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Humenskí poslanci si chcú posvietiť 
na financovanie umeleckých škôl

 Počet obyvateľov sa opäť 
znížil aj detí sa narodilo 
menej

Humenčania majú druhý 
najnižší poplatok 
za odpad v regióne

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

Milan Potocký, Humenné, Foto: MIPO

Financovaním súkromných základných 
umeleckých škôl sa zaoberali poslanci 
pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020. 
Samospráva financuje zo svojho rozpoč-
tu mestskú ZUŠ na Mierovej ulici sumou 
vyše 580-tisíc eur a tri SZUŠ sumou 
881-tisíc eur. Podľa niektorých poslan-
cov ide o značný balík peňazí, ktorých 
čerpanie by sa malo intenzívnejšie kon-
trolovať. 

Poslanec: Školy by 
mali byť kontrolované 
náhodne
Základné umelecké školy v Humennom 
navštevuje vyše 1900 detí. „To naše 
mesto by malo od rána do večera len 
spievať a hrať. My na túto činnosť dáva-
me milión a pol eur,“ povedal sarkasticky 
poslanec Ivan Hopta. Oproti predchádza-
júcemu roku navýšilo mesto SZUŠ-kám 
balík peňazí o 5 percent. Vedenie mesta 
hovorí, že peniaze sa využívajú zmyslupl-

ne na rozvoj detského talentu. „Dávame 
našim deťom,“ povedal primátor Miloš 
Meričko. Poslanec Andrej Semanco je 
presvedčený, že mesto by sa malo pri fi-
nancovaní SZUŠ správať obozretne. Ako 
príklad uviedol, že v minulosti sa objavili 
problémy pri financovaní centra voľného 
času. „Neskutočne rástli, získavali veľa 
peňazí a potom sme zistili, že podvody 
robia. Ja netvrdím, že súkromné zák-
ladné umelecké školy robia podvody, ja 
vôbec im nezávidím tie peniaze. Ale aby 

nejaký kontrolný mechanizmus bol,“ 
uviedol poslanec Semanco. Spomenul 
aj príklad. „Aby vedeli, že nie centrum 
voľného času napíše, že 67 detí chodí na 
kúpalisko v pondelok a ja som to bol kon-
trolovať, a tam je sanitárny deň, tak tam 
nikto nebol a sme zistili, že nič nevyko-
návali, len na papieri. A 130-tisíc zobrali 
na rok. Takže skončili tie centrá voľného 
času. Ja si myslím, že súkromné základné 
umelecké školy by mali byť kontrolované 
námatkovo,“ spresnil Semanco.

Mestskí poslanci chcú väčšiu kontrolu súkromných základných umeleckých škôl (SZUŠ), ktoré pôsobia 
v Humennom a sú spolufinancované z mestskej kasy. Pre tri súkromné umelecké školy vyčlenilo mesto 

na tento rok zo svojho rozpočtu vyše 881-tisíc eur.
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Poslanci: Talentované 
deti treba podporovať 
Podľa poslankyne Aleny Židovej je pod-
pora detí, ktoré navštevujú umelecké 
školy na území mesta, dôležitá, či už sú 
to deti z okolitých dedín, alebo priamo 
z Humenného. „Umožníme im, aby sa 
vzdelávali, nie aby sedeli doma za po-
čítačom. Pretože ja si myslím, že každú 
mimoškolskú činnosť žiaka treba podpo-
riť, či je to dieťa z dediny, či je to dieťa 
z mesta. Keď má talent a rodičia chcú, 
aby chodilo, tak mu to treba umožniť. 
A rozdiel medzi minuloročnou dotáciou 
a tohoročnou? To navýšenie možno je len 
15-tisíc eur,“ upozornila poslankyňa Ale-
na Židová. „V každom prípade treba pod-
poriť deti, keď chcú sa vzdelávať a chcú 
robiť niečo iné poobede, a nie sú to len  
spevy a hry, ale aj kolektívne – tanec. Je 
to väčší počet detí,“ reagoval poslanec 
Jozef Mocák. Podľa poslanca Branisla-
va Čekovského nie všetky deti inklinujú 

k športu, a preto je potrebné podporo-
vať aj deti, ktoré majú umelecké sklony. 
„Buďme za to radi, že sa vzdelávajú touto 
formou. Každé jedno euro, ktoré dáme 
do vzdelávania našich detí, sa nám vráti,“ 
dodal Čekovský.

Čekovský: Ak sú 
pochybnosti, treba 
kontrolu
Prednostka Mestského úradu v Humen-
nom Valéria Kurťáková potvrdila, že zák-
ladné umelecké školy v meste navštevuje 
1915 detí. Spresnila, že nejde o presný 
počet, lebo jedno dieťa môže navštevovať 
aj viac krúžkov, skupinovú aj individuál-
nu formu. „Máme tu kontrolné orgány, 
ktoré majú konať svoju povinnosť, a ak 
je nejaká pochybnosť o použití týchto 
prostriedkov, nech neváha a nech dá 
podnet na kontrolu. Ja si myslím, že je to 
úplne legitímne a správne,“ poznamenal 
Čekovský. Zároveň bol proti tomu, aby 
sa znížil príspevok pre umelecké školy. 
„Rezervy tam nemáme, pretože pokiaľ 

znížime príspevok na tie súkromné ško-
ly, tak naopak zvýšime tým obyvateľom, 
ktorí majú deti v týchto školách, zvýšime 
dane, pretože budú musieť ten rozdiel 
doplatiť,“ povedal poslanec a pokračo-
val, „lebo čím viacej detí budeme mať, 
tým je to lepšie v týchto školách, pretože 
nerobia niečo iné, ale konajú zmysluplnú 
činnosť. Pokiaľ budeme toto mesto robiť 
pre starých, budú tu žiť starí ľudia, po-
kiaľ budeme robiť pre mladých, získame 
ich späť a niektorí sa vrátia a budú žiť tu 
mladí ľudia,“ povedal Čekovský. Vicepri-

mátorka Mária Cehelská potvrdila, že o 
základné umelecké školy je záujem, čo sa 
prejavuje aj na ich vysokej návštevnosti. 
Oproti minulému roku pribudlo ďalších 
76 detí. Poslanec Hopta naznačil, že de-
klarované počty žiakov nemusia úplne 
sedieť s realitou. „Čiže dohodnime sa na 
tom, že sa na to pozrieme po tej stránke, 
čo sa týka počtu žiakov,“ uviedol posla-
nec. Primátor Miloš Meričko vysvetlil, 
že kontrolu základných umeleckých škôl 
môže vykonať aj hlavný kontrolór mesta. 

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k organizátorom podujatí Národného týždňa manželstva 2020

Humenskí poslanci si chcú posvietiť  na financovanie umeleckých škôl

Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Vihorlatské múzeum v Humennom 
sa pripája k organizátorom a pod-
porovateľom podujatí Národného 
týždňa manželstva, ktoré budú na 
Slovensku prebiehať v dňoch  10. 
– 16. februára 2020.  Prešovský 
samosprávny kraj, Občianske zdru-
ženie Ži(vé) vzťahy a Krajské mú-
zeum v Prešove vyhlasujú v rámci 
programu podujatí venovaných 
Národnému týždňu manželstva 
fotosúťaž manželských príbehov. 
Fotografická súťaž s témou „Náš 
manželský príbeh“ prebieha od 
začiatku januára 2020. Súťažné 
príspevky s maximálnou veľkosť 
do 5 MB (s minimálnym rozlíšením 
3000px na dlhšej strane) je potreb-
né zasielať vo forme zmiešaných 
formátov (textovo-obrazový formát 
obsahujúci fotografie a popis s ma-

ximálnym počtom slov ku každej fo-
tografii 1 − 150 slov) do 31. januára 
2020 prostredníctvom registrač-
ného formulára, ktorý sa nachádza 
spolu s ďalšími informáciami o sú-
ťaži na webovom sídle www.ntmpo.
sk . Autori dvadsiatich  víťazných 
manželských fotopríbehov budú 
ocenení na slávnostnej vernisáži 
výstavy súťažných fotografií dňa 11. 
februára 2020 so začiatkom o 17. 
hodine v Krajskom múzeu v Pre-
šove. Putovná výstava víťazných 
fotografií a myšlienka podpory 
manželstva budú v nasledujúcich 
mesiacoch prezentované v ďalších 
kultúrnych organizáciách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. Podmienky 
súťaže a zoznam cien nájdu záujem-
covia na www.ntmpo.sk. Aktuálny 
desiaty ročník celosvetovej kampa-
ne na podporu inštitúcie manžel-

stva sa v Prešovskom kraji koná pod 
záštitou predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja Milana Majer-
ského. K februárovým podporným 

podujatiam pre širokú verejnosť 
a školskú mládež sa pripája svojím 
programom aj Vihorlatské múzeum 
v Humennom. 

