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Humenné patrilo poľovníkom 
a milovníkom prírody

Počas osláv Dňa svätého Huberta zavítali v nedeľu do parku a kaštieľa v Humennom stovky návštevníkov.  

Milan Potocký, Humenné

Bohatý program odštartoval 
v  nedeľu  dopoludnia  svä-
tohubertskou  bohoslužbou 
a otvorením výstavy s názvom 
Príroda  a  človek.  Pozornosť 
pútala  aj  výstava  poľovných 

psov  a  Klubová  výstava  tat-
ranských  duričov.  Spomína-
ne plemeno je po slovenskom 
čuvačovi,  československom 
vlčiakovi, slovenskom kopovi 
a  slovenskom  hrubosrstom 
stavačovi  v  poradí  piate  slo-
venské  plemeno.  Tatranský 

durič  vznikol  krížením hlad-
kosrstého  jazvečíka,  sloven-
ského  kopova  a  bavorského 
farbiara.  Pes má  dobrý  čuch 
a  vie  vystopovať  a  hlásiť  po-
ľovníkovi nájdenú a ulovenú 
zver.  Na  výstave  súťažilo  so 
svojimi  štvornohými  zveren-

cami až 58 majiteľov. S jeden 
a polročnou fenkou súťažil aj 
Dominik Jasovský z Drahňo-
va. „Bol som tu prvýkrát a vy-
hrali  sme  prvé  miesto,“  po-
vedal  spokojne  hrdý  majiteľ 
tatranského duriča.  

Mesto prenajalo parkovisko 
pri parku súkromnej firme

Poloniny priťahujú 
astronómov a astroturistov  
z celej Európy

  Viac na str. 9  Viac na str. 3

pokračovanie na str. 2
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Na svoje si prišli nielen 
poľovníci
Návštevníci  si  mohli  pozrieť 
vystúpenie  sokoliarov,  pre-
zentáciu poľovných signálov a 
vábenie  zveri. Deti  si  zajazdili 
na koni, vyskúšali  lukostreľbu 
a preverili svoje vedomosti na 
stanovištiach  lesnej  pedagogi-
ky.  Program Dňa  sv.  Huberta 
spestrilo  aj  vystúpenie  skupi-
ny  historického  šermu  a  fol-
klórne vystúpenia. Poľovnícke 
združenia  súťažili  vo  varení 
kotlíkového  guľášu.  Vedúca 
kancelárie  Obvodnej  poľov-
níckej  komory  v  Humennom 
Silvia  Perinajová  potvrdila,  že 
program bol bohatý a zaujíma-

vý nielen pre poľovníkov, ale aj 
pre širokú verejnosť. „Mali sme 
viac stánkov detskej pedagogi-
ky, kde si deti mohli zasúťažiť 
a  vyrobiť  svoje  medailóniky, 
rôzne aktivity pre deti pripra-
vila aj štátna ochrana prírody. 
Bolo to aj pre laickú verejnosť. 
Poľovníci  chcú  ukázať  laic-
kej verejnosti,  čo  robia okrem 
lovu,“ priblížila Perinajová.

Z trofejí vyrába ume-
lecké predmety
O tom, že poľovníctvo je nielen 
lov,  ale  aj  umenie,  presvedčil 
návštevníkov  Matúš  Krajnik 
z Kamenice nad Cirochou, kto-
rý   vyrába z parožia nádherné 
umelecké  a  úžitkové  predme-
ty.  „Sú  to  danielie  a  jelenie 

zhody,  kombinácia 
rôznych  prvkov,  čo 
sa  týka  ornamenti-
ky,  fantázie  a  vlast-
nej  výroby.  Sú  to 
viac-menej  úžitkové 
predmety.  Svietniky, 
stojany  na  poháre, 
otváraky,  kuchynský 
riad, stojany na nože 
a podložky pod trofe-
je,“  povedal Krajnik. 
Deň svätého Huberta 
v  Humennom  orga-
nizovala  Slovenská 
poľovnícka  komora, 
Okresný  poľovnícky 
zväz  a  Vihorlatské 
múzeum  v  Humen-
nom.

v rukách držíte druhé vy-
danie týždenníka Humen-
ský expres, ktorý je určený 
najmä všetkým obyvate-
ľom mesta Humenné. Ko-
niec niečoho je začiatkom 
niečoho nového. Aj v tomto 
prípade je to tak. Noviny sú 
distribuované do viac ako 
desaťtisíc domácností kaž-
dý pondelok. Na šestnástich 
stranách nájdete zaujíma-
vé i aktuálne témy z diania 
v meste Humenné. Každý 
týždeň vám prinesieme in-
formácie, ktoré sa týkajú 
samosprávy a rozhodnutí 
mestských poslancov, roz-
hovory so zaujímavými 
osobnosťami a ľuďmi, an-
kety, spoločenské rubriky, 
aktuálne športové informá-
cie z mesta, regiónu i vzdia-
lenejšieho obzoru, kultúrne 
pozvánky, informácie zo 
života v meste a blízkeho 
okolia, ale aj Slovenska či 
zahraničia. 
Týždenník Humenský ex-

pres je predovšetkým o 
Humenčanoch a určený 
Humenčanom, preto bude-
me veľmi radi, ak našich 
redaktorov obohatíte o  se-
riózne  podnety a nápady, 
ktorými spoločne prispeje-
me k tomu, aby naše, i vaše, 
noviny boli stále hodnot-
nejšie, pre čitateľa príťaž-
livejšie. Dúfame, že tento 
plnofarebný týždenník 
bude vaším príjemný spo-
ločníkom, že si v ňom kaž-
dý nájde ten svoj stĺpček či 
stranu, ale že zároveň bude 
pre vás aj regionálnym in-
formačným kompasom. 
Noviny Humenský expres 
sú zároveň skvelou príleži-
tosťou aj pre mnohé firmy, 
spoločnosti a  súkromných 
inzerentov, ktorí chcú dať 
o sebe vedieť a osloviť viac 
ako desaťtisíc domácností v 
meste Humenné. Úprimne 
sa tešíme na vašu priazeň a 
spoluprácu.

Redakcia týždenníka Humenský expres

Vážení čitatelia, milí Humenčania,

Pokračovanie zo strany 1

Pre deti bolo pripravených množstvo sprievodných podujatí.  | FOTO MIPO

Matúš Krajnik z Kamenice nad Cirochou vyrába 
nádherné umelecké a úžitkové predmety z parožia.  
| FOTO MIPO

V areáli kaštieľa sa konala aj Klubová výstava tatranských duričov. | FOTO MIPO

Humenné patrilo poľovníkom a milovníkom prírody
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Milan Potocký, Humenné

Zrekonštruované mestské par-
kovisko,  ktoré  sa  nachádza 
pri  hoteli  Karpatia,  bude  mať 
v  prenájme  súkromná  spo-
ločnosť.    Prenájom  desiatich 
parkovacích  miest  v  blízkosti 
zrevitalizovaného  mestského 
parku Jednotka odklepli mest-
skí poslanci na ostanom zastu-
piteľstve  pre  spoločnosť  MS 
systém, s. r. o., Košice. 

Desať parkovacích 
miest za 650 eur ročne
Park  Jednotka  zrekonštru-
ovalo  mesto  v  roku  2014  za 
vyše  380-tisíc  eur.  V  oddy-
chovej  zóne,  ktorá  sa  nachá-
dza  v  susedstve  autobusovej  a 
železničnej  stanice,  pribudla 
nová  fontána,  detské  ihrisko, 
nové  lavičky,  odpadkové  koše, 
prvky  drobnej  architektúry, 
osvetlenie a kamerový systém. 
Súčasťou rekonštrukcie bolo aj 
parkovisko pri hoteli Karpatia. 
Spomínané  parkovisko  bolo 
jednou z tém posledného mest-
ského  zastupiteľstva.  Mesto 
navrhlo  prenajať  desať  parko-
vacích miest pri hoteli  spoloč-
nosti MS systém, s. r. o., Koši-
ce na dobu neurčitú. Za  jedno 
parkovacie miesto má firma za-
platiť samospráve ročný nájom 
65 eur. Za desať miest je to 650 
eur ročne. Poslanec Jozef Bab-
ják sa zaujímal, na základe čoho 
stanovilo  mestu  výšku  nájmu. 
„Na základe čoho bola stanove-
ná cena za prenájom miesta za 
65 eur? Bude to opora v zákone 
o  prenájme parkovacích miest 

alebo  je  to  iný  predpis?  Chcel 
by som vedieť, na základe čoho 
bola  parkovacia  cena  určená,“ 
pýtal  sa  poslanec  Babják.  Ve-
dúci odboru správy mestského 
majetku  MsÚ  v  Humennom 
Slavomír Rusinko  reagoval,  že 
pri výpočte vychádzali z nákla-
dov,  ktoré  boli  vynaložené  na 
vytvorenie  parkovacích  miest. 
„Alikvotnej časti na jedno par-
kovné miesto. Čiže z toho nám 
vychádza cena 65 eur na jedno 
parkovné miesto,“ vysvetlil ve-
dúci odboru správy mestského 
majetku.

Poslanec vidí v prenáj-
me nevýhody
Poslanec  Ivan  Hopta  na  ro-
kovaní  naznačil,  že  prenájom 
súkromnej firme môže skrývať 
rôzne úskalia.  „Týmto rozhod-
nutím  v  podstate  zabránime 
ostaným  občanom  mesta  tam 
parkovať. Budú môcť tam par-
kovať  len  návštevníci  hotela 
Karpatia.  Bude  to  vyslovene 
parkovisko pre nich, ak ostaní 
budú  chcieť  tam  zaparkovať, 
tak  neviem,  budú  si musieť  aj 
zaplatiť nejaké parkovné alebo 
možno  sa  ubytovať,“  uviedol 
Hopta.  Poslanec  sa  obáva,  že 
po niekoľkých rokoch napokon 
skončí  parkovisko  v  súkrom-
ných  rukách.  „Mám  obavy,  že 
je  to  predpríprava  na  to,  aby 
sme po určitom čase to parko-
visko tomuto majiteľovi odpre-
dali. My,  keď  sme  robili  park, 
tak súčasťou celého parku boli 
aj  tieto  parkovné  miesta.  To 
nebolo  robené  pre  hotel.  Bolo 
to  robené  ako  súčasť  celého 

areálu, ktorý  tam vznikal. Boli 
parkoviská aj po bočnej strane 
cesty,  aj  pred  týmto  hotelom. 
Preto osobne si myslím, že ne-
mali  by  sme  za  nejakých  650 
eur to prenajímať na dobu ne-
určitú s tým, že nie je vylúčené, 
že  možno  sa  to  v  budúcnosti 
môže aj  odpredať,  ak  sa nájde 
tu  správny  počet  poslancov,“ 
povedal Hopta. Poslanci napo-
kon  schválili  prenájom  desia-
tich  parkovacích miest  za  650 
eur  ročne  na  dobu  neurčitú 
spôsobom hodným osobitného 
zreteľa.  Dôvodom  osobitného 
zreteľa  je  rozšírenie  podnika-
teľských  aktivít,  skvalitnenie 

poskytovania  hotelových  slu-
žieb a dobrá spolupráca pri re-
alizácii  projektu  Revitalizácia 
parku  pred  hotelom  Karpatia 
na Sídlisku I. v Humennom.

Mesto prenajalo parkovisko 
pri parku súkromnej firme

Poslanci schválili prenájom parkoviska pri hoteli Karpatia súkromnej spoločnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.

Poslanci schválili prenájom 10 parkovacích miest pred hotelom Karpatia 
súkromnej firme. | FOTO MIPO

Rekonštrukcia parkoviska bola súčasťou rozsiahlej revitalizácie parku Jedno-
tka. | FOTO MIPO

Poslanec Ivan Hopta je presvedčený, 
že mesto nemalo parkovisko prena-
jať.  | FOTO MIPO
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Vf, Humenné

V  renesančnom  kaštieli  Drughe-
tovcov v Humennom, ktorý spra-
vuje  Vihorlatské  múzeum,  tento 
rok  prebiehala  rozsiahla  rekon-
štrukcia  exteriéru  v  objeme  2,7 
mil.  eur. Napriek  tomu ho  spolu 
so  skanzenom  v  lete  navštívilo 
viac ako 15 400 turistov, o 3 100 
viac ako v  rovnakom období mi-
nulého roku. Aj Múzeum moder-
ného  umenia  Andyho  Warhola 
v  Medzilaborciach,  ktoré  1.  sep-
tembra oslávilo 25.  výročie  zalo-
ženia,  si  v  lete  pripísalo  o  1  400 
návštevníkov viac ako v minulom 
roku a ich počet presiahol 5 700. 
Krajské múzeum v Prešove zaevi-
dovalo 1 800 turistov, o 700 viac 
ako  minulé  prázdniny.  Viac  ako 
1 600 turistov, o 600 viac ako mi-
nulé  leto,  prekročilo  brány Vlas-
tivedného  múzea  a  archeoparku 
v Hanušovciach nad Topľou. 

