69. (11 m)
E. Hanc, 7. E. Kira, 53. Mat. Dudič.
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Svetový hokejový šampionát bez opôr zo zámoria. Cíger ešte nemá jasno v nominácii
-MJK-, zdroj: TASR
Krátko pred
Majstrovstvami
sveta v hokeji v Nemecku
a Francúzsku
(5. – 21. mája
2017) zaknihoval v tohtoročnom seriáli
Euro Hockey
Challenge slovenský reprezentačný výber trénera
Zdena Cígera v ôsmich medzištátnych
stretnutiach päť víťazstiev a tri prehry.
V príprave na MS sa Slováci stretli dvakrát s Dánskom, so Švajčiarskom, s Fínskom a Nórskom. V závere uplynulého
týždňa preverila slovenskú reprezentáciu generálka pred odchodom do Kolína
nad Rýnom - dvojzápas s nórskym výberom v Hamare. Po nedeľňajšom návrate
na Slovensko mal tréner Cíger oznámiť
konečnú nomináciu na svetový šampionát. Stane sa tak však až v utorok.
Naši hokejisti si viac užívali ľad súperov
ako vlastný. S Dánmi vyhrali dvakrát (2:0 a
2:0), rovnako s Nórmi (3:2 a 3:0), pred zrakom svojich fanúšikov neuspeli s Helvétmi
(1:2 a 0:3), s Fínmi raz prehrali (0:3) a raz
zvíťazili (3:2).
Nominácia SVK v Nórsku
Brankári:
Július Hudáček (Örebrö HK, Švédsko), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové,
ČR), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR).

Obrancovia:
Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš
(HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát
(HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fínsko), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rusko/KHL),
Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján
Brejčák (MODO Hockey, Švédsko), Dominik Graňák (Rögle BK/Švésko), Lukáš
Kozák (MHC Martin), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Adam Jánošík (Liberec,
ČR), pridá sa v najbližších dňoch: Michal
Sersen (Banská Bystrica).
Útočníci:
Martin Bakoš (Červená hviezda Kchunlun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC
Vítkovice, ČR), Vladimír Dravecký (HC
Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC
Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger
(HC Plzeň, ČR), Libor Hudáček (Örebrö
HK, Švédsko), Jakub Suja (HC Košice),
Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš
Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej
Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek
Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej
Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla
Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov,
ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fínsko), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR),
Mário Bližňák (Liberec, ČR), Radoslav
Macík (HK Nitra), pridajú sa v najbližších
dňoch: Tomáš Zigo, Tomáš Matoušek a
Pavol Skalický (všetci Banská Bystrica).
Realizačný tím:
Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič
a Július Šupler (asistenti trénera), Peter
Kosa (tréner brankárov), Róbert Bereš
(kondičný tréner), Viktor Fábik a Andrej
Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka
(masér), MUDr. František Okál (lekár),

Rastislav Ladecký (výstrojový manažér),
Igor Andrejkovič (video-analytik), Roman
Ulehla (team manažér).

Ešte vždy nie je rozhodnuté, kto bude
našu krajinu reprezentovať v Kolíne nad
Rýnom a v Paríži. Po záverečnom zápase
prípravy sa tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger vyjadril, že sa ešte musí
rozhodnúť pri siedmich hráčoch, prevažne
v útoku. Potrebuje tak viac času na svoje
rozhodnutie a konečnú nomináciu oznámi, pravdepodobne, až v utorok večer.
„Na šampionát môže ísť dvadsaťpäť hráčov, takže máme pred sebou ešte niekoľko
hodín rozhodovania. Čakali sme ako sa
vyvinie zápas s Nórskom, doma sme mali
ešte zranených Ivana Švarného a Libora
Hudáčka. Musíme nad konečnou nomináciou ešte popremýšľať,“ konštatoval tréner
Zdeno Cíger.
Hokejový fanúšik má pred sebou porciu
64 hokejových zápasov, ktoré odštartujú zápasy Švédska s Ruskom a Fínska s
Bieloruskom. Hostiteľmi svetového šampionátu v termíne 5. – 21. mája budú dve
krajiny, Nemecko a Francúzsko. Zápasy
v dvoch skupinách sa odohrajú v halách
Lanxess Arena (Kolín nad Rýnom) s kapacitou 18 500 divákov a v zrenovovanej
AccorHotels Aréne vo štvrti Paríž Bercy s
kapacitou 14 500 divákov.
Skupina A (Kolín nad Rýnom, Nemecko)
* Rusko, USA, Švédsko, SLOVENSKO,
Nemecko, Lotyšsko, Dánsko, Taliansko.
Skupina B (Paríž, Francúzsko) * Kanada,
Fínsko, Česká republika, Švajčiarsko, Bielorusko, Nórsko, Francúzsko, Slovinsko.