V Prešovskom kraji začína fotosúťažou Manželské príbehy v obraze a slove.

porkačovanie zo strany 1 
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Humenné: Počet obyvateľov sa opäť  znížil aj detí sa narodilo menej

Humenné: Počas poľadovice použili v meste 66 ton posypovej soli

Šírava: Ministerstvo obrany SR chce zrekonštruovať objekt na Zemplínskej šírave

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Kým v roku 2018 ich bolo v meste 
32 533, ku koncu minulého roka 
ich evidovali 32 167. Ako o tom 
informovala Michaela Dochánová 
z tlačového referátu mestského 
úradu, v roku 2019 sa narodilo 239 
Humenčanov. Rok predtým ich do 
matriky zapísali 260. „Celkový po-
čet obyvateľov s trvalým pobytom 
v meste Humenné bol za uplynulý 
rok 32 167, pričom mužov bolo 15 
409 a žien 16 758,“ uviedla Dochá-
nová s tým, že Humenčanov, ktorí 

v roku 2019 zomreli, bolo 266. Ako 
doplnila, spomedzi novorodencov 
s trvalým pobytom na území mesta 
bolo 125 chlapcov a 114 dievčat. „Čo 
sa týka netradičných mien, u diev-
čat to boli Jasemin, Miya, Katalya, 
Nazli, Amy, Ellie, Selin, Nur, Solo-
mia a u chlapcov Theodore, Hugh, 
Denny, Kemal, Yanis, Ryen, Bryan,“ 
vymenovala Dochánová. Naopak, 
najčastejšími medzi chlapčenskými 
menami boli Jakub, Adam a Michal, 
u dievčat viedli Nela, Diana a Nina. 
Humenský matričný úrad podľa 
jej ďalších slov zaevidoval vlani 

196 sobášov, v deviatich prípadoch 
bol jeden zo snúbencov cudzinec. 

V roku 2019 sa, naopak, rozvodom 
skončilo 72 manželstiev.

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

S údržbou chodníkov a 46 kilomet-
rov mestských ciest začali podľa 
jeho slov o 3.30 h. Do 15.00 h pou-
žili tri posypové vozidlá počas troch 
výjazdov 60 ton posypovej soli, ďal-
ších šesť počas podvečernej a noč-

nej údržby. Ako uviedol, aj napriek 
nepretržitej údržbe sa TS stretli 
s kritikou zo strany obyvateľov. 
„Ospravedlňujem sa občanom mes-
ta, že sa nám nedarilo naplniť ich 
očakávania. Musia však pochopiť, 
že máme prioritné úseky, ktorým 
musíme venovať zvýšenú pozor-

nosť,“ povedal. Ako dodal, sú nimi 
kopcovité ulice na Poľane a Maja-
kovského ulica, ako aj nástupištia 
autobusových zastávok a tiež okolia 
materských a základných škôl. Ďal-
šiu údržbu mestských komunikácií 
budú TS počas víkendu vykonávať 
v závislosti od počasia.

tasr, Zemplínska šírava 

Obstarávacie náklady na projektovú 
dokumentáciu a realizáciu stavby 
predpokladá rezort na vyše 7,77 
milióna eur. Návrh na udelenie 
súhlasu vlády so začatím obstará-
vania predložilo ministerstvo do 
medzirezortného pripomienkového 
konania. Po rekonštrukcii má ob-
jekt spĺňať požiadavky „na efektívne 
fungujúce zariadenie poskytujúce 
ubytovacie, rekreačné, rehabilitač-
né a ostatné služby pre profesionál-
nych vojakov, vojenských dôchod-
cov, civilných zamestnancov rezortu 
obrany a ich rodinných príslušníkov 
vrátane vybudovania penziónu pre 

vojnových veteránov“, ako sa uvá-
dza v materiáli. Verejné obstaráva-
nie je plánované na koniec februára, 
rekonštrukcia by mala byť ukonče-
ná do konca júla 2021. Zahŕňať by 
mala komplexnú obnovu vrátane 
rekonštrukcie striech, interiéru, ale 
aj prebudovania prístupových ciest 
či terénnych úprav. Zlepšiť fungo-
vanie ubytovacieho zariadenia má 
doplnenie izieb, terás i zabezpeče-
nie bezbariérových vstupov. „Podľa 
spracovaného stavebného zámeru 
je po rekonštrukcii plánovaný počet 
izieb 95 a počet lôžok 180, z toho 
30 izieb s počtom lôžok do 60 na 
potreby penziónu pre vojenských 
veteránov,“ približuje materiál. 

Komplex budov Zemplínska šírava 
- kúpele sa nachádza v obci Kaluža 
v okrese Michalovce. V súčasnosti 
je pre nevyhovujúci technický stav 
zatvorený. Finančné prostriedky 
na projektovú dokumentáciu a re-
alizáciu stavby budú zabezpečené z 

kapitálových výdavkov príspevkovej 
organizácie Bytová agentúra rezor-
tu ministerstva obrany (BARMO). 
Presná výška nákladov bude stano-
vená na základe výsledku verejného 
obstarávania.

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Humenné sa medziročne znížil o 366 osôb.

V rámci zimnej údržby použili Technické služby (TS) mesta Humenné pre poľadovicu vo štvrtok (9. 1.) 66 ton posypovej soli. 
Ako pre TASR potvrdil riaditeľ TS Milan Kuruc, posypové vozidlá ošetrili počas dňa a noci mestské komunikácie štyrikrát.

Slúžiť má ako penzión pre vojnových veteránov.

Náklady na rekonštrukciu bývalej vojenskej zotavovne sa odhadujú na vyše 7 miliónov eur.  
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Dlžníci môžu prísť  o vodičský preukaz

Východnou hranicou prešlo počas víkendu viac ako 2-tisíc osobných automobilov

ts, Slovensko        

Finančnej správe sa vďaka no-
vele daňového poriadku rozšírili 
možnosti pri vymáhaní daňových 
nedoplatkov fyzických osôb. Od 
januára platí, že v prípade, ak sa 
exekútorom nepodarí vymôcť ne-
doplatok inými formami, exekútor 
môže pristúpiť k výkonu exekúcie 
zadržaním vodičského preukazu. 
Tento spôsob daňovej exekúcie 
bude finančná správa vykonávať 
podľa zásady primeranosti a so 
zohľadnením skutočnosti, či dlž-
ník so správcom dane komunikuje, 
alebo nie a má iný exekúciou po-
stihnuteľný majetok. Pred začatím 
daňovej exekúcie exekútor preverí, 
či dlžník je držiteľom vodičského 
preukazu. Následne vydá rozhod-
nutie o začatí daňového exekuč-
ného konania a dlžníkovi zašle 
daňovú exekučnú výzvu, v ktorej 
ho upozorní, že v prípade, ak vy-
máhaný nedoplatok nebude v prí-
slušnej lehote zaplatený, vydá da-

ňový exekučný príkaz na zadržanie 
vodičského preukazu. Ak dlžník 
nedoplatok nezaplatí v stanovenej 
lehote, exekútor daňový exekučný 
príkaz doručí príslušnému orgánu 
Policajného zboru SR, ktoré vyko-
ná blokáciu vodičského preukazu 
v informačnom systéme. Vďaka 
tomu bude príslušník polície vy-
konávajúci kontrolu vodiča vedieť, 
že vodičský preukaz je zadržaný. 
Po vyrovnaní vymáhaného nedo-
platku exekútor bezodkladne vydá 
rozhodnutie o zastavení daňového 
exekučného konania a toto doručí 
polícii, ktorá blokáciu vodičského 
preukazu zruší. 
Tento spôsob exekúcie nemožno 
uplatniť u tej skupiny dlžníkov, 
u ktorej je príjem priamo podmie-
nený držbou vodičského preukazu 
– napríklad u vodičov z povolania. 
To, že príjem dlžníka je priamo 
podmienený držbou vodičského 
preukazu, je povinný preukázať 
dlžník sám, a to napr. v odvolacom 
konaní. Naopak, u dlžníkov, kto-

rí auto využívajú iba na prepravu 
či na cestu z a do práce, sa tento 
spôsob daňovej exekúcie uplat-
niť môže. Nový spôsob exekúcie 
finančná spáva môže uplatniť na 
všetky nedoplatky evidované da-
ňovými a colnými úradmi vrátane 
colného dlhu, pokút a iných platieb 
vymeraných podľa colných pred-
pisov. Zoznam daňových dlžníkov 

zverejňuje finančná správa na svo-
jom portáli. Finančná správa preto 
vždy upozorňuje, že daňoví dlžníci 
by mali okamžite aktívne komu-
nikovať s colným alebo daňovým 
úradom a hľadať alternatívy rieše-
nia už v momente, keď vedia, že ich 
finančná situácia sa zhoršila a ne-
budú schopní zaplatiť daň v lehote 
splatnosti.  