Najviac návštevníkov 
v kraji malo Ľubovnian-
ske múzeum
Pamiatky  Prešovského  kraja  vi-
delo v lete spolu 148 251 turistov. 
Počty  návštevníkov  sa  zvýšili  vo 

všetkých  organizáciách.  Prvú 
priečku  si  tradične  drží  Ľubov-
nianske múzeum v Starej Ľubov-
ni. Hrad  a  skanzen  si  počas  júla 
a augusta prišlo pozrieť   90 800 
návštevníkov. Oproti letným me-
siacom  roku  2015  sa  počet  náv-
števníkov zvýšil o 18 500. Múze-
um počas sezóny pripravilo nové 
expozície  –  princezné  de  Bour-
bon  na  hrade  Ľubovňa,  výstavu 
historických  pohľadníc  Chartula 
Pictoria  a  v  skanzene  projekt 
Maľované  truhlice  o  svadobnej 
výbave nevesty. Pred sezónou bol 
otvorený aj zrekonštruovaný dom 
správcu  v  podhradí,  ktorý  slúži 
ako  regionálne  turisticko-infor-
mačné centrum. Múzeum v Kež-
marku, ktoré spravuje druhý hrad 
v pôsobnosti krajskej samosprávy 
–  Kežmarský,  navštívilo  počas 
letných  prázdnin  takmer  18  200 
návštevníkov,  o  3  100  viac  ako 
v minulom roku. Najväčší záujem 
je o nevšedné divadelné predsta-
venie priamo v expozíciách hradu 
počas  festivalu  Európske  ľudové 
remeslo. Krvavé dejiny zamerané 
na postavy a udalosti z dejín hra-
du a mesta Kežmarok sa v tomto 
roku  po  prvýkrát  upriamili  na 

novodobé  dejiny  –  holokaust. 
Návštevnosti  neuškodila  ani  re-
konštrukcia  hradného  nádvoria 
zameraná  na  odvlhčenie  múrov, 
ktorá sa začala práve pred letnou 
sezónou.

 V Podtatranskom múzeu 
prebieha komplexná re-
konštrukcia 
Leto znamenalo pre Šarišské mú-
zeum  v  Bardejove  vyše  11  400 
návštevníkov. Päť expozícií v Bar-
dejove a Bardejovských Kúpeľoch 
cez prázdniny videlo o 2 000 tu-
ristov viac ako minulý rok. V tejto 
sezóne turistov potešila komplet-
ne zrekonštruovaná budova s ex-
pozíciou  ikon.  Múzeum  ponúka 
tiež historickú expozíciu Slobod-
né  kráľovské  mesto  Bardejov, 
prírodovednú expozíciu, skanzen 

v  areáli  kúpeľov  a  národopisnú 
expozíciu  vo  vile  Rákoci.  Podľa 
štatistiky  sa  čísla  výrazne  znížili 
v Podtatranskom múzeu v Popra-
de, ktoré je pre kompletnú rekon-
štrukciu  uzavreté  pre  verejnosť. 
Stavebné  práce  boli  ukončené 
a  v  prvej  polovici  roka  2017  po-
núkne  návštevníkom  nielen  vy-
novené priestory, ale aj nové ex-
pozície,  ktorým  bude  dominovať 
špeciálna expozícia vzácneho ex-
ponátu  -  kniežacej  hrobky.  Rov-
naká situácia je v Šarišskej galérii 
v Prešove, kde prebieha rozsiahla 
rekonštrukcia.  Tatranská  galéria 
v  Poprade  letné mesiace  uzatvo-
rila  so  štatistikou  takmer  1  900 
návštevníkov, o 300 viac ako mi-
nulé  leto.  Informovala  hovorky-
ňa  Prešovského  samosprávneho 
kraja  Veronika Fitzeková.

Milan Potocký, BREKOV

Obec Brekov sa nachádza na tra-
ti  Michalovce  –  Humenné,  kde 
denne premáva 20 osobných vla-
kov a železničná doprava je tu ob-
ľúbeným spôsobom dopravy. „Zlý 
stav budovy  železničnej  zastávky 
a jej okolia sa rozhodli zástupco-
via obce a Železníc SR spoločným 
úsilím zmeniť. Železnice SR spolu 

so  zamestnancami  obce  zmenili 
vandalmi  zničenú  zastávku  za-
čiatkom leta. ŽSR  okrem zamest-
nancov a odborných výkonov po-
skytli na túto opravu aj stavebný 
materiál  a  potrebnú  mechanizá-
ciu.  Opravená  fasáda,  zasklenie 
okien,  nové  vchodové  dvere,  ale 
aj oprava chodníkov a prístrešku 
prispeli    k  celkovému  peknému 
vzhľadu  zastávky,“  informova-

la  hovorkyňa  ŽSR 
Martina  Pavliková. 
Dodala,  že  opravené 
chodníky  a  upravené 
okolie  prispeli  nielen 
k  skrášleniu,  ale  aj  k 
zvýšeniu  bezpečnosti 
cestujúcich.  „Spo-
ločným úsilím sa tak 
zveľadil majetok ŽSR a vynovená 
zastávka Brekov už slúži v prvom 

rade cestujúcim z obce,“   pozna-
menala hovorkyňa železníc.  

Kaštieľ v Humennom navštívilo počas leta vyše 15-tisíc turistov

V Brekove majú krajšiu železničnú zastávku 

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívilo počas 
letných prázdnin o takmer 30 000 návštevníkov viac ako v predošlom roku.

Železnice SR v spolupráci s obcou Brekov opravili železničnú zastávku.

Zničený objekt opravili Železnice SR 
v spolupráci s obcou Brekov. | FOTO MIPO
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Milan Potocký, Humenné  

Mesto Humenné sa bude uchádzať 
o  získanie nenávratného finančné-
ho  príspevku  na  výstavbu  komu-
nitného  centra  v osade Podskalka. 
Mestskí poslanci už schválili pred-
loženie  žiadosti  o  získanie  nená-
vratného  finančného  príspevku. 
Sprostredkovateľským  orgánom 
je  ministerstvo  vnútra.  Celkové 
maximálne  náklady  na  výstavbu 
komunitného  centra  by  mali  do-
siahnuť  280-tisíc  eur.  Zabezpeče-
nie  povinného  spolufinancovania 
projektu zo strany mesta Humenné 
je minimálne 5 percent z celkových 
oprávnených výdavkov, čo predsta-
vuje 14-tisíc eur.

Mesto už vyčlenilo plochu 
Vedúci  odboru  miestneho  rozvo-
ja, cestovného ruchu a fondov EÚ 
MsÚ v Humennom Miroslav Tur-
čan  potvrdil,  že  komunitné  cen-
trum  bude  umiestnené  v  lokalite 

Podskalka.  „Je  na  to  vyčlenená 
plocha  v  zmysle  územného  plá-
nu.  Je  to  plocha  pred  existujúci-
mi  troma  rodinnými  domčekmi, 
ktoré sa budovali z dotácie Úradu 
splnomocnenca vlády pre  rómske 
komunity,“ vysvetlil Turčan na ro-
kovaní  mestského  zastupiteľstva. 
Dodal,  že  komunitné  centrum 
bude  spĺňať  stredné  štandardy  a 
nároky podľa kritérií ministerstva 
vnútra. „Bude mať do 200 metrov 
štvorcových,“  spresnil  Turčan. 
Výzva  z  Operačného  programu 
Ľudské  zdroje  je  zameraná  na 
výstavbu  nových,  modernizáciu 
a  rekonštrukciu  existujúcich  ko-
munitných centier v obciach s prí-
tomnosťou  marginalizovaných 
rómskych  komunít  a  prestavbu 
objektov  za  účelom  zriadenia 
a  fungovania  komunitných  cen-
tier.  Turčan  potvrdil,  že mesto  je 
oprávnený žiadateľ o získanie ne-
návratného finančného príspevku, 
a  preto  podáva  v  rámci  uvedenej 

výzvy  žiadosť  na  výstavbu  komu-
nitného centra

Centrum pomôže naj-
slabším
V komunitnom centre plánujú po-
dať  pomocnú  ruku  jedincom,  ale 
aj  rodinám  alebo  skupine  osôb, 
ktoré  sa  ocitli  v  nepriaznivej  soci-
álnej  situácii,  ktoré  sú  ohrozené 
sociálnym vylúčením, majú obme-
dzené  schopnosti  alebo  možnosti 
sa  spoločensky  začleniť  a  samo-
statne  riešiť  svoje  problémy.  Soci-

álnu  službu  v  komunitnom  centre 
možno  poskytovať  ambulantnou  a 
terénnou  formou  prostredníctvom 
terénneho  programu.  Komunitné 
centrum Humenné má byť centrom 
so strednými nárokmi na priestory. 
Jeho základom by mala byť školia-
ca – klubová miestnosť, ale aj kan-
celária pre komunitných pracovní-
kov,  sociálne  zariadenia,  stredisko 
osobnej  hygieny,  sklad  materiálu 
a  pomôcok,  poprípade  aj  kuchyňa 
pre  účely  praktických  tréningov 
varenia.

Mgr. art. Vladimíra Vajsová, 
-MJK-; Eger, Humenné 

Počas  piatich  dní  si  vyskúšali  žiaci 
rôzne  graficky  zložité  techniky  ako 
monotypia,  linoryt,  suchá  ihla,  aqu-
aforte,  aquatint.  Okrem  grafických 
techník  prišli  do  kontaktu  s  novými 
priateľmi  z  Poľska, Maďarska  i  Ko-
šíc.  Čas  si  humenskí  mladí  výtvar-
níci  našli  aj  na  spoznávanie  mesta 
Eger a jeho historických zákutí,  jeho 
dejín  a  kultúry.  Eger  (maď.  Jáger) 
je  mestečko  v  severnom  Maďarsku 
(juhozápadne  od  mesta  Miskolc), 
našincovi známe najmä ako kúpeľné, 
je hlavným mestom Hevešskej župy. 

Pýši sa útulným historickým centrom 
s  hradom  a  múzeom  Istvána  Dobó 
v biskupskom paláci zo 14. – 15. sto-
ročia. Tradícia pestovania vína tu má 
stáročnú  tradíciu  a  nebola  narušená 
ani  tureckou okupáciou. Najznámej-
šie je značkové červené cuvée Egri Bi-
kavér.    „Samozrejme, nechýbala   zá-
bava a ako správni slovenskí „turisti“ 
sme  navštívili  aj  vychýrené  termál-
ne  kúpalisko,  ktoré  patrí  k  jedným 
z hlavných turistických ťahákov mes-
ta.  Počas  bienále  sme mali možnosť 
stretnúť  sa  a  pracovať  s  odborníkmi 
vo svojom obore, grafickými lektormi 
a pedagógmi, načerpať tak množstvo 
dobrých rád a skúseností z výtvarnej 

tvorby. Verím, že všetky nové  grafic-
ké  techniky  obohatili  nielen  našich 
študentov a že zároveň ich budú mo-
tivovať  k  ďalším  umeleckým  výko-
nom,“ uviedla Vladimíra Vajsová. 
Vyskúšať  si  svoje  výtvarné  nada-
nie,  schopnosti  a  zručnosti  môžu 

záujemci  z  radov  laickej  verejnosti.  
„Pozývame  vás  nahliadnuť    do  tajov 
našej  výtvarnej  a  grafickej  tvorby 
v priestoroch našej SZUŠ Via Arto na 
Laboreckej  ulici  66  v  Humennom,“ 
dodala  pedagogička  výtvarného  od-
boru školy.

Obyvateľom Podskalky plánujú postaviť komunitné centrum

Výtvarníci Via Arto na grafickom plenéri v maďarskom Egeri

Miestna samospráva plánuje v osade Podskalka vybudovať komunitné centrum. Financie na realizáciu 
projektu chce mesto získať z eurofondov. Projekt by malo mesto spolufinancovať sumou 14-tisíc eur.

Záver letných prázdnin si trojica žiakov výtvarného odboru humenskej Súkromnej ZUŠ Via Arto v spoločnosti pedagogičky 
Mgr. art. Vladimíry Vajsovej spestrila svoje štúdium. V dňoch 24. - 29. augusta sa zúčastnili Medzinárodného grafického 
tábora v maďarskom mestečku Eger. Plenér sa uskutočnil  v rámci Karpatského bienále grafiky. 

