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Stopy tereziánskej epochy
v humenskom zámku

V Humennom plánujú
zmodernizovať štyri
základné školy
Viac na str. 7

Viac na str. 3

Poslanci kritizujú mesto, že míňa
tisíce eur na externých právnikov
V priebehu šiestich rokov zaplatilo mesto Humenné za právne služby externým právnikom vyše 42-tisíc eur.
Milan Potocký, Humenné

Humenskí poslanci sa na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva zaoberali informatívnou
správou o prebiehajúcich súdnych
sporoch mesta Humenné. Poslanci
z Klubu za demokratické Humenné kritizovali vedenie mesta, že za
posledných šesť rokov zaplatilo za
právne služby externým právnikom
vyše 42-tisíc eur. Primátorka Jana
Vaľová tvrdí, že samospráva exter-

ných právnikov potrebuje. Dodala,
že mestský právnik, ktorý sa prevažne venuje všeobecne záväzným
nariadeniam, by závažné spory
nezvládol. Zároveň dodala, že iné
mestá platia externým právnikom
oveľa viac.

Poslanec: Potrebujete sa
stále s každým škriepiť

„Máte v sebe zlobu, nenávisť, potrebujete sa stále s každým škriepiť,
hádať a potom doviesť do takýchto

sporov, ktoré nás vraj lacní externí
právnici oproti iným mestám musia zastupovať,“ povedal primátorke poslanec Miloš Meričko. Ďalej
upozornil, že mesto môže niektoré
súdne spory prehrať, čo bude mať
dopad na verejné financie. Poslankyňa Mária Cehelská dodala, že vo
viacerých prípadoch súdy zamietli
žaloby mesta a rozhodli v jeho neprospech. Cehelská navyše upozornila, že primátorka predčasom
tvrdila, že mesto Humenné nemá

žiadne súdne spory. „Mám tu doslovný prepis tlačovky pani primátorky z 13.februára tohto roku.
Citujem: A ešte by som sa vyjadrila
k súdnym sporom. Mesto Humenné nemá žiadne súdne spory, okrem
ľudí, ktorí nám neplatia za nájom,
ľudia, ktorí nám dlhujú nájomné to
sú jediné súdne spory, ktoré máme.
So žiadnymi firmami nemáme
súdne spory, so žiadnymi osobami
nemám súdne spory. Jediná firma,
s ktorou máme je firma Chemes,
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Poslanci kritizujú mesto, že míňa tisíce eur na externých právnikov
pokračovanie zo strany 1

Humenská energetická spoločnosť.
Povedala primátorka na tlačovke
pre média 13.februára tohto roku.
Takže podľa toho zoznamu, ktorý
ste nám tu teraz predložili vidíme,
že naozaj je to zoznam súdnych
sporov aj tých 23 takých, tých živých, poväčšine z nich súdy ešte
definitívne nerozhodli. To, čo ste
povedali na tlačovke, považujem za
klamstvo. S firmou Chemes nemá
mesto žiaden súdny spor, má akurát s HES-kou“ povedala poslankyňa Cehelská. Ďalej upozornila,
že o niektorých sporoch poslanci
vôbec nevedeli. „V prípadoch, kedy
žalobu podalo mesto, sme nemali
o tom my poslanci mestského zastupiteľstva ani tušenia. A to i napriek tomu, že náklady na externe
právne služby, to chcem zdôrazniť,
že platíme cudzích právnikov hradí
mesto z vlastných peňazí,“ zdôraznila Cehelská.

Primátorka: Je to dneska
úplne bežné, ak mesto
chce vyhrať

Primátorka Jana Vaľová uviedla,
že niektoré súdne spory pochádza-

jú ešte z čias, keď nebola primátorkou. „Kopu sporov ešte riešime
aj za bývalé vedenie,“ reagovala.
Dodala, že vedenie mesta nemalo
povinnosť informovať poslancov
o začínajúcich súdnych sporoch.
„Nemá povinnosť, pretože štatutár
je zodpovedný, štatutár je rovnocenný orgán mestského zastupiteľstva a zastupiteľstvo neschvaľuje
súdne spory, pretože aj nemôže
na nich reagovať z toho dôvodu, že
zasadá v určitom čase.“ Zastupovanie mesta externými právnikmi
vníma primátorka ako bežnú záležitosť. “Je to dneska úplne bežné,
ak mesto chce vyhrať súd, je postavené voči komerčným firmám,
kde jednoucho právnik, ktorý je
v meste má viac menej na starosti
všeobecne záväzné nariadenia, má
na starosti súdne spory tak isto, ale
už je toľko tých rôznych vecí, že nie
je možné aby jeden právnik mesta
zvládol takéto závažné veci, ktoré
sa teraz dejú. Ja vám garantujem,
že tí právnici nám ušetria milióny,“
povedala primátorka. Poslanec Jozef Babják ale upozornil, že v predchádzajúcich obdobiach sa mesto
zaobišlo aj bez externých právnikov. „My sme mali určité obdobie,

keď sme fungovali aj
bez externých právnikov a žili sme,“ povedal
poslanec Jozef Babják
na margo vyplatených
tisícov eur, ktoré zaplatilo mesto externým
právnikom.

Mesto a súdne
spory

Poslanci Mária Cehelská, Jozef Babják a Miloš Meričko
kritizujú mesto, že peniaze Humenčanov končia vo
vreckách externých právnikov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto vedie súdne
spory vo veciach mestských bytov a bytového
hospodárstva. Vo všetkých týchto sporoch je
žalobcom Mesto Humenné. Ich podstatou
je zaplatenie dlžného Za šesť rokov zaplatilo mesto súkromným externým
právnikom za právne služby vyše 42-tisíc eur. | FOTO:
nájomného a úhrady MILAN POTOCKÝ
za služby poskytované
s užívaním bytu, vypratanie a odo- ru mestu. Oveľa závažnejších je
vzdanie bytu mestu. Samospráva ďalších 23 súdnych sporov, ktoré
eviduje do konca minulého roka sa týkajú obchodných vecí, reštiaj 28 súdnych sporov vo veciach tučných nárokov, náhrady škody,
nebytových priestorov. Aj v týchto ušlého zisku, určovanie vlastsporoch je žalobcom mesto. Ich níckych práv. Mesto Humenné v
podstatou je zaplatenie dlžného súčasnosti eviduje aj 23 konaní
nájomného a úhrady za služby po- v rámci konkurzov a vyrovnania,
skytované s užívaním nebytového reštrukturalizácie. Vo všetkých
priestoru, prípadne aj vypratanie prípadoch vystupuje mesto ako
a odovzdanie nebytového priesto- veriteľ.

Štúrov Zvolen v humenskom Vihorlatskom múzeu

Dňa 10. mája sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom konalo regionálne kolo XXXI. ročníka súťaže v rétorike s názvom Štúrov Zvolen.
Diana Lukáčová, Humenné

Na regionálnom kole v Humennom
sa pod vedením svojich pedagógov
predstavilo 19 súťažiacich z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž prebiehala v troch
súťažných kategóriách. Výkony
súťažiacich hodnotila trojčlenná
porota v zložení Mgr. Pavol Ďugoš,
PaedDr. Eva Fridrichová a Mgr.
Zuzana Švecová. Na prvom mieste
v prvej kategórii (žiaci 4. – 6. roč.
ZŠ) sa umiestnila Nina Bodnárová,
žiačka ZŠ Dargovských hrdinov v

Humennom. Prvé miesto v druhej
kategórii (žiaci 7.- 9. roč. ZŠ) získal
Samuel Onderišin, žiak ZŠ Jána
Švermu v Humennom. Spomedzi
študentov stredných škôl sa na
prvom mieste umiestnila Viktória
Švigárová z Gymnázia armádneho
generála L. Svobodu v Humennom.
Víťazi regionálneho kola sa zúčastnia celoslovenskej súťaže Štúrov
Zvolen, ktorá bude prebiehať 6.- 7.
júna vo Zvolene, ktorú organizuje
Podpolianske osvetové stredisko.
Súťažiaci zabojujú nielen o prvé
tri miesta v každej kategórii, ale aj
o Cenu primátorky mesta Zvolen,

Cenu Krajskej knižnice Ľ. Štúra a
Cenu Podpolianskeho osvetového
strediska ako spoluorganizátorov
súťaže. V prvej kategórii obsadila
1. miesto: Nina Bodnárová – ZŠ
Dargovských hrdinov Humenné, 2.
miesto: Jakub Kubalík- ZŠ Budovateľská Snina, 2. miesto: Vladimíra
Gáborová- ZŠ P.O. Hviezdoslava
Snina a 3. miesto: Martin BartkoCirkevná spojená škola Humenné.
V II. kategórii bol na 1. mieste Samuel Onderišin – ZŠ Jána Švermu
Humenné, 2. miesto: Nórbert Kollár – ZŠ Komenského Medzilaborce, 3. miesto Viktória Havrilková

– SZUŠ Talent-um Topoľovka a
Ivana Švigárová – ZŠ Dargovských
hrdinov Humenné a Branislav Blicha- ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre. V
III. kategórii skončila na 1. mieste
Viktória Švigárová – Gymnázium
arm. gen. L. Svobodu Humenné,
2. miesto- neudelené, 3. miesto:
Lenka Baratová – Cirkevná spojená škola Humenné, Jana Barnišinová – Gymnázium arm. generála
L. Svobodu Humenné a Alžbeta
Gajarská – Obchodná akadémia
Humenné.
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Stopy tereziánskej epochy v humenskom zámku

V tomto roku si verejnosť  pripomína 300. výročie narodenia najvýznamnejšej panovníčky svojej doby – Márie Terézie. Vo
Vihorlatskom múzeu v Humennom sa nachádza v priestoroch umelecko-historickej expozície Izba Márie Terézie
Zuzana Koščová, Humenné

Panovanie Márie Terézie sa významnou mierou zapísalo do politických, hospodárskych i kultúrnych dejín ako tereziánska epocha.
Plným titulom bola Mária Terézia
cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska,
vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a
veľkovojvodkyňa Toskánska. Mária
Terézia sa narodila 13. mája v roku
1717 vo Viedni. Pragmatickou sankciou svojho otca Karola VI. sa Mária Terézia po otcovej smrti v roku
1740 stala panovníčkou v Uhorsku
a ďalších krajinách monarchie. Korunovaná bola v Prešporku (Bratislave) dňa 25. júna 1741. Panovala
až do roku 1780 a od roku 1765 sa
jej spoluvládcom stal syn Jozef II.
Ako pripomienka najvýznamnejšej
panovníčky reforiem osvieteného
absolutizmu sa vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom nachádza
v priestoroch umelecko-historic-

kej expozície Izba Márie Terézie.
Túto miestnosť, ako aj ďalšie tri
maľované miestnosti dal v zámku
zhotoviť Štefan XIV. Csáky (Portrét
Márie Terézie sa nachádza aj v galérii uhorských panovníkov v Izbe
uhorských kráľov na prízemí umelecko-historickej expozície múzea).
Izba Márie Terézie je prechodová
miestnosť s oktogonálnym pôdorysom, ktorá predstavuje akýsi komunikačný uzol medzi priestormi
prízemia západného krídla zámku.
Plochy stien sú celé pokryté maľovaným iluzívnym ornamentom a figurálnymi kompozíciami. V rohoch
stien sú skryté výklenky so vstavanými skriňami. Ich jednokrídlové
dvere sú potiahnuté plátnom a plochu zdobí iluzívny rám pre portrét.
Nad dverami sú pozdĺžne kazety s
figurálnymi motívmi korunovačných a slávnostných sprievodov
cisára Jozefa II. (1764 Franfurkt
nad Mohanom), pápeža Klementa
IV., Františka Lotrinského a Márie
Terézie v roku 1741. Strop zdobí

iluzívna kazeta
ovenčená závesným festónom,
v zrkadle ktorej
je namaľovaný
triumfálny sprievod panovníkov
– Márie Terézie
a Jozefa II. Maliarska výzdoba
miestnosti Márie Na snímke vyobrazenie triumfálneho sprievodu panovníkov –
Terézie vznikla Márie Terézie a Jozefa II. v Izbe Márie Terézie. Portrét kráľovnej
Márie Terézie sa nachádza aj v galérii panovníkov v Izbe
pravdepodob- uhorských kráľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. | FOTO:
ne okolo roku Juraj Kammer
1773. Nasvedčujú tomu viaceré historické fakty, ách Štefana XIV. Csákyho k ideám
ktoré sú zachytené na nástenných panovania Márie Terézie a Jozefa
II. Vihorlatské múzeum v Humaľbách.
mennom pozýva na prahu sezóny
Koncept zachovanej iluzívnej vý- a počas blížiacich sa osláv Medzizdoby jednotlivých miestností národného dňa múzeí vo Vihorlathumenského zámku zodpovedá skom múzeu v Humennom dňa 21.
dobovým módnym vplyvom, pre- mája 2017 všetkých návštevníkov
dovšetkým tradičnej rodovej ver- na prehliadku jedinečnej Izby Mánosti uhorskému právu a cisárske- rie Terézie, ostatných maľovaných
mu majestátu. Ikonografia v Izbe komnát, expozícií, výstav a poduMárie Terézie mnoho prezrádza aj jatí v objekte zámku a priľahlého
o osvietenskej orientácii a sympati- skanzenu.