tasr, Vyšné Nemecké        

Ďalších viac ako 1000 ich prísluš-
níci finančnej správy pri vstupe 
z Ukrajiny na oboch priechodoch 
skontrolovali v pondelok do 9.00 
h. Pre TASR to potvrdila hovor-
kyňa Colného úradu Michalovce 
Klára Baloghová. Ako Baloghová 
uviedla, nápor cestujúcich na hra-
ničných priechodoch na sloven-
sko-ukrajinskej hranici súvisí s ná-
vratom príslušníkov Ukrajiny do 
štátov EÚ po skončení pravosláv-
nych vianočných sviatkov. „Počet 
cestujúcich sa zvyšoval od piatka 
(10. 1.) večera, aktuálne sú na vstu-
pe z Ukrajiny na Slovensko v osob-

nej doprave čakacie doby približne 
420 minút vo Vyšnom Nemeckom 
a 240 minút v Ubli,“ informovala 
s tým, že finančná správa očakáva 
zvýšený počet cestujúcich a zvýše-
né čakacie doby ešte v pondelok. 
„Zatiaľ vybavujeme cestujúcich 
vo všetkých pruhoch a takzvané 
malé autobusy sú podľa možností 
dočasne presmerované aj na ná-
kladnú dopravu, kde sa kontrolujú 
v tomto čase aj v kontrolnej hale,“ 
doplnila informácie o aktuálnej si-
tuácii na hraničných priechodoch 
Baloghová. Finančná správa podľa 
jej ďalších slov z dôvodu zvýšené-
ho pohybu cez hranice posilnila 
na hraničných priechodoch výkon 

služby. Colníci vo Vyšnom Nemec-
kom skontrolovali počas víkendu 
okrem osobných automobilov aj 

takmer 150 autobusov, v Ubli 900 
peších osôb.

Novela daňového poriadku prináša finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžníkom 
finančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná 

správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné - efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie - nebudú úspešné.

Hraničnými priechodmi vo Vyšnom Nemeckom a Ubli prešlo počas víkendu od 11. do 12. januára viac ako 2-tisíc osobných motorových vozidiel. 

KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Od januára platí, že v prípade, ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými 
formami, exekútor môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Nápor cestujúcich na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej hranici súvisí 
s návratom Ukrajincov do štátov EÚ po skončení pravoslávnych vianočných sviatkov. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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M E S T O   H U M E N N É
vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE

na kandidáta na obsadenie  funkcie

KONATEĽA SPOLOČNOSTI
Televízne káblové rozvody, s.r.o.  Humenné

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné

Sídlo:Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné
IČO: 36450031

Stručná charakteristika spoločnosti:
Poskytovateľ služieb káblovej televízie a internetu

Kvalifikačné predpoklady:
	ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - technického alebo 

ekonomického smeru 

Požadované odborné znalosti: 
	minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
	znalosť práce s PC
	znalosť legislatívy týkajúcej sa riadenia obchodnej spoločnosti 

Osobnostné predpoklady:
	manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
	analytické a koncepčné myslenie
	samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie,  
 komunikatívnosť, presnosť
	zodpovednosť a bezúhonnosť

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:
	písomnú žiadosť o  zaradenie do výberového konania
	vlastnoručne podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis   
	písomný návrh projektu  rozvoja spoločnosti Televízne káblové  
 rozvody, s.r.o.
	úradne overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných  
 predpokladov
	písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  
 č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
 niektorých zákonov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v zalepenej obálke označenej

„VK – konateľ spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. - 
NEOTVÁRAŤ“

na adresu:
Mestský úrad - sekretariát primátora

Kukorelliho 34
066 28  Humenné

najneskôr do 28. januára 2020.
UPOZORNENIE:

Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  Rozhodujúci je dátum 
doručenia žiadosti a ostatných požadovaných dokladov. Na  pohovor budú 
prizvaní tí uchádzači, ktorí budú  vyhovovať kritériám uvedeného výberového 
konania. Nevyžiadané doklady k výberovému konaniu nevraciame.
 PhDr. Ing. Miloš  Meričko,  

primátor mesta

 

 

 

 

OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ   
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  V HUMENNOM.

-SIETE
-ŽALÚZIE
-PARAPETY

VÝROBA * PREDAJ * MONTÁŽ * OPRAVA

MASTA Slovakia s.r.o.
Sadová 36, Humenné         tel. 0910 186 885
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V knižnici prezentovali luxus minulosti – čipku

Michalovská nemocnica: Za dva roky uskutočnila vyše 14-tisíc operácií

Zuzana Švecová, Humenné  

V pripravenej prezentácii spojenej 
s prednáškou rozprávala o všetkých 
18-tich pôvodných regiónoch čipky 
na Slovensku. Slovenské čipkárky sa 

inšpirovali v zahraničí, čipka k nám 
prišla napríklad z Talianska či Belgic-
ka, no Slovenky si ju prispôsobili re-
giónu i domácim zvyklostiam. Každá 
slovenská čipka má svoj názov a každá 
dedina mala svoje farby. Z čipky bolo 

možné zistiť stav ženy i jej približný 
vek. Platilo, že čím bola farba v čipke 
červenšia, tým bohatšia žena ju mala 
na sebe. V prvotných začiatkoch bola 
dokonca čipka robená zo strieborných 
a zlatých nití, preto bola veľmi drahá 

a dovoliť si ju mohol málokto. Hoci 
strojová výroba spôsobila zánik čip-
kárskeho remesla, dnes toto krásne 
ručné umenie znovu ožíva a nachádza 
si nové stúpenkyne. Výstava výrobkov 
z čipky potrvá do 20.januára.

ts, Michalovce, FOTO: Svet zdravia  

Nemocnica novej generácie Svet 
zdravia Michalovce, ktorá privítala 
prvých pacientov v decembri 2017, 
oslavuje svoje druhé narodeniny. Za 
prvé dva roky svojej prevádzky v nej 
hospitalizovali 37-tisíc pacientov, 
lekári uskutočnili vyše 14-tisíc ope-
rácií a centrálna prípravovňa liekov 
vydala asi 570-tisíc kusov tabliet. 
Medziročne operačné výkony za rok 
2018 (6625) a 2019 (7927) narástli 
o takmer 20 percent. V nemocnici 
tiež pribudlo viacero nových medi-
cínskych odborov a mnohé ďalšie sa 
výrazne rozvinuli. Aj preto minulý 
rok dokázala prilákať rekordný po-
čet absolventov a personál nemoc-
nice posilnilo už mnoho odborníkov 
z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli 
v nej pôsobiť. „Po vyše dva a polroč-
nej výstavbe sme pred dvoma rok-
mi otvárali v Michalovciach novú, 
modernú budovu nemocnice a aj 
vďaka nej chceli priniesť zmenu do 

slovenského zdravotníctva. S novou 
budovou a technológiami prišli aj 
nové výkony, nové moderné procesy 
a prístupy k zdravotnej starostlivos-
ti. Po dvoch rokoch sa z michalov-
skej nemocnice stalo špičkové nad-
regionálne centrum, ktoré je schop-
né poskytovať pacientom náročnú 
zdravotnú starostlivosť a uskutoč-
ňuje aj výkony, z ktorých mnohé sa 
dnes realizujú iba na špecializova-
ných pracoviskách,“ uviedol gene-
rálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia 
Vladimír Dvorový.
„Nemocnica sa za dva roky výrazne 
rozvinula v medicínskej oblasti. Naj-
mä vďaka novým lekárom pribudli 
nové odbory od neurochirurgie, 
cez intervenčnú angiológiu až po 
pediatrickú urológiu a otvorili sme 
hepatobiliárne centrum, onkogyne-
kologické a mammárne centrum. 
Súčasne sa výrazne rozvinula or-
topédia, traumatológia, chirurgia 
i pneumológia, kde sa začali robiť 
výkony, ktoré v nemocnici predtým 

neexistovali. Otvorili sme tiež mno-
ho nových ambulancií,“ hodnotí 
riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Mi-
chalovce Marián Haviernik. Micha-
lovská nemocnica vlani v decembri 
predstavila nové centrum intervenč-
nej angiológie. Jeho hlavnou sú-
časťou je nový špičkový biplanárny 
angiograf, ktorý zobrazuje cievy pod 
röntgenovou kontrolou a umožňuje 
tak realizovať moderné miniinvazív-
ne endovaskulárne operačné zákro-
ky. Angiologický operačný program 
spustila michalovská nemocnica v 

auguste 2018 a odvtedy zrealizova-
la vyše 600 operačných endovas-
kulárnych zákrokov primárne na 
tepnách dolných končatín. S novým 
technickým vybavením a plánova-
ným posilneným lekárskym tímom 
má nemocnica ambíciu v blízkej 
dobe spustiť aj operačný program 
pre cievne mozgové príhody. Tieto 
intervenčné zákroky sa dnes na vý-
chodnom Slovensku realizujú iba v 
Košiciach. Prvé operácie na novom 
pracovisku by sa mali uskutočniť na 
začiatku tohto roka.

V stredu 8.januára 2020 uviedla do tajov čipkárskeho remesla zvedavých návštevníkov a najmä návštevníčky  
čipkárka Andrea Kanóczová. 