Mesto plánuje v osade Podskalka vybudovať komunitné centrum. 
Financie na realizáciu projektu chce získať z eurofondov. | FOTO MIPO

Humenskí výtvarníci v Egeri – zľava: Natália Racová, maďarský 
lektor grafiky, výtvarníčka Vladka Vajsová, Gregor Uram a Deniska 
Seršeňová. | FOTO ARCHÍV (VV)
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Milan Potocký, Humenné  

HUMENNÉ. V rámci projektu, 
ktorý je zameraný na prevenciu 
kriminality,  získalo  mesto  na 
rozšírenie kamerového systému 
z Ministerstva vnútra SR štátnu 
dotáciu 20-tisíc eur. Samosprá-
va  bude  projekt  spolufinanco-
vať  20  percentami  výdavkov 
z  celkového  rozpočtu  projektu. 
Cieľom  rozšírenia  kamerového 
systému  je zníženie kriminality 
a zvýšenie bezpečnosti v meste, 
zabezpečenie  a  doplnenie  mo-
derného  kamerového  systému 
a dovybavenie dispečingu Mest-
skej polície. 

Lokality, kde budú nové 
kamery
Zo  získaných  finančných  pro-
striedkov  zakúpi  mesto  16 
kamier.  Kamery  plánuje  nain-
štalovať  napríklad  na  Sídlisku 
pod  Sokolejom,  kde  ešte  nie  je 
žiadna  kamera.  Monitorovala 

by  veľké  záchytné  parkovisko, 
nákupné  centrum  a  bytovku, 
kde sa zoskupuje problematická 
mládež. Ďalšia kamera by mala 
pribudnúť  na  Sídlisku  III  –  na 
parkovisku pred Okresným  sú-
dom, na Sídlisku II. A – Námes-
tí pri kameňolome, na železnič-
nej  a  autobusovej  stanici  a  na 
Námestí  slobody  –  časť  medzi 
Fontánou  lásky  a  zeleninovým 
trhom.  Pomocou  kamerového 
systému budú mestskí policajti 
efektívnejšie  vyhľadávať  krimi-
nálnu činnosť a budú môcť ope-
ratívne  nasmerovať  výjazdové 
hliadky  na  miesta,  kde  dochá-
dza k páchaniu trestnej činnosti 
alebo priestupkov. Videozázna-
my z monitorovacieho systému 
bude následne možné použiť pri 
dokazovaní trestnej činnosti.

Kamery sú v meste od 
roku 2001
Pôvodný  mestský  kamerový 
systém bol uvedený do prevádz-

ky  ešte  v  roku  2001. 
O  dva  roky  neskôr 
bol  systém  rozšírený 
o  ďalších  5  analógo-
vých  statických  ka-
mier  a  jednu  otočnú 
kameru.  Tento  ka-
merový  systém,  kto-
rý  fungoval  v  meste 
od  roku  2001,  už  ale 
nespĺňal  požiadavky 
moderného  kamerového  sys-
tému.  Navyše  rozmiestnenie 
kamier bolo obmedzené na cen-
trálnu mestskú zónu, konkrétne 
Námestie slobody. Preto v roku 
2013  zrealizovala  samospráva 
ďalší projekt zameraný na pre-
venciu  kriminality  s  názvom 
Bezpečne  v  meste  Humenné.  
Z  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu 
nainštalovalo  mesto  ďalších  9 
kamier.    Ďalších  6  kamier  pri-
budlo aj v roku 2014.  Mesto sa 
rozhodlo rozšíriť kamerový sys-
tém v tomto roku aj preto, že sú-
časný stav stále nepokrýva všet-

ky lokality, ktoré plánuje polícia 
monitorovať  a  predchádzať  tak 
vzniku  protispoločenskej  čin-
nosti.  Ďalšie kamery v uliciach 
mesta budú mať aj preventívny 
účinok  v  oblasti  šírenia  a  dis-
tribúcie  drog.    Monitorovaním 
územia  sú  vytvorené  predpo-
klady  napríklad  na  odhalenie 
drogových  dílerov.  Kamery 
pomôžu mestu  riešiť  aj problé-
my v peších zónach. Kamerový 
systém pomôže chrániť majetok 
mesta, ale aj obyvateľov pre zlo-
dejmi  a  vandalmi  v  lokalitách, 
kde je vyšší výskyt vandalizmu.

TASR, Snina 

Podľa  slov  vedúcej  oddelenia 
výstavby mestského úradu Lý-
die  Gičovej  vyjde  odstránenie 
bazéna  na  približne  20.000 
eur.  Plocha,  ktorá  by  sa  mala 
pokryť  umelou  trávou,  pred-
stavuje  približne  1000  štvor-
cových  metrov  (m2).  Kedysi 
mesto za jeden m2 vrátane kla-
denia  zaplatilo  18  eur.  „Musí-
me počítať s tým, že nám treba 
vyspraviť  podklad  pod  lepenie 
umelého  trávnika.  Pokiaľ  by 
sme  chceli  vymeniť  trávnik  aj 
na  jestvujúcej  ploche,  tak  tam 

je  okolo  2000  m2,“  dodala. 
Plánovanými  úpravami  sa  pre 
návštevníkov  biokúpaliska 
rozšíri  jestvujúca  spevnená 
plocha na slnenie, oddych a re-
laxáciu.  „Navrhované  riešenie 
je len provizórne a na dotknu-
tom  území  je možné  následne 
realizovať  výstavbu  detského 
biokúpaliska,  prípadne  kryté-
ho  bazéna  a  pod.,“  uviedla  v 
dôvodovej  správe  Gičová.  Pre 
oživenie  novovytvorenej  plo-
chy je naplánované aj vybudo-
vanie menšej fontány s tečúcim 
potôčikom,  ktorý  by  pokračo-
val  do  jestvujúcej  kanalizácie. 

Modrý  nefunkčný  bazén,  na-
chádzajúci  sa  vedľa  spevnenej 
plochy  určenej  na  relax,  bol 
postavený v roku 2003 združe-
ním podnikateľov RO Rybníky. 
Z  dôvodu  netesnosti  a  prete-
kania  bazéna  ho  nie  je možné 
prevádzkovať. Mesto má  spra-
covanú  projektovú  dokumen-
táciu na prestavbu nefunkčné-
ho  bazéna na  detský  biobazén 
vrátane  čistiacej  zóny.  Tá  je 
však  finančne  náročná.  Roz-
počtový  náklad  predstavu-
je  čiastku  približne  650.000 
eur  a  na  predmetný  účel  nie 
je  možné  čerpať  prostried-

ky  z  fondov  Európskej  únie. 
Biokúpalisko  Sninské  rybní-
ky  sa  stalo  v  roku  2015  Naj 
produktom  cestovného  ruchu 
Prešovského  samosprávneho 
kraja.  Areál  využíva  technoló-
giu  samočistenia  vody  pomo-
cou  rastlín  a  rias.  Patrí medzi 
prvé  svojho  druhu  na  Sloven-
sku. Návštevnosť v tomto roku 
zatiaľ  neprekonala  rekordy  z 
minulých sezón. Podľa slov ve-
dúceho oddelenia  rekreačných 
a športových služieb mesta Sni-
na  Štefana  Čusa  je  dôvodom 
premenlivé počasie.

V Humennom pribudne ďalších 16 kamier

Na biokúpalisku v Snine bude viac miesta na relax, modrý bazén odstránia  

Ulice a sídliská v meste Humenné budú opäť o čosi bezpečnejšie a pod detailnejším dohľadom Mests-
kej polície. Mestu sa podarilo získať štátnu dotáciu na rozšírenie kamerového systému.

Nefunkčný modrý bazén v rekreačnej oblasti (RO) Sninské rybníky nahradí umelá tráva, čím vznikne viac miesta na relax. 
Rozhodli o tom sninskí mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí. 
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Milan Potocký, Prešov  

Partia  cestovateľov  brázdia-
ca  Európu  pricestovala  au-
tovlakom  do  Humenného 
v uplynulých dňoch vo  vlaku 
R  615  z  Bratislavy.  Po  prvý-
krát  prevážal  autovlak  aj 
švorkolesovú  motorku.  „Pre 
rastúci  záujem  motorkárov 
o túto prepravu pripravujeme 
od  septembra  prepravu  aj  3 
a 4-kolesových motoriek,“ in-
formoval  Marek Kasa, vedúci 
oddelenia  diaľkovej  a  me-
dzištátnej  dopravy  Železnič-
nej  spoločnosti  Slovensko,  a. 
s.,(ZSSK). Železničná  spoloč-
nosť  prevádzkuje  autovlaky 
na štyroch trasách: Humenné 
– Praha hl. n., Košice - Praha 
hl.  n.,  Poprad  Tatry  -  Praha 
hl. n., Humenné – Bratislava 
hl. st.. „Prevažne ide o nočné 
spoje. Medzištátne  autovlaky 
prevádzkuje  ZSSK  spoločne 
s  Českými  dráhami.  Záujem 
rastie,  za  prvých  šesť  mesia-
cov  tohto  roka stúpol medzi-
ročne počet prepravených áut 
o viac než 6 percent. Najväčší 
počet  áut  prepravíme  v  let-

ných  mesiacoch, 
predovšetkým  júl 
a  august,“  doplnil 
Marek Kasa.

Humenné me-
dzi 4 mestami 
na Slovensku
Humenné  je  okrem 
Košíc,  Popradu 
a  Bratislavy  jedným 
zo  štyroch  miest  na 
Slovensku,  ktoré  sa 
môžu  pýšiť  auto-
rampou  a  autovla-
kom.    Túto  službu 
využívajú predovšet-
kým  „východniari“ 
pracujúci  v Čechách 
alebo  v  Bratislave  a 
radi  si  vezmú,  svoje  auto  so 
sebou.  Do  autovlaku  naložia 
svoje auto aj s batožinami, po-
hodlne sa aj s rodinkou uložia 
do lôžkového vozňa a ráno sú 
v  cieli  cesty  alebo  pokračujú 
ďalej  svojím  autom  po  náv-
števách  rodiny  a  priateľov, 
po cestách vedúcich aj do  tej 
poslednej dedinky na východ-
nom Slovensku. Autovlak vy-
užívajú aj českí turisti. S plne 

naloženým  autom,  ktoré 
vlastne  slúži  ako  „batožina“, 
sa prevezú do Popradu alebo 
až do Humenného a ďalej po-
kračujú po turisticky atraktív-
nych lokalitách a návštevách. 
Ďalšou  skupinou  klientov, 
ktorí    autovlak  preferujú,  sú 
rôzne  servisné  a  dodávateľ-
ské  firmy.  V  letných  mesia-
coch, od mája do septembra, 
tento  spôsob  prepravy  vyu-

žívajú  aj  majitelia  motocyk-
lov. Väčšinou ide o majiteľov 
drahých strojov. Táto skupina 
klientov  nevníma  konečnú 
stanicu  autovlaku  ako  svoju 
koncovú. Ich cieľom je moto-
turistika po Slovensku a jeho 
turisticky zaujímavých lokali-
tách. Pri  preprave   motocyk-
la  si  cestujúci  sám  zabezpečí 
popruhy,  naloženie  a  zaiste-
nie motocykla.

Jana Ďurašková, Humenné  

V poslednú  prázdninovú ne-
deľu  to na  ihrisku Základnej 
školy  na  Ul.  SNP  vyzeralo, 
akoby  sa  bol  školský  rok  už 
začal.  Džavot,  smiech  a  po-
kriky,  ktoré  sa  odtiaľ  naj-
mladším  humenským  sídlis-
kom ozývali,  však  tvorili  ku-
lisu podujatiu Hurá do školy, 
ktorým  poslanec  mestského 
zastupiteľstva  Miloš  Merič-

ko  umožnil  tamojším  deťom 
rozlúčiť sa s letom vo veľkom 
štýle.  Za  pomoci  niekoľkých 
dobrovoľníkov  a  svojich  ko-
legov  z  poslaneckého  klubu 
Za  demokratické  Humenné 
zorganizoval  podujatie,  na 
ktorom sa  zúčastnilo  takmer 
dvesto  detí.  Tie  si mohli  ne-
chať maľovať na tvár od zruč-
ných dievčat z Mládežníckeho 
parlamentu FreeMar, poská-
kať  na  trampolíne,  zajazdiť 

na  koňoch,  zahrať  basketbal 
s  členmi  1.  Basketbalového 
klubu  Humenné  či  pred-
viesť svoj  talent v recitovaní, 
spievaní  a  tanci.  Atmosfé-
ru  slnečného  dňa  dotvárala 
Gipsy  Angels  Band  a  nechý-
balo  ani  vystúpenie  tanečnej 
zložky  OZ  Róm  Podskalky. 
A  keďže  súčasťou  podujatia 
bola i tombola, najväčšej po-
pularite  sa  tešila  práve  ona. 
Väčšina  z  detí,  ktoré  si  na 

tento  zlatý  klinec  programu 
počkali,  odchádzala  domov 
s malým či väčším darčekom. 
Dospeláci zase s úsmevom na 
tvári z detských odpovedí na 
otázku, či sa už tešia do ško-
ly.  Kým  budúci  prváci  hrdo 
odpovedali áno, starší už takí 
nadšení neboli. Nečudo,  leto 
bolo  pre  školákov  opäť  pri-
krátke.