Na východnom Slovensku hľadali nelegálnych cudzincov
Počas celoslovenskej dvojdňovej akcie zameranej na nelegálnu migráciu odhalili policajti 76 nelegálnych cudzincov.
ts, Slovensko

Dva dni, osem miest, 76 nelegálnych cudzincov. To je výsledok
dvojdňovej akcie zameranej na
nelegálnu migráciu, ktorá sa konala koncom minulého týždňa.
„Zapojili sa do nej policajti služby
hraničnej a cudzineckej polície,
poriadkoví i dopravní policajti.
Súčinnosť pri kontrolách poskytli
aj zamestnanci inšpektorátu práce a úradu práce. Policajti skontrolovali objekty s predpokladaným výskytom cudzincov, ktorí
sa zdržiavajú na území Slovenskej

republiky neoprávnene,“ priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Boli
to napríklad ubytovacie zariadenia, stavby, verejné priestranstvá,
ale aj vlaky, autobusy a stanice,
kontrole podrobili tiež osobné
i nákladné vozidlá. Výsledkom
akcie bolo administratívne vyhostenie 76 cudzincov, ktorí sa
neoprávnene zdržiavali na našom
území. Z Ukrajiny pochádza 51,
zo Srbska 21 a štyria sú štátnymi
príslušníkmi Bieloruska. Odhalili
ich v Prešove, Michalovciach, Trnave, Nitre, Bratislave, Trenčíne,

Banskej Bystrici a Žiline. Pri
podobnej akcii
koncom roka
policajti odhalili 30 nelegálnych cudzincov
v siedmich mestách. „S cieľom
eliminovať nelegálnu migráakcie bolo administratívne vyhostenie 76 cudzincov,
ciu, neoprávne- Výsledkom
ktorí sa neoprávnene zdržiavali na našom území | FOTO:POLÍCIA
ný pobyt na našom území či nelegálne zamest- v súčinnosti s ďalšími partnermi
návanie cudzincov, preventívne realizovať aj naďalej,“ doplnila
„námatkové“ akcie bude polícia policajná hovorkyňa.
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V Michalovciach horelo 7 áut. Vozidlá úmyselne zapálil podpaľač
Neznámy páchateľ najprv polial horľavinou a potom zapálil tri vozidlá taxislužby. Plamene vážne poškodili aj ďalšie štyri osobné autá zaparkované na sídlisku.
mpo, Michalovce

Uplynulý týždeň likvidovali hasiči v Michalovciach rozsiahly požiar siedmich osobných vozidiel, ktorý spôsobil neznámy podpaľač. Autá
horeli v jednom čase na troch miestach. Nie je
vylúčené, že páchateľov bolo viac. Páchateľ vo
štvrtok ráno polial horľavinou a potom zapálil
tri vozidlá taxislužby a jedno súkromné auto,
ktoré boli zaparkované na Severnej a Fialkovej ulici na sídlisku SNP v Michalovciach. Plamene poškodili aj ďalšie tri súkromné autá,
ktoré boli zaparkované v blízkosti horiacich

taxíkov. Tri zhorené taxíky boli značky Škoda
Fabia a patrili dvom taxislužbám. Marián Kováč, zisťovateľ príčin požiarov z Hasičského a
záchranného zboru (HaZZ) v Michalovciach,
informoval, že požiar likvidovali približne dve
hodiny s dvoma hasičskými vozidlami. Spresnil, že celkovo došlo k poškodeniu siedmich
áut. Celková škoda poškodených vozidiel sa
odhaduje na približne 50-tisíc eur. Zisťovateľ
požiarov potvrdil, že príčinou bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou za použitia
horľavej kvapaliny a otvoreného ohňa. Polícia
už v danom prípade začala trestné stíhanie

poškodzovania cudzej veci. V Michalovciach sa hovorí
o vojne taxikárov.
Jeden taxík zhorel na
sídlisku SNP aj v októbri minulého roku.
Aj v tomto prípade to
bolo dielo podpaľača.
Páchateľ chcel vtedy Tri taxíky úmyselne zapálil neznámy páchateľ. Požiar zničil až 7 áut. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
zapáliť aj druhý taxík,
ktorý polial horľavinou, ale pravdepodobne stihol. Dva taxíky zhoreli v Michalovciach na
ho niekto vyrušil a zápalkou už škrtnúť ne- Okružnej ulici aj v júni 2015.

Policajti diskutovali so žiakmi už na 5. Švermováckej konferencii
pm, Bratislava

Dňa 4. mája sa na Základnej škole Jána
Švermu v Humennom konala už 5. Švermovácka konferencia s názvom Drogy
a mládež, na ktorej sa za Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom ako hostia
zúčastnili kpt. PhDr. Anna Čopáková a
kpt. JUDr. Miroslav Firkaľ. Cieľom tejto konferencie bolo poskytnúť informá-

cie o drogách, dôvodoch i dôsledkoch
ich užívania, liečbe drogovej závislosti, o protidrogovej prevencii v školách
a drogovej scéne na Slovensku. Tieto
témy priblížili žiaci 8. a 9. ročníka vo
svojich prezentáciách a rovnako aj žiaci
6. a 7. ročníka, ktorí si na tému Drogy
a mládež pripravili vo svojich triedach
nástenky. Obsah prezentácií tvorili
nielen teoretické poznatky, ale aj zau-

Colníci si posvietili na poštové zásielky

Prekontrolovali ich takmer 380-tisíc, pričom zistili viac ako sto
porušení zákona. Obálky a balíky prešli skenerom a tisícky aj
otvorili. Najviac zásielok skontrolovali v Bratislave a v Košiciach.
pm, Bratislava

Koncom marca a začiatkom apríla 2017
colníci po celom Slovensku vykonali kontrolnú akciu poštových zásielok.
„Zameraním bol boj proti pašovaniu tovaru, najmä na odhaľovanie nezákonnej
prepravy falzifikátov, omamných látok,
psychotropných látok, ich prekurzorov,
látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom prepravovaných prostredníctvom poštových a expresných
kuriérskych služieb malými zásielkami,“
priblížila hovorkyňa Finančnej správy
SR Patrícia Macíková. Počas kontrolnej
akcie „POSTBOX“ colníci na kontrolu zásielok využili: RTG prístroj na skenovanie zásielok, Spektometer DELTA PRO-

FESIONAL - XRF prístroj na zisťovanie
zloženia kovov, POLIMASTER prístroj
na zisťovanie rádioaktívneho žiarenia,
DrugLab orientačný narkotest. „Celkovo
colníci prekontrolovali 377 535 zásielok
z tretích krajín. Z nich fyzicky skontrolovali, otvorili 12 056. Zaznamenali 124
porušení zákona, väčšinou išlo o porušovanie práv duševného vlastníctva,“
spresnila hovorkyňa. Najviac zásielok
prekontrolovali colníci z bratislavského
letiska a pošty, pričom išlo o 154 448 zásielok. Medzi nimi bolo 46, ktoré porušovali zákon. 42 porušení zákona objavili
aj košickí colníci, ktorí prekontrolovali
na pošte a na letisku 58 794 zásielok. Do
kontrol sa ešte zapojili aj colníci z Popradu, Žiliny a Banskej Bystrice.

jímavé obrázky a videá. Za jednotlivé
prezentácie, ako aj nástenky žiaci dostali
hodnotné ceny. „Vážime si a oceňujeme
iniciatívu nielen učiteľov tejto školy, ale
predovšetkým žiakov, ktorí svojím aktívnym prístupom k tejto problematike
získali a sprostredkovali nové a potrebné
informácie k uvedenej téme. Realizova-

nú aktivitu hodnotíme z nášho pohľadu
ako oveľa efektívnejšiu ako čisto teoretické prednášky so žiakmi. Učiteľom
i školákom prajeme do ďalšej práce veľa
úspechov a tešíme sa na ďalšiu Švermovácku konferenciu,“ uviedol riaditeľ
Okresného riaditeľstva PZ v Humennom
pplk. Mgr. Marek Lukacko.

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000  čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Na ochrane prírody sa dá aj zarábať, tvrdí riaditeľ NP Poloniny M. Perinaj
Milan Potocký, Humenné

Riaditeľ Národného parku Poloniny Mário Perinaj je presvedčený, že
nádherná príroda a rozmanitá fauna
na slovensko-ukrajinskom pohraničí sú dostatočným základom pre
rozvoj mäkkého turizmu. Perinaj
tvrdí, že ich cieľom je prilákať ľudí,
ktorí majú seriózny záujem navštíviť
zachovanú prírodu. Dodáva, že nie
každý dovolenkár a turista vyhľadáva luxus. „Prevláda takzvaný tvrdý
turizmus. To sú napríklad lyžiarske
zjazdovky, veľké hotelové komplexy
a podobné aktivity. My v národnom
parku takéto aktivity nechceme
a svojím spôsobom ani nemôžeme
mať, ale my chceme práve rozvíjať
ten soft-turizmus, to znamená, zamerať sa na zaujímavé skupiny ľudí,
ako sú rodiny s deťmi, školské výlety, alebo nejakí dobrodruhovia, ktorí chodia do tohto územia, ale zatiaľ
mu žiadnu mincu neposkytli. Hlavným cieľom je prilákať ľudí, ktorí
majú seriózny záujem navštíviť zachovanú prírodu,“ vysvetlil Perinaj.

V Poloninách vám poradia
stakeholderi

Dodal, že k rozvoju turizmu majú pomôcť aj stakeholderi, ktorých nedávno vyškolili v rámci nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť
pre regionálny rozvoj. „Stakeholderi
sú všetci miestni ľudia, ktorí sa nachádzajú v území, či sú to jednotliví
občania, zástupcovia samospráv, urbariátov, poľovníci, alebo akékoľvek
záujmové skupiny, ktoré majú čo povedať do diania v národnom parku.
Stakeholderi sa správajú prirodzene.
Úlohou ochrany prírody je naučiť
správať sa tak, aby svoje aktivity robili v súlade s ochranou prírody, ale
zároveň vedeli čerpať benefity z tej
svojej činnosti,“ priblížil riaditeľ NP
Poloniny. Doplnil, že v rámci nórskeho projektu bol v správe NP Poloniny zamestnaný ďalší človek - koordinátor. „Do budúcnosti myšlienka

z Nórska je taká, naučiť miestnych
ľudí, ako zarábať a žiť z tých hodnôt,
ktoré tu majú. Či sú to tradičné produkty, prírodné hodnoty, alebo čokoľvek iné, takže aj v Nórsku sme videli, že miestni ľudia sami pochopili,
ako sa dá zarábať svojím spôsobom
na ochrane prírody a prírodných
hodnotách, ktoré tam sú, toto je taká
hlavná myšlienka nórskeho projektu
do budúcnosti.“

V národnom parku môžete
naraziť na lesných strážcov

Perinaj doplnil, že v Poloninách sa
pohybujú aj lesní strážcovia, ktorí
dohliadajú na to, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu prírody a porušovaniu zákona o ochrane prírody
a krajiny. „Lesní strážcovia boli vyškolení v rámci nórskeho projektu,
aby prebrali to know-how od nórskych partnerov, pretože my máme
svoj pohľad na ochranu prírody
a v Nórsku ho majú iný, ale práve
tou kombináciou týchto dvoch pohľadov, alebo viacerých, aj Užanského národného parku vieme smerovať toto územie iným spôsobom.
Na správe národného parku máme
troch strážcov, plus máme ďalších
dobrovoľných strážcov. Ich úlohou
je práve to, aby chodili na územie
a dohliadali na to, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu prírody alebo porušovaniu zákona o ochrane prírody
a krajiny. Napríklad aby nestanovali, nebivakovali na miestach, ktoré
na to nie sú vyhradené. Aby neodhadzovali odpadky, aby voľne nepúšťali psa tam, kde je to zakázané
a množstvo iných aktivít. Naši strážcovia v národnom parku môžu aj
sankcionovať ľudí,“ objasnil Perinaj.

