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Humenčania sa stávajú
priekopníkmi v robotickom
vzdelávaní

Pacientom v humenskej
nemocnici spríjemňujú
hospitalizáciu dobrovoľníci

Viac na str. 3

Viac na str.6

Prezident sa zaujímal v Humennom o stav
školstva, zdravotníctva a nezamestnanosť
Prezident Andrej Kiska navštívil začiatkom uplynulého týždňa mesto Humenné. V meste strávil takmer
celý deň. Absolvoval stretnutia a rokovania so zástupcami mesta, zamestnávateľmi, navštívil školské
zariadenia a rómsku osadu na Podskalke.
Milan Potocký, Humenné

Prezident Andrej Kiska zavítal
do Humenného v utorok 29. novembra. Návštevu najvyššieho
ústavného činiteľa Slovenskej
republiky sprevádzali prísne
bezpečnostné opatrenia. Na každom kroku ho sprevádzali okrem
ochrankárov aj desiatky poli-

cajtov. Kiska odštartoval svoju
návštevu na mestskom úrade,
kde sa stretol s primátorkou Janou Vaľovou a ďalšími zástupcami mesta. Potom si na cintoríne
v Humennom položením venca
uctil pamiatku obetí dvoch svetových vojen. Odtiaľ jeho kroky
viedli k talentovaným deťom do
Základnej školy na Hrnčiarskej

ulici a následne do rómskej osady
Podskalka, kde si pozrel priestory tunajšej školy. Kiska navštívil
aj obec Ľubiša v okrese Humenné, odkiaľ pochádzal prvý slovenský prezident Michal Kováč.

V Humennom bol v tomto
roku už po druhýkrát

Prezident Andrej Kiska navští-

vil Humenné v tomto roku už
po druhýkrát. V januári 2016 sa
v Záchytnom tábore v Humennom stretol s asýrskymi kresťanmi z Iraku. Teraz sa zaujímal
o dianie v meste. „Ako prezident
sa snažím navštevovať všetky
mestá, regióny na Slovensku.
Som veľmi rád, že som prišiel
na oficiálnu návštevu mesta Hu-
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Prezident sa zaujímal v Humennom o stav školstva, zdravotníctva a nezamestnanosť
pokračovanie zo strany 1

menné. S pani primátorkou sme
diskutovali intenzívne o tom,
čo spraviť, alebo kde sú príčiny
toho, že Slovensko rastie, rastie
nám HDP, rastu nám priemerné platy, klesá nezamestnanosť,
ale ako spraviť, aby aj občania
tu v Humennom cítili tento nárast našej krajiny, to, že krajina
ide dobrým smerom,“ povedal
prezident. „Diskutovali sme
o nezamestnanosti, o ich príčinách, o tom, koľko percent ľudí
je nezamestnateľných a z akých
dôvodov. Dve témy, ktoré v každom meste otváram, je školstvo
a zdravotníctvo. Zaznelo to aj tu.
Diskutovali sme o dvoch klinikách, ktoré má mesto v správe,
ako ich chce posilniť, ale aj o nemocnici, ktorá tu je, diskutovali
sme o školstve,“ dodal Kiska.

Na Podskalke ho vítali Rómovia hudbou a
tancom

Najemotívnejšie privítanie zažil prezident v rómskej osade
Podskalka. Rómovia ho privítali
hudbou a tancom. Jeho kroky
viedli do tunajšej základnej a

materskej školy. Prezident sa
hlavne zaujímal o podmienky,
v akých sa vzdelávajú miestne
deti. „Všetci sme si vedomí toho,
že rómsky problém, alebo to, ako
začleniť Rómov čo najlepšie do
nášho bežného života, je otázka
vzdelania a v rámci vzdelania
určite to najdôležitejšie je vytvoriť podmienky, aby rómske deti,
keď prídu do prvej triedy, keď
začínajú, aby vedeli jazyk, aby
dostali takú istú šancu, ako majú
všetky ostané deti,“ povedal Kiska. „Som veľmi rád, že aj tu na
tomto projekte vidieť, že aj táto
práca žne svoj úspech,“ povedal
prezident po návšteve školy. Dodal, že problematiku vzdelávanie
rómskych detí prerokoval minulý týždeň aj s ministrom školstva. „Rozprávali sme o tom, čo
spraviť, ako ešte lepšie pomôcť,
aby sme takúto víziu toho, aby
do desiatich rokov aj rómske deti
dosahovali porovnateľné výsledky s ostatnými deťmi, aby to bolo
realizovateľné. Aj v Humennom
riaditeľ tejto školy vyjadril obrovskú túžbu, aby tu stála materská škola, aby tu deti mohli už od
mladšieho veku sa zúčastňovať
predškolskej prípravy. Keď som

Prezident zašiel aj na Podskalku. Rómovia ho privítali tancom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Andrej Kiska odštartoval návštevu Humenného na mestskom úrade. Pred
magistrátom na neho čakalo približne 50 ľudí. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

bol na spojenej základnej škole
v Hrabušiciach, tak učiteľky, ktoré mali možnosť učiť deti, ktoré
boli dva-tri roky v materskej škole, videli obrovský rozdiel oproti
deťom, ktoré túto šancu nemali. Vzdelanie je presne cesta,
akou máme riešiť rómsku problematiku, aby títo ľudia nadobudli

zručnosti, vzdelanie, aby pritom
boli uplatniteľní na trhu práce,“
doplnil Kiska. Prezident ešte absolvoval prehliadku výrobných
prevádzok spoločnosti Mecom a
popoludní navštívil obec Ľubiša,
kde sa stretol s predstaviteľmi
obce a so zástupcami mikroregiónu okolitých obcí.

Unikátna výstava ikon vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vihorlatské múzeum v Humennom vernisážou výstavy Ikony dňa 8. decembra o 16.00 hodine vo svojich výstavných priestoroch sprístupňuje širokej verejnosti výstavu ikon z obdobia 17. – 19. storočia.
Jana Fedičová, Humenné

Súbor šesťdesiatich vystavovaných ikon pochádza zo súkromnej zbierky pána Milana
Urbaníka. Väčšina ikon bola vyhotovená v Rusku a Grécku v 18.
a 19. storočí. Najstaršia v múzeu
vystavovaná ikona pochádza od
gréckeho autora zo 17. storočia.
Zaujímavým je súbor štyroch rozmerovo rovnakých ikon pôvodne
z Bulharska s výjavom apoštolov
a ikona pochádzajúca zo Slo-

venska s príbehom Matky Božej
Trojrukej. Formátovo najväčším
dielom s rozmermi 108 x 68,3 cm
je ikona ruského ikonopisca datovaná do roku 1880. Rozmerovo
najmenšou a vyhotovením jedinečnou, v múzeu vystavovanou
ikonou je ikona nazvaná Matka
Božia Kazanská. Ikona bola zhotovená v Rusku okolo roku 1895
v podobe takzvanej pútnickej ikony, nazývanej aj kivot/kiot (odvodené od slova pútnik). Často išlo
aj o presklené rozkladacie a boha-

to zdobené skrinky. Vystavované
ikony v sebe spájajú ušľachtilosť
a jedinečnosť umeleckého diela,
ako aj mystickosť duchovného
posolstva. Podľa ikonopiscov nie
je ľahké ikonu čítať, lebo ona nie
je slobodným znázornením, ale
tajomstvom, ktoré nám zanechal
ikonopisec. V rámci vernisáže
výstavy tematiku mystického obsahu ikon, ako tradície kresťanských cirkví východného obradu,
priblíži v prednáške dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty

Prešovskej univerzity v Prešove
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. V kultúrnom programe sa predstaví
Metropolitný vzdelávací chór
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
pod vedením Nadeždy Sičákovej,
absolventky Moskovskej duchovnej akadémie. Výstava Ikony
svojím tematickým zameraním
je vkladom Vihorlatského múzea v Humennom k príjemnému
a duchovne bohatému prežitiu
adventného obdobia. Výstava potrvá do 31. januára 2017.
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Humenčania sa stávajú priekopníkmi v robotickom vzdelávaní

Základná škola na Ulici dargovských hrdinov v Humennom sa stáva na Slovensku priekopníkom vo vzdelávaní robotiky, ktorá už v blízkej budúcnosti môže byť súčasťou vyučovania na základných školách.

Milan Potocký, Humenné

Študenti a pedagógovia zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom
sa zapojili do európskeho projektu
Erasmus+ s názvom SOS Planet - a
robotics project. Jedným z cieľov
tohto projektu je zabezpečiť implementáciu robotiky a programovania do bežných hodín informatiky.
Študenti sa učia konštruovať, skladať a programovať robotov tak, aby
boli využiteľní v praxi a v bežnom
živote. Táto nová forma vzdelávania sa pravdepodobne čoskoro
stane súčasťou vyučovania na slovenských základných školách. Do
projektu sa okrem Slovenska zapojili aj školy zo štyroch európskych
krajín. Uplynulý týždeň sa preto
v Humennom na pôde školy stretli
aj študenti zo Španielska, Turecka,
Grécka a Poľska. Spolu so slovenskými žiakmi museli pomocou robotov splniť rôzne výzvy a úlohy,
ktoré hodnotila medzinárodná komisia. Na špeciálnej ploche, ktorá
simulovala zdevastovanú tatranskú
krajinu, museli pomocou robotov
vysadiť stromy, vyčistiť pleso a zachrániť zviera z nebezpečnej skaly. „Cieľom bolo ukázať praktický
význam použitia robotov tam, kde
jednoucho ľudská práca nie je dostatočná, alebo je nebezpečná a neprístupná,“ povedal koordinátor
projektu Miroslav Alexovič.