Do Humenného sa dostanú autovlakom už aj priaznivci štvorkoliek 

Na prahu školského roka

Okrem áut a dvojkolesových motoriek sa po prvýkrát uskutočnila autovlakom aj preprava štvorkolesovej motorky. 
Partia motorkárov brázdiaca Európu vykladala v sobotu ráno svojich miláčikov na železničnej stanici v Humennom.

Autovlakom už môžu prepravovať do Humenného svoje mašiny aj majitelia 
švorkoliek.  | FOTO MK
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Milan Potocký, Humenné  

Odborníci  na  hviezdnu  ob-
lohu sa stretli  v Stakčíne a v 
Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle. Zhodli 
sa  na  tom,  že  tunajší  región 
má  ideálne  podmienky  na 
rozvoj astroturistiky. Riaditeľ 
Vihorlatskej hvezdárne v Hu-
mennom  Igor  Kudzej  potvr-
dil,  že Poloniny  spĺňajú  veľa 
atribútov  na  rozvoj  astrotu-
ristiky.  „Jednoznačne  je  to 
jednak krásna príroda, ktorá 
tu je, čisté ovzdušie, z hľadis-
ka ekológie je tu aj množstvo 
iných  prírodných  zaujíma-
vostí a takisto hlavne v noci je 
tu priezračne čistá obloha. Sú 
tu  aj  zaujímavé miesta  pádu 
meteoritov. Z hľadiska astro-
turistiky sa tu dá úplne vyžiť,“ 
povedal  hlavný  organizátor 
konferencie. 

Spadol tu najväčší 
meteorit v Európe 
Kudzej vysvetlil, že konferen-
cia sa uskutočnila v roku, keď 
si  astronómovia pripomínajú 
viaceré  významné  udalos-
ti,  ktoré  sa  udiali  v  regióne. 
Presne pred 150 rokmi spadol 
v  Poloninách    na  hraniciach 
medzi  Ukrajinou  a  Sloven-
skom obrovský meteorit, kto-
rý  pomenovali  Kňahyňa.  „Je 
to  najväčší  nájdený  meteorit 
v Európe. Spadol v roku 1866. 
Najväčší  kus  o  váhe  285  ki-
logramov je uložený v múzeu 
vo  Viedni.  Ostatné  kúsky, 
ktoré sa rozleteli a našli, je ich 
okolo  120,  sú  asi  v  120 mú-
zeách na  celom  svete.  Z  hľa-
diska  samotného úkazu  je  to 
veľmi zaujímavý jav,“ objasnil 
Kudzej. Dodal, že v roku 2016 

si  pripomínajú  aj  15.  výročie 
pádu  meteoritu  Turji  Reme-
ty,  ktorý  tiež  spadol  v  Polo-
ninách  za  hranicou  v  oblasti 
Turje Remety. Tento meteorit 
sa ale doteraz nenašiel.

Unikátne observató-
rium má už 30 rokov
Kudzej  uviedol,  že  v  tomto 
roku si hvezdári pripomínajú 
aj  30.    výročie  založenia As-
tronomického  observatória 
na  Kolonickom  sedle,  kto-
ré  je  vysunutým  pozorova-
cím  strediskom  Vihorlatskej 
hvezdárne v Humennom. Ku-
dzej  potvrdil,  že  observató-
rium  je  výnimočné.  „Je  uni-
kátne a výnimočné tým, že je 
tu miesto, ktoré má najlepšie 
astroklimatické  podmienky. 
To znamená, že je tam mini-
málne  svetelné  znečistenie, 
mimoriadne  priezračná  ob-
loha  a  vynikajúci  pozorovací 
horizont.  Tieto  aspekty  nás 
aj  viedli  pred  30  rokmi  k 
tomu,  že  sme  sa  rozhodli  tu 
začať  stavať.  Observatórium 
sme postavili na zelenej lúke, 
pred  tým  tam  nebolo  nič. 
Dnes je to v rámci Slovenska 
jedno z najväčších pozorova-

co-edukačných  a  odborných 
komplexov,“  vysvetlil  riadi-
teľ. Spresnil, že vedecká čin-
nosť  je  zameraná  hlavne  na 
výskum  premenných  hviezd. 
V  observatóriu    organizu-
jú  každoročne  konferenciu 
Kolos,  na  ktorej  sa  stretáva-
jú  odborníci  a  špecialisti  zo 
strednej  Európy.  V  priebehu 
roka  je  observatórium  otvo-
rené  aj  pre  verejnosť,  ktorá 
chodí  na  verejné  pozorova-
nia.  Observatórium  je  vyba-
vené  planetáriom,  takže  ho 
navštevujú  aj  školy.  Kudzej 
doplnil,  že  astronomické  ak-
tivity na Kolonickom sedle sú 
vzájomne  prepojené  s  hvez-
dárňou v Humennom.

Park tmavej oblohy 
Tento  rok  si  astronómovia 
pripomínajú  aj  5.  výročie 

založenia  Parku  tmavej  ob-
lohy  Poloniny.  Parky  tmavej 
oblohy  sú  miesta,  ktoré  boli 
výskumom  a  meraním  zo 
satelitu  určené  ako  lokality, 
ktoré nie sú znečistené ume-
lým  svetlom.  „Bolo  zistené, 
že  v  Európe  je  už  len  zopár 
miest, kde je ešte v noci priro-
dzená tma. To znamená prie-
myselné  svetlo  neprežaruje 
oblohu. Tak sa začali v týchto 
oblastiach, kde je ešte tmavá 
obloha, aká má byť, zakladať 
parky  tmavej  oblohy,  aby  sa 
tá prirodzená  tma uchránila. 
Aby v týchto parkoch tmavej 
oblohy  sa  nestavali    veľké 
osvetľovacie  telesá,  bilboar-
dy,“ ozrejmil Kudzej. Park
tmavej  oblohy  v  Poloninách 
vznikol v roku 2010 a bol 22.  
parkom na svete a prvým na 
Slovensku. 

Poloniny priťahujú astronómov a astroturistov z celej Európy 
Na medzinárodnej konferencii o astroturizme a meteoritoch, ktorá sa konala v závere uplynulého týž-
dňa v Poloninách, sa stretli astronómovia zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska.

Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne 
v Humennom Igor Kudzej.  | FOTO 
MIPO

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle slúži odborníkom 
a širokej verejnosti už 30 rokov. | FOTO MIPO

Astronómovia zo strednej Európy sa stretli v Stakčíne na Medzinárodnej 
konferencii o astroturizme a meteoritoch v Poloninách. | FOTO MIPO
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-MJK- Humenné

Prelety  vrtuľníkov  (helikoptér) 
nad  regiónom  Humenného 
nie  sú  ničím  výnimočným. 
V  neďalekej  oblasti  Valaškovce 
v  okrese  Humenné  je  totiž  vo-
jenský  obvod,  územne  totožný 
s  vojenským  výcvikovým  prie-
storom Kamenica nad Cirochou, 
navyše  humenská  nemocni-
ca  disponuje  heliportom  pre 
urýchlené  lekárske  prepravy 
pacientov. 
Naposledy minulú stredu 7. sep-
tembra  krátko  po  10-ej  hodine 

predpoludním  rozvíril 
vzdušný  priestor  nad  Síd-
liskom III ťažký transport-
ný vrtuľník typu Mil Mi-8. 
V tej chvíli mnohí netušili, 
k  čomu  sa  schyľuje.  Vzru-
chu  a  hluku  vo  vzduchu 
bolo  tak  na  premýšľanie 
dostatok.  Oči  nezúčast-
nených  sa  dvíhali  smerom 
k  jasnej  slnečnej  oblo-
he.  Cieľ  pilota  vrtuľníka 
bol  na  streche  jedného 
13-posch.  obytného  domu 
na  Třebíčskej  ulici  pri 
Laborci, kde sa nachádzajú 
rôzne vysielače. Náklad up-
evnený na lane vysunutého 
z  navíjacieho  zariadenia 
helikoptéry  si  na  streche 
prevzali  poverení  pra-
covníci.  

ZAUJALO NÁS
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P R E D A J

 � Predám  AUTO  zn.  Fiat 
Brava  1.2  (benzín,  16  ventil,  r. 
v.  1999)  +  4  zimné  pneumati-
ky  (obuté).  Cena  800  eur.  Tel. 
0907 158 317 (volať po 17. hod.).

HE-R/0005

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

HE-R/0001

P R Á C A

 � LUKRATÍVNA  PRÁCA 
s  nadpriemerným  príjmom 
v Humennom. Info na tel. č.: 
0919 314 919.

HE-R/0008

 � DREVOP s.r.o., Dlhé 
nad Cirochou prijme – 

pracovníka na pozíciu 
AUTOMECHANIK do 
mech. dielne / PRACOV-
NÍKA NA GÁTER. Ná-
stupný plat: 4 eur / hod. 
Informácie na tel. č.: 
0903 624 426.

HE-R/0009

 � Prijmem  HARISTOV 
a  PRACOVNÍKOV  NA  GÁ-
TER  –  drevovýroba.  Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

R Ô Z N E  

 � Letný  výpredaj  -  PASCE 
NA  LÍŠKY  a  KUNY,  KLIET-
KY,  KŔMIDLÁ.  Viac  info 
–  www.123nakup.eu  /  tel. 
0907 181 800. 

HE-R/0010

Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749

INFOSERVIS / INZERCIA

Ťažký transportný vrtuľník typu 
Mil Mi-8 nad strechou jedného 
z trinásťposchodoviek pri Laborci 
zaujal najmä škôlkarov z dvoch 
neďalekých materských škôl na 
Sídlisku III v Humennom.  | FOTO MJK

INZERUJTE  
U NÁS

tel. 0911 256 749, 
057 772 2227
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HUMENNÉ
MsKS 

PAMÄTNÉ DNI MESTA HUMENNÉ
Námestie pred Domom kultúry

piatok 16. 9. o 10.00 hod. – Mladé talenty 
z Humenného / 14.30 – Čemerňanka (FSSk) / 
15.30 – U Brekove tak (divadelné predstave-
nie v podaní FSk Vinočok z Brekova) / 16.45 
– The Cellmates (Rock and Roll) / 17.45 
– Žbirka revival (piesne Mekyho Žbirku) / 

19.00 – Polemic (koncert skupiny)
sobota 17. 9. Prehliadka historických áut 
a exotických zvierat / 14.30 hod. – Bellies 
(orientálne tance) / 15.00 – Dravé vtáctvo 
(Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej 
Štiavnice) / 16.00 – Dobové divadelné 

scénky (Vikomt Snina) a interaktívne hry 
pre deti / 18.30 – Here and Now (koncert 
skupiny) / 20.00 – Kabát revival (piesne 

kapely)
nedeľa 18. 9. o 13.30 hod. – Soľ nad zlato 
(rozprávka v podaní divadla Cililing z Prešo-
va) / 14.30 – Najlepší priateľ človeka v práci 
(poľovnícky, policajný a vodiaci pes) / 15.30 
– Ujo Ľubo (interaktívna hra pre deti) / 16.00 
– Vierka Petrovčinová a Marián Bango / 

17.00 – X. ročník Festivalu národnostnej vzá-
jomnosti (FS Chemlon, DFS Chemloňáčik 
a iné FS nášho regiónu) / 19.30 hod. – No 

Brake (koncert skupiny)
GURMÁNSKY FESTIVAL  

ZEMPLÍN FEST
16. – 18. septembra 2016 na Námestí pred 

Domom kultúry
VÝSTAVA 

Práce klientov denných centier a denných 
stacionárov v meste Humenné. – v galérii 

MsKS od 16. do 30. septembra.
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum

ODKAZ ADOLFA IVANOVIČA  
DOBRIANSKEHO PRE SÚČASNOSŤ

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná 
životu a dielu rusínsko-slovenského národ-
ného buditeľa  – v sobotu 17. septembra 

v zasadačke Mestského úradu v Humennom 
od 13.00 hod.; o 17.30 hod. panychída a sláv-
nostný koncert v obci Čertižné / v piatok 
16. 9. o 16.30 hod. spomienková slávnosť 
pri pamätnej tabuli na jeho rodnom dome 
a slávnostná akadémia v DK v obci Rudlov 
(okres Vranov n/T.) / v sobotu 17. 9. o 9.30 
hod. spomienková liturgia v Katedrále sv. 
CaM, spomienková slávnosť pri pamätníku 

A. I. Dobrianského v Michalovciach.
X. ROČNÍK FESTIVALU  

NÁRODNOSTNEJ VZÁJOMNOSTI
Vystúpia speváci, spevácke skupiny a folk-
lórne súbory Horno-zemplínskeho regiónu 
– v nedeľu 18. 9. od 13. hod. v humenskom 
Skanzene (Expozícia ľudovej architektúry 

a bývania VM).