Lákadlom je nielen príroda

Riaditeľ NP Poloniny vysvetlil, že
územie ponúka turistom nielen
nádhernú krajinu, ale aj ďalšie zaujímavosti. „Sú to vojenské cintoríny, ktoré nám pripomínajú také
memento udalosti, ktoré sa stali

v tomto území. Je to aj taký symbol
pre návštevníka, aby sa nedopustilo,
aby sa ľudstvo zase ubralo takýmto
smerom. Špecifikom Národného
parku Poloniny sú východokarpatské druhy rastlín, ktoré tu majú
najzápadnejší výskyt rozšírenia. To
znamená, že sú to naše endemity.
Je to napríklad čemerica purpurová,
iskerník karpatský, zvonček jedľový
a tak ďalej. Okrem karpatských bukových pralesov sú to, samozrejme,
karpatské drevené cerkvi, teda drevené kostolíky, ktoré sú zapísané
v UNESCO. Málokto napríklad vie,
že v obci Ulič je ropný prameň, ktorý tam vyviera. Máme tu historické
kultúrne pamiatky, ako je napríklad
cesta Porta Rusica, ktorá spája Slovensko s Poľskom. Je to cesta, po
ktorej sa vozilo z Maďarska do Poľska víno a z Poľska do Maďarska sa
zase vozil jantár. Dôkazom toho, že
tá cesta tu bola, je minca Adriana
z rímskej ríše, ktorá sa našla v obci
Cisna, ktorá je na poľskej strane.
Čiže tá cesta má cez dvetisíc rokov
a množstvo iných vecí. To sú tie
špecifiká, ktoré musíme poskytnúť
ľuďom,“ prezradil ochranca prírody a pokračoval: „Treba to vnímať
tak, že v Národnom parku Poloniny
máme okrem prírodných hodnôt aj
kultúrne pamiatky, rôzne historické
zaujímavosti, o ktorých sa prakticky nevie alebo vie o nich len určitá
skupina ľudí, ktorá sa o ne zaujíma.
A keď poskytneme návštevníkovi
informácie o tých zaujímavostiach,

Riaditeľ NP Poloniny Mário Perinaj. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

tak vtedy vieme spropagovať toto
územie a pritiahnuť tu ešte viac návštevníkov.“

Turisti dostanú viac informácií

Návštevníkom NP Poloniny sú
v siedmich obciach k dispozícii informačné centrá. „Ich hlavnou myšlienkou je to, že v podstate budú
stále otvorené a môže do nich prísť
turista, kde nájde propagačné materiály o území, turistickú mapu,
a tým pádom dostane prvotné informácie o prírodných a kultúrnych
hodnotách daného územia. Bude
to v obciach Nová Sedlica, Zboj,
Kolbasov, Ruský potok, Runina,
Topoľa a Príslop,“ vysvetlil Perinaj.
Ďalšou zaujímavosťou sú aj útulne,
ktoré postavili priamo v lese a sú
určené pre turistov - dobrodruhov,
ktorí chcú byť čo v najbližšom kontakte s okolitou krajnou. „Tie útulne
sú v horách. Útulňa slúži na to, že
tam príde človek a prespí,“ uzavrel
Perinaj.
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V Humennom plánujú zmodernizovať štyri základné školy

Samospráva chce na modernizáciu, stavebno-technické úpravy  a vybavenie učební získať z eurofondov viac ako 347-tisíc eur.
Cieľom projektov je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov na školách.
Milan Potocký, Humenné

Žiaci a učitelia štyroch základných škôl sa možno dočkajú
modernejších učební a technického vybavenia. Mesto
Humenné plánuje získať z fondov EÚ nenávratné finančné
príspevky na modernizáciu
Základnej školy J. Švermu,
ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ
Pugačevova a ZŠ Laborecká.
Cieľom projektov je zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských
knižníc a odborných učební
rôzneho druhu. „Dobudovanie
alebo modernizácia odborných
učební na štyroch našich základných školách, školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti,“ uviedol Miroslav
Turčan, vedúci odboru mestského rozvoja, CRaFEU MsÚ
v Humennom. Jednotlivé pro-

jekty chce mesto spolufinancovať vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov.
Poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva
schválili predloženie žiadostí o
získanie nenávratných finančných príspevkov.

Nové interiérové vybavenie, notebooky a
tablety

Na ZŠ Jána Švermu v Humennom plánujú nákup interiérového vybavenia do jazykovej
učebne a IKT učebne vrátane
notebookov alebo tabletov.
Celkový rozpočet tohto projektu predstavuje viac ako 33-tisíc
eur. Ak bude mesto úspešné,
nové interiérové vybavenie jazykovej a IKT učebne by mohlo
pribudnúť aj na ZŠ Dargovských hrdinov. Náklady na modernizáciu tejto školy by mali

dosiahnuť vyše 30-tisíc eur. Na
ZŠ Pugačevova plánuje mesto
zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov učební
a knižnice, nákup interiérového vybavenia do jazykovej a
polytechnickej učebne, učebne
chémie a vybavenie a zariadenie školskej knižnice. Celkový
rozpočet projektu predstavu-

je hodnotu vo výške viac ako
175-tisíc eur. Aj na ZŠ Laborecká plánuje samospráva stavebno-technické úpravy priestorov
učební, nákup interiérového
vybavenia do jazykovej a IKT
učebne a biologicko-chemickej
učebne. Náklady na realizáciu
tohto projektu by mali dosiahnuť vyše 126-tisíc eur.

Samospráva si chce pri modernizácii škôl pomôcť financiami z eurofondov. Mestskí
poslanci schválili predloženie žiadosti o schválenie nenávratného finančného príspevku.
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Žiaci sa zoznámili s darcovstvom krvi Humenčania sa môžu zapojiť do
prostredníctvom dobrovoľníkov
Týždňa modrého gombíka
tasr, Snina

Základnú školu P. O.
Hviezdoslava v Snine za účelom darovania krvi navštívilo 61 ľudí, z toho 12 boli
prvodarcovia. Reagovali tak
na jednodňovú akciu 700
kvapiek krvi. Aj takouto formou chcú v škole vychovávať
budúcich darcov. „Chceme
im to priblížiť v praxi, aby videli, ako sa dá pomôcť jeden
druhému,“ uviedol pre TASR
riaditeľ školy Juraj Skrip.
V škole vyučujú aj predmet
Mladý záchranár. Deti sa
počas deviatich rokov zoznamujú s dopravnou výchovou,
prevenciou proti civilizačným

chorobám a prvou pomocou.
Prostredie školy si pre túto
akciu vybrali preto, že nie je
stresujúce. „Keď príde mobilná odberová jednotka do školy, kde je výchovno-vzdelávací proces, kde sa každodenne
stretávame, tie deti to úplne
inak vnímajú. Začalo sa im to
páčiť. Medzi sebou vraveli, že
‚keď budem veľký, darujem
krv tiež‘,“ vysvetlil. Do akcie,
ktorú škola organizovala spolu s mestom Snina a Hematologicko-transfuziologickým
oddelením v Humennom, sa
zapojili prevažne rodičia žiakov a priatelia školy. Riaditeľ
vyjadril záujem o pokračovanie v takýchto aktivitách.

Aj Humenné sa pridá k mestám, ktoré podporia významnú
charitatívnu zbierku Týždeň modrého gombíka.
FreeMar, Humenné

Finančné prostriedky, ktoré
sa v meste vyzbierajú počas
13. ročníka zbierky, budú venované na pomoc deťom na
Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Z vyzbieraných peňazí bude pre
tieto deti zabezpečená humanitárnu pomoc, školské a vzdelávanie pomôcky a psychosociálna pomoc. Zbierka Týždeň
modrého gombíka 2017 bola
povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR a bude sa vykonávať v Humennom v dňoch

15.- 19. mája 2017 zbieraním
príspevkov do prenosných
pokladničiek s logom UNICEF.
Vyvrcholí v piatok vernisážou
fotografickej súťaže Ako vidím
moje mesto vo Vihorlatskej
knižnici v Humennom. V Humennom bude zbierka prebiehať od 8.00 do 12.00 hod.,
napríklad na Námestí Slobody, pri nákupnom parku, pri
obchodných centrách Tesco a
Lidl, pri veľkej poliklinike, pri
základných a stredných školách. Zapoja sa do nej desiatky
dobrovoľníkov. Informovalo
Občianske združenie FreeMar.
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Dokonalý sútok snov a dobrej nálady v kaštieli

Pred pár dňami sa v priestoroch kaštieľa v Snine uskutočnila prezentácia básnickej zbierky sninského rodáka Jozefa Bocka
s názvom Dokonalý sútok snov.
ŽČ, Snina

Súčasťou podujatia bolo vystúpenie zboru Ivany Ferencovej, ktorá založila vo Viedni zbor a venuje sa aj vyučovaniu. Členky zboru pochádzajú z rôznych krajín a hovoria rôznymi materinskými
jazykmi. Zbor
vedie podľa
muzikálnej
tradície Rómov a vyučuje
intuitívnym
štýlom
bez
používania
nôt. V dopoludňajších
hodinách sa
na workshope venovala
deťom z Detského domova v Snine.
Svojím temperamentom
dokázala
strhnúť všetky deti a tak
vytvorili neo-

pakovateľnú atmosféru. Deti
v nej vycítili spriaznenú dušu
a odchádzali plné dojmov so
spevom na perách. Na večernej prezentácii knižky plnej
poézie autora básní Jozefa
Bocka sprevádzala pani Ivana so svojím zborom. Básne
nemajú názvy, pretože ako

hovorí sám autor, nie sú to
básne, ale vlastný pohľad na
život a vlastné prežité situácie. Prezentácia vybraných
básní bola umocnená tým, že
si ich predniesol sám autor.
Toto spojenie poézie a hudby
prinieslo všetkým zúčastneným dobrú náladu a prispe-

lo k zblíženiu kultúr medzi
ľuďmi, tentokrát medzi rodákmi autora Jozefa Bocka.
Sninským kaštieľom sa šírili
krásne melancholické, rytmické rómske skladby, na
ktoré nám dlho ostanú krásne spomienky.

SNINA: Pri troch miestnych školách by mohli vzniknúť nové športoviská
Tasr, Snina

Pri dvoch základných a jednej
materskej škole v Snine by
mohli vzniknúť nové športové
zariadenia. Školy sa rozhodli reagovať na výzvu Úradu
vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v
programe Podpora rozvoja
športu na rok 2017. Investičné zámery, ktoré by sa zrealizovali len v prípade získania
dotácie, podporili sninskí
poslanci na svojom utorko-

vom zasadnutí 2. mája. Multifunkčné ihrisko s rozmermi
33 x 18 metrov by chceli vybudovať pri Základnej škole (ZŠ)
na Ulici Komenského, kde sa
na športové aktivity v súčasnosti využíva trávnatá plocha
s prenosnými bránkami. Ďalšie športovisko s rovnakými
rozmermi by mohlo vzniknúť
v areáli ZŠ na Ulici študentskej. Obe by boli realizované
mantinelovým systémom, ich
súčasťou by malo byť osvetlenie a základné vybavenie.

Slúžili by nielen žiakom, ale aj
obyvateľom mesta. Maximálna výška podpory pre jeden
projekt je 40.000 eur. Ďalším investičným zámerom je
detské ihrisko pri Materskej
škole Dukelských hrdinov, v
rámci ktorého by mali byť v
areáli osadené certifikované
detské hracie prvky vrátane
dopadových plôch. Vybavenie by malo byť bezúdržbové.
„Zámerom je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne

využitie voľného času najmä
detí predškolského veku, ale
aj iných vekových kategórií,“
uvádza sa v investičnom zámere. V tomto prípade je maximálna možná výška dotácie
určená na sumu 13.000 eur.
Presný rozpočet bude určený až na základe projektovej
dokumentácie, položkovitého rozpočtu stavby a výsledkov verejného obstarávania.
Stavebníkom bude v prípade
schválenia dotácie vo všetkých troch prípadoch škola.
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Medzinárodný deň múzeí 2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom už po tridsiaty prvýkrát pozýva širokú verejnosť  na spoločné oslavy Medzinárodného dňa múzeí
ako pripomienku múzejnej práce, významu kultúrneho dedičstva pre súčasnosť a dôležitosti jeho poznania a ochrany pre budúcnosť.
Jana Fedičová, Humenné

Dňa 21. mája 2017 so začiatkom o 14.
hodine ponúka Vihorlatské múzeum
svojim návštevníkom všetky múzejné expozície, výstavy a pripravené
podujatia – v objekte renesančného
zámku (sídle Vihorlatského múzea)
a v areáli skanzenu. Počas prehliadky zámku otvárame návštevníkom
obnovené unikátne priestory umelecko-historickej expozície s pôvodným mobiliárom, bytovými doplnkami, umeleckými predmetmi s bohatou obrazovou zbierkou portrétov
majiteľov zámku a ich priaznivcov
z obdobia 17. – 20. storočia. Zaujímavosťou expozície budú vystavené
veľkorozmerné fotografie pôvodných
zámockých komnát z obdobia konca
19. storočia. Pozornosť návštevníkov upriamujeme na európsky unikát humenského zámku – štyri izby

s iluzívnymi nástennými maľbami,
výnimočné svojou ikonografiou, zachovalosťou a históriou vzniku. Súčasťou prehliadky zámku je sakrálna
expozícia v pôvodných priestoroch
zámockej kaplnky zo 17. storočia
a prírodovedná expozícia na ploche
vyše tristo metrov štvorcových. Zároveň ponúkame v galerijných priestoroch zámku dve výstavy – Krása
porcelánu, prezentujúca vyše dvesto
kusov exponátov svetoznámych značiek a výstavu pastelov portrétistky
Márie Cingelovej pod názvom Pohľady do neznáma. Objektom záujmu bude zaiste už samotná architektúra zámku, ktorá po minuloročnej
rekonštrukcii odhalila mnohé, dosiaľ
nepoznané historické zaujímavosti.
Areál skanzenu ponúka romantický
návrat do dedinského života návštevou objektov ľudovej bytovej a hospodárskej architektúry s tradičným

zariadením,
remeselnými nástrojmi
a výrobkami.
V kostolíku
sv. Michala
Archanjela
z roku 1864
s pôvodným
b a r o k o v ý m Počas prehliadky zámku môžu návštevníci obdivovať obnovené
ikonostasom unikátne priestory umelecko-historickej expozície s pôvodným
z polovice 18. mobiliárom, bytovými doplnkami, umeleckými predmetmi s bohatou
obrazovou zbierkou portrétov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
storočia sa už
tradične uskutoční pravoslávna bo- hodinách so začiatkom o 18.30 hod.
hoslužba. Autentickosť dedinského ukončí na nádvorí zámku pôsobivý
prostredia doplnia ukážky domácich koncert mužskej speváckej skupiny
a zahraničných ľudových remesel- Rusinija z Humenného. Vihorlatské
níkov (kováči, tkáčky, paličkárky, múzeum v Humennom sa teší na
drotári, drevorezbári), rekreačná spoločné stretnutie. Všetkým priazjazda na koňoch a bohatý kultúrny nivcom a návštevníkom ďakujeme
program, v ktorom sa predstavia za doterajšiu priazeň a podporu pri
folklórne súbory z regiónu. Program ochrane a propagácii nášho spoločcelého podujatia v podvečerných ného kultúrneho dedičstva.