Robotika bude súčasťou
vyučovania

Koordinátorka projektu Jana Sudzinová vysvetlila, že do spomínaného projektu sa škola zapojila
ešte minulý rok. „Cieľom je jednak implementovať robotiku do
klasického vyučovania informatiky, a tým vlastne obohatiť deti
aj o tú hru. Cieľom je pozdvihnúť
úroveň angličtiny, zlepšiť a dať im
možnosť komunikovať so zahra-

V Humennom plnili rôzne úlohy s pomocou robotou aj študenti Študentky zo ZŠ Dargovských hrdinov programovanie
zo Španielska, Turecka, Grécka a Poľska. | FOTO: MILAN POTOCKÝ a ovládanie robotov baví. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

ničnými partnermi. Dôležitý je aj
ekologický aspekt tohto projektu,
pretože okrem toho, že sa zameriavame na robotiku, ukazujeme, ako
tie roboty môžu pomôcť nášmu
životnému prostrediu,“ povedala Sudzinová. Študenti sa hravou
formu učia spoznávať robotiku
a programovanie, čo neskôr využijú v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých školách a na trhu
práce. „My sme začali do našich
hodín informatiky začleňovať aj
vďaka tomuto projektu aj hodiny
programovania robotov, robotiky
ako takej. Nie je to, samozrejme,
len o programovaní, ale aj o dizajnovaní robotov a ich praktického
využitia a možností nasadenia používania robotov v bežnom živote.
Predtým, ako sme začali samotný
projekt realizovať, hľadali sme aj
na Slovensku informácie, ako to je
v súčasnosti v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Konzultovali
sme veľa vecí napríklad aj s košickou technickou univerzitou, ktorá
vlastne potrebuje študentov, ktorí
už majú nejaké zručnosti a vedomosti z oblasti robotiky a programovania robotov. Zistili sme, že je
diera alebo miesto, ktoré ešte nie je
vyplnené a navyše je priestor už aj
na základných školách viesť žiakov
takouto zaujímavou a zábavnou
formou k tomu, aby sa naučili základom programovania robotov,
teda robotiky,“ vysvetlil Alexovič.

Práca s robotmi je pre
študentov zaujímavá

Koordinátor potvrdil, že ZŠ Dargovských hrdinov je medzi základnými
školami priekopníkom, ktorý sa
venuje robotike. „Niektoré školy sa
tomu venujú len v rámci záujmovej
alebo krúžkovej činnosti. Priamo
zahrnuté v nejakom edukačnom obsahu na základných školách to zatiaľ nie je. Aspoň nemáme tie informácie. Pre nás je dôležité otestovať
to, či je to učivo vhodné pre žiakov
druhého stupňa. Pre ktorý ročník
to bude najvhodnejšie a zároveň to
nejako porovnať aj s ostatnými krajinami. Pretože napríklad v Španielsku tam sa to učí povinne v rámci
povinných vyučovacích predmetov.
Tým pádom oni sú trošičku pred
nami, takže my od nich čerpáme
vstupné informácie, čo máme učiť
v akom rozsahu a či si naozaj žiaci
s tým poradia,“ ozrejmil Alexovič.
Spresnil, že výstupom, záverom

tohto projektu budú vzorové hodiny, čo sa môže učiť v rámci robotiky a programovania na základných
školách. „Bude to viac-menej už
odskúšaný, overený materiál aj so
všetkým tým, čo k vzdelávaniu v 21.
storočí patrí. To znamená videomanuály, ukážky, ako to má vyzerať,
metodické postupy a, samozrejme, edukačný materiál. Vyrábame
zároveň aj učebnicu. Virtuálnu
učebnicu, ktorá bude multijazyková a bude obsahovať viacjazyčný slovník, kde budú viacjazyčné
termíny, ktoré žiaci musia poznať
a, samozrejme, postupy jednotlivých programov,“ priblížil Miroslav
Alexovič. Robotiku si pochvaľujú
aj samotní študenti. „Najviac sa mi
páči na robotike, že stále to môžete
urobiť inak, náročnejšie a zaujímavejšie. Na iných hodinách nerobíme
s technikou. Naučili sme sa programovať robotov,“ povedala ôsmačka
Nina Špilmanová.

Robotika bude v blízkej budúcnosti súčasťou vyučovania informatiky na základných
školách. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčan narazil autom do oplotenia. Bol opitý

Dvadsaťdeväťročný Peter z Humenného spôsobil v závere uplynulého týždňa vážnu dopravnú nehodu. Šoféroval pod vplyvom alkoholu a narazil do oplotenia rodinného domu.
mpo, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Nehoda sa stala vo štvrtok večer
v obci Nacina Ves v smere na
Michalovce. Humenčan viedol
osobné auto Ford Mondeo, keď
po prejazde ľavotočivej zákruty na mokrej ceste dostal šmyk,
vozidlo už nedokázal ovládať a
zišiel mimo cestu, kde narazil do
oplotenia rodinného domu a následne do telekomunikačného
stĺpa. „Vodič bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,51
mg/l alkoholu v dychu (1,06 promile). Vodič bol so zraneniami
prevezený rýchlou zdravotnou
pomocou do nemocnice. Poškodením oplotenia vznikla škoda

cca 3-tisíc eur, na telekomunikačnom stĺpe cca 200 eur a na
vozidle cca 4-tisíc eur,“ informoval košický krajský policajný
hovorca Alexander Szabó. Dodal,
že opití vodiči si často neuvedomujú, že jazdou pod vplyvom
alkoholu bezprostredne ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných
účastníkov cestnej premávky.
„Polícia neustále upozorňuje, že
alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí! Každá osoba, ktorá
si sadne za volant vozidla, by si
mala vstúpiť do svojho svedomia
a uvedomiť si, aké mnohokrát
až tragické následky môže mať
jazda pod vplyvom alkoholu,“
uviedol policajný hovorca.

Colné laboratórium oslavuje 25. výročie

V tomto roku si colné laboratórium pripomína 25. výročie založenia. Počas tohto obdobia analyzovalo nespočetné množstvo vzoriek, pričom zistilo množstvo nezrovnalostí, ale napríklad aj pomohlo juhoslovenským producentom vína.
pm, Bratislava, FOTO: CÚ

Colné laboratórium zabezpečuje
expertíznu činnosť pre odborné
útvary a pracoviská finančnej
správy, pričom jej nosnú časť
vykonáva na vzorkách tovarov podliehajúcich spotrebnej
dani. Okrem toho sa vyjadruje
k tarifnému zatriedeniu tovarov, z ktorých boli zaslané vzorky a tiež zabezpečuje logistiku
a komunikáciu so zadávateľmi
– v absolútnej väčšine prípadov colnými úradmi. Činnosť
colno-technického laboratória
bola po páde socializmu obnovená rozhodnutím Ústrednej
colnej správy v roku 1990, ktorá
v tom čase sídlila v Prahe. Tam
bolo aj umiestnené, pričom ale
aj v Bratislave malo vzniknúť
nové pracovisko. Stalo sa tak
v nasledujúcom roku. Onedlho,
po rozdelení federácie, prešlo

laboratórium pod Colnú správu
SR. Časom začalo laboratórium
pracovať na svojej akreditácii.
Po ustálení v nových priestoroch
bol vybudovaný systém pracoviska, zaviedli sa pracovné postupy
a vyvrcholením bolo prijatie
manažéra kvality v roku 2000.
Akreditáciu úspešne získalo a od
roku 2008 vykonáva analýzy
vzoriek aj pre externých zákazníkov, ktorými sú pre laboratórium
orgány štátnej správy iné ako finančná správa. V minulom roku
malo takéto vzorky od Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu
poľnohospodárskeho
a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Od roku 2012 spadá laboratórium pod finančnú
správu. Colné laboratórium disponuje množstvom zariadenia,
pričom „vlajkovou loďou“ je systém izotopovej hmotnostnej analýzy, ktorý je dokonca jediný na

Slovensku. „Využíva sa hlavne na
identifikáciu botanického pôvodu liehu. Keď napríklad výrobca
predáva slivovicu, dá sa zistiť, či
ide naozaj o čistý destilát, alebo
zmes sliviek s cukrom, alebo liehom a podobne. Laboratórium je
dokonca vďaka tomuto systému
schopné pri niektorých vzorkách
zistiť aj geografický pôvod,“
inf or mo v a l a
hovork y ňa
Finančnej
správy SR
Patrícia
M ac í ko v á .
Počas sporu
Slovenska
so svojím
južným susedom o používanie
označenia

Tokaj skúmalo colné laboratórium tokajské víno z Maďarska
a zistilo, že pri jeho výrobe bolo
použité aj hrozno z iných regiónov, či dokonca štátov. Potom,
ako bola táto informácia postúpená ministerstvu zahraničných
vecí, maďarskí kolegovia svoje
námietky stiahli.
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Pacientom v humenskej nemocnici spríjemňujú hospitalizáciu dobrovoľníci

Dobrovoľníci spríjemňujú dospelým a detským pacientom chvíle strávené v nemocničnom zariadení. Prinášajú im pozitívnu
atmosféru do oddelení a do pacientskych izieb.
mpo, Humenné

Sieť nemocníc Svet zdravia
predstavila v Humennom
projekt nového dobrovoľníckeho centra Krajší deň.
Externí zaškolení dobrovoľníci nezištne venujú časť
svojho voľného času v prospech pacientov. „Celý priebeh návštevy dobrovoľníkov
je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu
pacientov. Môže ísť o tichú
prítomnosť, rozhovor, vypočutie, čítanie knihy, hranie
spoločenskej hry alebo o vedenie tvorivých dielní. Táto
spolupráca s dobrovoľníkmi
je začiatkom väčšej podpory
pohody pacienta a nadstavbou k odbornej profesionálnej starostlivosti v celej sieti
Svet zdravia. Už na budúci
rok by sa mali otvoriť obdobné centrá aj v ďalších nemocniciach,“ informoval hovorca
Svet zdravia, a. s., Tomáš
Kráľ. Ambasádorkou tohto
projektu je známa slovenská
speváčka Katka Knechtová.

dobrovoľníka pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici,“ spresnil Kráľ. Doplnil, že
veľmi dôležité je komunikovať
s chorými ľuďmi pozitívne a s
orientáciou na zdravé veci, na
pekné spomienky z ich života
a sprostredkovať im dianie z

ich mikroregiónu. Každý dobrovoľník sa môže s jeho vybraným pacientom podeliť o svoje
koníčky a pomôcť vyplniť čas
človeku v náročnej životnej situácii, akou hospitalizácia, prirodzene, je. „Zmysluplné trávenie času počas hospitalizácie
napomáha liečivému procesu.
Verím, že o tento komunitný

projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Som presvedčený, že ich nezištnú pomoc a nasadenie ocenia všetci
naši pacienti a že práve na
pôde nemocnice vznikne ešte
intenzívnejšie sociálne puto
medzi ľuďmi tohto regiónu,“
uviedol riaditeľ humenskej nemocnice Marián Béreš.