ODKAZ PREDKOV – RUTHENYKA II
Regionálna súťaž hudobného folklóru 

Folklórne popoludnie a prezentácia hudob-
ného nosiča detských rusínskych spevákov 

– v nedeľu 18. 9. o 17.00 hod.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY

Výstava k nedožitým 75. narodeninám 
akademického maliara z Čabín. Potrvá do 

31. 10. 2016.
Kino Fajn

MECHANIK 2: akčný thriller (USA) – 12. 
9. o 19.30 hod.

SULLY: životopisná dráma (USA) – 14. 
a 15. 9. o 19.30 hod.

HRA O ŽIVOT:  dobrodružný thriller  
– 15. a 16. 9. o 17.30 hod.

V MENE KRVI: akčný thriller (FRA/USA) 
– 16. a 17. 9. o 19.30 hod.

THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK 
– THE TOURING YEARS: dokument 
(GBR/USA) – 17. a 18. 9. o 17.30 hod.

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: roman-
tická komédia (GBR/FRA/USA) – 18. 9. 

o 19.30 hod.
SNINA
MsKS

DNI MESTA SNINA
15. 9. o 13.00 hod.: Slávnostné otvorenie 

zrekonštruovanej športovej haly
16. 9. o 10.00 hod. (Námestie centrum): Pod-
vihorlatský folklórny festival – I. časť / Peter 
Cmorík / Stretnutie historických vozidiel

17. 9. o 10.00 hod. (Námestie centrum): Pod-
vihorlatský folklórny festival – II. Časť
18. 9. o 10.30 hod.: Slávnostná dožinková 
svätá omša (v Kostole Povýšenia sv. Kríža); 
o 10.30 hod. (staré ihrisko): Človek, pes 
a kôň / Dožinkové slávnosti / V. ročník 

súťaže Sninské tatarčané pirohy
Galéria Andrej Smolák

XXIII. MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ 
FESTIVAL SNINA 2016

Na Námestí centrum v pondelok 12. septem-
bra o 11.00 hod. privítajú umelcov z Európy, 

Ázie a Afriky.
Kaštieľ

AJ MY SME LEGENDÁRIUM
Možnosť zapojenia sa do mobilnej hry aj 
v priestoroch kaštieľa - do 15. 9. 2016.

Kino Centrum
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY: dráma (SWE/

POL) - 14. 9. o 17.00 hod.
NAJKRAJŠÍ DEŇ: komédia / dráma (GER)  

- 14. 9. o 19.30 hod.
V MENE KRVI: akčný thriller (FRA/USA) 
– 15. 9. o 17.00 hod., 17. 9. o 19.30 hod.

HRA O ŽIVOT:  dobrodružný thriller – 15. 
9. o 19.30 hod., 17. 9. o 17.00 hod.

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: roman-
tická komédia (GBR/FRA/USA) – 18. 9. 

o 19.30 hod.

MICHALOVCE
MsKS

HONZA NEDVĚD – NÁVRAT
Koncert k 70-tym narodeninám najznáme-
jšieho českého folkového a trampského 

pesničkára. Oslávi 50 rokov na pódiu. – v so-
botu 17. 9. o 19.00 vo veľkej sále MsKS.

Kino Centrum
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY: dráma (SWE/

POL) - 13. 9. o 19.30 hod.
SULLY: životopisná dráma (USA) - 14. 9. 

o 19.30 hod.
HRA O ŽIVOT:  dobrodružný thriller – 15. 

9. o 18.00 hod., 16. 9. o 21.15 hod. 
DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: ro-

mantická komédia (GBR/FRA/USA) – 15. 
9. o 19.45 hod., 16. 9. o 19.00 hod., 18. 9. 

o 18.00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA – STRACHOPUD: 
animovaná komédia (USA) – 18. 9. o 16.00 

hod.
V MENE KRVI: akčný thriller (FRA/USA) 

– 18. 9. o 20.15 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ

INFOSERVIS

V HUMENNOM:
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / sob – ned: 

8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
12. 9.  Don Bosco,  
  Ul. 26. novembra (za SLSP)
13. 9.  Pri fontáne,  
  Nám. slobody 28/26
14. 9.  Na detskej poliklinike,   
 Hviezdoslavova ul. 29
15. 9.  Media, Družstevná ul. 7
16. 9.  Laborecká, Laborecká ul. 18
17. 9.  Lúč, Ul. 1. mája 22
18. 9.  Avicena, Nemocničná ul. 41

V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00 / 

sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
12. – 18. 9. Dr. Max,  Strojárska ul. 104

V MEDZILABORCIACH:
pon – pia: 16.00 – 20.00 / 

sob – ned: 8.00 – 20.00 hod.
pohotovosť zabezpečujú verejné lekárne 

v okresoch Humenné a Snina
V MICHALOVCIACH:

pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
12. 9.  Svätého Jakuba, 
 Gorkého ul. 4 (Kino mier)
13. 9.  Fortuna, Špitalská ul. 23
14. 9. Schneider, Ul. prof. Hlaváča 18
15. 9.  Dr. Max – Tesco, 
 Sobranecká cesta 5910
16. 9.  Farmácia, Nám. osloboditeľov 15
17. 9. Dr. Max – Tesco, 
 Sobranecká cesta 5910
18. 9. Dr. Max – Kaufland, 
 Hviezdoslavova ul. 1

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
Odkiaľ vietor fúka v deň Povýšenia 
svätého kríža (14. 9.), odtiaľ príde 

drahota. 

Svätá Ľudmila (14. 9.) dažďom  
je obmytá. 

Po svätom Kríži jeseň sa blíži.

Od Panny Márie Sedembolestnej (15. 9.) 
teplota vzduchu rýchlejšie poklesne.

V septembri je v sade ako v máji  
a naviac ako v raji. 

September je krásny ako kvet a ovocie 
v ňom sladké ako med. 

September – z poľa ber! (jac)

Východ / Západ SLNKA
pon –  5:59 / 18:52 hod.
ut –   6:01 / 18:50 hod.
str –   6:02 / 18:48 hod.
štvr –   6:03 / 18:46 hod.
pia –   6:05 / 18:44 hod.
sob –   6:06 / 18:42 hod.
ned –   6:08 / 18:40 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon zatvorené – sanitárny deň
ut 8.15 – 9.00 hod.
  11.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str  11.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
štvr  8.15 – 14.00 hod.
  15.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
pia   9.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
sob, ned  9.00 – 20.00 hod.

sauna – muži
ut, str, pia  14.00 – 19.45 hod.
ned 10.00 – 19.45 hod.

sauna – ženy 
str, pia   16.00 – 19.45 hod.
ned  10.00 – 19.45 hod.

V HUMENNOM 
Michal Barančík, nar. 1950 
Dušan Jurco, nar. 1953
V SNINE 
Anna Mackaničová, nar. 1929 
Štefan Grecko, nar. 1945 
Štefan Ondik, nar. 1954
V CHLMCI 
Vladimír Kelemeca, nar. 1960
V LUKAČOVCIACH 
Margita Jurková, nar. 1935
V STRIHOVCI 
Michal Bandurič, nar. 1959
V UDAVSKOM 
Michal Novák, nar. 1948

OPUSTILI 
NÁS12. 9.  Mária, Marika (Medzinárodný deň programátorov)

13. 9.  Ctibor, Tobias (Deň pozitívneho myslenia 
  / Medzinárodný deň čokolády)
14. 9.  Ľudomil, Ľudomila (Dni európskeho kultúrneho 
  dedičstva)

15. 9.  Jolana, Melisa / Sedembolestná Panna Mária –   
 patrónka Slovenska (Medzinárodný deň demokracie)
16. 9.  Ľudmila (Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy)
17. 9.  Olympia (Deň softvérovej slobody)
18. 9.  Eugénia

MENINY oslavujú: 
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(zb) a kolektív, Humenné,  
Foto: archív (zb)

Aj  touto  cestou  ĎAKUJEME 
-  menovite  Dávidovi  Kulikovi 
a partii dobrovoľníkov, za naozaj 
vydarenú  akciu  HUMENSKÝ 
STREETBALL  2016.  Skvelá 
športová  udalosť  sa  pod  záštitou 
tohto  basketbalového  nadšenca 
uskutočnila,  aj  tentokrát,  v  pos-
ledný  augustový  víkend.  Sme 
veľmi radi, že sa mu už šiesty rok 
podarilo  zorganizovať  príjemné 
športové  stretnutie  pod  „der-
avými  košmi“,  pre  ktoré  Dávid 
obetoval  obrovské  množstvo 

času a neuveriteľnej energie. Ako 
to  už  vo  všeobecnosti  býva  zvy-

kom,  všetci  netrpezlivo  čakáme 
a  tešíme  sa,  čo nám prinesie  ten 

budúcoročný letný streetball.  

POĎAKOVANIE AKTÉROM ZA HUMENSKÝ STREETBALL

H
E
-S
/0004

(mb), -MJK-; Hudcovce

Rušno bolo v poslednú prázdni-
novú nedeľu nielen pri  tenisovom 
kurte v obci Hudcovce. Najmen-
ší v spoločnosti rodičov i mládež 
oslávili obecnú rozlúčku s prázd-
ninami, tenisová antuka sa prášila 
pod údermi účastníkmi turnaja. 
Pekné letné počasie už v septem-
brových kontúrach, hojná účasť 
a radosť detí, to všetko prispelo 
k vydarenej akcii.
Od  deviatej  hodiny  sa  začali  regis-
trovať  hráči  tradičného  tenisového 
turnaja dvojíc. Sedem párov  v dvoch 
skupinách  súťažilo  vo  štvorhrách 
systémom  každý  s  každým.  „Vedľa 

kurtu sme varili a ponúkali kotlíkový 
guľáš pre hráčov a všetkých, ktorí sa 
popoludní  spolu  s  deťmi  zúčastnili 
rozlúčky s prázdninami. Tí najmenší 
sa  vyšantili  v  nafukovacom  hrade, 
odvážnejšie deti si zajazdili na koni 
a s mladými hasičmi obecného Dob-
rovoľného  HZ  si  mohli  vyskúšať 
striekanie na terč,“ uviedla starostka 
obce Hudcovce, Martina Bodnárová. 
Rekreační tenisti ukončili svoje finá-
lové zápasy podvečer a starostka vy-
hodnotila  trojicu  najlepších  –  bron-
zové medaily  získali  Jozef Čurlej  a 
Vlado  Šivecký,  porazeným  finalis-
tom  bola  dvojica  Michal  Čurlej  a 
Marcel  Kalanin,  víťazstvo  obhájila 
dvojica  otca  a  syna,  Peter  a  Pavol 
Balogáčovi. 

(tp), -MJK-; Snina

Ukončenie letnej prípravy da-
tovali v klube Black Tiger Tae-
kwondo Snina na piatok 2. sep-
tembra. A to  tradične, výstupom 
na pýchu nášho regiónu - Sninský 
kameň. 

Príprava  na  novú  sezónu  bola  in-
tenzívna,  keďže  trvala  takmer  celé 
letné  prázdniny.  Kým  „nešportov-
ci“  sa  snažia  letný  relax  väčšinou 
preskákať  bez  fyzickej  námahy, 
registrovaní  športovci  v  kluboch 
oddych ani nepocítia. „Čierne tigre“ 
trénovali    v  telocvični  klubu  i  na 
atletickom štadióne v areáli Základ-
nej školy 1. mája, na Sninských ryb-
níkoch v areáli Bio-kúpaliska a let-
ná príprava vyvrcholila sústredením 
v RO Domaša.  „Popri  tom  sa  ešte 
naši reprezentanti zúčastňovali svo-
jich  povinností  na  reprezentačných 
zrazoch.  Verím,  že  všetci  cvičenci 
zúročia  svoje  natrénované  hod-
iny plné potu a driny v najbližších 
súťažných  bojoch,  ktorých  sa  klub 
zúčastní  napríklad  už  v  najbližších 
dňoch,  konkrétne  v  sobotu  24. 
septembra  v  domácich  priestoroch 

na  tatami MŠH  na  turnaji  Interna-
tional tournament, ktorý je zároveň 
4.  kolom  Slovenského  pohára 

v  olympijskej  disciplíne Kyurugi,“ 
informoval  Tomáš  Potocký,  tréner 
sninských taekwondistov.