Osláv Dňa víťazstva nad fašizmom v obci Kalinov sa zúčastnil aj prezident Kiska

V pondelok 8. mája sa z iniciatívy prezidenta Andreja Kisku a v spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a obcou Kalinov
uskutočnili oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v Kalinove pri pamätníku Oslobodenia.
Marián Dribňák, Kalinov

Pri tejto príležitosti, v deň 72. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny, udelil
prezident Andrej Kiska štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy dvom ruským a dvom ukrajinským
vojnovým veteránom, ktorí sa zúčastnili na bojoch za oslobodenie Slovenska: Vitaliovi Viktorovičovi Rybalkovi,
Nikolaiovi Alexandrovičovi Melnikovi,
Ivanovi Ivanovičovi Selifonovi a Bronislavovi Sergejevičovi Adamovičovi.
Prezident v príhovore vzdal úctu hrdinom, ľuďom, ktorí neustúpili zlu a dali
nám šancu rozvíjať spoločnosť založenú
na hodnotách humanizmu. Zároveň
varoval pred silnejúcou podporou fašizmu v súčasnosti a vyzval, aby sme proti
nemu zakročili všetkými dostupnými
zákonnými prostriedkami. 72. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom v obci Ka-

linov si pripomenul aj Minister obrany
SR Peter Gajdoš. Boje o Kalinov si vyžiadali veľké straty na životoch nielen na
strane sovietskych a nemeckých vojsk,
ale aj v radoch miestnych občanov. Tí
zahynuli buď priamo počas bojov, alebo
neskôr na následky rôznych infekčných
chorôb, ktoré vypukli ako dôsledok nepriaznivých životných podmienok na
území ťažko zasiahnutom vojnou. Príslušníkom Červenej armády sa podarilo
vyhnať nemeckých vojakov z Kalinova
a 21. septembra 1944 prenikli až do
obcí Habura, Borov a Vydraň, pričom
im obyvatelia obce ukazovali najkratšie
cesty. Odtiaľ už postupovali smerom
na západ, až postupne oslobodzovali
ďalšie regióny Slovenska. „Dlhých 226
dní trvalo, kým sovietske, rumunské
a československé vojská na konci 2. svetovej vojny oslobodili územie dnešného
Slovenska. A ja som šťastný, že tento

príbeh mal svoj začiatok – práve tu, na
vrchu Paseka, v našom, kalinovskom
chotári. Aj keď, prirodzene, v tom čase
to málokto vedel, že práve Kalinov bol
vôbec prvou obcou v bývalom Československu, ktorá bola oslobodená. Nezaobišlo sa to bez obetí, nezaobišlo sa to
bez straty konkrétnych ľudských životov. Dve celé židovské rodiny vyvezené
z Kalinova do Osvienčimu, odkiaľ sa
nikdy nevrátili. Dve tretiny domov zničených. Tisíc
zabitých vojakov, 20 mŕtvych obyvateľov Kalinova.
Hlad, akútny
nedostatok
základných
potravín, choroby, týfus, na
ktorý sa zasa

zomieralo. Dodnes tu žijú ľudia, očití
svedkovia, a niektorí i poznačení udalosťami konca 2. svetovej vojny, a určite
ich deti, vnuci a pravnuci. Potomkovia
udalostí, na ktoré nesmieme zabudnúť,
a napriek tomu žiť naše každodenné
životy. Pripomínajme si ich príčiny.
A nezabúdajme na ich dôsledky, pretože Deň víťazstva nad fašizmom, 8. máj,
je každý rok sviatkom aj našej slobody,“
povedal starosta obce Ivan Sivák.
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HE/0049

BYTOVÉ DRUŽSTVO Humenné
uskutoční 25. mája 2017 (štvrtok) o 9.00 hod.
nce z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdikonanie na pozície
polu s romantickými princeznami, vílamivýberové
a

NEVAL

ozprávkovými bytosťami.

VODÁR - KÚRENÁR
VÝŤAHÁR - ELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR na údržbu a audio-systémy
požadovaná prax v odbore: minimálne 3 roky

Životopis, výučný list a aktualizovanú Vyhlášku č. 74/1996 Z. z.
zašlite na adresu:
Bytové družstvo, Laborecká ul. 58, 066 37 Humenné

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne
SIETE
pevné
plissé
rolovacie

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

 Dám do prenájmu OBCHODNÉ
PRIESTORY (pri Pivárni u medveďa)
o rozlohe 35 m2 (a viac). Možnosť
spolupráce. Tel. 0948 333 645.

PREDAJ
 Predám AUTO zn. Renault Megane. Cena dohodou. Tel. 0948 515 776.

HE-R/0080

HE-R/0079

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na ul. Osloboditeľov
7. (100
3. 2016
3 v Humennom
m od centra
mesta, dostatok parkovacieho miesta
zdarma). Info na tel. č. 0905 809 038;

 KLIETKY na chov prepelíc, králikov a činčíl / PASCE na líšky a kuny
/ LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE
pre kuriatka / KRMÍTKA a NAPÁJAČKY. Rozvoz (doručenie) v rámci
celého Slovenska. Viac informácií na:
ww.123nakup.eu ; tel. 0907 181 800.

PRÁCA V RAKÚSKU
-balenie mäsa, tovaru,
textilu a zber jahôd
-plat 1 500 Eur a viac

WWW.
SLOVENSKYVYCHOD.SK
-diesel, rok výroby 2015,

PRANOSTIKA

tnej služby podľa § 19 ods.Svätá
1 písm.Žofia
a) – e)(15.
zákona
č. 400/2009 Z.Kto
z. na sv. Jána Nepomuckého
5.) ľan
užbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozosieva a stromy do krásy
(16. 5., kňaz a mučeník) ešte
obilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 bezúhonnosť
rozvíja.
len seje, stebla sťa na výšku
 ovládanie štátneho jazyka
lakťa sa dočká.
Kvalifikačné predpoklady:
Ľadová žena, Žofia, víno vypíja
tupňa v študijnom odbore právo naa mak
právnickej
sadí.fakulte vysokej ško- Keď mrzne na Gertrúdu
ysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou
(19. 5.), celý mesiac ešte mrazy

pocítime.

HE-R/0001

na:
Ak v informácie
máji neprší, júndostupné
sucho
zavŕši. 0948 194 023
tel. č.:

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

HE-R/0002

SLUŽBY
 VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 8
m strojom DH-112 - aj v sťažených podmienkach, v betónových skružiach Ø 100 cm drapákom Ø 90 cm. Tel. 0915 978 045.

HE-R/0078

 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.
HE-R/0073

HE-R/0030

4:38 / 20:14 hod.  aj pre páry
Informácie na tel. č.:
4:37 / 20:15 hod.
ubytovanie
057 772
3011
4:36 / 20:17 hod.  firma zabezpečí
a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

 Predaj PALIVOVÉHO DREVA. Tel. 0915 900 006.

 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908 102 786.

tel. 0940 154 485
e-mail:
stenly.durac@gmail.com
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
Humenné
ponúka na predaj
auto zn. OPEL VIVARO
combi 1.6 CDTI

HE-R/0077

HE-R/0076

Informácie:

4:41 / 20:12 hod.
V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
-cena dohodou
4:39 / 20:13 hod.

Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych

HE-R/0081

SV-Z/000426

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA

e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk

20 000 km,
4:43 / 20:09PRÁCA
hod.
STABILNÁ
NAnajazdených
SLOVENSKU
4:42 / 20:10 hod.
6-9 miest na sedenie

pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM

HE/0050

SV-Z/000427

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný
25-metrový BAZÉN
Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
ut
08.15 – 09.00 hod.
OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
13.00 – 16.00 hod.
17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
17.30 – 20.00 hod.
ného súdu Humenné vstr,
zmysle
č. 400/2009
Z. z. o hod.
štátnej služpiazákona13.00
– 16.00
není niektorých zákonov a § 2 ods. 117.30
Vyhlášky–Ministerstva
spravod20.00 hod.
u sa ustanovujú podrobnosti
štátnozamestnaštvr o obsadzovaní
14.00voľných
– 16.00
hod.
ým konaním a výberom
17.30 – 20.00 hod.
vyhlasuje V sob,
Ý B Ened
R 09.00 – 20.00 hod.
ého štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
SAUNA – muži
RADCA – VYŠŠÍ
utSÚDNY
– sob ÚRADNÍK
12.00 – 19.00 hod.
sný súd Humenné, Laborecká
17, 066 34 Humenné,
ned		10.00
– 19.00 hod.
štátna služba,
SAUNA – ženy
– Justícia
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
činnosti štátnozamestnaneckého
miesta: – 19.00 hod.
ned		10.00
vajúca najmä v analytickej
a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
www.kupaliskohumenne.sk
v na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných

Riadková inzercia

HE/0048
SV-Z/000425

nálového

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

HE/0046

ých tanečníčok

PONDELOK
15. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

e-mail:
renewal.adz@gmail.com
Studený
máj – v stodole
raj.
Večerná a chladná rosa v máji
sľubuje veľa vína a sena.

(jac)

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

nie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe:
Download 200,000+ brand logos in vector format for free
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o najvyššom
dosiahnutom vzde-
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topis
pôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravotžby
štátnom občianstve Slovenskej republiky
pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
de o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom

onáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušnétkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých

ČLÁNKOM NÁŠHO
TÝŽDENNÍKA NÁJDETE
NA NAŠOM YOUTBE
KANÁLI SLOVENSKYVYCHOD

PONDELOK
15. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

ŽOFIA, SOFIA
MENINY 15. 5. (Svetový
deň rodiny / Svetový deň atletiky
Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby)
oslavujú:

19. 5. GERTRÚDA
(Svetový deň hepatitídy)
20. 5. BERNARD, BERNARDA
16. 5. SVETOZÁR
(SVETOVÝ DEŇ MASMÉDIÍ / Medzinárodný
(Medzinárodný deň mlieka)
deň klinických experimentov / Medzinárodný
17. 5. GIZELA, ANETA
deň stepu)
(Svetový deň hypertenzie / Svetový deň telekomunikácií) 21. 5. ZINA
18. 5. VIOLA
(Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj)
(Medzinárodný deň múzeí)
/

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
MsKS – DOM KULTÚRY
BALLET MAGNIFICAT!
„Márnotratné putovanie“ v podaní amerického
umeleckého súboru. – v stredu 17. mája o 19.00
hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 7/6 eur.
56. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR

PETER BREINER SÓLO: Klavírny koncert svetoznámeho humenského rodáka Petra Breinera,
v spolupráci so ZUŠ na Mierovej ul. – v piatok
19. mája o 18.00 hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 5/4 eur.
ORGANOVÝ KONCERT: bývalí absolventi
Základnej umeleckej školy na Mierovej ul. v Humennom. – v pondelok 22. mája o 18.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 2/1 eur.
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
BESEDA SO SERGEJOM MAKAROM
Básnik a prekladateľ, rodák z obce Volica, nositeľ ceny Ivana Franka 2014 za dielo „Vyrástol
som v Karpatoch“. – vo štvrtok 18. mája
o 17.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie
Terézie. Plným titulom bola - cisárovná Svätej
ríše rímskej nemeckého národa; kráľovná
Uhorska, Čiech, Chorvátska a Slavónska; arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa Parmy a Piacenzy; veľkovojvodkyňa Toskánska. V nedeľu 21.
mája sú návštevníci zámku pozvaní na prehliadku jedinečnej Izby Márie Terézie (túto miestnosť,
ako aj ďalšie tri maľované miestnosti, dal v
zámku zhotoviť Štefan XIV. Csáky), ostatných
maľovaných komnát, expozícií, výstav a podujatí
v objekte zámku a priľahlého skanzenu.
LETNÁ SEZÓNA
Počnúc letnou sezónou do 31. októbra 2017 budú
múzejné expozície počas týždňa otvorené nepretržite, vrátane štátnych sviatkov. Návštevníkom
k dispozícii • v interiéri humenského zámku:
pondelok – piatok od 9.00 do 18.00 hod., sobota
- nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. • v skanzene:
pondelok - nedeľa od 9.00 hod. do 19. 00 hod.