Chorí myslia pozitívnejšie a na zdravé veci

V rámci centra Krajší deň pôsobí aktuálne v humenskej
nemocnici 9 dobrovoľníkov.
Svoju aktivitu zameriavajú
primárne na pacientov na detskom oddelení, respektíve na
pacientov seniorov v oddeleniach pre dlhodobo chorých
pacientov. „Pre dobrovoľníkov v nemocnici je k dispozícii jeden zamestnanec ako ich
koordinátor, ktorý súčasne
spolupracuje s inštitúciami a s
organizáciami v meste. Pomáha dobrovoľníkom pri výbere
vhodných pacientov, predstaví

Na snímke ambasádorka dobrovoľníckych centier Krajší deň speváčka Katka Knechtová s dobrovoľníkmi. | FOTO: TK
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Parkovisko pred hotelom Karpatia prenajme mesto súkromnej firme

Mestské parkovisko pred hotelom Karpatia bude mať v prenájme súkromná spoločnosť. Poslanci schválili prenájom desiatich
parkovacích miest ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Milan Potocký, Humenné

Prenájmom parkoviska pred hotelom Karpatia sa zaoberali mestskí
poslanci na poslednom rokovaní
mestského zastupiteľstva. Desať
parkovacích miest prenajali spoločnosti MS Systém, s. r. o., Košice,
ktorá je vlastníkom hotela Karpatia
a pozemkov pod budovou a v jej
okolí. Samospráva argumentuje,
že uvedené parkovacie miesta vo
vlastníctve mesta využívajú prevažne návštevníci hotela Karpatia. Za
jedno parkovacie miesto zaplatí firma mestu ročne 65 eur, za 10 miest
to bude 650 eur ročne. Poslanci
schválili prenájom parkoviska ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom tohto kroku má byť
zvýšenie dostupnosti služieb pre
občanov, skvalitnenie ich poskytovania a dobrá vzájomná spolupráca medzi mestom a spomínanou
súkromnou firmou pri realizácii
projektu - Revitalizácia parku pred
hotelom Karpatia na Sídlisku I. v
Humennom.

Poslanec: Aký to má význam?

Poslanec Ivan Hopta nevidí v
prenájme parkoviska súkromnej
firme zásadný pozitívny význam
pre mesto. Hostia mohli podľa

poslanca parkovať na spomínanom parkovisku bez problémov aj
doteraz. „Vie mi niekto vysvetliť, či
organizácia, ktorej tento pozemok
prenajmeme, bude vyberať tam
parkovné? Alebo to bude bezplatné?“ pýtal sa poslanec a pokračoval: „Aký to má význam? Môže tam
prísť len hosť, alebo môže tam prísť
bezplatne parkovať aj niekto iný,
z vedľajšej bytovky, trebárs keď
nebude mať oproti svojej bytovke
voľné miesto? Vie tu niekto zaručiť,
že sa od ľudí, ktorí tam budú chcieť
zaparkovať, nebude vyberať žiadne
parkovné? Vie to niekto zaručiť?“
opýtal sa poslanec. Hopta dodal, že
prenájom parkoviska sa mu nepozdáva, pretože hoteloví hostia tam
aj tak parkovali a nikto ich z mesta
nevyháňal. „Parkovali tam bezplatne. Na druhej strane, keď tam chcel
zaparkovať aj občan iný, ktorý prišiel do Humenného, alebo občan
Humenného, tak tiež tam mohol
zaparkovať. A teraz neviem, ako to
bude,“ poznamenal Hopta. Poslanec dodal, že príjem 650 eur ročne
zo spomínaného parkoviska nie je
pre mesto veľmi významný. „Radšej sa vzdajme tej sumy 650 eur.“

Poslanci schválili prenájom takmer jednohlasne

Pred hotelom Karpatia boli v rámci

revitalizácie parku zrealizované aj
parkovacie plochy v počte desiatich
miest. Tieto parkovacie miesta vo
vlastníctve mesta využívajú bezplatne návštevníci hotela Karpatia.
Aj preto sa mesto rozhodlo prenajať
parkovisko firme, ktorá prevádzkuje hotel. Zámer prenajať parkovacie
plochy zverejnilo mesto na úradnej tabuli, na internetovej stránke
mesta a v mestskej televízii HNTV.
„Širokou verejnosťou neboli vznesené námietky proti tomuto zámeru a spôsobu,“ uviedlo mesto v dôvodovej správe. Podľa primátorky
Jany Vaľovej by mesto na takom
malom parkovisku parkovné nevy-

Desať parkovacích miest pred hotelom Karpatia prenajme mesto súkromnej firme za 650
eur ročne. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenskí škôlkari vyrobili nádherný adventný luster

Deti z Materskej školy na Ulici osloboditeľov v Humennom zhotovili spolu s učiteľkami nádhernú a netradičnú vianočnú
výzdobu. Svietiaci adventný luster zdobia okrem zlatých konárov aj anjeli, snehuliaci, Mikuláš a ďalšie vianočné motívy.
mpo, Humenné

Adventný luster zhotovili deti 6.
triedy s pomocou učiteliek Jany
Šofránkovej a Silvie Pinkovej.
„Zapojili sme sa do súťaže, ktorú
vyhlásilo mesto – Urob vianočnú
ozdobu. My sme si vymysleli tento
luster,“ prezradila učiteľka Jana

Šofránková. Základ tejto vianočnej
ozdoby tvorí konár, ktorému dali
škôlkari úplne novú podobu. „Chodíme často na prechádzky, venujeme sa environmentálnej výchove
a zbierame po lese zbytočnosti.
Z jedného samorastu sme si vymysleli, že urobíme adventný vianočný
luster,“ doplnila učiteľka. Vetvičky

beralo. „Je logika, že sme prenajali
tie parkovacie miesta, lebo by to bol
nezmysel pred hotelom, čo mi tam
budeme mať človeka, ktorý vyberie
za štyri parkovacie miesta parkovné?“ uviedla primátorka. Dodala,
že už sa objavili aj dezinformácie,
že mesto má záujem tieto pozemky predať. „Nikto nikdy pozemky
nechcel predať. Žiadne pozemky
nepredávame,“ reagovala Vaľová.
Poslanci prenájom parkoviska pred
hotelom Karpatia schválili takmer
jednohlasne. Za prenájom parkovacích miest bolo 22 poslancov,
nikto sa nezdržal, jeden poslanec
bol proti.

postriekali zlatou farbou a pomedzi
ne pozapletali svetelné diódy, takže
luster aj svieti. Visia ešte na ňom aj
obrázky, ktoré vyzdobili deti. „Je
to maľba na sklo, deti namaľovali
vianočné motívy ako Mikulášov,
anjelikov, ryby, snehuliakov, jednoducho, charakteristické motívy
Vianoc,“ uviedla Šofránková.
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V súvislosti s prieskumnými vrtmi na východe dá MŽP spraviť právnu analýzu

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sleduje situáciu na severovýchode Slovenska, kde sa ťažobná spoločnosť snaží urobiť geologické prieskumné vrty.
V katastrálnom území obcí Krivá Oľka (okres Medzilaborce), Smilno (Bardejov) a Ruská Poruba (Humenné) sa totiž majú nachádzať ložiská ropy a zemného plynu.

Minister životného prostredia László
Sólymos chce v tejto súvislosti spraviť analýzu, či je možné ťažobnej spoločnosti nariadiť vykonanie procesu
posudzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA) pri prieskumných
vrtoch. V utorok (22.11.) sa Sóly-

mos podľa vlastných slov stretol so
zástupcami aktivistov a ochranárov,
ktorí aktivity ťažobnej spoločnosti odmietajú. „Povedal som im, že
dám vypracovať právnu analýzu
o tom, že počas tohto legislatívneho
stavu, v akom sme, či sa dá nariadiť
vykonanie EIA,“ uviedol minister.
Legislatíva, ktorá by takéto niečo

Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR) realizovali začiatkom uplynulého týždňa opravu železničnej trate
v úseku Kamenica nad Cirochou Humenné. Hovorkyňa ŽSR Martina
Pavliková informovala, že dôvodom
opravných prác bol zhoršujúci sa
technický stav železničnej trate.
Zamestnanci ŽSR počas výlukových
dní opravili koľajové lôžko. V dĺžke
15 metrov vytrhali koľajové pole, od-

stránili staré koľajové lôžko, ktoré
nahradili novým. Na koľajovom poli
vymenili nevyhovujúce podvaly.
Opravné práce vykonávali zamestnanci ŽSR vo vlastnej réžii a s použitím vlastnej strojovej mechanizácie.
Vlaky počas výluky, v čase od 7,45
hod. do 14,30 hod., v úseku Dlhé
nad Cirochou – Humenné nahradili
autobusy, ktoré zabezpečil dopravca
ZSSK.

TASR, Humenné

nariaďovala, bude platná až od januára budúceho roku. „Pre prieskumné
vrty podľa dnešnej legislatívy nie je
potrebná EIA. Ale práve pre to, aby
sa tie vášne nejakým spôsobom upokojili a keďže už od januára bude potrebná EIA aj na takéto vrty, tak preto som dal vypracovať právnu analýzu,“ dodal. Záujem ministerstva je

podľa Sólymosa to, aby sa ľudia v tejto oblasti cítili bezpečne. „Práve preto som zadal túto vec a počkám pár
dní, kým mi dajú tú analýzu a potom
by sme chceli spraviť také kroky, aby
sme tú situáciu a napätie tam riešili,“
dodal. Minister pripomenul, že ide
iba o prieskumné vrty. Pri samotnej
ťažbe je potrebná EIA už teraz.