Rozlúčka s prázdninami v športovom duchu

Taekwondisti vystúpili na Sninský kameň

Ukončenie letnej prípravy u „čiernych tigrov“ mala aj takúto 
podobu na preverenie kondičky. | FOTO ARCHÍV TP

Účastníci tradičného tenisového turnaja v Hudcovciach.. | FOTO ARCHÍV MB

S L O V N A F T  C U P
3. kolo

FK TJ JASENOV – 
FO ŽP Šport  

PODBREZOVÁ
14. septembra 2016
(streda) o 17.00 hod.
na futbalovom ihrisku

obce Jasenov
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III. LIGA VÝCHOD – 8. kolo

Snina – V. Horeš 1:3 (1:2)
G: 31.  J. Skvašík – 9. E. Lukáč, 13.  J. Kotľar, 81. 
(11m) M. Adam. ŽK: Červeňák, E. Hanc, Popovič 
– Patkanóci. R: K. Micheľ – R. Tabaka, D. Béreš. 
MFK: M. Brza – D. Karľa, I. Pylyp (33. M. Hreha), 
Hišem, Jankaj, Vyshnemskyi, Popovič, E. Hanc, M. 
Vursta, Červeňák, Skvašík. Tréner: Pa. Diňa.
Domáci  začali  zápas  v  útlme,  naopak  hostia  sa 
výborne  pohybovali,  dobre  kombinovali  a  boli 
veľmi aktívni.  Vo 4. min. nebezpečne vystrelil z 20 
m Kučera, Brza bol pozorný. V 6. min. individuálny 
prienik Skvašíka skončil nepresným centrom na na-
biehajúceho Červeňáka. V 9. min.  sa  po nepresnej 
prihrávke Hišema dostal k lopte Emil Lukáč a svo-
je sólo okolo Jankaja zakončil strelou k žrdi – 0:1. 
Kým sa domáci spamätali po ďalšej chybe obrancov 
dal  gól  aj  Kotľár.  Domáci  pokračovali  v  nevýraz-
nom výkone  a do  šancí  sa dostávali  sporadicky. V 
20.  min.  centroval  Červeňák,  jeho  prudký  center 
odvrátil  v  päťke  pred  Skvašíkom  dobre  postavený 
obranca. V 27. min. individuálna akcia Vyshnevske-
ho  skončila  nepresnou  prihrávkou  pred  bránu.  Z 
protiútoku vystrelil po peknej kombinácii  Haluška, 
Brza jeho strelu chytil. V 30. min. pohrozil z trest-
ného kopu Adam, Brza ho kryl.   V 31. min.  sa po 
akcii Vurstu  dostal  k  lopte Skvašík  a  s  prehľadom 
skóroval – 1:2. V 35. min. trestný kop Popoviča z 25 
m  preletel  tesne  nad.  V  40.  min.  po  peknej  kom-
binácii  vystrelil Kotľár  z  niekoľkých metrov, Brza 
vytiahol super zákrok a vyrazil loptu na roh. Úvod 
II.  polčasu  bol  obojstranne  slabý,  domáci  boli  bez 
pohybu a hlavne bez presnej prihrávky. V 54. min. 
sa k  zakončeniu dostal Emil Lukáč,  ale  jeho  slabá 
strela neohrozila Brzu v bráne domácich. V 56. min.  
trestný  kop  Popoviča  z  25  m  preletel  tesne  vedľa 
brány hostí. V 65. min. domáci nedokázali skórovať, 
keď po Skvašíkovej akcii a jeho zblokovanej strele 
nedokázali  Vursta  a  Vyshnevskyi  dopraviť  lop-
tu  do  siete.  V  68.  min.  po  Červeňákovom  centri 
hlavičkoval Vursta  veľmi  nepresne. V  73. min.  po 
rýchlom  protiútoku  Skvašíka  nezakončil  Vysh-
nevskyi. V 74. min.  sa uvoľňoval v  šestnástke Sk-
vašík, zákrok obrancu však faulom nebol. V 80. min. 
vyrazil Brza strelu Semana v dobrej pozícii nad. V 
81.  min.  opäť  zaváhala  domáca  obrana,  po  faule 
Popoviča bol nariadený pokutový kop, ktorý Adam 
premenil.  V  83.  min.  mohli  domáci  skórovať,  ale 
Vursta center Hrehu poslal tesne vedľa. V 87. min. 
sa po rýchlom protiútoku dostal do šance Seman, ale 
z hranice pokutového územia prestrelil. V 88. min. 
vystrelil Vursta iba do brániaceho hráča. V 90. min.  
Skvašík po priťuknutí Vyshnevskeho vystrelil tesne 
nad z hranice šestnástky   a po následnom rýchlom 
protiútoku sa k zakončeniu dostal hosťujúci Kolbas, 
ktorý opečiatkoval žrď domácej brány. (ju)
	Stropkov  –  Vranov  n/T.  1:0  (0:0),  G:  50.  E. 
Burcák; V. Opátske  – Trebišov  1:1  (0:0);  Pušovce 
– V. Revištia 0:3; Svit – Svidník 2:2; Plavnica – Sa-
binov 3:0; Prešov B – Giraltovce 0:2.
Giraltovce  8  6  1  1  17:4  19
V. Opátske  7  5  2  0  25:8  17
Trebišov  7  5  1  1  19:6  16
Svit  7  4  2  1  15:7  14
V. Revištia  8  4  2  2  13:8  14
Stropkov  7  3  3  1  13:3  12
Sabinov  7  3  2  2  17:9  11
Svidník  8  3  2  3  12:10  11
Bard. N. Ves  7  3  0  4  16:22  9
Vranov n/T.  7  2  2  3  12:8  8
Prešov B  8  2  2  4  12:14  8
Plavnica  7  2  1  4  14:12  7
V. Horeš  8  2  1  5  12:15  7

Snina  8  0  3  5  6:17  3
Pušovce  8  0  0  8  1:61  0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 8. kolo

FK Humenné – Raslavice 2:2 (2:1)
G: 25.  I. Kovach, 28. vlastný  (M.  Janík) – 16. Pa. 
Kozák, 80.  J. Tomáško. ŽK: 71. Kovach, 89. Sališ 
–  34.  Kamenčík,  75.  Janík.  R:  Z.  Kováčová  –  J. 
Zajac, M.  Šeršeň.  FK:  D. Vohar  – M. Mikloš,  N. 
Sališ, C. Vasiľ, Z. Cigán, V. Voroňák, Pe. Petričko, J. 
Andrejko, D. Šatník (60. M. Zlacký), I. Kovach, M. 
Babin. Tréner: J. Valkučák. OFK SIM: T. Vaško – J. 
Tomáško, Vasiľko, Janík, Bialončík, B. Guman, M. 
Tomáško, Tyč (46. Cvoreň), Gombár, Pa. Kozák (90. 
Luščák), Kamenčík.
 Štrba – Pakostov 1:2 (0:1), G: 58. D. Timura – 
19.  a  53.  Joz.  Fedorko; V. Tatry – Medzilaborce 
1:1 (0:1), G: 70. L. Bača – 40. R. Potoma; Radvaň 
n/L. – Dl. Klčovo 1:2 (1:0), G: 22. G. Horvat – 56. 
O. Shushpanov, 58. R. Kudláč. * Záhradné – Spiš. 
Podhradie 3:0; Fintice – Kračúnovce 1:1; Šariš. Mi-
chaľany – Ľubotice 8:1.
Šariš. Michaľany  7  5  2  0  24:4  17
Záhradné  7  5  1  1  19:9  16
Dlhé Klčovo  8  4  2  2  16:10  14
Raslavice  8  3  4  1  15:7  13
Pakostov 8 4 0 4 14:14 12
Radvaň n/L.  7  3  2  2  13:6  11
Ľubotice  8  3  2  3  13:16  11
Kračúnovce  8  3  2  3  7:11  11
Medzilaborce  8  2  4  2  14:13  10
Spiš. Podhradie  8  2  3  3  7:9  9
Fintice  7  2  3  2  6:10  9
FK Humenné  7  2  2  3  13:10  8
Zámutov  7  2  1  4  6:16  7
V. Tatry  6  0  2  4  3:23  2
Štrba  6  0  1  5  2:13  1
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže 
odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 6. kolo

Kamenica n/Cir. – Bystré 1:0 (0:0), G: 72. S. Kar-
naj; Ptičie – N. Hrušov 3:1 (0:1), G: 82. M. Cigán, 
87. T. Karas,  90. T. Kohút  – 45. M. Palko; Ulič – 
Hencovce 1:6 (0:2), G:  55.  (11m)  J.  Sidor  –  68., 
71. a 78. M. Leškanič, 15. a 80. R. Homoľa, 45. O. 
Venceľ; Sačurov – Kochanovce / Brekov 1:3 (0:0), 
G: 90. J. Štuň – 51. D. Kulman, 54. Ľ. Šimai, 84. M. 
Dzurovčin; Sedliská – Stakčín 1:1 (0:0), G: 59. A. 
Gaži – 83. (11m) J. Štofík; Soľ – Jasenov 3:1 (1:1), 
G: 21. M. Sakala, 53. M. Ladomerský, 79. S. Matta 
– 18. M. Slovenskyi.
Soľ  6  6  0  0  20:4  18
Jasenov  6  5  0  1  18:9  15
Hencovce  5  3  2  0  13:5  11
Kamenica n/Cir.  6  3  2  1  7:8  11
N. Hrušov  5  3  1  1  13:6  10
Ptičie  6  3  1  2  8:7  10
Kochanovce/Brekov   5  3  0  2  9:6  9
Stakčín  5  1  1  2  9:11  5
Seč. Polianka  5  1  1  3  4:9  4
Ulič  6  1  1  4  9:20  4
Sedliská  6  1  1  4  7:19  4
Bystré 5 0 1 4 4:8 1
Sačurov  6  0  0  6  5:14  0
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže 
odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 6. kolo

Borov – Lieskovec 5:2 (2:1), G: 9., 68. (11m) a 75. 
M. Mamaj, 23. M. Turok-Heteš, 89. D. Popik – 44. 
M. Kyslan, 86. M. Jurko; Udavské – Koškovce 2:3 

(1:2), G: 4. V. Vološin, 61. J. Burda – 7. M. Ferenc, 
24.  T.  Dušak,  80.  Pe.  Dušak.  ČK:  53. A.  Frajtko 
(po 2. ŽK) – nikto. R: M. Prokopčák – M. Firkaľ, 
A. Groško; V. Sitnica – N. Ladičkovce 2:0 (0:0), 
G:  51.  D.  Dysko,  81.  M. Mihalovič.  ČK:  61.  Pe. 
Kovalík (po 2. ŽK) – nikto. R: J. Švec; V. Hrušov 
– Kr. Brod 4:1 (2:0), G: 15., 45. a 83. G. Pavlulik, 
67. J. Max – 63. D. Suchý; Lackovce – Belá n/Cir. 
2:1 (1:0), G: 5. a 65. M. Škumanič – 87. Pe. Karľa; 
Papín – Ubľa 1:0 (1:0), G:  40.  Ľ.  Salamon; Lu-
kačovce – Dlhé n/Cir. 3:1 (1:0), G: 61. Pe. Barnišin, 
77. M. Majerník, 82. M. Jašš – 34. P. Milčík.
V. Hrušov  6  5  1  0  21:5  16
Borov  6  5  0  1  18:6  15
Belá n/Cir.  6  3  1  2  18:8  10
Udavské  6  3  1  2  16:13  10
V. Sitnica  6  3  1  2  11:8  10
Lukačovce  6  3  1  2  13:12  10
Lackovce  6  3  0  3  13:15  9
Ubľa  6  2  1  3  11:13  7
Krásny Brod  6  2  1  3  11:17  7
Koškovce  6  2  0  4  6:11  6
Dlhé n/Cir.  6  1  3  2  8:14  6
Papín  6  1  2  3  6:15  5
Lieskovec  6  1  1  4  9:16  4
N. Ladičkovce  6  1  1  4  12:20  4

II.TRIEDA HE – 6. kolo

Zubné – Zemplín. Hámre 1:3 (0:2), G:  78.  M. 
Baran – 31. T. Cenkner, 44. R. Burik, 50. Š. Max; 
Hrubov – Ňagov 1:5 (0:2), G: 81. M. Rudy – 12. 
Pe. Gajdoš, 40. D. Petruňo, 54. vlastný (J. Dorko), 
59. L. Savarij, 88. vlastný (Pa. Matta); Turcovce – 
Hrabovec n/L. 2:1 (1:1), G: 23. V. Andrejco, 60. E. 
Lucik – 15. M. Vajda. ČK: nikto – 75. Š. Gužík. R: 
Š. Rudik; Rokytov pri HE – Ulič. Krivé 2:5 (1:4), 