Zdravotnícke zariadenie oslavuje druhé narodeniny. Počet operačných výkonov sa medziročne zvýšil o 20 percent  
a takmer 70-tisíc pacientov ošetrili na urgentnom príjme.

Do tajov čipkárskeho remesla uviedla zvedavých návštevníkov čipkárka Andrea 
Kanóczová. | FOTO: ZUZANA ŠVECOVÁ

Toto krásne ručné umenie znovu ožíva a nachádza si nové stúpenkyne.  
| FOTO: ZUZANA ŠVECOVÁ
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ts, Humenné    

Výstava predstavuje troch umelcov, 
dlhodobo tvoriacich v Humennom 
a v Nižnej Rybnici pri Sobranciach. 
Nie je jej zámerom tvorbu autorov 
násilne spájať, práve naopak, je 
predstavením tvorby autorov kon-
frontujúcich sa so svetom pokorne 
aj tvrdohlavo, ignorujúc trendy, 
vedúcich svoj vlastný dialóg, neraz 
aj boj so svetom, so sebou samým, 
ale aj s témou či médiom. Tri sve-
ty troch mužov, plné nepokoja, ale 
aj vysnívanej harmónie. Výstava 
akumuluje energiu tvorby autorov 
priateliacich sa so samotou, vznika-
júcu napriek, a aj vďaka istej izolá-
cii a nie vždy priaznivým podmien-
kam pre rozvíjanie svojej tvorby, 
autorov odolávajúcich pokušeniam 
podrobiť sa väčšinovému vkusu. 
Zápas, tanec, svätci aj démoni.

Ján Gerboc  
(1982 Humenné)

Ján je potomkom zápasníkov zo 
Sniny. Sám sa zápaseniu venoval, 
pre zdravotné problémy ho však 
musel opustiť. Začal sa venovať 
veľkoformátovým maľbám, zobra-
zujúcim scény zo zápasníckeho ži-
vota a jeho ikonografie. Vystavoval 

hlavne na športových podujatiach. 
(m.i. Majstrovstvá sveta v zápasení 
kadetov v Humennom v roku 2014)

Miroslav Hostiňák  
(1958 Ústí nad Labem)

Rebel s vykreslenou rukou, kto-
rá od realistickej kresby ľahko 
prechádza k štylizácii. Antická a 
biblická ikonografia sú základom 
fantastických výjavov adresujúcich 
súčasnosť.  Odmieta zjednodušenia 
a stále hľadá hlbšie súvislosti. Tie 
často zobrazuje v komplexných vý-
javoch, doplnených komplexnými 
názvami. Vystavoval na Slovensku 
a v Českej republike.

Rudolf Hofer   
(1951 Sereď)

Individuálne študoval u Vojtecha 
Löflera v Košiciach. Absolvoval 
študijné pobyty v Paríži a v Mobile 
v Alabame. Venuje sa komornej aj 
monumentálnej sochárskej tvorbe. 
Využíva tradičné sochárske mate-
riály, drevo, kameň, kovy, sklo, ne-
rez. Hofer abstrahuje formy a soli-
difikuje moment sústredeného po-
zorovania pohybu. Pohyb či gesto 
sa stávajú objemom. Tematicky sa 
uňho objavuje inšpirácia antickou 
a biblickou ikonografiou, svetom 

športu a hudobníkov. Prezentoval 
sa na Slovensku, v Čechách, Poľ-
sku, Litve, Francúzsku a USA.
„...tak je to aj s básnikom alebo so 
sochárom, ktorý najskôr písal bá-
seň alebo opracúval kameň v slobo-
de, v ktorej sa strácal, v slobodnej 
vôli, akú mal, mohol vytvoriť sme-
júcu sa alebo plačúcu tvár, nahnúť 
sa vpravo alebo vľavo, a teda v ta-
kej slobode, že do cieľa nedošiel. 
Ale prichádza čas, keď ryba zaberie 
a udica sa neohne. Prichádza čas, 
keď to, čo si chcel vysloviť, si nevy-
riekol - a na príčine bolo iné slovo, 
ktoré si si chcel uchovať, lebo aj to 
si chcel povedať, a keď sa stáva, že 
ti tieto dve pravdy vzdorujú. A tak 
začneš škrtať, tak ako začneš z hliny 

hniesť úsmev, ktorý ti začína klásť 
odpor. V mene verbálnej logiky ne-
vyberieš si už ani prvú, ani druhú 
pravdu, ale hľadáš svorník svojich 
protirečivých právd, lebo nič nemá 
byť stratené - a ty zbadáš, že báseň 
sa ti rodí alebo že z hĺbky kameňa 
zakrátko sa vynorí tvár. Lebo si už 
obkľúčený - svojimi milovanými 
nepriateľmi,“
Citadela Antoine de Saint-Exu-
péry. Výstavu organizuje NERV 
Platforma v spolupráci s pointA, o. 
z., a potrvá do konca marca 2020. 
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia. 
Hlavným partnerom je spoločnosť 
Chemes, a. s., Humenné.

tasr, Snina    

Od pondelka (13. 1.) fungujú na 
sninskom MsÚ dve nové oddele-
nia. Jedno má za úlohu poskytnúť 
služby pre občanov, druhé zabez-
pečiť interné služby MsÚ. Odde-
lenie starostlivosti o obyvateľa, 
ktoré nahradilo zrušené oddelenie 
sociálnych vecí a rodiny, má posky-
tovať komplexné služby pre všetky 
skupiny obyvateľov. Okrem staro-

nových služieb, akými sú terénna 
sociálna služba a nízkoprahová 
sociálna služba pre deti a rodinu, 
bude nápomocné aj novými služ-
bami. “Novými službami bude 
starostlivosť o zdravotne hendi-
kepovaných a realizácia opatrení 
striebornej ekonomiky,” informo-
valo mesto. Vedením oddelenia je 
do doby uskutočnenia výberového 
konania dočasne poverený pred-
nosta MsÚ Michal Štofík. „Fungo-

vanie orgánov mesta a mestského 
úradu po technickej stránke bude 
zabezpečovať oddelenie vnútornej 
podpory,” predstavila samospráva 
druhé novovzniknuté oddelenie. 
V agende MsÚ nahradilo oddele-
nie organizačné a vnútorných vecí. 
Povereným viesť oddelenie do doby 
riadneho výberového konania je 
Miroslav Hrivňák. V rámci raciona-
lizácie fungovania úradu došlo, ako 
mesto ďalej informovalo, k zme-

nám aj v rozdelení ďalšej agendy 
úradu. “Personálna agenda, ktorá 
bola doteraz realizovaná na oddele-
ní finančnom a oddelení sociálnych 
vecí a rodiny, bude zabezpečovaná 
výlučne v rámci oddelenia právne-
ho,” uviedlo jednu z nich. Druhou 
je zjednotenie agendy súvisiacej s 
komplexnou správou nehnuteľnos-
tí mesta na oddelenie správy majet-
ku a služieb. Dosiaľ ju zabezpečo-
vali dve oddelenia.

Humenné: NERV Platforma pozýva na výstavu troch umelcov

Snina: MsÚ racionalizoval rozdelenie svojej agendy, vznikli nové oddelenia

NERV Platforma vás srdečne pozýva na výstavu  FIGHT - Ján Gerboc, Miroslav Hostiňák, Rudolf Hofer, ktorá sa uskutoční 
1. februára o 18.00 hod. v priestoroch Nerv-u na Laboreckej 1847/3 v Humennom.

S cieľom zjednotiť a zracionalizovať služby pre obyvateľov mesta pristúpil Mestský úrad (MsÚ) Snina k niekoľkým organizačným zmenám. 
Samospráva si od nich sľubuje aj zefektívnenie fungovania celého úradu. Informovala o tom na svojej internetovej stránke.