Železničiari opravovali trať v úseku Kamenica nad Cirochou – Humenné

3,09

Bravčové plece
bez kosti

Kompletnú sieť našich
predajní nájdete na
www.althan.sk

platná od 5.12.-11.12.2016

Bravčová panenka

za kg

HE/0024

Aktuálna akcia:

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Althan saláma

5,99

Nitran saláma

5,99
za kg

za kg

6,49
za kg

Parížska šunka

Frankfurtské párky

6,89

Gazdovská údená slanina

6,99

za kg

za kg

Kalocsai klobása

7,89
za kg

4,59
za kg

Navštívte naše predajne ALTHAN v Humennom:
Predajňa Zekon, Laborecká 4, 066 01 Humenné
Predajňa Humnné Nemocničná, Nemocničná 1449/16, 066 01 Humenné
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Škola na Podskalke už kapacitne nestačí. Problém má vyriešiť nová prístavba
Milan Potocký, Humenné

Základná škola s materskou školou
na Podskalke v Humennom už niekoľko rokov eviduje zvýšený záujem
zo strany rodičov a detí o návštevu
školy. Škola pre nedostačujúce kapacitné priestory požiadavkám rodičov nemôže vyhovieť. Riaditeľ školy
Norbert Koscelník vysvetlil, že tento
problém vyrieši pripravovaná prístavba. V okrajovej časti mesta Humenné v rómskej osade Podskalka
žije približne 1 700 obyvateľov. Školu navštevujú len žiaci nultého, prvého a 2. ročníka. Do 3. ročníka odchádzajú do mestských škôl. Z nedostačujúcich priestorových dôvodov nie
je možné v škole realizovať ucelené
primárne vzdelávanie, čo je podľa
vedenia školy na škodu výchovno-vzdelávacieho procesu. Materskú
školu navštevujú 3 až 6-ročné deti. Z
dôvodu pravidelného vysokého počtu detí predškolského veku zriadili v
škole aj nultý ročník. „Máme 66 detí
a v materskej škole 25 detí,“ povedal
riaditeľ Norbert Koscelník.

Riaditeľ: Prístavba je nevyhnutná

Koscelník vysvetlil, že budova školy
stojí na Podskalke od roku 1970. Doplnil, že objekt zrekonštruovala škola

z vlastných financií. „Čo sa týka vybavenia interaktívnych tabúľ, celkovo zariadenia počítačovej miestnosti,
to bolo všetko realizované v rámci
projektov,“ povedal Koscelník. Doplnil, že kapacita školy by sa mala rozšíriť vďaka projektu na výstavbu materskej školy. „Dúfajme, že sa to bude
realizovať, pretože tu je veľmi veľa
žiadostí aj o predškolskú výchovu, aj
o detí, ktoré sú rok pred vstupom do
školy, čiže 5 – 6-ročné deti alebo deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou,“ vysvetlil riaditeľ. Tvrdí,
že zo strany rodín žijúcich na Podskalke je záujem, aby deti chodili do
školy. „Je obrovský záujem o to, aby
deti chodili do materskej školy. Aj
keď majú tri, štyri roky.“ Riaditeľ vysvetlil, že chcú zaškoliť a podchytiť aj
zaostalejšie deti, ktoré nenavštevovali žiadne predškolské zariadenie.
Koscelník vysvetlil, že je dôležité,
aby už malé deti čo najskôr zapojili
do výchovno-vzdelávacieho procesu.
„Je veľmi dobré to naštartovať, ale v
priestoroch sme to doteraz nemohli.
Pevne verím, že sa to zmení a výstavbou novej školy sa rozšíri nielen
materská škola, ale automaticky sa
nám uvoľnia priestory na rozšírenie
ďalšej triedy základnej školy,“ uviedol riaditeľ.

Škola na Podskalke kapacitne nestačí. Vedľa súčasnej školy plánujú postaviť ďalšiu
budovu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Priestory nielen na vyučovanie, ale aj na cvičenie

Koscelník spresnil, že nová budova
by sa mala nachádzať hneď vedľa
súčasnej školy. „Ale mala by to byť
samostatná výstavba. Ale bolo by to
vlastne v rámci nejakého napojenia. Tento projekt už sa zapodieva
všetkými špecifikami, ktoré by sme
potrebovali. Aby tam bola nejaká
miestnosť aj na cvičenie, aby tam
boli aj dostačujúce priestory pre
školské stravovanie. Dúfajme, že
to, čo sa podalo na ministerstvo,
bude sa aj realizovať a že nám to
pomôže vo výchovno-vzdelávacom
procese,“ povedal riaditeľ. Súčasná
kapacita škôlky je 25 detí. V no-

Riaditeľ školy Norbert Koscelník. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

vej budove by sa mala navýšiť na
takmer dvojnásobok. Výstavba školy by mala podľa riaditeľa stáť okolo 266-tisíc eur. „Pevne verím, že sa
to dotiahne do úspešného konca,“
uzavrel Koscelník.

Mesto Humenné už dýcha vianočnou atmosférou

Príchod najočakávanejších a najkrajších sviatkov roka cítiť už aj v centre mesta. Centrálnu mestskú
zónu už zdobí vianočný stromček, obrovský adventný veniec a nová svetelná vianočná výzdoba.
mpo, Humenné

Námestie slobody v Humennom už
naberá pravú vianočnú atmosféru. Začiatkom uplynulého týždňa
umiestnili pracovníci Technických služieb mesta Humenné pred
Mestským kultúrnym strediskom
vianočný stromček. Mesto na svojej webovej stránke informovalo,
že strom bude vyzdobený LED
svetlami a 70 novými striebornými

guľami. Vedľa stromčeka sa bude
nachádzať aj drevený betlehem.
Námestie už zdobí aj nová vianočná výzdoba. Na pešej zóne sú na
stĺpoch verejného osvetlenia namontované nové dekoračné prvky
v tvare stromčeka, ktorého obrysy
sú lemované LED hadicami. Južnú časť námestia zdobí vianočná
výzdoba, ktorá pripomína lupeň
kvetu. Táto ozdoba je vysoká 3,5 m

a žiari v nej takmer 1 400 LED svetelných bodov bielej farby. Fontánu
lásky zasa zdobí obrovský adventný
veniec ozdobený štyrmi veľkými
sviecami. Sviece symbolizujú 4 adventné nedele, ktoré zostávajú do
osláv sviatku narodenia Spasiteľa
Ježiša Krista. Prvú sviečku rozsvietili na adventom venci 27. novembra a druhú uplynulú nedeľu 4.
decembra.

Vianočný strom osadili pred Mestským
kultúrnym strediskom začiatkom
uplynulého týždňa | FOTO: MIPO
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PREDAJ
 Predám veľký 2-izb. BYT
alebo vymením za 1,5-izb. byt
s balkónom (+ doplatok). Tel.
0915 882 724.
HE-R/0034

 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

 Predám PALIVOVÉ DREVO. Tel. 0917 083 374.
Myšlienka týždňa...

PRANOSTIKA

„Tajomstvo zmeny
nespočíva v boji s tým,
čo bolo, ale v budovaní
toho, čo bude.“

Na sv. Mikuláša (6. 12.) je už zima
celá naša.

(Sokrates – starogrécky filozof)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
05. 12. Fialka,
Nemocničná ul. 41/A
06. 12. Mária,
Krátka ul. 3
07. 12. Harmónia,
Ul. 1. mája 2045/21
08. 12. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 23
09. 12. Avicena,
Nemocničná ul. 41
10. 12. Fialka,
Nemocničná ul. 41/A
11. 12. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50

Keď v deň Mikuláša sneží,
očakávajme požehnaný rok.
Keď je na sv. Mikuláša počasie pekné,
v januári je pole biele.
V decembri si ešte zima žarty robí,
no v januári už kraľuje.
Čo v decembri nespravíš,
v januári už nedohoníš.
Keď je december studený, mrzne
a sneží, vždy je s úrodným rokom
spojený.
V advente, keď vietor fúka a stromy sa
nakláňajú k sebe,
bude hojnosť ovocia.
Ak december leje, január potom zaveje.
Svätý Ambróz (7. 12.) zimu urýchľuje.
Blatnatý december – blatnatý by mal
byť nasledujúci rok. (jac)
Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon zatvorené – sanitárny deň
ut
08.15 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str
09.00 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00 – 14.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
Plavecká štafeta miest 		
pia
v čase  8.00 – 18.00 hod.
pre verejnosť zdarma
18.00 – 20.00 hod.
sob, ned 9.00 – 20.00 hod.
sauna – muži
ut - sob 13.00 – 19.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
sauna – ženy
ut - sob 14.00 – 18.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.

Východ / Západ SLNKA

pon –
ut –
str –
štvr –
pia –
sob –
ned –

7:03 / 15:39 hod.
7:04 / 15:38 hod.
7:05 / 15:38 hod.
7:06 / 15:38 hod.
7:07 / 15:38 hod.
7:08 / 15:38 hod.
7:09 / 15:38 hod.

HE-R/0030

PRÁCA
 DREVOP, Dlhé nad Cirochou prijme do pracovného
pomeru AUTOMECHANIKA
do dielne a PRACOVNÍKOV
na gáter – za výhodných platových podmienok. Info na tel.
č.: 0903 624 426.
HE-R/0035

 Ponúkame PRÁCU PRE
OPATROVATEĽKY v Rakúsku
(Viedeň a okolie). Podmienkou je
prax v opatrovaní, rovnako potrebná je znalosť NJ. Tel. 0902 087 243,
0915 333 579.
HE-R/0015

 Prijmem
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.
HE-R/0002
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
5. 12. Oto, Otakar (Svetový deň pôdy
/ Medzinárodný deň dobrovoľníkov
v ekonomickom a sociálnom rozvoji)
6. 12. Mikuláš, Nikolas
(Sviatok sv. Mikuláša – patróna detí)
7. 12. Ambróz, Ambrózia (Medzinárodný
deň civilnej leteckej prepravy - ICAO)