G: 12. V. Gajdoš, 63. Pe. Barančík – 16., 32. a 70. 
T. Kula, 22. M. Holovka, 38. T. Petro; Ohradzany 
– Kolonica 6:2 (3:1), G: 2. D. Mišľan, 20. R. Matta, 
36. V. Melník, 52. Ľ. Chochoľák, 74. J. Cholp, 84. 
M. Paľo – 28. D. Roškanin, 56. M. Iskajc; Brestov – 
N. Sitnica 3:1 (3:0), G: 6. M. Beták, 9. R. Barnišin, 
34. V. Tkáč – 69. M. Čirák; Rovné – Habura 3:0 
(2:0), G: 33. a 78. R. Daňo, 9. M. Mišenko.
Zemplín. Hámre  6  5  1  0  14:6  16
Rovné  6  4  1  1  17:9  13
Ňagov  6  4  1  1  13:5  13
Ohradzany  6  4  0  2  15:6  12
Zubné  6  3  1  2  17:9  10
Brestov  6  3  1  2  13:9  10
Habura  6  3  1  2  11:8  10
N. Sitnica  6  2  2  2  10:8  8
Kolonica  6  2  1  3  17:19  7
Turcovce  6  2  1  3  10:14  7
Hrabovec n/L.  6  1  1  4  5:12  4
Ulič. Krivé  6  1  1  4  11:21  4
Rokytov pri HE  6  1  1  4  6:19  4
Hrubov  6  0  1  5  6:20  1

III.TRIEDA HE – 4. kolo

Oľka – Kochanovce / Brekov B 2:1 (0:1), G: 56. 
a  62.  L. Vasilco  –  26. M. Kormaník.  ČK:  nikto  – 
85. Pe. Dzurko. R: M. Jelinek; Čertižné – Klenová 
3:4 (2:3), G: 35. a 48. T. Olah, 25. M. Kanči – 10. 
Ján Fedorko, 21. J. Salnický, 42. E. Gezanič, 72. T. 
Buka.
Klenová  4  3  1  0  14:5  10
Oľka  3  2  1  0  5:2  7
Čertižné  3  1  0  2  8:7  3
Kochanovce/Brekov B 3  1  0  2  5:7  3
Podskalka/HE  3  0  0  3  3:14  0

-MJK-
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-MJK-, Humenné

Ako sme boli písali o druhom 
ročníku Memoriálu F. Karan-
dyšovského takto pred rokom, že 
latka bola aj vďaka štvorici semi-
finalistov (A. Valuch, M. Gumáň, 
M. Hruška, J. Figeľ) nastavená 
vysoko. Tentokrát v sobotu 10. 
septembra svoj titul musel dvad-
saťročný stolnotenisový talent 
z Kysúc – Alexander Valuch, ktorý 
trénuje a hrá v nemeckom klube 
TB/ASV Regenstauf, ťažko obha-
jovať. Vzoprel sa mu na opačnej 
strane zeleného stola slovenský 
reprezentant a trojnásobný ma-
jster SR – tridsaťšesťročný Erik 
Illáš. 
Skúsenosti  a  psychika  hrali  vo  finálo-
vom  súboji  nakoniec  predsa  len 
v  prospech  Erika  Illáša,  no  na  zosad-
enie  A.  Valucha  z  najvyššej  méty,  čo 
sa  memoriálu  v  Humennom  týka, 
potreboval až päť setov. Tie však prin-
iesli  nádherný  a  precízny  pingpong 
v  telocvični  ZŠ  Kudlovská,  najmä  pre 
oko  diváka.  V  kategórii  dvojíc  trium-
fovali otec  so  synom – Robert a Alex-
ander  Valuch,  ktorí  porazili  vo  finále 
dvojicu  z  Vranova  –  M.  Hruška  a  L. 
Kostelník. Možno pre niektorých prek-
vapením  bolo  štvrťfinálové  stretnutie 
Anton a Jakub Zelinka (otec so synom) 
proti  dvojici  Daniel  Gajdoš  (Udavské) 
a  Marián  Begala  (Humenné),  keď 
druhá  menovaná  dvojica  vyradi-
la  z  bojov  o  medaile  favoritov  tohto 
zápasu.  Pre  Gajdoša  a  Begalu  to  bola 
v konečnom ťažení bronzová priečka.
Svoj  odkaz  tropické  teploty  zanechali 
na  Slovensku  ešte  v  prvej  tretine  sep-

tembra. Dusné ovzdušie stolnému teni-
su  nesvedčí.  Kvalite  predvedenej  hry 
v  rámci  III.  ročníka Memoriálu  Fran-
tiška  Karandyšovského  to,  našťastie, 
neubralo.  Na  humenské  pingpongové 
stoly  priniesli  zo  svojho  stolnoten-
isového  umenia  opäť  niečo  hráči  zo 
slovenského  extraligového  i  prvoli-
gového  levelu,  krajských  ligových 
a  regionálnych  súťaží,  i  zahraničných 
klubov. Z počtu 51 prihlásených sa reg-
istrovalo 45 hráčov pred vyžrebovaním. 
Rozhodcovské  kompetencie  turnaja 
tentokrát  zodpovedne  držala  dvoji-
ca  - Anton Pavlotty a Marcel Krajňák. 
Na otvorení memoriálu sa zúčastnil aj 
prednosta Okresného úradu v Humen-
nom,  Ing.  Ondrej Múdry,  a  riaditeľka 
ZŠ Kudlovská, RNDr. Anna Kissová. 
Špecifikom  memoriálu  je  Ocenenie 
stolnotenisovej  osobnosti  Horného 
Zemplína. Prvým držiteľom ocenenia je 
František Jakubov, ktorého nasledoval 
Pavol Majerník. Medzi nich sa do tret-
ice memoriálu zapísal Humenčan, Šte-
fan Nitkulinec.  (Viac  sa  téme  budeme 
venovať  v  najbližšom  čísle  týždenníka 
HE) 
Rodák  z Udavského, František Karan-
dyšovský,  bol  dušou  pôvodného  tur-
naja. Stolnotenisovú obec a najbližších 
navždy  opustil  3.  mája  2011  vo  veku 
68  rokov.  Bol  jedným  z  priekopníkov 
stolného  tenisu  a  futbalu  nášho 
regiónu  v 60-tych  rokoch. Paradoxom 
je,  že  stolný  tenis  nikdy  aktívne  neh-
ral,  venoval  sa  tomuto  športu  iba  na 
funkčnom a organizačnom poste. 
Nebudeme sa opakovať, ak zdôraznime, 
že  pre  nadšencov  stolného  tenisu  bol 
rok 2015 aj jubilejným 90. rokom orga-
nizovaného stolného  tenisu v Čechách 

a  na  Slovensku. 
Práve  polovicu 
tohto  obdobia 
je  súčasťou  te-
jto  histórie  aj 
humenský  stol-
notenisový  klub 
(19.  11.  1970). 
Nielen  pri  te-
jto  príležitosti 
vznikla  publiká-
cia  vydaná  pri 
príležitosti  II. 
ročníka  Memo-
riálu FK, o histó-
rii  klubu  1970  – 
2015,  za  ktorou 
stojí Daniel Fink. 
Príprava  takého 
turnaja  je  orga-
nizačne  náročná 

a  za  jej  prípravou  stála  najmä  pätica 
-  Daniel  Fink,  Dušan  Stoják,  Anton 
Pavlotty,  Marián  Gerboc,  samozrejme 
s  prispením  viacerých  členov  klubu  i 
so sponzorským prispením prívržencov 
ŠKST Humenné.  Priučiť  sa  „veľkému“ 
pingpongu  mohli  aj  naši  najmladší 
hráči  klubu,  ktorí  dostali  možnosť 
rozhodovať  jednotlivé  zápasy  v  skupi-
novej fáze. 
O  obnovenie myšlienky  turnaja,  ktorý 
je akýmsi pokračovaním v Humennom 
známej  ako  Cena  Chemkostavu  (od 
r.  1972  –  32  súťažiacich  zo  6  klubov, 
finále  Laco  Krokker  - Masaryk),  resp. 
neskôr  O  pohár  predsedu  MsNV,  či 
Medzinárodný turnaj o pohár primáto-
ra mesta Humenné,  sa  zaslúžil Daniel 
Fink a ostatní členovia humenskej stol-
notenisovej  rodiny,    i  sponzori  klubu 
ŠKST Humenné.  Posledný,  33.  ročník 
turnaja, ako sme ho poznali, sa odohral 
15. 9. 2005 (víťaz I. Chomča). 
V septembri roku 2014 napísal Memo-
riál  Františka  Karandyšovského  svoj 
prvý  ročník,  premiantom  v  kategó-
rii  jednotlivcov  bol  Štefan  Štuň  zo 
Sniny.  O  najlepšieho  stolného  tenistu 
II.  ročníka  memoriálu  sa  uchádzala 
dvojica Alexander Valuch (1.) vs. Mar-
tin Gumáň ml.  (2.)  a už  v  tom čase  si 
priaznivci  v  Humennom  stolný  tenis 
na  vrcholovej  úrovni  užívali  plnými 
dúškami. 
Aj tentokrát boli ozdobou turnaja slov-
enskí  reprezentanti  i  úspešní  odcho-
vanci  slovenských  klubov.  Juniorsky 
reprezentant hrajúci v Nemecku    - Al-
exander Valuch (1. miesto na Majstro-
vstvách  SR  juniorov  v  rokoch  2013  a 
2014,  ďalej  9.  miesto  na  ME  junior-
ov  2014  a  tiež  striebro  vo  štvorhre  s 
Ingemarom  Péterom  na  svetovom 

Pro-tour v Taliansku v roku 2014); se-
niorsky reprezentant a majster SR, mo-
mentálne jednotka extraligového klubu 
Hontianske  Trsťany  / Dudince  –  Erik 
Illáš,  ktorý  tiež  pôsobil  aj  v  zahraničí; 
v súčasnosti už legionár Martin Gumáň 
ml. nemeckého klubu DJK SpVgg Effel-
trich; Martin Hruška a jeho spoluhráči 
z  vranovskej  stolnotenisovej  dielne. 
Z  humenských  pingpongistov  dostali 
stopku v osemfinále jednotlivcov Janka 
Mihaľovová i Marián Begala. 

DVOJHRA (45)
Skupinová fáza

1:  E. Illáš  (Hontianske  Trsťany  / 
Dudince),  T.  Fiľak  (Košice), V. Židzik 
(ŠKST Humenné) * 2: A. Valuch (TB/
ASV  Regenstauf  –  GER),  Pe.  Tomáš 
(OSTK  Hencovce),  M. Jakubčin 
(MŠK  VSTK  Vranov  n/T.),  M.  Kos-
celanský (STO Snina) * 3: M. Gumáň 
(DJK  SpVgg  Effeltrich  –  GER),  D. 
Flóro (Hontianske Trsťany / Dudince), 
I. Turanský  (MŠK  VSTK  Vranov 
n/T.),  Pe.  Kos  ml.  (OSTK  Hencovce) 
*  D: Pe. Tušim  (MŠK  VSTK  Vranov 
n/T.),  J.  Topoľančin  (Klampo  Hažín 
n/Cir.), V. Zimný  (OSTK  Hencovce) 

Biela loptička opäť svišťala nad zelenými stolmi 

Najlepší jednotlivci III. ročníka Memoriálu FK (vľavo organizátor D. Fink, 
vpravo hl. rozhodca A. Pavlotty). | FOTO MJK

Slovenský reprezentant a trojnásobný majster SR – 
Erik Illáš (vľavo) s Dominikom Flóroom. | FOTO MJK
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III. ročníka Memoriálu Františka Karandyšovského

* E: M. Hruška  (MŠK VSTK Vranov 
n/T.), D. Eštok  (OSTK Hencovce), D. 
Gajdoš st.  (OŠK  Udavské)  *  F:  L. 
Kostelník (MŠK VSTK Vranov n/T.), 
M. Buranovský  (Prešov),  M.  Beňa-
tinský  (STO  Snina)  *  G:  J. Zelinka 
(STK  Košice  /  Čaňa),  K.  Karabinčík 
(STO Košarovce), I. Birov (ŠKST OcÚ 
Kamenica n/Cir.), A. Kopáč (STO Sni-
na) * H: R. Valuch (STK Sokol Strán-
ske),  F.  Sojčák  (ŠKST OcÚ Kamenica 
n/Cir.),  I. Malinič  (STO  Snina),  A. 
Sabol (STO Košarovce) * I: J. Kudrec 
(ŠKST Michalovce), M. Salaky (MKST 
V. Kapušany), Pe. Novák (ŠKST Hu-
menné), J. Sojčák (ŠKST OcÚ Kamen-
ica n/Cir.) * J: Ľ. Frančák (Lemešany), 
J. Mihaľovová  (ŠKST  Humenné), 
Pe. Kos st.  (OSTK  Hencovce)  *  K: 
J. Baran (MŠK VSTK Vranov  n/T.), 
M. Tomáš (OSTK Hencovce) * L: M. 
Dandár  (MŠK  VSTK  Vranov  n/T.), 
A. Zelinka  (STO Mokrance),  Š.  Nit-
kulinec  (ŠKST  Humenné)  *  M:  M. 
Begala (ŠKST Humenné), M. Černický 
(Spiš.  N.  Ves),  J.  Lakatoš  (MKST  V. 
Kapušany), J. Starec (OŠK Kamienka).