Slováci vykorčuľujú na šampionát v nemeckom Kolíne nad Rýnom zápasom proti
Taliansku v sobotu 6. mája o 16.15 hod.,
potom hneď v nedeľu 7. mája o 20.15
hod. proti Lotyšsku, v utorok 9. mája
o 20.15 hod. vyzvú Dánsko, v stredu 10.
mája o 20.15 hod. Nemecko, v sobotu 13.
mája o 16.15 hod. ich čaká nepríjemný
súper z Ruska, o deň neskôr v nedeľu 14.
mája o 16.15 hod. výber Spojených štátov
amerických a v utorok 16. mája skupinovú
fázu (verme, že s postupujúcimi ambíciami) ukončíme o 12.15 hod. zápasom proti
Švédom.
Štvrťfinálové zápasy sú na programe 18.
mája v Kolíne a v Paríži. Semifinálové
dvojice sa stretnú na ľade Lanxess Arena
20. mája, rovnako v nemeckom Kolíne nad
Rýnom uvidia fanúšikovia zápas o tretie
miesto 21. mája popoludní s finálovým večerným vyvrcholením v ten istý deň.
piatok 5. mája * Švédsko – Rusko (16.15
hod.), Fínsko – Bielorusko (16.15 h.), USA
– Nemecko (20.15 h.), Česká republika –
Kanada (20.15 h.).
sobota 6. mája * Lotyšsko – Dánsko
(12.15 h.), Švajčiarsko – Slovinsko (12.15
h.), Slovensko – Taliansko (16.15 h.), Bielorusko – Česko (16.15 h.), Nemecko –
Švédsko (20.15 h.), Nórsko – Francúzsko
(20.15 h.).
nedeľa 7. mája * Taliansko – Rusko
(12.15 h.), Slovinsko – Kanada (12.15 h.),
USA – Dánsko (16.15 h.), Fínsko – Francúzsko (16.15 h.), Lotyšsko – Slovensko
(20.15 h.), Nórsko – Švajčiarsko (20.15 h.).
pondelok 8. mája * Nemecko – Rusko
(16.15 h.), Bielorusko – Kanada (16.15 h.),
USA – Švédsko (20.15 h.), Fínsko – Česko
(20.15 h.).

Pozícia „čiernych tigrov“ je zatiaľ neohrozená, aj bez účasti najskúsenejších
-MJK-, (tp); Trenčín, Snina
Aj druhé kolo Slovenského pohára
Taekwondo WTF potvrdilo dominanciu sninských „čiernych tigrov“. Druhý aprílový víkend sa pod
hradom Matúša Čaka v Trenčíne
uskutočnil medzinárodný turnaj
TRENČÍN OPEN 2017. Súťaže sa
zúčastnilo 222 pretekárov z 22 klubov
piatich štátov. Sninské taekwondo zastupoval klub Black Tiger Taekwondo
Klub Snina, tentokrát pod vedením
trénerskej dvojice Karola Legemzu 1.
Dan a MUDr. Nikoly Sidorovej, ktorá sa predstavila opäť ako asociačná
lekárka.
Sninčania boli tentokrát oslabení o svojich dvoch najúspešnejších reprezentantov a hlavného trénera klubu (v tom termíne „skúšala šťastie“ trojica Kukura,
Matiko a tréner T. Potocký v Bulharsku
na európskom šampionáte seniorov do

21 rokov v bulharskej Sofii – písali sme
v č. 16 z 18. 4. 2017 nášho týždenníka).
Celkovo sa „čiernym tigrom“ v oklieštenej zostave podarilo vyzbierať – 15-krát
zlato, 5-krát striebro, 6-krát bronz, raz
piate miesto a sninským taekwondistom
sa ušla aj jedna diskvalifikácia (Jakub
Špitalik nesplnil limit svojej súťažnej
váhy).
Najcennejším zlatým kovom prispeli
do zbierky vo svojich kategóriách: M.
Kepič (-24 kg), O. Bromberger (+44
kg), M. Štofik (-41 kg), A. Chimčak
(-26 kg), D. Považancová (-22 kg), A.
Mandzaková (-37 kg), K. Mandzáková
(-55 kg), P. Petro (-41 kg), Š. Fráter (-33
kg), J. Kohut (-50 kg), T. Haburaj (-55
kg), J. Haburaj (-49 kg), P. Gunár (-63
kg), S. Surmaj (-51 kg), B. Krupjaková (-45 kg). Strieborné medaily sa ušli
cvičencom ako: S. Britan (-63 kg), T.
Kamenca (-58 kg), M. Kerekaničová
(-52 kg), M. Suchý (-68 kg) a L. Onderčinová (-44 kg). Bronzové priečky ob-