8. 12. Marína
9. 12. Izabela
(Medzinárodný deň boja proti korupcii)
10. 12 Radúz (Deň ľudských práv)
11. 12. Hilda
(Tretia adventná nedeľa / Medzinárodný deň
hôr / Medzinárodný deň vysielania pre deti)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
programe sa predstaví Metropolitný vzdelávací
chór Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pod
vedením Nadeždy Sičákovej, absolventky
Moskovskej duchovnej akadémie. Vernisáž
výstavy sa uskutoční 8. decembra o 16.00
hod. vo výstavných priestoroch VM. Výstava
potrvá do 31. 1. 2017.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel autora a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
JAMES WHITE
Ľahkomyseľný dvadsiatnik z New Yorku so
sebadeštruktívnymi sklonmi je povaľač, ktorý
napriek svojej inteligencii nie je schopný si
udržať prácu. Prežíva na gauči svojej matky
Gail, ktorá jeho životný štýl neschvaľuje a naviac, bojuje s rakovinou. James rieši situáciu
útekom k sexu a drogám až do tej chvíle, kým
nezačne byť Gailin stav naozaj vážny a on sa
musí postaviť tvárou v tvár realite, ktorú už
nemôže len ignorovať.   
dráma (USA), české titulky – 6. decemra
o 19.30 hod.
KAMENE BOLESTI (MAL DE PIERRES)
Gabrielle (Marion Cotillard) je nevyrovnaná
a emóciami zmietaná mladá žena. Obyvatelia dediny, v ktorej žije, ju považujú
za šialenú a jej správanie za škandalózne.
Gabriellini rodičia sa tak rozhodnú vydať
ju za španielskeho prisťahovalca Josého v
domnienke, že z Gabrielle urobí „počestnú
ženu.“ Po potrate ju lekári pošlú na liečenie do
švajčiarskych kúpeľov, kde stretáva veterána z
vojny v Indočíne, Andrého. Ten znovu rozdúcha vášeň, ktorú Gabrielle pochovala hlboko
vo svojom vnútri...
romantická dráma (FRA), české titulky
– 8. a 11. decembra o 19.30 hod.
DOCTOR STRANGE
Ďalší príbeh zo štúdia Marvel nás zoznámi so
svetoznámym neurochirurgom Dr. Stephenom
Strangeom (Benedict Wong), ktorého život sa
radikálne zmení po vážnej autonehode, tá ho
oberie o to najcennejšie, čo má – schopnosť
používať ruky. Keď ho tradičná medicína
sklame, rozhodne sa hľadať pomoc a nádej na
nezvyčajnom mieste, mystickom Kamar-Taj v
Himalájach. Čoskoro však zistí, že toto miesto
nie je len uzdravovacím centrom, ale tiež
základňou pre boj s neviditeľnými temnými
silami, ktoré chcú zničiť náš svet.
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské
titulky – 9. decembra o 19.30 hod.

VAIANA – LEGENDA O OCEÁNE (THE
LEGEND FROM THE END OF THE
EARTH)
Od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a
Zootropolis. Strhujúci animovaný príbeh
o odvážnom dievčati, ktoré sa rozhodne
zachrániť svoj ľud a tak sa vydáva na
nebezpečnú plavbu naprieč otvoreným
oceánom. Stretáva kedysi mocného poloboha
Mauiho, ktorý jej pomáha stať sa skúsenou
more-plavkyňou. Zažívajú nebezpečné
dobrodružstvá, stretávajú monštrá a príšery,
ktorým uniknú len o vlások. A Vaiana počas
cesty plní dôležitú úlohu svojich dávnych
predkov a objaví niečo, čo vždy hľadala –
samú seba.
animovaná komédia (USA), slovenský dabing
– 10. decembra (3D) o 15.00 hod., 11. decembra o 15.00 hod.
VIANOČNÁ PÁRTY
(OFFICE CHRISTMAS PARTY)
Vianoce prichádzajú, treba sa na nich poriadne
pripraviť. Jediný spôsob, ako uloviť významného klienta a zachrániť firemnú pobočku pre
zavretím, je usporiadať veľkolepý vianočný
večierok, na ktorý nikdy nezabudnete.
V hlavnej úlohe Jennifer Aniston.
komédia (USA), slovenské titulky
– 10. a 11. decembra o 17.30 hod.
INFERNO
Slávneho symbolistu Roberta Langdona (Tom
Hanks) tentokrát indície vedú k samotnému

OPUSTILI NÁS

V HUMENNOM
Mária Kvetanová, nar. 1921
Andrej Uhrin, nar. 1926
Michal Sokolovič, nar. 1926
Ján Andrejco, nar. 1944
JUDr. František Franko, nar. 1946
Vieroslav Pauco, nar. 1955
Ing. Štefan Macko, nar. 1955
V JASENOVE
Anna Ondarcsová, nar. 1924
V KALNEJ ROZTOKE
Slavomír Sentivan, nar. 1963
V MEDZILABORCIACH
Michal Lazorčík, nar. 1960
V PČOLINOM
Miroslav Blažovský, nar. 1950
V SNINE
Mária Dančová, nar. 1925
Andrej Bačar, nar. 1930
Dušan Lojan, nar. 1965
VO VOLICI
Anna Hollovová, nar. 1934
Dante Alighierimu. Po tom, ako sa Langdon
zobudí s amnéziou v nemocnici, sa za pomoci doktorky Sienny Brooksovej (Felicity
Jones) snaží navrátiť si späť svoje spomienky.
Spolu sa vydávajú na neľútostné preteky o čas
naprieč Európou, za odhalením celosvetového
vražedného spiknutia v réžii Rona Howarda.
thriller (USA), slovenské titulky – 10. decembra o 19.30 hod.

SPOMIENKA
Pán zachováva vernosť naveky,
utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb, otvára oči slepým,
dvíha skľúčených, miluje spravodlivých.
Ujíma sa siroty a vdovy, hatí cesty hriešnikov.
Pán Boh bude kraľovať naveky,
Tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.
Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť.
Srdcervúca chvíľa zasiahla 11. decembra, takto pred rokom, naše
životy. V tom momente nás navždy vo veku 64 rokov predišiel do
večnosti milovaný manžel, otec a dedko

Ján P R O K O P
z Humenného.

Už nie je medzi nami, nepočuť jeho hlas,
len tichý vánok ševelí tú pieseň,
ktorú mal rád.
S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina.

HE/0036

MsKS – DOM KULTÚRY
PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška autora mnohých bestsellerov, románov, cestopisov, básnických
zbierok. Slová budú prepojené spevom a hrou
na gitare v podaní Juraj Ďuri Hnilica a Michal
Kulich. – v stredu 7. decembra o 18.00 hod.
v divadelnej sále DK.
ZIMNÁ ROZPRÁVKA
Pre škôlkarov v podaní žiakov ZUŠ na
Mierovej ul. – vo štvrtok 8. decembra o 9.00
a 10.30 hod. v divadelnej sále DK.
MAĽOVANIE BEZ HRANÍC
Maľovanie s Malgorzatou Kruk z Poľska.
Záujemci sa môžu prihlásiť na tel. č. 775 5548
alebo elektronicky na: galeria@mskshe.sk –
v sobotu 10. decembra od 12.00 do 17.00 hod.
v Galérii mesta Humenné.
ADVENTNÁ NEDEĽA
Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho z Humenného. – v nedeľu 11. decembra o 15.00
hod. pri Fontáne lásky.
MENO
Štúdio Lasica a Satinský uvádzajú komédiu,
ktorá sa, našťastie, nestala vám. Pierre Garaud
žije s manželkou Elisabeth naoko usporiadaným parížskym životom. Keď Elisabethin
brat Vincent so svojou tehotnou ženou Annou
a rodinným priateľom Claudom prídu ku Garaudovcom na večeru, spustí sa séria dohadov
o tom, aké meno chcú dať budúci rodičia
svojmu dieťaťu.  Nevinné priateľské rozhovory
pri večeri napokon vyústia do odhaľovania
tajomstiev, ktoré zásadne zasahujú do života
celej rodiny. – v utorok 13. decembra o 19.00
hod. v divadelnej sále DK.
JANA BAKIČOVÁ: FARBY JESENE
Certifikovaná lektorka výtvarnej techniky
miluje maľbu horúcim voskom. Pomáha
ľuďom kreatívne tvoriť, objavovať svet farieb
a pochopiť, ako prostredníctvom nich môžeme
ovplyvňovať naše emócie a zlepšovať si tak
zdravie a každodenný život. Výstava potrvá vo
výstavnej sieni DK do 16. 1. 2017.
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
IKONY
Unikátna výstava ikon ako farebných modlitieb
z obdobia 17. – 19. storočia, väčšina vyhotovených v Rusku a Grécku. Súbor šesťdesiatich
ikon pochádza zo súkromnej zbierky Milana
Urbaníka. Tematiku mystického obsahu ikon,
ako tradície kresťanských cirkví východného
obradu, priblíži v prednáške dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove,
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. V kultúrnom
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„Vychodňarske“ derby dvoch pólov tabuľky pretavilo favoritovi množstvo
-MJK-, Humenné
Súboj dvoch opozít tabuľky
druhej ligy. Humenský ľad toho
veľa nevstrebal v sobotu 3. decembra podvečer, aj keď dokopy tucet
gólov padol, no o hokejovej kráse
sa hovoriť nedalo. Nechýbali však
vášne, veď pomer 13 a 8 vylúčení,
aj vzájomné horkokrvné potýčky
hovoria za všetko. Hostia využili
na svoje dva góly dve presilovky
a z hokejky jedného hráča, Mareka Duračinského. Svojou prehrou
u lídra súťaže sa však ešte viac
Bardejov zahĺbil na dno tabuľky.
Najmenším priaznivcom hokeja
v Humennom predčasne zasvietili
očká, ani nie od počtu strelených
gólov, ale vrece plné sladkých
prekvapení bolo na štadióne pre
nich v predstihu. Mikulášska trojica – sv. Mikuláš, anjel a čert, zavítala medzi deti o čosi skôr, aby
vymrznuté ružové líčka detí sa
trochu rozjasnili.
Korčuliarsky ani herne na výber
R. Šechného hostia nestačili. Golman S. Mojdis si užil hlavne útočný
tlak v prvej tretine, aj keď väčšinu
gólov inkasoval až v ďalších
dvoch. Domáci si otvoril strelecký
účet štyrmi gólmi, potom prišlo
poľavenie i priestor pre hostí v ich
presilovke. Korigovať dokázali
ešte v závere zápasu pri ďalšej
presilovke Bardejova 5/3 za stavu
9:1. Bodku za „vychodňarskym“
duelom dal jedenásť sekúnd pred
záverečným hvizdom Maťo Tkáč
vo vlastnom oslabení tímu Humenného 4/5.
II. HOKEJOVÁ LIGA,
skup. B – 14. kolo
MHK Humenné – HK Bardejov
10:2 (2:0, 3:1, 5:1)
Góly: 4. F. Podsedlý (Klouda,
Macejka), 6. I. Fedorko (Schnelly, Šechný), 23. D. Komarnickis
(Dancsák), 24. M. Boboš (Fedorko,
Šechný), 40. F. Podsedlý (Dancsák),
42. (pres. +1) J. Dancsák (Buraľ,
Klouda), 42. V. Čopák (Tartaľ), 47.
(pres. +1) M. Schnelly (Boboš), 51.
M. Schnelly (Fedorko, Šechný), 60.
(osl. -1) M. Tkáč (Fedorko, Dancsák) - 37. (pres. +1) M. Duračinský
(Renčok, Hladký), 56. (pres. +2) M.
Duračinský (Šiba).
Strely: 39-35. Vylúčenia: 13-8;
navyše v čase 53:07 Ľ. Buraľ (Humenné) vyšší trest 5 min. + osobný
trest 20 minút a vylúčenie do konca
zápasu. Presilovky: 2-2. Oslabe-