O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
MUŽ MENOM OVE
(EN MAN SOM HETER OVE)
Dojemná tragikomédia o starnutí. Ove je
tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž,
ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva im to
aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva
vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milovaná
manželka, terorizuje susedov ako samozvaný
strážca poriadku. Zvrat v jeho životnej rutine
nastáva s príchodom jeho nových susedov,
mladej pakistanskej rodiny, ktorých životný štýl
sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú
autom do Oveho poštovej schránky, spustia tým
reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený
podľa knižného bestselleru Fredrika Backmanna,
z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako
700 000 výtlačkov.
dráma, komédia (SWE),
české titulky – 16. mája o 19.30 hod.
VOTRELEC: COVENANT
(ALIEN: COVENANT)
Režisér Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý
sám stvoril vo Votrelcovi, v prvom filme venovanom najstrašnejšiemu mimozemskému monštru
filmovej histórie. V najnovšej a ešte desivejšej
kapitole sa pripravuje vesmírna loď Covenant
kolonizovať vzdialenú planétu na druhej
strane galaxie. Zdá sa im, že nový svet,
ktorý nečakane objavili je idylickým
nezmapovaným rajom. V skutočnosti je
to temný a brutálny svet, ktorého hrôzy si
nikto z členov posádky nedokázal predstaviť ani v tých najhorších predstavách.
Keď sa títo vesmírni pútnici ocitnú tvárou
v tvár smrtiacemu monštru, neostáva im nič iné
než sa pokúsiť o zúfalý útek z tohto zdanlivo
ideálneho raja premeneného na skutočné peklo.
akčný, sci-fi, horor (USA), slovenské titulky – 18.
mája o 19.30 hod., 19. a 20. 5. o 20.00 hod.
LADY MACBETH
Navzdory manželstvu z rozumu a bez lásky sa
svojhlavá mladá žena rozhodne určiť svoj vlastný
osud. Anglický vidiek, rok 1865. Katherine
(Florence Pugh) je donútená vydať sa za postaršieho veľkostatkára, ktorého nemiluje. Lásku
v nej však dokáže prebudiť mladík, ktorý na statku pracuje. Silný cit v nej vzbudí obrovskú silu a
Katherine sa rozhodne vziať osud do svojich rúk.
Nič ju nedokáže zastaviť… Film je adaptáciou
drámy ruského spisovateľa a dramatika Nikolaje

Leskova a je celovečerným debutom talentovaného britského režiséra Williama Oldroyda.
dráma (GBR), české titulky –
20. mája o 18.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO
POD HLADINOU
Príbeh z čias, keď náš svet je už bez ľudí a celý
je zaplavený vodou. Hrdinovia sú potom rovnako
skvelí ako úplne nepravdepodobní. Zem zaplavili
nekonečné oceány, celé ľudstvo sa odsťahovalo
o dom ďalej a život na dokonalej modrej planéte
riadia prapodivní tvorovia z hlbín. Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Morský
čert Evo síce ohromuje ostrými zubami, no
povesť hlbinného netvora mu však kazí fakt, že
je dobrosrdečný, priateľský, pomerne nemotorný
a máva aj dlhé vedenie. Kreveta Elis je zasa
opatrná až neurotická, zasnená, romantická, no
i napriek tomu oboch chlapcov často vyťahuje z
problémov. Ale keď príde na vec, pokojne si pred
nimi dá dole i pancier. A dravá muréna Maura?
Tú trápi, že je osamelá a bez priateľov...
animovaný, rodinná komédia (SPA), slovenský
dabing – 21. mája o 15.30 hod., o 17.30 hod.
v 3D verzii.
PUTOVANIE TUČNIAKOV:
VOLANIE OCEÁNU
(L´EMPEREUR)
Príbeh malého tučniaka z ľadového kráľovstva
vzdialenej Antarktídy, pripravujúceho sa na svoju
prvú cestu k moru. Tak, ako každý tučniak, i náš
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OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Vasiľ Savka, nar. 1922
Mária Kičinová, nar. 1961

V BELEJ NAD CIROCHOU
Jozef Britan, nar. 1959
V HABURE
Anna Repčiková, nar. 1929
V HRABOVCI NAD LABORCOM
Vincent Katanik, nar. 1958
V HUDCOVCIACH
Ján Čurlej, nar. 1922
Mária Veliká, nar. 1937
V KALNEJ ROZTOKE
Mária Svitičová, nar. 1935
V KLENOVEJ
Mária Ocetníková, nar. 1945
V MICHALOVCIACH
Soňa Sabolová, nar. 1954
V PORÚBKE
Jozef Hricinda, nar. 1962
V SNINE
Štefan Čop, nar. 1962
Mária Gézová, nar. 1951

Myšlienka týždňa...
„Moja sila a úspech
spočívajú v mojej
tvrdohlavosti.“
(LOUIS PASTEUR;
1822-1895 – francúzsky chemik,
biológ a lekár; zakladateľ
mikrobiológie, lekárskej
imunológie a stereo-chémie)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

hrdina počúva tajomné volanie, ktoré ho láka na
ďalekú púť do neznáma. V zásadných chvíľach
dospievania sú mu oporou matka a otec, ktorí
vďaka svojim skúsenostiam a autorite dodávajú
odvahu i ďalším členom skupiny, pomáhajú im
čeliť ťažkostiam a nástrahám. Pokračovanie
oscarového filmu Putovanie tučniakov (2005),
nakrútil francúzsky režisér Luc Jacquet v 4K
rozlíšení, s využitím najmodernejšej technológie,
vrátane ponoriek a dronov. Dobrodružstvo v
najodľahlejšej časti našej planéty sa mu vďaka
tomu podarilo zachytiť tak, ako bolo ešte pred
niekoľkými rokmi nemysliteľné.
dokument (FRA), slovenský dabing – 21. mája
o 19.30 hod..

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
15. 05. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
16. 05. Na Detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
17. 05. Laborecká,
Laborecká ul. 58
18. 05. Centrum,
Nám. slobody 67 (Južné nám.)
19. 05. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
20. 05. Avicena,
Nemocničná ul. 41
21. 05. Lúč,
Ul. 1. mája 22
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Sériu športových výstav pod Sninským kameňom otvorili zápasníci
-MJK-, Žofia Čopová; Snina

Aktéri série výstav pod spoločným
názvom – Šport pod Sninským kameňom, v rámci ktorých budú verejnosti prezentované najúspešnejšie
druhy športov, v Snine s najdlhšou
tradíciou (zápasenie, futbal a volejbal), majú za sebou tú prvú. Fyzicky
možno najnáročnejšiu a v súťažnom
boji tú najtvrdšiu.
Aj keď neplánovane, ale symbolicky v deň, na meniny Viktórie (latinsky Victoria), čo znamená víťazstvo,
sa v stredu 10. mája o 17. hodine
v priestoroch sninského kaštieľa uskutočnila vernisáž výstavy „Zápasenie
pod Sninským kameňom“. A práve víťazom bol venovaný celý podvečer. Zápasenie je jedným z najstarších druhov
športu, bolo základným prostriedkom
existencie jedinca od počiatku vývoja
ľudstva. Bolo aj súčasťou programu
antických olympijských hier. Dva štýly zápasenia (grécko-rímsky – klasický a voľný) sú súčasťou novodobých
olympijských hier. Bývalí i súčasní
športovci a zástupcovia dvoch aktívnych sninských zápasníckych klubov,
ich rodinní príslušníci i priatelia si
vypočuli klavírnu prezentáciu Filipa
Kotusa zo ZUŠ Snina (minulý mesiac
sa tento žiak umiestnil v zlatom pásme
na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava). Nasledoval slávnostný
príhovor primátora mesta a predsedov
zápasníckych klubov na území mesta
- ZK Vihorlat a ZK Slávia, Jaroslava
Zarembu i Antona Andrejka. Súčasťou

vernisáže výstavy bolo aj predstavenie
59-ročnej histórie zápasenia v Snine.
Veľmi prekvapivým bolo aj uvedenie
špeciálnej piesne venovanej športu,
ktorá bola zložená práve pre túto príležitosť, v podaní Zboru pre občianske
záležitosti.
Po zdarne zvládnutých tradičných oficialít sa prítomní dočkali aktu, kvôli
ktorému sa pri tejto príležitosti zišli.
Oceňovanie najúspešnejších z úspešných sninských zápasníkov. Ako prví
boli ocenení pamätní zápasníci „in memoriam“ - konkrétne František Kokoš,
Andrej Burík, Štefan Kováč, František
Kováč, František Kudla a Ján Židzik.
Oku pozornosti neušli ani tí, ktorí
v dávnej či blízkej minulosti reprezentovali, no aj tí, ktorí aj dnes reprezentujú mesto Snina i región na Slovensku a v zahraničí. Následne si všetci
prítomní prezreli výstavu a spoločne si
zaspomínali na časy, keď sa stretávali
v telocvični či na športových podujatiach.
Zápasenie patrí v Snine k športom s
dlhou tradíciou a početnými úspechmi.
Históriou a úspechmi tohto športu vás
prevedie výstava v sninskom kaštieli. Sprístupnená je v Hobbygalerke
kaštieľa do 11. júna tohto roku. Okrem
textovej časti, z ktorej sa návštevníci
dozvedia viac o histórii zápasenia, ale
aj úspechoch oboch sninských zápasníckych klubov, si môžu pozrieť rôzne
zápasnícke dresy, ocenenia sninských
športovcov, ich medaily, poháre či iné
trojrozmerné suveníry.

Ďakovný list za obetavý a tvorivý prínos pre mesto Snina v oblasti športu si od primátora
Š. Milovčíka prevzal aj Paľko Tamáš z Baškoviec, pôvodom Sninčan. | FOTO ARCHÍV PT

Autor obrazu a bývalý zápasník, Ján Gerboc, prispel svojou tvorbou aj k Majstrovstvám sveta
v zápasení kadetov, ktoré sa v Humennom uskutočnili v júli 2014. | FOTO  ARCHÍV

Účastníci vernisáže výstavy Zápasenie pod Sninským kameňom, ocenení bývalí i súčasní športovci, zástupcovia dvoch klubov.boj. | FOTO  RÓBERT JAKUBEC
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Prvý turnaj nohejbalovej Interligy ovládli Rumuni, kontrovali im Humenčania
MJK, Humenné

Na športovej pôde mesta Humenné, počtom priaznivcov, maličká
nohejbalová rodinka si vychutnala
prvý turnaj nadnárodnej súťaže –
Interliga 2017. Je to ozaj na škodu.
Fyzicky náročný druh športu ponúkol krásne momenty nad nízkou
sieťou Mestskej športovej haly
v Humennom v sobotu 13. mája
v podaní šiestich medzinárodných
tímov (tri slovenské, po jednom
z Maďarska, Poľska a Rumunska). Jedným z rozhodcov bol aj
prezident SNA a starosta obce Zálužice, Gabriel Viňanský.

NO KAC Jednota Košice (SVK), 4.
Száshalombatta Team (Maďarsko),
5. KS Blokers Lodž (Poľsko), 6. NK
Revúca (SVK).
ŠK Laborec HE: Lukáš Gabák, Rastislav Tabaka, Gabriel Horvát, Peter
Uličný, Lukáš Apiar, Štefan Dunaj,
Peter Dzurovej a Lukáš Bezeg. Tréner: Marián Mihok.
Kompletnú zápasovú štatistiku
a fotogalériu prinesieme v nasledujúcom vydaní týždenníka HE.

Lukáš Gabák (vpravo) z ŠK Laborec Humenné v semifinálovom súboji blokuje maďarského
nohejbalistu. | FOTO MJK

Interliga SNA je nadnárodná súťaž
mužov, organizovaná pod záštitou
Slovenskej nohejbalovej asociácie
v rámci najvyššej súťaže našej krajiny, doplnenej o zahraničné družstvá,
ktoré prejavili záujem o túto súťaž.
Hrá sa turnajovým spôsobom (podľa
počtu účastníkov). Po odohraní základnej časti (4 turnaje) súťaž vrcholí
finálovým podujatím (play-off o konečné poradie), ktorého sa zúčastnia
družstvá z 1. – 6. miesta základnej
skupiny.
Poradie 1. turnaja v Humennom
1.CS Tengo Salonta (Rumunsko), 2.
ŠK Laborec Humenné (SVK), 3.