Miroslav Hostiňák - Rebel s vykreslenou rukou, ktorá od realistickej kresby ľahko prechádza 
k štylizácii. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Záujem o Warholovo múzeum v Medzilaborciach rastie

Kraj vyčlenil na zvýšenie platov vodičov v prímestskej doprave 1,16 milióna eur

tasr, Milan Potocký, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Prešovský samosprávny kraj (PSK) 
zvýši mzdy všetkým svojim doprav-
com - vodičom SAD Prešov, SAD 
Humenné, SAD Poprad a Bus Kar-
paty. TASR o tom informovala Lea 
Heilová z oddelenia komunikácie a 
propagácie Úradu PSK. Po vzájom-
nej dohode samosprávy s doprav-
cami došlo k zvýšeniu ekonomicky 
oprávnených nákladov (EON) 
o 0,04 eura na kilometer v položke 
mzdy. Zvýšenie EON pre SAD Prešov 
predstavuje na rozpočet PSK finanč-
ný dosah v roku 2020 sumu 401-ti-

síc eur, pre SAD Humenné 398-tisíc 
eur, pre SAD Poprad 294-tisíc eur 
a Bus Karpaty 67 000 eur. Krajská 
samospráva tak celkovo vyčlenila 
na platy vodičov v prímestskej au-
tobusovej doprave 1,16 milióna eur. 
„Povolanie vodiča verejnej dopravy 
je náročná a zodpovedná práca. 
Často však neadekvátne ohodnotená 
a pre mnohých tak aj menej príťaž-
livá. Preto od môjho nástupu do 
funkcie predsedu zvyšujeme mzdy 
vodičom pravidelne. Ide už o štvrté 
zvýšenie miezd, čo verím, motivuje 
aj potenciálnych záujemcov o toto 
povolanie,“ zhodnotil predseda PSK 

Milan Majerský. V roku 2018 zvýšil 
kraj mzdu vodičom od apríla v prie-
mere o 81 eur v hrubom. Z rozpočtu 
na to vyčlenil 635-tisíc eur. Vlani 
im zvýšil platy až dvakrát, v januári 

a v auguste. V priemere si prilepšili 
o 194 eur v hrubom. Z rozpočtu na 
tento účel vyčlenil 1,6 milióna eur.

tasr, Medzilaborce, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

S veľkým úspechom sa stretla aj 
výstava približujúca život a dielo 
kráľa pop artu, s ktorou sa múzeum 
prezentovalo v Maďarsku. TASR 
o tom informoval riaditeľ MMUAW 
Martin Cubjak. „Záujem turistov 
a návštevníkov o tvorbu Andyho 
Warhola stúpa nielen v našom 
múzeu, ale aj na výstavách, ktoré 
organizujeme a zastrešujeme, či 
už na území Slovenska, alebo v za-
hraničí,“ povedal Cubjak s tým, že 
počet účastníkov podujatí, ktoré 
MMUAW v roku 2019 zorgani-
zovalo, predstavuje číslo 29.239. 
Rok predtým, ako doplnil pre po-
rovnanie, zaznamenalo múzeum 
na svojich podujatiach 16.842 náv-
števníkov. MMUAW podľa riadite-
ľa zrealizovalo v uplynulom roku 
13 výstav vo svojich priestoroch 
a ďalších šesť externe, či už v spo-
lupráci s partnermi, alebo v zahra-
ničí. Okrem toho tiež pripravilo 
množstvo výtvarných dielní, pred-
nášok, rezidenčných pobytov a tiež 
animátorské sympózium. „Z nášho 

pohľadu bol v roku 2019 najväčší 
záujem, okrem hlavnej expozície 
diel Andyho Warhola, o výstavu 
Karola Félixa, ale aj výstavy z cyk-
lu „Warhol Tour“, ktoré sa konali 
v Levoči, Prešove a Bardejove. 
Úspešnou reprezentáciou múzea, 
regiónu, ale aj Slovenska bola vý-
stava v Maďarsku, v Múzeu Mihá-
lya Munkácsyho v Békešskej Čabe 
s názvom „Andy Warhol – Na strie-
bornej ceste od kolísky po...“ svojou 
vysokou návštevnosťou 12.387 ľudí 
a medializáciou,“ pomenoval Cub-
jak najúspešnejšie projekty múzea 
s tým, že za veľký úspech považuje 
aj inauguráciu diel Andyho War-
hola, Dávida Hockneyho, Steva 
Kaufmana a Banksyho, ktorá sa 
v múzeu uskutočnila v závere roka. 
Počas nej tiež MMUAW pokrstilo 
dve publikácie, Factor-Y a MMU-
AW 2.0. Múzeum ponúka svojim 
návštevníkom tri stále expozície. 
Okrem najrozsiahlejšej, približujú-
cej všetky dôležité tvorivé obdobia 
Andyho Warhola vrátane jeho do-
minantných výtvarných tém, je to 
expozícia prezentujúca artefakty, 

dokumenty a fotografie zo života 
umelca a tiež výstava predstavujúca 
viacerých umelcov pop-artu a stre-
et-artu, ktorí Andyho Warhola buď 

osobne poznali, inšpirovali sa ním, 
alebo nadviazali na jeho priamy 
umelecký odkaz.

Aktivity Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach oslovujú z roka na rok širšie publikum.  
Počet účastníkov na jeho podujatiach vzrástol medziročne o polovicu.

Vodiči prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom kraji si v novom roku ‚prilepšia‘.  
Od prvého januára im krajská samospráva zvyšuje mzdy o desať percent.
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Humenčania majú druhý najnižší poplatok za odpad v regióne

Aj na hornom Zemplíne sa dá lyžovať, aktuálne len v Zámutove  

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Výnimkou sú Medzilaborce, kde sa 
poplatok nezmenil a je aj dlhodobo 
najnižší. Predstavuje sumu 13 eur na 
osobu a rok. Naopak, obyvatelia Vra-
nova nad Topľou siahnu pri platbe za 
odpad do svojich peňaženiek najhlb-
šie. Samospráva tam vyrubuje ročnú 
sadzbu za KO vo výške 30,70 eura 
na osobu. Vyplýva to zo všeobecne 
záväzných nariadení, ktoré samo-
správy prijali v závere minulého roka. 
Sadzbu za likvidáciu KO zvýšila vra-
novská samospráva najviac, popla-
tok vo výške takmer 31 eur predsta-
vuje jej nárast o osem eur na osobu. 
Sedemeurové zvýšenie čaká v roku 
2020 na obyvateľov dolnozemplín-
skych Sobraniec, kde budú po novom 
platiť za odpad 25 eur ročne oproti 
predchádzajúcim 18 eurám. Ročný 
poplatok majú vyšší v Michalovciach, 
predstavuje sumu 29 eur, avšak opro-
ti minulosti sa sadzba zvýšila o necelé 
štyri eurá. Sninská samospráva určila 

ročnú výšku poplatku za KO po no-
vom na sumu 20,40 eura, Sninčania 
si tak priplatia o štyri eurá viac ako 
v roku 2019. O šesť eur ročne viac 
budú za odpad platiť Humenčania, 
sadzba na osobu a rok tam však pred-
stavuje len 19,50 eura. Metropola 

horného Zemplína tak má po Medzi-
laborciach druhý najnižší poplatok za 
KO v rámci regiónu. Zvýšenie sadzieb 
za zvoz a likvidáciu KO zaviedli zem-
plínske okresné samosprávy, rovnako 
ako ostatné slovenské samosprávy, 
prijatím nových všeobecne záväzných 

nariadení. Reagovali tak na zmenu 
legislatívy, ktorá upravuje poplatok 
za skládkovanie KO v závislosti od 
miery jeho separovanosti. Úroveň 
vytriedenia sa v každej z okresných 
samospráv na Zemplíne pohybuje 
v rozmedzí 40 až 50 percent.

tasr, Parihuzovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Zjazdovka v obci Zámutov leží na vý-
chodnom úpätí Slanských vrchov, iba 
12 kilometrov od okresného mesta 
Vranov nad Topľou. Ako pre TASR 
potvrdil súkromný prevádzkovateľ 
strediska Matúš Michľo, na svahu 
sa momentálne nachádza približne 
20 centimetrov snehu. Lyžiarom tu 
sú k dispozícii tri vleky s dĺžkou 150, 
300 a 500 metrov. Otvorené majú 
počas víkendu od 9.00 do 19.00 h, 
v pracovné dni prevádzkujú stredisko 
od 12.00 h. Vo Vihorlatských vr-
choch, 17 kilometrov severovýchodne 
od okresného mesta Snina, sa v obci 
Parihuzovce nachádza lyžiarske stre-

disko s dvoma vlekmi. Majú dĺžku 
550 a 800 metrov. Podľa slov štatu-
tárneho zástupcu prevádzkovateľa 
zariadenia Telovýchovnej jednoty 
(TJ) Spartak Vihorlat Snina Jána 
Špitalika, tu aktuálne lyžovanie mož-
né nie je. Bráni mu vrstva snehovej 
krusty, ktorá vznikla pri štvrtkovom 
(9. 1.) mrznúcom daždi. „Svah sa 
ratrakom upraviť ešte nedá, lebo je 
tam malá vrstva snehu. Nie je to ani 
premrznuté, lebo zem zamrznutá nie 
je,“ opísal Špitalik snehové podmien-
ky v Parihuzovciach. V prípade ich 
zlepšenia, ako dodal, bude stredisko 
v prevádzke počas víkendov, keďže sa 
oň TJ stará na dobrovoľníckej báze.

Na Zemplíne budú v roku 2020 platiť za odpad najviac Vranovčania. Zmenu sadzby poplatkov za zvoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu (KO) zaznamenali takmer všetky okresné mestá na Zemplíne. 