Tretím gólom do brány súpera z Bardejova sa zapísal Dmitrijs Zľava v humenských dresoch „levov“ – autori gólov Maťo
Tkáč a Maťo Boboš bránia územie pred Tomášom Petrom
Komarnickis. | FOTO MJK
a humenskou svätyňou. | FOTO MJK

Občasnými tanečnými kreáciami vo víre hudby si počas prestávok
hokejového zápasu spestrila čas aj toto milé chlapčenské duo. Filip Podsedlý (bielo-modrý dres) sa z gólu do bardejovskej
| FOTO MJK
brány tešil dvakrát. | FOTO MJK

nia: 1-0. R: M. Žák – M. Šimaľ, O.
Homola. D: 730.
MHK: T. Petro (50. R. Dzúr) – R.
Šechný, M. Tkáč, I. Fedorko, M.
Boboš, M. Schnelly – Pe. Klouda,
Ľ. Buraľ, F. Macejka, R. Ficko, F.
Podsedlý – J. Dancsák, A. Suvák,
D. Komarnickis, T. Tartaľ, E. Dzoba – V. Čopák (M. Žemba). Tréner:
Richard Šechný.
HK: S. Mojdis – M. Tipul, F. Šiba,
S. Pavličko, Pe. Duhan, E. Renčok
– J. Forgáč, M. Demjanovič,
M. Lukaček, R. Kotúček, M.
Duračinský – M. Hladký, P. PaľaKočiščák, M. Makara, M. Juročko,
M. Jurko. Tréner: Gmitter.
V priebehu šiestich minút vyzývateľ
kola, domáci humenskí hokejisti, už
viedli rozdielom dvoch gólov zásluhou Filipa Podsedlého a Ivana
Fedorka. Na svoje prvé vylúčenie
Bardejovčania dlho čakať nemuseli,
už po minúte sa bránili dvojminútovému oslabeniu. V prvej tretine
hostia korčuliarsky ani herne vôbec
nestačili na Humenčanov. Náskok mohol byť oveľa vyšší, nebyť
nepresností v zakončení. Domáci
boli väčšinu času natlačení u súpera
v bránkovisku. Najväčšiu šancu
Bardejova z úvodnej tretiny zaho-

dil E. Renčok,
ten získal puk
v strede ihriska
a
osamotený
sa vybral proti
brankárovi
Petrovi, ktorý
sa
neobával
nastaviť
telo
proti
strele
súpera. Tretí gól
domácich
rozhodca nemohol
uznať, dorážka
kapitána Dancsáka bola presná,
ale bola zahraná
bez hokejky rukou. Dve zlomené
hokejky,
po
jednej na oboch
stranách, korunoval v 23. min.
gólom domáci Mikulášske trio potešilo i vystrašilo. Radosť prinieslo určite vrece
Dmitrijs Kom- plné sladkého prekvapenia pre deti. | FOTO MJK
arnickis a ani
nie o minútu neskôr sa bez rešpektu Ohňostroj zahodených tutoviek na
voči bardejovskému brankárovi domácej strane produkovali humenzachoval vysoký Maťo Boboš – skí hráči. Okolo 37. minúty sedeli
4:0. V 32. min. Marek Duračinský na domácej trestnej lavici až dvaja
ešte len skúšal odolnosť Tomáša previnilci (Dzoba a Šechný), tlaku
Petra, keď vystrelil do jeho lapačky. 3/5 sa Humenčania ubránili, potom,
čo Dzoba vybehol na ľad stačilo
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šancí na gólovú desiatku. Najmladší fanúšikovia mali Mikuláša v predstihu

M. Tipul prenasleduje kapitána MHK Humenné, Juraja Dancsáka. Martin Snelly (vľavo pred Pe. Kloudom) si aj tentokrát navýšil
| FOTO MJK
gólovú štatistiku. Hneď dvakrát proti Mojdisovi v bráne. | FOTO MJK

ešte raz. Súper sa k slovu dostal iba
raz, keď si Ľubo Buraľ vybral svoj
trest v čase 53:07 min. s vylúčením
až do konca zápasu za hrubosť,
domáci hrali v oslabení o dvoch
hráčov a úvod 56. minúty si tak
opäť vychutnal autor prvého gólu
Bardejova, Marek Duračinský.
A keďže v tejto sezóne sa „humenské levy“ často presadzujú v oslabení, výnimkou nebola záverečná
minúta pre M. Tkáča.
Domáci ľad by mali „humenské
levy“ svojimi súťažnými zápasmi
mužov zaťažiť tohto roku ešte
dvakrát. V sobotu 10. decembra
o 17.30 hod. uvidíme na humenskom zimnom štadióne druholigové derby s HK Brezno, ktoré na
prvé MHK Humenné stráca šesť
bodov. No a sedemnáste kolo je

naplánované rovnako na humenskom ľade proti MHK Ružomberok,
ale až v nadchádzajúcom roku
2017 – 7. januára. Ešte predtým
však čaká na priaznivcov hokeja
v Humennom medzinárodný tím od
našich južných susedov, dohrávka
7. kola v sobotu 17. decembra
s plánovaným začiatkom o 15.30
hod. proti KMH Budapešť.
 14. kolo * Trebišov – Rim. Sobota – Budapešť 11:3 (5:1, 2:1, 4:1);
Brezno – Ružomberok 5:1 (0:1,
2:0, 3:0); Gelnica – Trebišov 4:5 PP
(2:1, 2:0, 0:3 – 0:1), Sabinov – Liptov. Mikuláš B 3:7 (1:3, 0:3, 2:1).
Humenné
Brezno
Rim. Sobota
Trebišov

14
14
14
14

12
8
9
7

0/0
3/0
0/0
1/1

284:41
368:48
575:55
558:52

36
30
27
24

Lipt. Mikuláš B
Ružomberok
Gelnica
Sabinov
Budapešť
Bardejov

13
13
13
12
13
14

7
5
3
4
3
3

0/0
0/1
1/1
0/0
0/2
0/0

674:63
647:46
746:55
849:62
837:60
1148:104

21
16
12
12
11
9

BRÚSENIE KORČÚĽ

HE-S/0022

Duračinskému šesť sekúnd na to,
aby využil neprehľadnú situáciu
pred humenskou svätyňou a znížil
na 4:1. Šarvátka „z ničoho“ pred
bránou hostí v podaní M. Juročko
(Bardejov) a kapitán J. Dancsák (Humenné) mala za následok
vylúčenie hráča hostí (M. Hladký)
v čase 37:20 min. a keď presilovku
domáci nezužitkovali, počkali si
na plný stav hráčov na ľade a v 40.
min. ešte stihol napnúť sieť bardejovskej brány Filip Podsedlý.
Gólostroj lídra pokračoval v miernom tempe – v 42. min. si zgustol
na presilovke 5/4 kapitán domácich,
pri vyrovnaných silách počtom na
ľade v tej istej minúte Vlado Čopák
zvýšil vedenie na 7:1, korčuliarsky
i hokejovo zdatný Maťo Schnelly
využil na gól jednu presilovku 5/4
a potom dobyl bardejovskú bránu

Ivan Fedorko ako autor druhého
humenského gólu v spleti hráčov súpera.
| FOTO MJK

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
na Sídlisku III – čínsky múr
Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

Kvarteto „čiernych tigrov“ sa popasovalo aj s chorobou a výsledkom bol víťazný pohár
-MJK-, (tp); Zagreb, Snina
Chorvátska metropola Záhreb
bola v nedeľu 27. novembra dejiskom XVIII. ročníka prestížneho
turnaja taekwondo pod názvom
„Jastreb open 2016“. Súčasťou
tohto podujatia sú tradične aj
sninskí taekwondisti Black Tiger Klub pod vedením trénera
Tomáša Potockého. V podstate
masívna účasť cvičencov - celkom
970 pretekárov zo 74 klubov siedmich štátov.
Organizátori pripravili dvanásť
zápasových plôch, na ktorých prebiehali športové zápasy, poomsae
(súborné cvičenia) a deti mali aj
kategóriu kick. „Black Tiger Taekwondo Snina na tomto podujatí
reprezentovala štvorica našich juniorských pretekárov. Patrik Gunár
vo váhe - 63 kg odovzdal na tatami

Jastreb open skvelý výkon a po
troch víťazstvách svoju váhovú kategóriu vyhral. Náš jediný zástupca
kadetov Andrej Varchol vo váhe 61 kg v juniorskej kategórii obsadil
striebornú priečku, keď vo finále
nestačil na domáceho reprezentanta,“ zhodnotil výkony svojich
dvoch zverencov na chorvátskom
tatami tréner T. Potocký. Podobným
výkonom ukončil svoje pôsobenie
na turnaji v Záhrebe aj Samuel Surmaj vo váhe - 48 kg, ktorý rovnako
podľahol svojmu súperovi z Chorvátska až vo finále rozdielom 6:8,
so ziskom druhého miesta. Asi
najviac sa sám so sebou, ani nie
tak so súpermi, popasoval Michal
Matiko (- 51 kg). „Aj napriek akútnej horúčke podal skvelý výkon
a zaslúžene si vo svojej váhovej
kategórii vybojoval zlatú medailu,“
dodal tréner sninských taekwondistov.