sadili: M. Mikula (-36 kg), J. Surinčak cvičencom klubu, mestu Snina a spon(-55 kg), P. Gunár (-63 kg), T. Kamenca zorom klubu.
(-59 kg), A. Krupjaková (-30 kg) a J.
Legemza (-34 kg). Nepopulárne piate Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)
miesto obsadila najmenšia a najmladšia bol uhorský šľachtic a vojvodca. V
bojovníčka sninských taekwondistov, súdobých reáliách bol najmocnejším
iba 5-ročná Natália Kresáčová vo váho- vládcom celého súčasného západného a
vej kategórii do 20 kilogramov.
stredného Slovenska. Zároveň si vyslúžil
Z celkového počtu zúčastnených klu- prezývku „pán Váhu a Tatier“.
bov si Sninčania vybojovali
v Trenčíne druhé
miesto v súťaži
družstiev a cenné
body do Slovenského pohára. Aj
po druhom kole
je BTTK Snina
o 16 bodov vo
vedení košickým
Ilyo TKD ŠKP.
Poďakovanie,
ako obvykle, patrí
všetkým rodičom Sninskí taekwondisti si zachovali vedúcu pozíciu v Slovenskom pohári.
| FOTO ARCHÍV TP
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Horné Považie vyplavilo päť medailí humenským „piraňkám“
na Horné Považie dve dievčatá a štyria
chlapci.

(jpnc), -MJK-; Žilina
Mladí plavci slovenských klubov vo veku
9 - 12 rokov sústredili svoje sily a talent
v dňoch 22. a 23. apríla v rámci 2. kola
pretekov Slovenského pohára žiakov
v dlhom 50-metrovom bazéne mesta
Žilina. Na štart sa prihlásilo 386 pretekárov (180 chlapcov a 206 dievčat) z 35
slovenských klubov. Za Plavecký klub
Chemes Humenné, s dvojicou trénerov
Jánom Pencákom a Luksajom, cestovali

Desaťročný Oliver Verba zaplával strieborného motýlika na 100 m časom 1:27.15
min. a v disciplíne 100 m prsia mu čas
1:42.04 min. postačoval na bronzovú medailu. Dvakrát skončil tesne za pódiovým
umiestnením, na štvrtom mieste - 50 m motýlik a 200 m polohové preteky.
Jedenásťročný Dominik Luksaj svojimi osobnými rekordami v prsiarskych
disciplínach (100 m – 1:28.32 min. a 200
m – 3:11.61 min.)
prekonal všetkých
súperov a dvakrát
sa na jeho hrudi na
stupni víťazov zaligotali zlaté medaily.
Dvanásťročný
Martin Ján Vaceľ v motýliku
a prsiach na 200
m obsadil zhodne piate miesto,
rovnako šiesty dohmatol v motýliku
a prsiach na polovičnej trati 100 metDominik Luksaj (uprostred) triumfoval dvakrát v prsiarskych rov. Michal Pandoš
bol najlepší siedmy
disciplínach. | FOTO PS SPF

Šestica plavcov PK Chemes Humenné s trénerom Luksajom v Žiline. | FOTO ARCHÍV PKCH

za motýlik na 100 m, ôsmy doplával znak
na 200 metrov a deviaty v kraule na 200 m
v tej istej vekovej kategórii.