Vyžitie zimných športov ponúkajú na hornom Zemplíne dve lyžiarske strediská menšieho charakteru. V obci Zámutov  
vo Vranovskom okrese otvorili sezónu so začiatkom nového roka, v Parihuzovciach v okrese Snina urobila poľadovica  

na svahu nebezpečnú krustu, stredisko je zatiaľ uzavreté.
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MsKS – DOM KULTÚRY
SĽUBY

Inscenácia v podaní členov Divadla 
Alexandra Duchnoviča. Obraz ľudu 

v jednom deji na tri spôsoby. Sľuby sú 
predobrazom populárnej a často hranej 

Tajovského hry, Ženský zákon. Sú 
takmer totožné s jeho prvým dejstvom, 
len v charakteroch jednotlivých postáv 
je badateľný posun. Nevzniká priestor 

na intrigy, ktoré takmer tragicky 
zasiahnu do života zaľúbencov v 

Ženskom zákone. – v pondelok 20. 
januára o 19.00 hod. v divadelnej sále 

DK. Vstupné 7 eur.

VOLNIJ + DON
Koncertný program KALINKA 2020. 
Sólisti Donského Kozáckeho chóru 
(Rostov na Done, Ruská federácia) 

a ich hostia. Tradičné piesne donských 
kozákov, známe ruské melódie... – 
v utorok 28. januára o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 8 eur.

JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jedného z najznámejších 

pesničkárov s gitarou a haligonkou. 
Hosť: Robert Kuśmierski (Poľsko). 
– v utorok 4. februára o 19.00 hod. 

v divadelnej sále DK. Vstupné 28 eur. 

HUMENNÉ OČAMI POCESTNÉHO
Výstava fotografií. – potrvá do 7. 

februára vo výstavnej miestnosti DK.
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

MAREK SUVÁK
Autorská výstava fotografií 45-ročného 
Mareka Suváka. Tematický okruh jeho 
záujmu sa pohybuje od dokumentárnej 

fotografie, cez portrét až po krajinu. – Je 
sprístupnená do 20. marca v objekte 

VK.

ZAHRAJME SA SPOLU
Podujatie určené deťom, plné 

spoločenských hier (pexeso, puzzle, 
karty, hlavolamy...) – v pondelok  20. 
a 27. januára od 13.00 do 15.00 hod.

SLOVENSKÉ ČIPKY VČERA A 
DNES

Výstava predmetov z čipky: obrúsky, 

dekorácie, čepce... – potrvá do 20. 
januára.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
INVÁZIA 

Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej 
ríše v našich ekosystémoch... 

Environmentálny vzdelávací projekt pre 
školy. - potrvá do júna 2020.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša zábery od 
najstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z 
obdobia druhej polovice XVII. storočia 

po dnešok. 
KINO FAJN

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
komédia (SVK/CZE), slovenský dabing 
– 23. 1. o 17.15 hod.; 26. januára a 2. 

februára o 19.30 hod. 
Film prináša príbehy troch žien, ktoré 
sa poznajú alebo sa spoznajú. Spája 
ich priateľstvo, muž a malé 5-ročné 
dievčatko. Simona (T. Dyková) si 
nanovo buduje život po tom, čo sa 

rozvedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. 
Natáliu (P. Hřebíčková) si nájde láska 
v podobe vdovca s malou dcérkou a 

obetavou babkou. A Eva (E. Balzerová) 
aj v dôchodkovom veku zisťuje, že do 
jej života stále patrí láska partnerská, 
nielen tá k vnučke. Snímka natočená 

podľa knižného bestselleru spisovateľky 
Evity Twardzik Urbaníkovej.

BAD BOYS NAVŽDY
(BAD BOYS FOR LIFE)

akčná komédia (USA), slovenské titulky 
– 23. a 24.. januára o 19.30 hod.

Kým Marcus (M. Lawrence) sa pomaly 
chystá do policajného dôchodku, Mike 

(W. Smith) je presvedčený, že bude 
loviť zločincov do konca života. A to 

môže byť čo nevidieť, niekto sa ho totiž 
pokúša zabiť. Svojskí miamskí detektívi 

si tak naposledy musia zmerať sily s 
nepriateľmi v očakávanom pokračovaní 

populárnej akčnej komédie.

MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO 
PRAVEKU

(BOONIE BEARS: BLAST INTO 
THE PAST)

animovaný, komédia (CHINA), 
slovenský dabing – 24. a 26. januára 

o 17.30 hod.
Vick a jeho medvedí bratia sa ocitli 
v praveku a nemôžu sa dostať späť. 

Všade okolo nich sú obrovské praveké 
zvieratá, ktorým beží v hlavách jediné... 
obed! Počas jednej naháňačky sa naši 

hrdinovia rozdelia a Bruč stretáva 
vlčiatko menom Feifei, ktoré sa chce 

stať statočným bojovníkom a rozhodne 
sa Bruča sprevádzať cestou za bratmi. 

Medzitým majú Brumlo a Vick nad 
hlavu starostí s kmeňom domorodcov, 

ktorých náčelník sa do Vicka úplne 
zbláznil. Dobrodružstvo, aké ešte 

nezažili, práve začína!

LABKOVÁ PATROLA: 
PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ 

A ZACHRAŇOVAŤ!
(PAW PATROL: READY, RACE, 

RESCUE!)
animovaný, rodinný (CAN), slovenský 

dabing – 31. januára a 1. februára 
o 17.30 hod.

Už žiaden plač ani priek, patrola má 
na všetko liek... Tentokrát sa partička 
psích záchranárov na čele s chlapcom 

Ryderom predstaví v špeciálnom 
pretekárskom filme. V Adventure 

Bay sa schyľuje k veľkolepým 
automobilovým pretekom a kamaráti 

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma 
a Skye pomáhajú s prípravami. Labky 
spolu vytvoria servisný tím pre svojho 
obľúbeného pretekára a tešia sa, že mu 
pomôžu zvíťaziť. Problém nastane, keď 

sa ich šampión nešťastnou náhodou 
zraní a nemôže šoférovať.

SLUŠNÍ CHLAPCI
(THE GENTLEMEN)

akčný, krimi (USA), české titulky – 31. 
januára a 1. februára o 19.30 hod.
Režisér a scenárista Guy Ritchie... 

Slušní chlapci - to sú Matthew 
McConaughey, Charlie Hunnam, 

Colin Farrell, Hugh Grant a ďalší. Dej 
sa točí okolo Američana Mickeyho 
Pearsona (M. McConaughey), ktorý 

si v Londýne vybudoval výnosné 
marihuanové impérium. Keď sa v 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(KOZOROŽEC * 22. 12. – 20. 1.
VODNÁR * 21. 1. – 19. 2.)

20. 01.  DALIBOR, SEBASTIÁN
21. 01.  VINCENT, VINCENCIA
22. 01.  ZORA
23. 01.  MILOŠ
 (Deň patriotizmu)
24. 01. TIMOTEJ, TIMOTEA
 - Sviatok sv. Františka Saleského 

(patrón saleziánov, katolíckej tlače, 
spisovateľov, nepočujúcich; biskup 
a učiteľ Cirkvi)

 (Deň komplimentov)
25. 01.  GEJZA
  - Sviatok Obrátenia apoštola Pavla
26. 01.  TAMARA
  (Medzinárodný deň colníctva / 

Svetový deň malomocenstva, lepry)
27. 01.  BOHUŠ
  (Medzinárodný deň pamiatky obetí 

holokaustu)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
20. 01.  EDIE / CHICO
21. 01.  BARBIE / TRAMP
22. 01.  DIANA / BOJAR
23. 01.  NICK / CIÁŠIK
24. 01.  BOBO / RALF
25. 01.  CLARENCE / MAX
26. 01.  YORIKA / AMBRA
27. 01.  HALINA / JERRY

podsvetí začne šuškať, že chce skončiť 
s biznisom a odísť z trhu, rozbehne sa 

kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania 
a zákerných podrazov, v ktorom chce 

každý zo zúčastnených získať čo 
najväčší podiel pre seba.

o t v á r a 
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

pre deti od roku narodenia 
2014 a staršie.

Výber sa uskutoční 
28. a 29. januára 2020

vo výukovom (malom) bazéne 
na krytom kúpalisku 

so začiatkom o 16.00 hodine.
Informácie -  

tel. č.: 0944 324 369
www.pkchemes.ambaca.sk

e-mail: pkchemes@gmail.com
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Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám 2 ks PIECKY 
na tuhé palivo / KOSAČ-
KU na trávu s káblom 
(zhotovená doma) / 2 ks 
ELEKTRICKÉ MOTORY 
na čerpadlá k ťahaniu 
vody. Cena dohodou. 
Tel. 0915 932 473. 

HE-R/0180
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Keď v januári vlci a líšky vyjú, 
znamená to tuhú zimu.

Fabiánskej zimy (20. 1., pápež 
a mučeník) obávajú sa cigáni.

Aké počasie na Vincenta (21. 1.), 
také by mohlo byť počas celého 

leta.
Na sv. Pavla apoštola obrátenie 
(25. 1.), keď sa vtáča z koľaje 
napije, predzvesťou je neskorý 

príchod jari. 
V deň Obrátenia sv. Pavla sa  

medveď na druhý bok obracia. 
Keď do sv. Pavla zima dobre 

vládla, až sv. Jozef (19. 3.)  
marec zahreje.

Sv. Pavol počasím jasný prináša 
aj rok šťastný.