Klubu Black Tiger sa zároveň
podaril skvelý výsledok, keď
v konečnom účtovaní získal 1.
miesto z počtu 22 klubov v kategó-

rii Junior male a celkovo obsadili
sninskí taekwondisti 12. miesto
z celkového počtu 74 zúčastnených
klubov na turnaji v Záhrebe.

Selfie „čiernych tigrov“ zo Sniny s juniorským pohárom klubov z prestížneho turnaja
v Chorvátsku. | FOTO ARCHÍV TP
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Jedenásťroční plavci si z majstrovských vôd zimnej sezóny medaily nevylovili
(mtgh), -MJK-; Dolný Kubín, Humenné
Vrcholné podujatie aktuálnej zimnej plaveckej sezóny majú za sebou
už aj plavci kategórie mladších
žiakov/-čok. Z päťdesiatich klubov
registrovaných v Slovenskej plaveckej federácii sa v bazéne Dolného
Kubína prezentovali najlepší 11 –
12-roční plavci (118 chlapcov a 126
dievčat) svojimi najrýchlejšími
„osobákmi“ pre pódiové umiestnenie a tituly na pretekoch Zimných
Majstrovstiev SR.
Na Oravu vycestovala aj trojica jedenásťročných chlapcov Plaveckého
klubu Chemes Humenné. „Z náročných trojdňových pretekov (25. –
27. novembra) naši síce nepriniesli
žiadne medaily, no podali výkony na
úrovni svojich osobných rekordov  
alebo si svoje osobné rekordy zlepšili,“ konštatoval predseda PK Humenné Marián Tomahogh.
Len kúsok chýbal Martinovi Jánovi
Vaceľovi k zisku medailovej priečky. Najnáročnejšiu plaveckú disciplínu, motýlik, na trati 200 metrov
doplával na nepopulárnom štvrtom
mieste. No a svojich ďalších sedem
disciplín zvládol na úrovni do deviateho miesta nasledovne – 100 m
motýlik (5.), 200 m prsia a 200 m
polohové preteky (6.), 100 m prsia
a 200 m znak (7.), 100 m znak (8.)
a   100 m polohovku doplával s deviatym najrýchlejším časom. Boris
Barica si dohmatol v znaku na 100

Trojica 11-ročných humenských plavcov kat. mladších žiakov M. Pandoš, M. J. Vaceľ a B. Barica, si zo zimných M-SR medaily
nepriniesla. | FOTO ARCHÍV RADO SABOL

Aj Michal Pandoš (na bloku tretí sprava) v náročnej konkurencii
mal ťažkú úlohu presadiť sa svojim zaplávaným časom. | FOTO Boris Barica pripravený na svoj štart, pozorujúc radosť plavkýň
z predošlej rozplavby. | FOTO MIROSLAV KLINER SPF
MIROSLAV KLINER SPF

m na šiestom mieste a 200-m dĺžka
mu vyplavila ôsme miesto. Michal
Pandoš zaplával svoje najlepšie časy
na deviatom mieste polohové preteky

na 400 m a na dvanástom mieste 100
m motýlik.
A práve títo traja menovaní plavci
budú humenský klub i mesto ešte

reprezentovať tento mesiac v Žiline
pod vedením trénera Mariána Tomahogha v rámci  piateho kola Slovenského pohára žiakov.

Okorenením boxu v michalovskom ringu bola aj exhibícia Martina „Crackera“ Parlagiho
-MJK-, (dm); Michalovce, Kamenica n/Cir.
Posledný turnaj II. ligy, zároveň medzinárodný s účasťou dvoch klubov z Poľska sa uskutočnil v sobotu 26. novembra
v michalovskom boxerskom ringu. Fanúšikovia kontaktného športu videli 23
stretnutí, podujatie krátkou exhibíciou
otvorila slovenská boxerská jednotka
naprieč váhami - Martin „Cracker“
Parlagi, držiteľ medzinárodného titulu
ČUBP a interkontinentálneho titulu
UBO.
„Tak, ako skvele moji zverenci skvele
ukončili sezónu prvej ligy, rovnako excelentne zvládli aj záver druhej ligy. Opäť
musím konštatovať, že s ich výkonmi som
spokojný a som na nich patrične aj hrdý.
Tomáš Zajac suverénne zvíťazil nad poľským súperom, Samo Hrivňák prehral na
body, Martin Zajac vyhral nad súperom
z Prešova a David Zajac prehral so súperom z Prešova,“ konštatoval tréner boxerov
ŠK Miko fit-box z Kamenice nad Cirochou,
Marián Miko.  Ale poďme postupne...

Kamenický klub na tomto turnaji v srdci
Zemplína reprezentovala štvorica borcov:
Samuel Hrivňák, Tomáš Zajac, David
Zajac a Martin Zajac. „Moji chlapci podali v ringu skvelé výkony. Hrivňák sa
pobil s vyrovnaným súperom z poľského
klubu UKS Gimnasion Boguchwala v kategórii staršieho dorastu s váhou do 81 kg.
Tento zápas bol veľmi dynamický a patril
k jedným z najlepších zápasov turnaja, aj
keď Samuel v konečnom dôsledku podľahol svojmu súperovi na body. Martin Zajac
boxoval so súperom z prešovského klubu Sparťan Prešov, ten si v ringu počínal
veľmi dobre, ale svojím výkonom nestačil
na nášho boxera. Martin svojimi tvrdými
údermi súpera presne zasahoval, na rozdiel
od úderov súpera, ktorým sa Martin s ľahkosťou vyhýbal. A to znamenalo výhru na
body v pre M. Zajaca v kategórii mužov
vo váhovej disciplíne do 75 kg,“ uviedol
tréner M. Miko. Zápas Tomáša Zajaca vo
váhovej kategórii mužov do 81 kg so súperom z poľského klubu, s ktorým sa už
v ringu stretol (v máji tohto roku prehral
na body 1:2) tentokrát dopadol v jeho pro-

spech. „Tomáš súperovi nedal šancu a jednoznačne zvíťazil 3:0 na body. Za tento
zápas si vyslúžil T. Zajac aj ocenenie za
najtechnickejšieho boxera turnaja,“ ocenil
aj slovne výkon svojho zverenca tréner

Miko v michalovskom ringu. No a David
Zajac v kategórii staršieho dorastu s váhou
do 81 kg po veľmi vyrovnanom zápase nakoniec podľahol svojmu súperovi z klubu
Sparťan Prešov na body.

Kamenickí boxeri so slovenským šampiónom - zľava: T. Zajac, Š. Vrábeľ, tréner M. Miko,
Martin „Cracker“Parlagi, Ch.Ihnát, D. Zajac, S.Hrivňák a M. Zajac. | FOTO ARCHÍV MM
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„Achilovka“ v podobe tretej štvrtiny je stále boľavá
(babj), -MJK-; Levoča, Humenné
Slovenský Orol Levoča
– 1. BK Humenné
88:69 (25:24, 18:15, 22:10, 23:20)
1.BK: Kusko 31, Glasa 10, Čech 8, Sokyra
5, Tkáč 5, Babják Mi. 4, Kulik 4, Gavaľa 2.
Tréner: M. Burič.
Ak by Humenčania ubránili domáceho strelca
Muránskeho (v prvej štvrtine zasadil 5 trojbo-

dových košov), mohol sa vývoj vcelku vyrovnaného zápasu vyvíjať inak. Ešte polčasový
rozdiel štyroch bodov v prospech Levoče sa
dal zmazať. Tradične slabšia hra humenských
basketbalistov v tretej desaťminútovke, najmä v obrannej fáze, rozhodla. Domáci získali
náskok viac ako 20 bodov a bolo rozhodnuté.
Oceniť na hre hostí je nutné to, že v záverečnej
štvrtine bojovali o lepší výsledok do posledných sekúnd. Strelecky sa na palubovkách
súperov zvyčajne presadzuje Ivo Kusko, v Levoči sa ukázal v obrane bojovník David Kulik.

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

Proti levočským „orlom“ sa v obrane ukázal ako dravý „bojovník“
David Kulik. Na snímke vzadu O. Čech.| FOTO ARCHÍV MJK

Herný prejav i psychická odolnosť pod vysokou sieťou hrali v prospech humenských kadetov
-MJK-, (ľsel); Humenné
Vcelku úspešný súťažný vstup do volejbalovej
sezóny 2016/17 majú aj kadeti ŠK Gymnázium
Humenné. Aj svoj zápas piateho kola na palubovke húževnatého družstva Mirad GK
v Prešove zvládli uplynulý víkend bez straty jediného setu. Do tabuľky si pripísali dve víťazstvá za
plných šesť bodov. Kadetskú zložku humenských
volejbalistov v súťaži M-SR Oblasť Východ (U18) nutne vykrývajú aj vekovo mladší chlapci
z kategórie starších žiakov.
Rovnaká trénerská dvojica – Ľubor Selecký s asistentkou Laďkou Hricakovou, má pod taktovkou aj
káder ŠK Gymnázium Humenné súťaže kadetov
U-18 v aktuálnej sezóne 2016/17. Súpiska SVF
disponuje týmito hráčmi: Štefan Krajník (2000), Michal Faltin (2002), Tomáš Coma (2000), Branislav
Hobľák (2000), Oleg Blicha (2001), Ondrej Melcuch
(2001), Patrik Bobaľa (2000), Samuel Dudič (1999),
Peter Jaroš (2002), Maximilián Roháč (2002), Filip
Marton (2001), Matúš Matuch (2000), Alexej Masica (2002) a Branislav Kalanin (1999).
VK Mirad GK Prešov - ŠK Gymnázium Humenné
0:3 (-30, -19, -15) a 0:3 (-22, -20, -17)
ŠK: Š. Krajník, P. Bobaľa, O. Melcuch, T. Coma, M.
Faltin, B. Hobľák, S. Dudič, M. Matuch, F. Marton,
M. Roháč.