Finalisti prvého interligového turnaja nohejbalistov v Humennom so zástupcami klubov – porazení ŠK Laborec Humenné (bielo-červené dresy) a víťazi
z rumunskej CS Tengo Salonta (žlto-čierne dresy). Štvrtý sprava: Rumun George Bobis – majster Európy a vicemajster sveta. Druhý zľava: Humenčan
Marián Mihok – slovenský reprezentačný tréner mužov. | FOTO MJK

Zlatá rybka s postriebreným chvostom menom Viktor Verba
-MJK-, (mm); Trenčín
Krytý krátky 25-metrový bazén
pod hradom uhorského šľachtica
a vojvodcu Matúša Čáka (12601321) bol 6. mája dejiskom plaveckých pretekov, na ktorých štartoval
aj člen Plaveckého klubu Chemes
Humenné, Viktor Verba.
V sprievode svojho otca Mariána
ovládol i oslnil tento sympatický chalan na medzinárodných pretekoch za
účasti stovky pretekárov (67 chlapcov
a 33 dievčat) zo 43 klubov. Súpermi
mu boli domáci Slováci, spoza hraníc
Česi, Rakúšania a Poliaci. Veľká cena
primátora mesta Trenčín zdravotne
znevýhodnenej mládeže pre rok 2017
bola zároveň II. majstrovstvami Slovenskej republiky v plávaní mládeže
s Downovým syndrómom.
Viktor Verba si počínal v trenčianskej vode ako zlatá rybka s postriebre-

ným chvostom. Osem svojich štartov
premenil na osem medailí. Sedemkrát
stál na zlatom stupni víťazov - 50
a 100 m prsia, 50 a 100 m znak, 50
m motýlik, 50 a 100 m voľný spôsob. Striebornú medailu si vylovil
v disciplíne 25 m voľným spôsobom.
Svojimi výkonmi opäť patrične zviditeľnil svoj klub i mesto Humenné, za
čo mu patrí poďakovanie.
Meno Viktor Verba sa v Humennom
a v slovenskej plaveckej obci spája
v poslednej dobe najmä s pojmom
úspech, vo svojej podstate. Člen Plaveckého klubu Chemes Humenné je
zdrojom vytrvalosti a motivácie pre
ostatných mladých športovcov, so
znakom telesného hendikepu.
Nevyliečiteľný Downov syndróm je
najčastejšie genetické ochorenie.
Ide o vrodený defekt, dieťa má jeden
nadbytočný chromozóm č. 21, teda
nemá ich 46, ale 47. u postihnutých
detí je prítomná mentálna retar-

dácia rôzneho stupňa, narušený je
imunitný systém, vyskytnúť sa môžu
vrodené chyby srdca, tráviaceho
ústrojenstva, poruchy štítnej žľazy
a iné metabolické poruchy), ktorý
tiež potrebuje špeciálnu starostlivosť
a lieky. Navonok sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a vo funkcii tela.
(zdroj: internet)

Viktor Verba s primátorom mesta Trenčín,
Richardom Rybníčkom. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Svojich osem štartov premenil humenský
plavec na osem medailí. | FOTO  ARCHÍV PKCH
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FORTUNA LIGA – 31. kolo
TRNAVA - ZEMPLÍN MICHALOVCE
1:0 (1:0)
G: 45. M. Čonka.
ŽK: 22. Tóth – 7. Šimčák, 74. Sipľak. R: J. Valášek – J. Pozor,
J. Lieskovský. D: 1 858.
FC Spartak: A. Jakubech – A. Kadlec, O. Janso, M. Čonka (83.
Pe. Čogley), B. Godál, M. Tóth, A. Sloboda (62. M. Košťál), M.
Oravec, I. Schranz, L. Mihálik (46. R. N. Tambe), L. Greššák.
Tréner: M. Karhan.
MFK Zemplín: P. Macej – M. Šimčák, J. Grič, I. Žofčák, M.
Sipľak, M. Regáli (81. J. Vajs), M. Kolesár, Pe. Kavka, K. Qose
(62. J.-Š. Turik), K. Kushta, F. Serečin (58. M. Koscelník). Tréner: A. Šoltis.
• Slovan Bratislava – Prešov 3:1, Žilina – Senica 3:2, Ružomberok – Zlaté Moravce 2:1, Dunajská Streda – Podbrezová 2:2,
Trenčín mal voľno.
Žilina
28 21 4 3 74:24 67
Slovan BA
28 17 3 8 49:30 54
Ružomberok
28 13 7 8 52:38 46
Podbrezová
28 12 9 7 34:26 45
Dunaj. Streda
28 10 11 7 36:31 41
Trenčín
28 12 5 11 46:46 41
Trnava
28 11 7 10 31:35 40
Michalovce
29 8 5 16 34:52 29
Senica
29 6 7 16 24:35 25
Zl. Moravce
28 5 7 16 27:48 22
Prešov
28 3 9 16 16:58 18
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže odstúpil.

Skvašíka z 20m brankár hostí vyrazil. V 34.min. sa po Pylypovej prihrávke dostal Popovič až pred bránku, jeho prudký center
prešiel popred bránku, kde ju na druhej tyči poslal obranca na
roh pred nabiehajúcimi domácimi hráčmi. V 36.min. sa prvýkrát
v zápase dostali do 16-ky domácich hostia, Stanislavovu strelu k
tyči Lojka chytil. Tlak domácich pokračoval. V 37.min. vyrazil
Marušák prudký trestný kop Popoviča z 25m. Po rohu Popoviča
a predĺžení Bednára sa dostala lopta k voľnému Skvašíkovi, ten
však zblízka bránku netrafil a následný center Popoviča poslal
Bednár z 5-ky hlavou tesne nad. V 40.min. konečne domáci
skórovali, Skvašík pred 16-kou potočil s obrancami a presnou
strelou k tyči nedal brankárovi šancu. V 42.min. prešiel Skvašík
obranou hostí ako nôž maslom, našiel presnou prihrávkou úplne voľného Kukuľu na druhej tyči, ten sa zblízka nemýlil a dal
hlavou do prázdnej bránky na 2:0. V 44.min. po centri Pylypa
zakončil slabo Bednár.
Domáci v druhom polčase ubrali nohu z plynu, ale aj napriek
tomu sa hra odvíjala prevažne na polovici Svitu. V 48.min.
faulovaný Skvašík vystrelil z 20m tesne nad. V 50.min. prudký
trestný kop Pylypa ponad múr vyrazil Marušák na roh. Po rohu
Pylypa a strele Popoviča bol v 16-ke hostí obrovský závar, najlepšie sa zorientoval obranca hostí a odkopol loptu do autu. V
62.min. preletela prudká strela Pylypa tesne nad. V 65.min. sa po
Skvašíkovom trestnom kope pekne uvoľnil v 16-ke Popovič, ale
jeho strela letela tesne nad. V 70.min. skončil trestný kop Pčolu
z 20m v múre hostí. V 72.min. hlavičkoval po prihrávke Lukáča
Bednár tesne vedľa. V 73.min. sa po peknej prihrávke Kukuľu
dostal do obrovskej šance Skvašík, prudká strela išla tesne vedľa.
V 74.min. sa potvrdilo „ nedáš dostaneš „, po náhodnom útoku potvrdil Stanislav kanonierske schopnosti, presnou strelou
zvnútra 16-ky dal kontaktný gól. Hostia ožili, ale pozorná domáca obrana ich už do šance nepustila. Domáci ešte mohli skórovať
v 79.min. keď trestný kop Pčolu Marušák vyrazil a v 87.min.,
keď po nádhernej prihrávke Skvašíka išiel sám na bránku Hreha,
ale vo veľmi dobrej pozícii netrafil bránku. Domáci asi v tomto
zápase urazili streleckú šťastenu a tak hostia odišli s prijateľnou
prehrou.
Jaro Uchytil
• Trebišov – Vranov n/T. 2:0, Svidník – Prešov B 1:0,
Sabinov – Stropkov 2:2, Bardejov. N. Ves – V. Opátske 0:4, V.
Revištia – Plavnica 0:2, Giraltovce a Pušovce mali voľno.
Trebišov
21 16 2 3 52:10 50
V. Opátske
22 13 7 2 52:20 46
Vranov n/T.
22 10 4 8 29:21 34
Snina
22 9 8 5 42:24 35
Giraltovce
21 9 6 6 32:16 33
Svidník
22 10 3 9 37:33 33
Plavnica
22 9 4 9 34:33 31
Svit
21 8 6 7 38:29 30
Bard. N. Ves
21 8 4 9 34:43 28
V. Revištia
21 7 5 9 30:29 26
Sabinov
21 6 7 8 36:37 25
Stropkov
22 6 6 10 29:32 24
Prešov B
22 5 5 12 31:38 20
Pušovce
22 1 1 20 7:118 4
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo súťaže
odstúpili.
IV. LIGA SEVER – 25. kolo
PAKOSTOV – FK HUMENNÉ
0:1 (0:1)
Gól: 33. Z. Cigán.
ŽK: 6. Rudý, 12. Hubcej, 19. P. Ragan, 28. Jo. Fedorko – 6.
Bialončík, 37. Voroňák, 86. Križanovský, 90. Vohar. ČK: 44.
Ľ. Hubcej (po 2. ŽK, Pakostov – podrážanie súpera riskantným
spôsobom). R: M. Bochnovič – D. Horochonič, P. Berta.
FO Ajax: M. Klamár – M. Fedorko (77. D. Slavkovský), T.
Gombita, A. Dubas, Ľ. Hubcej, Š. Tomčák, Jo. Fedorko, P. Ragan, M. Rudý, Pe. Gombita (65. S. Ragan), Jo. Gombita (46. M.
Tkačin). Tréner: Š. Tomčák.
FK: D. Vohar – N. Sališ (73. M. Cigán), C. Vasiľ, Z. Cigán, M.

Babin, J. Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, L. Krajník,
V. Voroňák (90. M. Polák), Pe. Petričko (89. D. Šatník). Tréner:
J. Valkučák.

Tréner FK Humenné - Jožko Valkučák (vľavo)
a jeho asistent Martin Polák. Ten v Pakostove
obul aj kopačky a v závere duelu vybehol na
trávnik. | FOTO MJK

Medzilaborce – Šariš. Michaľany 0:3 (0:0), G: 47. (11 m)
a 75. Pe. Jačišin, 58. L. Olejár. / Raslavice – Radvaň n/L. 1:1
(1:1), G: 35. E. Lazur – 30. R. Ljubarskij. / Dlhé Klčovo – Zámutov 4:0 (2:0), G: 41. a 47. Pa. Samsely, 9. M. Kolesár, 75.
(11 m) O. Iavoriv.
• Kračúnovce – V. Tatry 4:1, Spiš. Podhradie – Štrba 2:3,
Ľubotice mali voľno.
Šariš. Michaľany 23 19 3 1 73:18 60
Záhradné
23 17 3 3 51:17 54
Kračúnovce
23 14 3 6 42:22 45
Dlhé Klčovo
23 11 6 6 46:33 39
FK Humenné 23 11 4 8 44:27 37
Medzilaborce
24 10 5 9 44:44 35
Raslavice
23 9 7 7 45:28 34
Spiš. Podhradie 24 10 4 10 40:29 34
Radvaň n/L.
23 9 5 9 37:31 32
Pakostov
24 10 1 13 36:40 31
Fintice
23 6 6 11 20:38 24
Ľubotice
23 6 5 12 31:52 23
Zámutov
23 5 2 16 18:48 17
V. Tatry
22 3 4 15 13:65 13
Štrba
22 2 4 16 21:69 10
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 21. kolo
N. Hrušov – Jasenov 0:2 (0:1), G: 23. Pe. Šamo, 62. S. Soták.
/ Kochanovce/Brekov – Ptičie 0:2 (0:1), G: 15. M. Čerňa, 85.
T. Karas. / Stakčín – Ulič 1:0 (0:0), G: 54. (11 m) J. Štofík. ČK:
35. D. Cima (Ulič, podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred pok. územím hostí). / Kamenica n/Cir. – Seč. Polianka
3:1 (0:1), G: 47. L. Čopák, 49. P. Liček, 57. P. Vasiľko – 15.
J. Bandoľa.
• Hencovce – Soľ 1:2, Bystré – Sačurov 1:0, Sedliská mali
voľno.
Soľ
20 18 2 0 53:12 56
Jasenov
20 17 1 2 58:26 52
Kamenica n/Cir. 19 10 3 6 29:23 33
Ptičie
20 10 1 9 38:39 31

Hencovce
19 8 5 6 35:24
Stakčín
19 7 5 7 28:25
Sačurov
20 8 0 12 30:36
Kochanovce/Brekov 19 7 1 11 29:29
N. Hrušov
19 6 4 9 32:33
Bystré
19 6 3 10 21:35
Ulič
20 4 4 12 31:52
Seč. Polianka
19 5 1 13 22:47
Sedliská
19 3 4 12 24:53
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže odstúpilo.