Tretí najlepší čas v motýliku na 200 m namerali Eme Borščovej (vpravo). Okrem strieborného motýlika si Oliver Verba (vpravo) vylovil aj
| FOTO PS SPF
bronz v prsiarskej disciplíne. | FOTO PS SPF

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
– konečné tabuľky po sezóne 2016/17

Mokrance
Valaliky A 	
Zbereko KE
Valaliky B
HUMENNÉ
Vojčice
Michalovce B
Margecany
ŠKP Košice
Svidník
Š. Michaľany
V. Kapušany
Vranov C
Levoča B

II. LIGA VÝCHOD
23 20 0 3
23 18 3 2
23 14 3 6
23 13 0 10
23 10 3 10
23 7 2 12
27 12 8 7
27 8 11 8
27 8 11 8
27 12 3 12
27 10 6 11
27 8 4 15
27 6 4 17
27 0 2 23

229:93
217:105
179:143
173:149
174:148
122:200
201:177
194:184
192:186
188:190
197:181
171:207
152:226
89:289

Pozn.: Sokol Vojčice a Javorinka Levoča B majú po
dve kontumačné prehry.

63
62
54
49
46
37
59
56
54
54
53
47
43
27

III. LIGA SEVEROVÝCHOD
Sedlice
21 18 1 2 278:100 58
HUMENNÉ B 21 17 1 3 250:128 56
Vranov D
21 11 2 8 191:187 45
Belá n/Cir.
21 10 3 8 200:178 44
Kamenica n/C. 21 10 0 10 186:192 40
Snina
21 8 2 11 148:230 39
Bardejov
21 16 0 5 234:144 53
Lemešany
21 10 1 10 201:177 42
Lužany
21 10 1 10 195:183 42
Prešov
21 4 3 14 148:230 32
Vranov E
21 4 2 15 147:231 31
Tecák Vranov
21 0 0 20 90:288 20
Pozn.: ŠKST Kamenica n/Cir. a Tecák Vranov n/T.

majú po jednej kontumačnej prehre.
IV. LIGA VIHORLATSKÁ
Hrabovec n/L. 21 17 1 3 237:141
Čierne n/T.
21 15 1 5 230:148
Košarovce
21 13 2 6 221:157
Kamienka
21 10 2 9 189:189
Brestov
21 10 2 9 191:187
Dlhé n/Cir.
21 5 4 12 176:202
Z. Hámre
21 11 4 6 208:170
Hencovce
21 10 4 7 208:170
Kamenica B
21 10 1 10 187:191
Snina B
21 5 6 10 182:196
Vranov F
21 5 1 15 163:215
Belá n/Cir. B
21 1 0 20 76:302

56
52
49
43
43
35
47
45
42
37
32
23

V. LIGA OBSTZ HUMENNÉ
Kochanovce A 18 15 1 2 217:107 49
Košarovce B
18 13 2 3 207:117 46
Kolonica/Ladomírov18 13 2 3 192:132 46

Zuzana Pavliková medzi jedenásťročnými
dievčatami v motýliku na 100 m skončila
na nepopulárnom štvrtom mieste, piata doplávala na 200 m voľným spôsobom, šiesta
na polovičnej trati VS, siedma prsia na 100
metrov a ôsma v znaku na 200 metrov.
Ema Borščová v kategórii dvanásťročných
dievčat zaplávala tretí najlepší čas v motýliku na 200 m, disciplínu prsia na 200-m
dĺžke dohmatla na piatej pozícii a 100 m
prsia na ôsmej.
Naši mladí plavci získali v Žiline päť cenných kovov. Dokázali konkurovať slovenskej plaveckej špičke aj umiestneniami v
prvej desiatke. Až na tri prípady si zverenci
trénera M. Tomahogha vo všetkých štartoch vylepšili svoje osobné rekordy, čím
urobili radosť a dobré meno nášmu plaveckému klubu i svojmu mestu.
Hažín n/Cir.
Ptičie
Snina C
Lieskovec
ML/Čertižné
Stakčín
Kochanovce B

18 10 2 6 184:140 40
18 10 1 7 176:148 39
18 9 1 8 176:148 37
18 5 1 12 120:204 29
18 4 2 12 140:184 28
18 4 1 13 113:211 27
18 0 1 17 95:229 19

VI. LIGA OBSTZ HUMENNÉ
Kamienka B
20 16 1 3 238:122
HUMENNÉ C 20 15 2 3 244:116
Snina D
20 15 1 4 253:107
Hažín n/Cir. B 20 15 1 4 231:129
Kolonica/Ladomírov B 20 11 2 7 194:166
Dlhé n/Cir. B
20 7 4 9 176:184
Kochanovce C 20 8 2 10 175:185
Belá n/Cir. C
20 7 2 11 169:191
ML/Čertižné B 20 6 1 13 154:206
Jasenov
20 1 0 19 82:278
Z. Hámre B
20 1 0 19 64:296

53
52
51
51
44
38
38
36
33
22
22