Vyraďovacia fáza
16-finále  *  Illáš – WO; Jakubčin – A. 

Zelinka  1:3;  R.  Valuch  –  Kos  st.  3:0; 
Novák – J. Zelinka 0:3; Hruška – WO; 
Turanský – Lakatoš  1:3; Baran – Bu-
ranovský  3:0;  Tušim  –  WO;  Gumáň 
– WO; Židzik – Mihaľovová 1:3; Birov 
– Zimný 3:2; Kudrec – WO; Kostelník 
– Malinič 3:0; Begala – M. Tomáš 3:1; 
Dandár – D. Gajdoš 3:2; A. Valuch – 
WO.
osemfinále  *  Illáš  –  A.  Zelinka  3:0; 
R.  Valuch  –  J.  Zelinka  0:3;  Hruš-
ka – Lakatoš 3:1; Baran – Tušim 2:3; 
Gumáň  –  Mihaľovová  3:0;  Birov  – 
Kudrec  0:3;  Kostelník  –  Begala  3:1; 
Dandár – A. Valuch 1:3.
štvrťfinále  *  Illáš  –  J.  Zelinka  3:0; 
Hruška – Tušim 3:0; Gumáň – Kudrec 
3:0; Kostelník – A. Valuch 0:3.
semifinále * Erik Illáš – Martin Hruška 
3:0 (11:2, 11:6, 11:7); Martin Gumáň – 
Alexander Valuch 1:3 (4:11, 15:13, 8:11, 
9:11).
finále * Erik Illáš – Alexander Valuch 
3:2 (11:8, 10:12, 11:9, 9:11, 11:8)

ŠTVORHRA (21)
16-finále  *  Hruška, Kostelník 
–  WO;  Fiľak,  Frančák  –  Kos st., 
Zimný;  Dandár, Buranovský  – 
WO; Salaky, Lakatoš  – WO;  Illáš, 
Flóro  – WO; Turanský, Jakubčin 
–  WO;  M. a Pe. Tomáš  –  Starec, 
Nitkulinec;  Kudrec, Tušim  –  WO; 
A. a J. Zelinka – WO; Kos ml., Eštok 
– Židzik, Krokker; Birov, F. Sojčák 
–  WO;  D. Gajdoš, Begala  –  WO; 
Mihaľovová, Novák  –  Fekete,  J. 
Sojčák; Malinič, Beňatinský – WO; 
Sabol, Karabinčík  –  Koscelanský, 
Černický; A. a R. Valuch – WO.
osemfinále * Hruška, Kostelník – Kos 
st., Zimný; Dandár, Buranovský – Sal-
aky, Lakatoš;  Illáš, Flóro – Turanský, 
Jakubčin; M.  a  Pe.  Tomáš  –  Kudrec, 
Tušim; A. a J. Zelinka – Židzik, Krok-
ker; Birov, F. Sojčák – Gajdoš, Begala; 
Mihaľovová,  Novák  –  Malinič,  Beňa-
tinský;  Sabol,  Karabinčík  –  A.  a  R. 
Valuch.

štvrťfinále  * 
Hruška,  Kostel-
ník  –  Salaky, 
Lakatoš;  Illáš, 
Flóro  –  Kudrec, 
Tušim;  A.  a  J. 
Zelinka – D. Ga-
jdoš, Begala; Mi-
haľovová, Novák 
– A. a R. Valuch.
semifinále  * 
M.  Hruška,  L. 
Kostelník  –  E. 
Illáš,  D.  Flóro 
0:3  (10:12,  11:8, 
8:10); D. Gajdoš, 
M.  Begala  –  A. 
Valuch,  R.  Val-
uch  0:3  (7:10, 
11:13, 13:15).
finále *  E.  Illáš, 
D.  Flóro  –  A. 
Valuch, R. 
Valuch  0:3 
(2:11, 9:11, 8:11).

Finále dvojhry 
Erik Illáš – Alexander Valuch 3:2 
(11:8, 10:12, 11:9, 9:11, 11:8)
Okrem  súboja  na  zelenom  stole  to 
bolo  finále  boja  s  psychikou  a  fyzick-
ou  odolnosťou.  Dusné  ovzdušie 
ani  vysoké  teploty  stolnému  tenisu 
nesvedčia.  Loptička  stráca  ideálnu 
priľnavosť  a  presnosť,  poťahy  na  ra-
kete  svoje  fyzikálne  vlastnosti.  Záver 
vyrovnaného  opatrného  prvého  setu 
(6:6  –  10:8  –  11:8)  dvoch  favoritov 
turnaja vyznel v prospech slovenského 
reprezentanta Illáša. Precízne výmeny 
profíkov,  útočná  rýchla  hra  kopírov-
ali priebeh druhého setu (8:6 – 9:9 – 
10:10 – 10:12), ktorým Valuch hrajúci 
v Nemecku dorovnal sety na 1:1. Únava 
finalistov po množstve odohratých zá-
pasoch bojovala s teplom v telocvični. 
Zdalo sa, že viac trpezlivosti má v sebe 
Valuch,  bodovo  sa  však  od  9-ky  (6:9 
–  11:9)  už  nepresadil,  keď  Illáš  získal 
päť bodov v rade a išiel do vedenia 2:1 
na sety. Svoje bodové vedenie však vo 
štvrtom  sete  stratil  (9:11)  a  na  psy-
chike finalistov nepridali ani nevhodné 
poznámky  niektorých  „neodolných“ 
hráčov, už v podaní divákov. A to určite 
nesvedčí  takémuto  turnaju  s  herne 
kvalitným obsadením. Piaty  set  veľmi 
dobre rozohral obhajca minuloročného 
titulu, A. Valuch. Trojnásobný majster 
SR Erik Illáš sa však oprel do loptičky, 
úderov i súpera a za stavu 3:8 pre Val-
ucha  išiel  bod  po  bode  za  víťazstvom 
11:8 v rozhodujúcom sete. 

Finálový zápas – A. Valuchvs. E. Illáš. | FOTO MJK

Radosť z bronzového umiestnenia 
vo štvorhre pre M. Begalu a D. 
Gajdoša. | FOTO MJK

Robert Valuch so synom, juniors-
kým reprezentantom Alexandrom.  
| FOTO MJK

Minuloročné finále v podaní M. 
Gumáň vs. A. Valuch sa odohralo 
už v semifinále.  | FOTO MJK

Bronzový Martin Hruška vo 
štvorhre aj v individuálnom 
ťažení.  | FOTO MJK

Stolnotenisová osobnosť Horného Zemplína – Štefan 
Nitkulinec s Daniel Karandyšovský (syn zosnulého 
Františka). | FOTO MJK
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-MJK-, (pet); Humenné
Tenisový areál humenskej antuky 
poctila svojou prítomnosťou up-
lynulé dni slovenská špička kate-
górie starších žiakov. Členovia 
1. TC Humenné boli z poverenia 
Slovenského tenisového zväzu 
pripravení na organizáciu Ma-
jstrovstiev Slovenskej republiky 
družstiev chlapcov do 14 rokov. 
Tie boli naplánované na termín 
4. – 6. septembra. S organizátormi 
i mladými tenistami sa však tro-
chu zahralo počasie. 
Druhý súťažný deň, pondelok 5. 9., 
bol  prerušený  kvôli  celodennému 
intenzívnemu  dažďu  v  Humen-
nom.  Tenisti  tak  mali  nútené  voľ-
no, zápasy pokračovali 2. kolom až 
v utorok a tretie kolo sa tak muse-
lo  dohrávať  v  stredu  7.  9.  2016. 
Vrchným  rozhodcom  turnaja  bol 
Milan  Pavlovčík  z  1.  TC  Humen-
né. Svojou prítomnosťou humenský 
tenis  vyšperkovali  svojou  prítom-
nosťou  Lukáš  Palovič  a  Jakub 
Kaťuch  (obaja  z  TA  Prešov),  ktorí 
sa dlhodobo držia v prvej tridsiatke 
európskeho  rebríčka  tenistov do 14 
rokov. 
Na  základe  regionálnych  súťaží  sa 
na  majstrovstvá  nominovala  os-
mička  nasledujúcich  5-členných 
družstiev:
TK Slávia Agrofert STU Bratisla-
va  (Oliver  Dao,  Adam  Gajdoš, 
Jakub Lovecký, Adam Murár, Lukáš 
Pokorný,  Matúš  Bušniak,  kapitán 
Šimon Krajkovič)
TK Slovan Bratislava  (Filip  Se-
mančík,  Peter  Benjamín  Privara, 
Adam  Habodász,  Matej  Gálik, 
Adrián Kopál, kapitán Milan Kanka)
TC EMPIRE Trnava  (Alfréd 
Almási, Filip Žilkay, Tomáš Lánik, 
Stanislav Valent, Michal Novanský, 
Matúš  Barcaj,  kapitán  Roman  Lo-
botka)

Lieskovský tenisový klub  (okr. 
Zvolen  –  Samuel  Jankech,  Pavel 
Keľo, Norbert Marošík, Dušan Ba-
ranec, Martin Gibala, kapitán David 
Tužinský)
TK Nová Dubnica (Lukáš Kučera, 
Karol  Vlčko,  Tomáš  Šuran,  Milan 
Bežák,  Sasha  Slovík,  Aleš  Misář, 
kapitán Marek Mauer)
TK Mladosť Košice  (Peter  Naď, 
Radovan Michalik, Róbert Frič, Si-
mon Stanko,  Ivan  Sura, Adam He-
ligman, kapitán Martin Jedinák)
Tenisová akadémia Prešov  (Patrik 
Lábaj, Kevin Potaš, Anton Magdo-
len,  Lukáš  Palovič,  Jakub  Kaťuch, 
Daniel  Karas,  Pavol  Dráb,  kapitán 
Tomáš Ševcov)
ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice 
(Pavel  Gula, Aleš Michalica,  Peter 
Kučera, Šimon Škvarka, Miloš Kar-
ol, kapitán Matúš Bereš)

VÝSLEDKY

1.KOLO
TA Prešov – J. Bohunice 

5:2 (10:5 sety)
Slovan Bratislava – N. Dubnica 

6:1 (12:4 sety)
Lieskovský TK – Slávia Bratislava 

2:5 (4:12 sety)
Mladosť Košice – Empire Trnava 

1:6 (4:12 sety)

2.KOLO
TA Prešov – Slovan Bratislava 

5:2 (11:5 sety)
Slávia Bratislava – Empire Trnava 

1:6 (3:12 sety)
J. Bohunice – N. Dubnica 

2:5 (4:11 sety)
Lieskovský TK – Mladosť Košice 

4:3 (9:8 sety)

3.KOLO
(finále) TA Prešov – Empire Tr-
nava 3:4 (Potaš – Almási 2:6, 4:6; 
Karas – Žilkay 0:6, 1:6;  Magdolen 
– Lánik 5:7, 2:0 skr.; Palovič – Va-

lent 6:2, 6:4; Kaťuch – Novanský 
6:1, 6:0; Palovič / Lábaj – Žilkay / 
Novanský 7:5, 7:5; Kaťuch / Potaš 

– Valent / Lánik 3:6, 0:6)
(o 3. miesto) Slovan Bratislava – 
Slávia Bratislava 2:5 (5:11 sety)
N. Dubnica – Lieskovský TK 

3:4 (6:8 sety)
J. Bohunice – Mladosť Košice 

1:6 (3:12 sety)

Víťazmi M-SR v Humennom sa sta-
li mladí tenisti TC EMPIRE Trnava, 
keď  vo  finále  porazili  rozdielom 

4:3  (8:6  sety)  Tenisovú  akadémiu 
Prešov.

Poradie M-SR starších žiakov:
1. TC EMPIRE Trnava
2. Tenisová akadémia Prešov
3. TK Slávia Agrofert STU Bratislava
4. TK Slovan Bratislava
5. LTC - Lieskovský tenisový klub
6. TK Nová Dubnica
7. TK Mladosť Košice
8. ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice

Mládežnícka tenisová špička na humenskej antuke. Najlepší sú z Trnavy 

Víťazom Majstrovstiev Slovenska družstiev kategórie starších 
žiakov 2016 sa na humenskej antuke stali chlapci klubu TC 
EMPIRE Trnava. | FOTO ARCHÍV TCHE

TK Slávia Agrofert STU Bratislava – 3. miesto M-SR družstiev st. 
žiakov. | FOTO ARCHÍV TCHE

Tenisová akadémia Prešov – 2. miesto M-SR družstiev st. žiakov. 
| FOTO ARCHÍV TCHE

1.TENISOVÝ CLUB HUMENNÉ
prijíma 5 – 7-ročných 
(chlapcov i dievčatá)

do TENISOVEJ PRÍPRAVKY
Info na tel. č.: 
0903 608 285