29
26
24
22
22
21
16
16
13

I.TRIEDA OBFZ HE – 21. kolo
Lukačovce – Papín 3:0 (2:0), G: 20. K. Sivák, 37. S. Bačovčin,
52. M. Pavur. / Dlhé n/Cir. – Lackovce 1:0 (1:0), G: 30. Pe.
Gnip. / Lieskovec – Udavské 6:1 (3:1), G: 21. A. Turcovský,
26. R. Tabaka, 28. L. Džatko, 51. S. Hodor, 75. M. Pekala, 77.
J. Krigovský – 33. A. Timuľák. * Krásny Brod – Borov 2:2,
Ubľa – V. Hrušov 3:3, N. Ladičkovce – Koškovce 2:1, Belá n/
Cir. – V. Sitnica.
V. Hrušov
21 17 3 1 61:20 54
Borov
21 12 4 5 53:22 40
Ubľa
21 10 5 6 41:30 35
Dlhé n/Cir.
21 9 6 6 33:28 33
Belá n/Cir.
21 9 5 7 44:31 32
Krásny Brod
21 9 3 9 40:42 30
N. Ladičkovce 21 9 2 10 52:47 29
Lukačovce
21 8 3 10 36:43 27
Udavské
21 7 4 10 42:61 25
Koškovce
21 7 3 11 27:39 24
Papín
21 7 3 11 30:48 24
V. Sitnica
21 6 4 11 28:41 22
Lieskovec
21 5 6 10 29:39 21
Lackovce
21 5 3 13 29:54 18
II.TRIEDA OBFZ HE – 20. kolo
Rovné – Brestov 2:0 (0:0), G: 50. Pe. Olexa, 84. R. Daňo. *
Habura – Ohradzany 3:4, Hrabovec n/L. – Zemplín. Hámre 2:1,
Ulič. Krivé – Hrubov 4:1, Kolonica – Turcovce 2:0, N. Sitnica
– Rokytov pri HE 4:2, Ňagov – Zubné (výsledok nebol známy).
Ohradzany
N. Sitnica
Zemplín. Hámre
Brestov
Zubné
Ňagov
Rovné
Habura
Ulič. Krivé
Kolonica
Rokytov pri HE
Turcovce
Hrabovec n/L.
Hrubov

INZERCIA

21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21

17
14
11
11
10
10
10
9
7
7
6
6
6
0

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

2
4
6
7
5
7
9
8
10
13
11
10
13
19

62:19 53
59:22 45
40:29 37
38:32 36
47:27 35
45:32 33
52:34 32
45:33 31
42:57 25
42:51 22
37:63 22
30:41 20
25:63 20
18:79 2
-MJKHE-S/0042

III. LIGA VÝCHOD – 25. kolo
SNINA – SVIT
2:1 (2:0)
G: 40. J. Skvašík, 42. Pe. Kukula – 74. L. Stanislav.
ŽK: 25. Skvašík – 22. Janigloš, 82. Vernarec. R: M. Havrila –
L. Bucko, S. Gaľa. D: 150.
MFK: M. Lojka – Jo. Lukáč, Pe. Hišem, M. Balko, I. Pylyp (77.
L. Penkhaus), Ľ. Jankaj, J. Skvašík, J. Popovič (72. J. Hreha, Pe.
Kukula, M. Pčola, L. Bednár. Tréner: J. Štafura.
VSE FK: R. Marušák – L. Compeľ, L. Janigloš, J. Vitkaj, M.
Monka, L. Stanislav, Pe. Vernarec, Mil. Jambor, Ľ. Kolesár, Pe.
Zelko (46. M. Jackovič), D. Mičko. Tréner: M. Jambor.
Pod Sninským kameňom privítali Tatrancov zo Svitu, ktorí pod
vedením hrajúceho trénera Jambora zdolali v stredajšej dohrávke Stropkov 2:0 a ako nováčik súťaže sa dostali na 6. miesto
v tabuľke.
Domáci sa od začiatku pustili do súpera a dostali ho pod obrovský tlak. Už v 20. sekunde sa Pylyp po výkope dostal do úniku,
jeho prudkú strelu Marušák reflexívne vyrazil na roh. V 2.min. sa
po Skvašíkovej prihrávke ocitoval v šanci Bednár, ale prízemnou
strelou netrafil bránku. V 3.min. vnikol Skvašík do 16-ky, jeho
prudký center nenašiel voľného spoluhráča. V 4.min sa Skvašík
preštrikoval cez štyroch obrancov až pred bránku, kde ho ďalší
obranca zastavil. V 6.min. si na dlhú prihrávku Hišema nabehol Popovič, jeho center skončil rohom. Po rohu hlavičkoval
Lukáč len do rúk brankára hostí. V 8.min. sa zaskvel brankár
hostí Marušák, keď chytil prudkú strelu Skvašíka. V 11.min.
poslal Bednár hlavou trestný kop Popoviča zblízka tesne nad.
Vzápätí získali domáci loptu a Pylyp vystrašil brankára prudkou
strelou z hranice 16-ky. V 16.min. si na Balkovu prihrávku nabehol Skvašík, jeho prudká strela preletela tesne vedľa. V 17.min
nespracoval Skvašík pekný pas Pylypa, lopta mu odskočila a
obranca stihol odkopnúť na roh. V 23.min. Skvašík netrafil v
dobrej pozícii bránku. V 25.min. posúdil rozhodca prienik Skvašíka v 16-ke ako faul a za protesty dostal Skvašík žltú kartu. V
29.min. si na prihrávku Skvašíka nabehol do 16-ky Bednár, ale
zblízka nepretlačil loptu cez dobre reagujúceho brankára hostí, k
odrazenej lopte sa dostal Pylyp, žiaľ bol v postavení mimo hry.
V 31.min. dal Pylyp pekný pas Skvašíkovi, v poslednej chvíli
jeho strelu zblokoval obranca. V tej istej minúte nádhernú strelu
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Katastrofálny scenár vytvárajú slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte
-MJK-, Kolín nad Rýnom (zdroj: RTVS, TASR)
Do utorka minulého týždňa znamenala každá druhá presilovka súpera gól
v slovenskej sieti. Neťažili
sme z buly, pykali sme za
zbytočné nedovolené zákroky. Po troch zápasoch
bolo v hre ešte dvanásť
bodov. Ak by z nich zverenci trénerskej dvojice
Cíger – Šupler získali aspoň deväť, postup do
štvrťfinále by slovenskej reprezentácii nemal
ujsť. S troma papierovo ľahkými súpermi Slováci však veľa gólového umenia neukázali, v stredu
a uplynulý víkend mali na hokejkách náročných
súperov skupinovej fázy. V nedeľu popoludní
favorizovaný súper zo zámoria pochoval slovenské vyhliadky na postup do štvrťfinále, zároveň
Slovensko môže prísť aj o miestenku udržania
sa v A-kategórii. Záchrannou brzdou by bol zisk
jedného bodu zo zápasu proti Škandinávcom,
ďalšou kombináciou by mohol byť jeden bod Dánov z dueloch proti Švédom či Talianom. Slováci
sú v riadnej „šlamastike“. Stále však platí, že bez
gólov sa hokej nevyhráva. Strelecká nemohúcnosť slovenských hokejistov na prebiehajúcich
Majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom je
toho dôkazom.
Ani proti Dánom si slovenskí hokejisti fazónu nevylepšili. Efektivita Dánov s nízkym počtom striel na
slovenskú bránu sa pretavila do troch gólov. Totálny
obrat zabezpečila v III. tretine za stavu 0:3 trojica
Gernát, Bližňák a Miklík. Riadny hrací čas skončil
nerozhodne 3:3, 5-minútové predĺženie so šiestimi
hráčmi na ľade (3/3) sa len „naťahovalo“, avšak
samostatné nájazdy boli z pohľadu Slovákov bez
akéhokoľvek efektu, v tretej sérii bol proti Julovi
Hudáčkovi úspešným strelcom Green, následne
kapitán Dravecký nastrelil iba konštrukciu dánskej
brány... jeden bod pre slovenský výber na MS v Kolíne nad Rýnom...
Rovnako na nemecký reprezentačný výber potrebovali „cígerovci“ samostatné nájazdy. Účet
stretnutia na radosť fanúšikov otvárali Slováci, aj
to musel tento gól „vysokou hokejkou“ Matoušeka
odobriť video-rozhodca. Takmer z priameho uhla
180° poslal puk popod pravý betón brankára Birkena v 22. min. do brány Libor Hudáček (2:0). Naša
radosť netrvala dlho, gólový zlepenec v 37. min.
v podaní nemeckej dvojice P. Reimer a Ehliz skóre
dorovnal. Po bezgólovom poslednom dejstve účinok
nenadobudlo ani predĺženie. Individuálne nájazdy
vzorne rozbehol Nemec Dominik Kahun, no Hrnka,
Bližňák ani Miklík mu nedokázali odporovať... ďalší ťažko vydretý jeden bod...
Útechou pred duelom s Rusmi v sobotu popoludní mohla byť pre našich hokejistov informácia, že
ruský reprezentant Alexandr M. Ovechkin si na MS
nezahrá (v NHL sa v posledných zápasoch veľmi
premáhal, keď so zranením kolena dohral sezónu
a teraz musí vsadiť na rekonvalescenciu). Ruská
vlna však prevalcovala akýkoľvek úmysel slovenskej strany na ľade. Už po 72 sekundách si kapitán
tímu súpera, Yevgeni Dadonov písal presný zásah.
Ponuku presilovky ten istý hráč v 14. min. využil
(oko video-rozhodcu bolo opäť zaostrené). Gólom
do šatne sa prezentoval A. Mironov. Aj štvrtý gól
Rusov musel odobriť video-rozhodca (Kucherov

bol pri brzdení v protipohybe odrazeného puku, ktorý opäť zmenil smer z čepele jeho korčule, tá však
zostala v kontakte s ľadom). Od mantinelu odrazený
puk v 33. min. tečoval o prilbu J. Hudačka na zemi
Ivan Telegin do brány. No a darovaný gól naservírovali súperovi sami Slováci v 56. min. Poltuctový
ruský strelou z medzikružia rozvlnil sieť Hudačkovej brány...
Američania sa so slovenským výberom na svetovom
šampionáte tiež riadne „pohrali“. Pod taktovkou
hokejového virtuóza Johnnyho Gaudreaua pokorili
slovenskú svätyňu rozdielom 1:6. Jediným strelcom
našej reprezentácie bol z 31. min. Martin Gernát po
spolupráci dvojice Dravecký – L. Hudáček.
A napokon, tento týždeň v utorok napoludnie čaká
Slovákov posledný zápas v skupine A, so Švédskom, ktoré disponuje aj niekoľkými hviezdami
zaoceánskej národnej ligy. Po šiestich zápasoch
svieti na bodovom konte Slovákov „štvorka“ a to je
aj v prípade pomyselného víťazstva nad Škandinávcami na postup do štvrťfinále (zrejme) príliš málo.

SLOVENSKO - DÁNSKO
3:4 SN
(0:1, 0:2, 3:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 42. Gernát (Miklík, Haščák), 47. Bližňák
(Haščák, Dravecký), 52. Miklík (Čerešňák, Dravecký) - 17. Hardt (Storm, Green), 25. Russell (Bau,
O. Lauridsen), 40. Poulsen (O. Lauridsen, Green),
rozhodujúci nájazd Green.
R: Lemelin (AUT), Linde (SWE) - Leermakers
(HOL), Oliver (USA). Vylúčení: 7-8 na 2 min.,
pres.: 2-1, oslab.: 0-0; 4 454 divákov.
SVK: J. Hudáček - Čajkovský, Sersen Čerešňák,
Jánošík, Gernát, Mikuš, Šedivý, Trška - Dravecký,
Zigo, Skokan - Haščák, Bližňák, Miklík - L. Hudáček, Cingeľ, Kudrna - Skalický, Šťastný, Hrnka.
DEN: Dahm - N. Jensen, J. Jensen, M. Lauridsen,
Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Brugisser - Madsen, Regin, Ehlers - Hardt, Jakobsen, Storm - Christensen, Green, Poulsen - Bau, Aagaard, Russell
- Meyer.
SLOVENSKO - NEMECKO
2:3 SN
(1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. T. Matoušek (T. Zigo, Šedivý), 22. L.
Hudáček (M. Čajkovský) - 37. P. Reimer (Ehrhoff,
Kahun), 37. Ehliz (D. Seidenberg, Moritz Müller),
rozhodujúci samostatný nájazd premenil Kahun.
Vylúčení: 2-2 na 2 min. Pres.: 0-1, oslab.: 0-0. R:
Fonselius (FIN), Iverson (CAN) - Jensen (DEN),
Ritter (USA); 17 647 divákov.
SVK: J. Hudáček - P. Čerešňák, A. Jánošík, Gernát,
J. Mikuš, M. Čajkovský, Sersen, Trška, Šedivý Miklík, Bližňák, Marcel Haščák - Cingeľ, Hrnka,
A. Kudrna - Dravecký, L. Hudáček, P. Skalický - T.
Matoušek, T. Zigo, A. Šťastný.
GER: T. Greiss (10. Aus den Birken) - D. Seidenberg, Moritz Müller, Reul, Ehrhoff, Abeltshauser,
Hördler, J. Krueger - Ehliz, Tiffels, P. Reimer - Y.
Seidenberg, Kahun, B. Macek - D. Wolf, Fauser,
Plachta - Gogulla, F. Schütz, Kink.
RUSKO - SLOVENSKO
6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Góly: 2. Dadonov (N. Gusev, Šipačov), 14. Dadonov (N. Gusev, Šipačov), 20. A. Mironov, 23. Kučerov (Vladimir Tkačov, Kiselevič), 33. Telegin (A.
Zub, Plotnikov), 56. Vladislav Gavrikov (Šipačov,
Dadonov).

Vylúčení: 3-4 na 2 min. Pres.: 1-0, oslab.: 0-0. R:
Lemelin (AUT), Piechaczek - Kohlmüller (obaja
GER), Ritter (USA); 18 591 divákov.
RUS: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, V. Antipin,
A. Belov, Provorov, A. Mironov, A. Zub - Plotnikov,
S. Andronov, Telegin - N. Gusev, Šipačov, Dadonov - N. Kučerov, Namesnikov - Barabanov, V. Ničuškin, Vladimir Tkačov.
SVK: J. Hudáček - P. Čerešňák, A. Jánošík, J. Mikuš, Gernát, M. Čajkovský, Sersen, Trška, Šedivý
- Miklík, Bližňák, Marcel Haščák - A. Kudrna, Cingeľ, Hrnka - Dravecký, L. Hudáček, P. Skalický - A.
Šťastný, T. Zigo, Matoušek.