Na sv. Františka Saleského (24. 
1., biskup a učiteľ Cirkvi) si ešte 

meluzína zapíska. 
Studený január - teplý marec.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (20.01.) 7:09 / 16:12 hod.
ut 7:08 / 16:14 hod.
str 7:07 / 16:15 hod.
štvr 7:06 / 16:17 hod.
pia  7:05 / 16:19 hod.
sob 7:04 / 16:20 hod.
ned  7:03 / 16:22 hod.
pon (27.01.) 7:01 / 16:23 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
(20. – 26. 1. 2020)
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. 
/ sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

POHOTOVOSŤ  
V LEKÁRŇACH

20. 01.   SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
21. 01.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
22. 01.   MÁRIA,
 Krátka ul. 3
23. 01.   HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
24. 01.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
25. 01 .  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
26. 01.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
27. 01.  AVICENA,
 Nemocničná ul. 41

Myšlienka týždňa...
„AJ ÚSMEV SPRAVÍ JAZVU 

OKOLO ÚST. A SPÁNOK 
ODTLAČKY DROBNÝCH PRSTOV 
ZANECHÁ, JA NA DOBRÚ NOC 

ZATVÁRAL NÁM OČI. 
ČO POTOM S BUBNAMI, 

AK UŽ I HUSLE ODKLADAJÚ 
SI SVOJE TENKÉ STRUNY 

NA ĽUDSKÚ TVÁR? 

ČO CVAL A PRÍVALY? 
KOMU TO VŠETKO? 

KTO SI PREHRÁ TVÁR 
AKO STARÚ PLATŇU? 

IHLU POLOŽÍ LÁSKAVO 
DO JEJ RÝH A POČUJE 

HLAS SVOJHO PÁNA...?“ 

(MILAN RÚFUS)
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-MJK-; Humenné 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 11. kolo

HUMENNÉ 
 – MVK Magnezit REVÚCA

2:3 (-21, 16, -20, 22, -11)
a 3:2 (-22, 25, -18, 23, 16)

ŠK GYMNÁZIUM: M. Ivančo, M. 
Feduš, J. Bališin, M. Kopka, O. Blicha, 
Š. Krajník, M. Kuraš, P. Šompľak, Ľ. 
Bajcura, D. Fereta, M. Roháč – liberá 
Róbert Boldy a Michal Faltin. Tréner: 
Ľubor Selecký.

MVK MAGNEZIT: P. Valaštek, M. 
Zelený, M. Ďuriška, M. Herich, M. 

Grendel, E. Barboriak, J. Jankovič, 
J. Ovšonka, F. Vavrek, F. Ovšonka, 
M. Matta – liberá Martin Breznanik, 
Ľubomír Múka. Tréner: Ivan Kozlík.

• Prešov B – Svidník B 1:3 (-18, 22, 
-20, -22) a 2:3 (23, 15, -22, -23, -13); 
Poprad – Stará Ľubovňa 1:3 (-29, -23, 
23, -12) a 1:3 (-16, -14, 21, -17).

Humenné  22 19 3  62:23 57
Revúca  22 19 3 60:19 55
Svidník B  22 10 9 47:31 40
St. Ľubovňa  22 9 13 35:48 25
Poprad  22 4 18 25:60 13
Prešov B  22 2 20 16:64 8

Ďalšie, 12. kolo dvojzápasu odohrajú 
Humenčania opäť u súpera, 25. januára na 

palubovke  súpera tímu VK Mirad PU Prešov.
      

Na päty šliapu Humenčanom volejbalisti Revúcej. U nás sa „bratsky“ podelili

Dvojblok – Ľ. Bajcura a J. Bališin oproti útočiacemu F. Vavrekovi. |  FOTO MJK

Ľubor Selecký vedie svojich volejbalistov k víťazstvu. |  FOTO MJK

Deľba bodov z dvojzápasu v Humennom bola spravodlivá pre oba celky.  |  FOTO MJK

Omladina v radoch fanúšikov nad prvoligovou volejbalovou palubovkou. |  FOTO MJK

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.
Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

Spoločnosť KEEPER, s.r.o. v Humennom vám už 12 rokov ponúka služby autoškoly a školiaceho strediska. V roku 2018 sme rozšírili našu činnosť, aby sme sa ponukou 
prispôsobili neustále sa vyvíjajúcim legislatívnym požiadavkám a uľahčili vám nielen orientáciu v povinnostiach, ale aj ich plnenie.

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany a technika civilnej ochrany.

„V dobe, keď je čas drahocenný, je potrebné mať partnera, ktorému záleží na vašich potrebách. 
Nehľadajte, prinášame riešenia k vám.“ 

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

Školenia, prehliadky, kontroly, revízie, rekvalifikácia - Keeper ponúka komplexnú ponuku služieb 
na jednom mieste. Individuálny prístup prispôsobený vašim potrebám zaručí vašu spokojnosť a vy tak 
budete spĺňať všetky povinnosti a mať pri tom čas na to, na čom vám naozaj záleží.

Ďalšie informácie získate na www.keeper.sk alebo prostredníctvom kontaktov 
 – e-mail: info@keeper.sk * tel.: 0910 979 417.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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Množstvo herných situácií dvoch vedúcich celkov prvoligovej tabuľky si zaslúži pozornosť. |  FOTO MJK

Pod humenskou volejbalovou sieťou sa zápasilo o každý bod.  |  FOTO MJK

Libero Revúcej, M. Breznanik na príjme. |  FOTO MJK

Tím Ivana Kozlíka počas jednej z povinných prestávok. |  FOTO MJK

Krásny príjem podania od súpera v podaní libera ŠK Gymnázium, Roba Boldyho. |  FOTO MJK

Výrazné rozdiely vo výkonnosti pod vysokou sieťou v prvej volejbalovej lige vidieť aj v tabuľkovom 
prepočte. |  FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina 

V bratislavskej športovej hale Elán 
sa v termíne 10. - 12. januára usku-
točnil Európsky pohár kadetov - 
„Dunajský pohár“ v šerme kordom. 
Pre slovenských pretekárov to bol aj 
bodovací turnaj do rebríčka Sloven-
ského pohára a zároveň nominácia 
na Majstrovstvá Európy. Na tento 
turnaj vycestovali zo Sniny štyri 
pretekárky a jeden kadet. 

KADETKY (329 pretekárok z 31 štá-
tov Európy, Ameriky, Ázie, Austrálie) * 
Najviac sa darilo Želmíre Grossrubat-
scher, ktorá si v základnom skupino-
vom kole vybojovala zo 6 zápasov tri 
víťazstvá a postúpila do vyraďovacej 
fázy. Tu ale hneď v prvom zápase pod-
ľahla reprezentantke z Azerbajdžanu 
rozdielom 11:15, a skončila tak celko-
vo na 180. mieste. 
Ďalšie dve dievčatá mali blízko k po-
stupu zo skupín, keď si vybojovali po 
dve víťazstvá, čo ale nestačilo a tak 
Natália Hrustičová skončila na 252. 
mieste a Mária Riedl na 259. mieste. 
Bez víťazstva zostala na turnaji Viera 
Grossrubatscher, ktorej sa nedarilo 
a skončila na 320. mieste. Víťazkou sa 
stala Bekmurzova z Ruskej federácie.
Sninské dievčatá sa zúčastnili aj tur-
naja družstiev (43 tímov), kde hneď 
v prvom zápase nastúpili proti ma-
ďarským reprezentantkám, ktorým 
podľahli rozdielom 17:45 a celkovo 
sa umiestnili na 41. priečke. Zvíťazilo 
družstvo z Poľska.

KADETI (347 pretekárov z 37 krajín) * 
Klub šermu Snina mal len jedno zastú-
penie. Ľubomírovi Hunčárovi sa v zá-
kladnom kole nepodarilo zo 6 zápasov 
ani raz bodovať, čiže zvíťaziť nad 
súperom, v dvoch zápasoch podľahol 
tesne 4:5, a tak sa celkove klasifikoval 
na 324. mieste. Víťazom kategórie ka-
detov sa stal Brochard zo Švajčiarska.

Hunčár nastúpil aj v súťaži družstiev 
(32 tímov kadetov) za Slovensko 
spolu s Adamkovičom a Rosenberge-
rom (obaja z Willardu Košice) a Kos-
tovčíkom z KŠK Košice. Slovenské 
družstvo však hneď vo svojom prvom 
zápase podľahlo Estónsku rozdielom 
18:45 a celkove sa umiestnili na 31. 
mieste. Zvíťazilo družstvo Rusov.

Slovami trénera Dalibora Kazíka: 
„S výkonom Hrustičovej aj Riedl som 
bol spokojný. Želmíra Grossrubat-
scher sa ako jediná prebojovala do eli-
minácie, no chybovali jej štyri zásahy 

k ďalšiemu postupu a hlavne k získaniu 
bodov do nominácie na ME.  Body do 
eliminácie sme nezískali, ale  ideme 
ďalej, pretože vo februári sa chystáme 
na posledný európsky pohár v poľskom 
Krakove, kde sa pokúsime zabojovať 
a získať potrebné body pre nomináciu 
na ME.“

Európsky pohár v šerme v Bratislave. Jeden z najnáročnejších pre kadetov

Hrustičová, Riedl, Ž. a V. Grossrubatscher.  | FOTO ARCHÍV DK

Ľubomír Hunčár.  | FOTO ARCHÍV DK
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M E S T O   H U M E N N É
vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka  
a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Humenné 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

 

Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:
♦ Ulici 26. novembra 1509/1 (v Internáte III)
♦ Námestí slobody 1734/57 (DS Centrum - Južné námestie)
♦ Laboreckej ulici 1859/18 (v priestoroch ObZS)
♦ Staničnej ulici 1487/15
♦ Štefánikovej ulici 1525/29 (v budove Detskej polikliniky)

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete nájmu  
je možné získať:

• na Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie, č. dv. 313;  
tel. 057 / 307 1756, 057 / 786 3245

• na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ 
(Verejné obchodné súťaže)

• na úradnej tabuli mesta
• v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
• na Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie, č. dv. 313;  

tel. 057 / 307 1756, 057 / 786 3245
• na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ 

(Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 
28. januára 2020 o 14.00 hod.

   PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta
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ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK

pre deti od roku narodenia 
2014 a staršie.

Výber sa uskutoční 
28. a 29. januára 2020

vo výukovom (malom) bazéne 
na krytom kúpalisku 

so začiatkom o 16.00 hodine.
Informácie -  

tel. č.: 0944 324 369
www.pkchemes.ambaca.sk

e-mail: pkchemes@gmail.com



PONDELOK
20. JANUÁR 2020 HUMENSKÝ EXPRES 15|ŠPORT

-MJK-, (pb); Humenné 

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 18. kolo

HC 19 HUMENNÉ – 
MHK KEŽMAROK

2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 55. Jaroslav Šiňanský (1:0 – 
Toma, Nagy), 59. Filip Vaško (2:0 – 
Šándor, Markuš).

Strely: 28-22. Zákroky: 22-37. Presi-
lovky: 0/4 – 0/5. Oslabenia: 5/5 – 4/4. 
Vylúčenia: 5-5. Rozhodovali: M. 
Mihaľov – M. Vall, L. Babjak – 591 
divákov.

HC 19: Dominik Riečický  - D. 
Novický, L. Hopkovič, F. Vaško, D. 
Markuš, I. Fedorko – R. Ficko, Ľ. Bu-
raľ, Ľ. Fajčák, M. Nagy, L. Toma – J. 
Copko, S. Maury, J. Šiňanský, Ľ. Šán-
dor, J. Jendruš – D. Pankov. Tréner: 
Milan Staš. 
MHK: Vladimír Glosár – Š. Pisarčík, 
M. Tomeček, N. Zavalniuk, L. Svita-
na, J. Ištocy – M. Krmenčík, A. Leško, 
Š. Bukovina, L. 
Garay, D. Krem-
paský – T. Cvejn, 
J. Hohol, A. Liu-
bimov, T. Janku-
ra, R. Kopkáš – 
D. Pícha. Tréner: 
Milan Jankura st.

• Lip tovský 
Mikuláš B – Gel-
nica 5:0, Barde-
jov – Rimavská 
Sobota 1:5, Sa-
nok (POL) – Sa-
binov 3:1.

Rimavská Sobota 16 14 0 1 1 94:31 43
Humenné 16 12 1 1 2 92:29 39
Sanok (POL) 16 11 1 0 4 66:47 35
Bardejov 16 9 0 0 7 59:45 27
Kežmarok 16 5 4 1 6 33:51 11
Trebišov 15 5 0 1 9 56:62 16
Liptovský Mikuláš B 16 4 0 1 11 35:89 13
Gelnica 16 3 0 0 13 55:96 9
Sabinov 15 2 0 1 12 38:79 7

PLAY-OFF 1. časť * sobota 1. februára 2020
5B – 8B       6B – 7B 
1B – 4B        2B – 3B

Ľadové rozhodnutie padlo až v tretej fáze. Do brány súpera spod Tatier

Filip Vaško (v strede) potešil Humenčanov gólom z 59.minúty.  | FOTO MJK

Golman HC 19 Humenné, Dominik Riečický, si udržal v zápase proti agilnému súperovi 
čisté konto. | FOTO MJK

Na svoje stanovište sa vrátila časť mladých fanúšikov „lions“. | FOTO MJK

Účet stretnutia otvoril Jaroslav Šiňanský až v 3. tretine.  | FOTO MJK

Podstatná časť hry sa odohrávala pred bránou Kežmarku. Stred ih-
riska zostával priechodný iba na presun. Damián Novický vs. Jozef 
Ištocy (Kežmarok). | FOTO MJK

Boje o puk sa riešili hlavne pri mantineli.   | FOTO MJK

Milan Staš povedie svoj tím hokejistov do druhej časti 
súťaže II. ligy (play-off) z druhého miesta tabuľky. 
Prvý a druhý zápas sa odohrá 1. a 2. februára na hu-
menskom ľade, s najväčšou pravdepodobnosťou sú-
perom budú Poliaci. Semifinále sk. B (1.-4.): Družstvá 
umiestnené po ZČ na 1. až 4. mieste odohrajú zápasy 
semifinále systémom 1.-4., 2.-3. na tri víťazné zápasy, 
max. 5 kôl. | FOTO MJK
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Mladí humenskí tenisti Valalik a Minich sa popasovali s republikovými majstrovstvami
(pet), -MJK-; Piešťany, Trnava 

Na tenisových halových majstrov-
stvách Slovenskej republiky v termí-
ne 11. - 14. januára mal humenský 
1. TC v kategóriách mladších žiakov 
a mladších dorastencov taktiež svoje 
zastúpenie. 

V kategórii mladšieho žiactva nás v 
Piešťanoch reprezentoval Christián 
VALALIK, ktorý premiérovo v jeho 
kariére okúsil atmosféru republiko-
vých majstrovstiev. 

Vo dvojhre (32 účastníkov) narazil v 
prvom kole na piateho hráča sloven-
ského rebríčka, Radovana Kriška, 
ktorému podľahol 1:6 a 1:6 na sety, no 
ukázal, že sa na dvorcoch neobáva ani 
starších a skúsenejších hráčov. Valalik 
je pracovitým hráčom a preukázal chuť 
do ďalšieho napredovania. Víťazom 
dvojhry sa stal nenasadený hráč, Leon 
Sloboda, ktorý vo finále porazil druhé-
ho nasadeného v turnaji, Dylana Bairo, 
6:4 a 6:4 na sety.

V súťaži párov si Valalik zahral štvor-
hru s Jakubom Rendekom. V prvom 
kole prehrali s dvojicou M. Bobošík 
/ M. Frič 2:6 a 3:6 na sety. Víťazmi 

súťaže štvorhry sa stala dvojica Dylan 
Bairo / Radovan Kriško.

Na dvorcoch nášho najväčšieho a naj-
modernejšieho tenisového areálu TC 
Empire v Trnave nás reprezentoval 
Sebastián MINICH. 

Je taktiež nováčikom v tejto kategórii, 
no napriek tomu zabojoval a v prvom 
kole dvojhry (32 účastníkov) si poradil 

s Andrejom Kompišom z TK Žilina 
a po trojsetovom boji (6:3, 3:6, 6:3) 
postúpil do osemfinále, kde nestačil 
na druhého nasadeného hráča Norberta 
Marošíka. Podľahol mu 1:6 a 2:6 na 
sety. Kategóriu mladších dorastencov 
v Trnave vyhrala nasadená jednotka 
turnaja Peter Naď, ktorý vo finále po-
razil dvojku turnaja, N. Marošíka po 
setoch 6:3 a 6:4.

Vo štvorhre Minich spolu s Bencze 
Tóthom prešli prvým kolom cez dvo-
jicu J. Medveď / M. Novák (6:2, 3:6 
– 10:3), no vo štvrťfinále ich vyradil 
nasadený pár Pa. Gula / M. Palčo a po 
výsledku 4:6 a 2:6 na sety ostali pred 
bránami semifinále, teda o medaily. 

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu 
klubu a prajeme veľa síl do ďalšieho 
tréningového a turnajového procesu.

Christián Valalik si premiérovo vyskúšal 
atmosféru majstrovstiev SR. | FOTO 
ARCHÍV TCHE

Chuť a odhodlanie víťaziť. To majú na svojich tenisových raketách určite aj humenskí 
tenisti. | FOTO ARCHÍV TCHE

Pohľad na časť najmodernejšieho tenisového areálu na Slovensku. TC Empire Trnava.  
| FOTO ARCHÍV TCHE

Sebastián Minich a tréner Mário 
Burda pri tréningovej fyzickej záťaži 
v posilňovni. | FOTO ARCHÍV TCHE

Nielen na tenisových dvorcoch sa 
odohráva príprava na súťaže. | FOTO 
ARCHÍV TCHE