SLOVENSKO - USA
1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Góly: 31. Gernát (L. Hudáček, Dravecký) - 9. C.
Keller (A. Lee, Skjei), 26. J. Gaudreau (K. Hayes),
37. Ch. Dvorak (J. Gaudreau), 39. J. Trouba, 43.
J. Gaudreau (K. Hayes), 48. A. Lee (Eichel, Noah
Hanifin).
Vylúčení: 5-4 na 2 min. Pres.: 0-1, oslab.: 0-0. R:
Hribik (CZE), Wehrli (SUI) - Malmqvist (SWE),
Suominen (FIN).
SVK: J. Hudáček - P. Čerešňák, Trška, J. Mikuš,
Gernát, M. Čajkovský, Sersen, Šedivý - Miklík,
Bližňák, Marcel Haščák - A. Kudrna, Cingeľ, T.
Hrnka - Dravecký, L. Hudáček, P. Skalický - A.
Šťastný, T. Zigo, Matoušek – Suja.
USA: J. Howard - DeKeyser, J. Trouba, Hanifin, C.
Murphy, Skjei, Ch. McAvoy, T. van Riemsdyk - A.
Lee, C. Keller, Eichel - B. Nelson, Larkin, Schmaltz - K. Hayes, Bjugstad, J. Gaudreau - Copp, Ch.
Dvorak, Compher – Greenway.
Taliansko - Nemecko
1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Góly: 5. M. Marchetti (S. Kostner, S. Marchetti) 4. Ehrhoff (Draisaitl), 19. Plachta (D. Seidenberg,
Kahun), 22. Y. Seidenberg (Hördler), 26. Kahun (Y.
Seidenberg).
Lotyšsko - USA
3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Góly: 12. Blugers (Bičevskis), 21. Daugavinš (Džerinš, Ro. Bukarts), 32. Cibulskis (Indrašiš) - 29.
Compher (Lee), 34. Bjugstad (Schmaltz, Keller),
39 Gaudreau (Trouba, Bjugstad), 57. Copp (Hellebuyck), 59. Larkin.
Dánsko - Nemecko
3:2 PP (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 17. Storm (Kristensen, Jakobsen), 17. Poulsen
(Christensen), 62. Regin (Ehlers, Dahm) - 9. Reimer
(Ehliz, D. Seidenberg), 10. Macek (Y. Seidenberg,
Kahun).
Švédsko - Taliansko
8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
Góly: 4. Rask (Lindholm), 9. Holm (Nylander, Brodin), 30. Brodin (Holm), 41. Lindholm (Landeskog,
Stralman), 51. Omark (Söderberg, Edler), 55. C.
Klingberg (Nordström), 57. Eriksson Ek (Stralman,
Karlsson), 59. J. Klingberg (Holm, Nylander) - 24,
Morini (Scandella, Insam).
Švédsko - Lotyšsko
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Landeskog (Rask, E. Lindholm), 57. E.
Lindholm (Rask).

Rusko - Dánsko
3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Góly: 36. Kiselevič (Panarin, Kučerov), 36. S. Plotnikov (Andronov, Telegin), 37. N. Gusev (Šipačov,
Dadonov).
USA - Taliansko
3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 6. Nelson, 26. Nelson (Larkin), 28. Lee
(Gaudreau, Larkin).
Nemecko - Rusko
3:6 (0:2, 0:3, 3:1)
Góly: 46. Macek (Müller, D. Seidenberg), 49. Gogulla (Ehrhoff, Kahun), 60. Tiffels (Kink, D. Seidenberg) - 2. Šipačov (Dadonov, Panarin), 18. Šipačov
(Gusev, Panarin), 19. Plotnikov (Provorov, Antipin),
32. Gusev (Panarin, Belov), 36. Kučerov, 52. Kučerov (Panarin).
USA - Švédsko
4:3 (2:3, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Keller (Eichel, Trouba), 19. Gaudreau
(D. Larkin), 23. Gaudreau (Eichel, A. Lee), 52.
Compher (C. Murphy, D. Larkin) - 3. E. Lindholm
(Stralman), 14. E. Lindholm (Ekman-Larsson), 19.
Hedman (Nordström, J. Klingberg).
Taliansko - Lotyšsko
1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Insam (Traversa) - 13. Džerinš (Galvinš,
Daugavinš), 59. Džerinš (Rob. Bukarts).
Kanada - Švajčiarsko 2:3 PP (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1) *
Nórsko - Fínsko 2:3 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) * Nórsko - Fínsko 2:3 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) * Francúzsko - Bielorusko 4:3 SN (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
* Česko - Slovinsko 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) *Kanada
- Francúzsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) * Česko - Nórsko
1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0) * Švajčiarsko - Bielorusko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) * Bielorusko – Kanada
0:6 (0:1, 0:2, 0:3) * Fínsko - Slovinsko 5:2 (0:1,
2:0, 3:1) * Fínsko – Česko 3:4 SN (3:0, 0:0, 0:3
- 0:0, 0:1) * Slovinsko - Nórsko 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
* Švajčiarsko - Francúzsko 3:4 SN (0:1, 2:0, 1:2
- 0:0, 0:1).
Rusko
14
USA
12
Švédsko 10
Lotyšsko
9
Nemecko 9
Dánsko
4
Slovensko 4
Taliansko 1

5
5
5
5
6
5
5
6

4
4
3
3
2
0
0
0

0
1
1
2
2
3
2
5

1
0
0
0
1
2
1
0

0 27:5
0 20:10
1 21:9
0 11:9
1 16:20
0 9:18
2 9:18
1 6:30

pondelok 15. mája * Dánsko – Taliansko (16.15
hod.), Kanada - Nórsko (16.15), Rusko – Lotyšsko
(20.15), Francúzsko - Slovinsko (20.15).
utorok 16. mája * Švédsko – SLOVENSKO (12.15
hod.), Bielorusko - Nórsko (12.15), Rusko – USA
(16.15), Česko - Švajčiarsko (16.15), Nemecko –
Lotyšsko (20.15), Kanada – Fínsko (20.15).
štvrtok 18. mája – štvrťfinále * 16.15 a 20.15
hod. (Lanxess Arena / AccorHotels Arena).
sobota 20. mája – semifinále * 15.15 a 19.15 hod.
(Lanxess Arena).
nedeľa 21. mája - zápas o tretie miesto * 16.15
hod. (Lanxess Arena); finále * 20.45 hod. (Lanxess
Arena)
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Olívia Seková rozohrala kráľovskú hru na republikovej šachovnici
Marianna Aľušíková, -MJK-; Liptovský Mikuláš
Šachisti klubu Reinter z Humenného zaznamenali významný
úspech v novodobej
histórii šachu nášho
mesta. V kráľovskej
hre si vyslúžili tri medaily na Majstrovstvách Slovenska mládeže
v šachu pre rok 2017 a budú tak Slovensko
zastupovať aj na európskej kontinentálnej
úrovni, i Majstrovstvách Európskej únie
v šachu. Humenčanka Olívia Seková vo
veku ôsmich rokov sa premiérovo zúčastnila na takomto vrcholovom podujatí v rámci
našej krajiny. A hneď so ziskom pódiového
umiestnenia v podobe bronzovej medaily.
Toto najvýznamnejšie slovenské mládežnícke
podujatie prebiehalo v termíne od 22. do 28.
apríla v areáli vodnej zábavy Tatralandia nádhernej prírodnej oblasti Liptova. Dovedna až
271 hráčov, z toho 76 dievčat a 195 chlapcov,
zápolilo o titul Majstra Slovenska v oddelených vekových kategóriách do 8, 10, 12, 14,
16, 18 a 20 rokov. Paleta účastníkov bola pestrá, počínajúc od mladých začínajúcich šachistov do 8 rokov, cez stabilných účastníkov každoročných majstrovstiev až po hráčov, ktorí
sa zaraďujú vo svojej kategórii, nielen medzi
slovenskú, no dokonca aj svetovú špičku.
Silná konkurencia vo všetkých kategóriách
sľubovala zaujímavé partie a urputné súboje
o cenné kovy.

Do bojov o slovenské majstrovské tituly zasiahlo aj tento rok desať mladých reprezentantov klubu Šachy REINTER, ktorí patria
na Listinu talentov Slovenského šachového
zväzu. Pod trénerskou taktovkou tria - FM T.
Krak, GM I. Stohl a M. Kušiak, sa o najväčší
úspech tejto výpravy zaslúžila iba osemročná
Humenčanka Olívia Seková v kategórii dievčat do 8 rokov. Právom si vybojovala bronz
ziskom piatich bodov zo siedmich možných.
Olívia mala na majstrovstvách raketový štart
a zapísala si 4,5 bodu z piatich. Dostala sa na
čelo svojej kategórie a zisk zlata či striebra
bol na dosah. Osudnou sa jej však stala prehra v šiestom kole a následná remíza v závere,
ktorá jej vyniesla bronz. Ten mal pre Olíviu
ale určite cenu zlata. Pod profesionálnym
dohľadom trénuje v klube Šachy Reinter iba
necelý rok a k tajom šachu ju priviedol jej
otec, ktorý ju touto cestou vedie aj na domácej
šachovnici. Olívia Seková podala na tak náročnom a psychicky i fyzicky vyčerpávajúcom
(sedem dní súťaží) podujatí znamenitý výkon
a môžeme byť na ňu právom hrdí.
Košickí zverenci šachového klubu z Humenného - Miško Hudák a Miško Icsek si taktiež
počínali úspešne aj s medailovým ovenčením,
ziskom striebra (Hudák), resp. bronzu (Icsek)
ovládli stupienok víťazov v kategórii chlapcov
do 8 rokov.
„Všetci traja sa intenzívne venujú šachu pod
hlavičkou nášho klubu len prvý rok a sú dôkazom toho, že sa oplatí trénovať už od útleho veku pod profesionálnym vedením. Počas
celého podujatia sa držali vo svojich kategó-

Trojica mladých úspešných šachistov klubu Reinter – zľava: Olívia Seková, Miško Icsek a Miško
Hudák, s trénerom FM T. Krakom. | FOTO ARCHÍV MA

riách na horných priečkach a bola radosť ich sledovať pri hre.
Nepochybujem, že naši medailisti budú vzorne, nielen po šachovej
stránke, reprezentovať Slovensko na vrcholových podujatiach,“
zhodnotil ich úspech riaditeľ klubu Ing. Jaroslav Pčola.
Výborne, hoci zatiaľ nie s medailovým umiestnením, sa darilo aj ostatným našim hráčom klubu Šachy Reinter. V dievčenských kategóriách bojovala so súperkami do 16 rokov K. Majirská (4,5/9 b), do
14 rokov S. Simonová (5/9 b) a do 10 rokov N. Hudáková (3/9 b).
Klubový dres si obliekli v kategórii chlapcov do 12 rokov L. Simon
(4/9 b) a T. Babjarčík (4/9 b), vo vekovej kategórii do 14 rokov M.
Valko (3,5/9 b) a do 16 rokov D. Lopata so ziskom 3 z 9 bodov.
Na tomto mieste, veľmi ďakujeme rodičom detí za podporu a trénerom, ktorí sa našim zverencom s nadšením a neúnavne venujú celý
rok. Vďaka patrí v neposlednom rade i všetkým šachistom nášho
klubu za skvelú reprezentáciu. Veríme, že si aj z tohto podujatia odniesli nielen pekné spomienky, cenné skúsenosti a nové priateľstvá,
ale i pokoru a silnejšiu motiváciu k tréningom.

Desať reprezentantov z Humenného rozohralo na šachovniciach mládežníckych Majstrovstiev Slovenska pre rok
2017 svoju partiu, aj pod profesionálnym dohľadom troch trénerov. | FOTO ARCHÍV MA

ŠACH (z perzštiny - šáh, kráľ, kráľovská hra) je deterministická
strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, o ktorej
výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi „mat“. Šach má v
sebe prvky umenia, vedy a športu; rozvíja logické myslenie a nabáda ľudskú pamäť k maximálnej sústredenosti a koncentrácii. Šach sa
hrá na doske zvanej šachovnica, rozdelenej na 8 × 8 políčok. Každý
hráč má na začiatku partie k dispozícii nasledujúce figúrky: 1 kráľa,
1 dámu, 2 veže, 2 strelcov, 2 jazdcov a 8 pešiakov.
Aktuálnym majstrom sveta z roku 2016 je Nór – Magnus Carlsen. do
tajov kráľovskej hry dostal naplno už ako 5-ročný. Veľmajstrom sa
stal vo veku 13 rokov 4 mesiacov a 27 dní. Od januára roku 2010
je lídrom rebríčka FIDE. Dosiahol najvyšší elo-rating v histórii
(2882). V roku 2005 o ňom natočili film „The Prince of Chess“.
Americký týždenník Time ho v r. 2013 zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete.