„Od úvodu si obe družstvá nič nedarovali. Hrali
aktívne, bez rešpektu. Pekné momenty sa striedali
na oboch stranách ihriska. Napätie gradovalo v
koncovke setu, kde sme najprv my, potom domáci
niekoľkokrát odmietli možnosť sadu ukončiť.
Do druhého setu sme vstúpili nekoncentrovane,
dovolili sme Prešovu odskočiť rozdiel až šiestich
bodov. Do zápasu sme sa vrátili až pri podaní T.
Comu, ktorý ako správny kapitán nasmeroval
„našu loď“ tou správnou cestou. Opraty sme držali
pevne vo svojich rukách, otupili sme útočnú snahu
domácich a set si ustrážili s prehľadom. S cieľom
ukončiť zápas v čo najkratšom čase sme vstupovali
do tretieho setu. Dobre sme prihrávali, čo nám
dávalo možnosť pestrej útočnej hry. Domáci sa už
nezmohli na vážnejší odpor,“ zhodnotil v krátkosti
prvý zápas kadetov v Prešove tréner humenských
volejbalistov.
Húževnatý súper z Prešova sa mienil vytiahnuť
na Humenčanov v odvete dvojzápasu. „Dvojtrojbodové vedenie sme si držali až do koncovky
prvého setu. Ten ďalší sme hrali výzorom proti
slnku,   ktorého lúče nepríjemne dopadali na palubovku a znepríjemňovalo nám to prihrávku i
obranu v poli. Domáci nám odskočili na päť bodov,
vyzeralo to, že mieria za ziskom setu. Dokázali
sme sa vyrovnať s nepríjemnou situáciou, bod
po bode sme doťahovali manko a od stavu 18:18
sme urobili rozhodujúci trhák a ukončili druhý
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set v náš prospech. Dominovali sme aj v treťom
dejstve, boli sme razantní aj na podaní i v útoku.
V náš prospech hrali aj slnečné lúče, ktoré tentoraz „šteklili“ domácich. Prešovčania zle prihrávali, z čoho vyústili len prehodené lopty na
našu stranu, ktoré „nabíjali“ náš útok. Tentokrát
musím vysloviť spokojnosť s herným prejavom
i psychickou odolnosťou mojich hráčov, to nám
pomohlo vrátiť sa do zápasu a získať ho vo svoj
prospech,“ dodal Ľubor Selecký na margo dvojzápasu 5. kola v Prešove. V nasledujúcom 6. kole
privítajú Humenčania na domácej palubovke 18.
decembra hráčov kadetov B-čka Starej Ľubovne.
Humenné - TJ Slávia Svidník
2:3 (21, -26, -15, 14, -12) a 3:0 (23, 16, 21)
ŠK Gymnázium: Š. Krajník, M. Faltin, O. Blicha, T.
Coma, P. Bobaľa, B. Hobľák, S. Dudič, M. Matuch,
F. Marton, M. Roháč, O. Melcuch.
VKM Stará Ľubovňa A - Humenné
0:3 (-23, -10, -20) a 0:3 (-16, -16, -20)
ŠK Gymnázium: Š. Krajník, M. Faltin, O. Blicha, T.
Coma, P. Bobaľa, B. Hobľák, S. Dudič, M. Matuch,
F. Marton, M. Roháč.
Humenné - VK KDS Sport Košice
3:2 (16, 19, -22, -16, 11) a 2:3 (14, -18, 12, -24, -9)
ŠK Gymnázium: Š. Krajník, T. Coma, B. Hobľák, O.
Melcuch, M. Roháč, M. Faltin, F. Marton, O. Blicha,
P. Bobaľa, M. Matuch, S. Dudič.

Vážnejší odpor volejbaloví kadeti ŠK Gymnázium Humenné súperovi v Prešove nedovolili. | FOTO ARCHÍV SEL

III. LIGA SEVEROVÝCHOD
9. kolo * ŠKST Humenné B – MŠK Vranov n/T.
E 16:2 (Ľ. Lukáč 3, Pe. Novák 3, V. Židzik 3, A.
Pavlotty 2, 5 x WO – M. Holp 1,5, M. Friedmanský
0,5) * Sedlice – Snina 17:1, Prešov – Belá n/Cir. 8:10,
Lemešany – Kamenica n/Cir. 7:11, Lužany pri T. –
Bardejov 5:13, Tecák Vranov – MŠK Vranov D 7:11.
Humenné B
9 9 0 0 122:40 27
Sedlice
9 8 1 0 122:40 26
Vranov D
9 5 2 2 97:65 21
Kamenica n/C. 9 6 0 3 92:70 21
Lužany
9 4 1 4 76:86 18
Belá n/Cir.
9 4 1 4 74:88 18
Snina
9 4 1 4 72:90 18
Bardejov
9 4 0 5 83:79 17
Lemešany
9 3 0 6 80:80 15
Prešov
9 2 0 7 57:105 13
Vranov E
9 2 0 7 61:101 13
Tecák Vranov
9 0 0 9 36:126 9
IV. LIGA VIHORLATSKÁ
9. kolo * Brestov – Kamenica n/Cir. B 12:6, Kamienka – Dlhé n/Cir. 7:11, Hrabovec n/L. – Snina B 10:8,
Hencovce – Belá n/Cir. B 18:0, Čierne n/T. – Zemplín. Hámre 15:3, Košarovce – Vranov F 10:8.
Hrabovec n/L.
9 7 1 1 109:53 24
Čierne n/T.
9 6 1 2 97:65 22
Brestov
9 6 1 2 95:67 22
Dlhé n/Cir.
9 4 4 1 91:71 21
Košarovce
9 5 1 3 86:76 20
Kamienka
9 5 1 3 88:74 20
Z. Hámre
9 3 2 4 78:84 17
Hencovce
9 3 2 4 87:75 17
Kamenica B
9 4 0 5 73:89 17
Snina B
9 2 3 4 77:85 16
Belá n/C. B
9 1 0 8 35:127 11
Vranov F
9 0 0 9 56:106 9
V. LIGA ObSTZ HE
7. kolo * Medzilaborce/Čertižné – Snina C 9:9, Ptičie
– Lieskovec 11:7, Košarovce B – Kochanovce A 8:10,
Hažín n/Cir. – Stakčín 16:2, Kolonica/Ladomirov –
Kochanovce B 10:8.  
Kochanovce A 7 7 0 0 89:37 21
Košarovce B
7 5 1 1 73:53 18
Kolonica/Ladom. 7 4 1 2 69:57 16
Hažín n/Cir.
7 4 0 3 73:53 15
Lieskovec
7 3 1 3 56:70 14
Snina C
7 3 1 3 63:63 14
Ptičie
7 3 0 4 60:66 13
ML/Čertižné
7 1 2 4 55:71 11
Stakčín
7 1 1 5 45:81 10
Kochanovce B 7 0 1 6 47:79 8
VI. LIGA ObSTZ HE
9. kolo * ŠKST Humenné C – TTC Kochanovce
C 13:5 (Š. Nitkulinec 4,5, M. Gerboc 4,5, I. Lebloch
4 – Magej 1,5, Forro 1,5, Ondač 1, Baránek 1); Belá n/
Cir. C – Hažín n/Cir. B 3:15; Jasenov – Snina D 3:15;
Kamienka B – Dlhé n/Cir. B 15:3; Zemplín. Hámre
B – Kolonica/Ladomirov B 1:17.
Hažín n/Cir. B
8 7 0 1 104:40 22
Snina D
8 6 0 2 99:45 20
Kamienka B
8 6 0 2 90:54 20
Kolonica/Ladom. B 8 6 0 2 87:57 20
Humenné C
8 5 1 2 84:60 19
Kochanovce C 8 4 0 4 82:62 16
Dlhé n/Cir. B
8 3 2 3 79:65 16
Belá n/Cir. C
9 3 1 5 68:94 16
ML/Čertižné B 8 2 0 6 57:87 12
Jasenov
8 0 0 8 27:117 8
Z. Hámre B
7 0 0 7 15:111 7
-MJK-
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Šafárikova družina si aj s minimom hráčov pod humenskými deravými košmi poradila
-MJK-, Humenné
Zviazanými rukami, aj keď rýchlymi nohami pôsobili Humenčania ešte 26. novembra na domácej palubovke MŠH. Obruč
koša súpera Tydam Košice mal odpudzujúci účinok pre humenské strely najmä
v druhom polčase. Pôsobivo odohraná prvá
štvrtina v podaní 1. BK Humenné, keď
vysoké bodové manko odovzdali domáci
hráči nakoniec na konto súpera (18:13), ale
to isté im opätovali Košičania v záverečných
sekundách prvého polčasu (28:29). Nevediac prečo, pridala sa na humenskú stranu
nepresnosť v streľbe i rozohrávke, navyše
sa v poslednej časti zápasu zverenci M.
Buriča bodovo nijak neutrhli, preto ani
nároky na konečný výsledok nemohli byť
vysoké. Ako on sám povedal, káder „univerzitných“ z Košíc disponuje fyzicky i výškou
silnejšími hráčmi a tak aj pod košom
dokázali konkurovať v doskokoch našim
podkošovým hráčom.
II. BASKETBALOVÁ LIGA – MUŽI
skupina Východ
1.BK HUMENNÉ
– TYDAM UPJŠ KOŠICE
49:72 (18:13, 10:16, 13:21, 8:22)
1.BK: Mi. Babjak 11, I. Kusko 5, Pe. Lošák 4,
V. Tkáč, O. Čech (Ľ. Boršč 9, T. Glasa 2, D.
Gavaľa 10, Ma. Babjak 2, M. Jurčišin 2, M.
Havriľák 4). Tréner: M. Burič.
Tydam UPJŠ: Pe. Klein, M. Macicha, E.
Drábik, R. Csillagh, B. Dizdarevič (Pe.
Berinšter, M. Zachar, O. Kováč). Tréner:
Berinšter.
Rozhodovali: M. Viazanko – D. Kažimír.
Dobrý úvodný rozbeh súpera z Košíc za stavu
0:4 zastavila dvojica humenských basketbalistov – Mišo Babjak a Ivo Kusko (4:10). Kontaktné súboje pod oboma deravými košmi boli
súčasťou takmer každého útoku hráčov. Zverencom Mareka Buriča pomohol k „rozhľadu“
oddychový čas, 1. BK zásluhou (2 + 3) Ľuba
Boršča a Iva Kuska (3) otočil stav na 13:10,
navyše čo Mi. Babjak v prvej štvrtine vytasil,

NOMINÁCIE NA OCENENIE
Športovec Prešovského
samosprávneho kraja 2016
do 7. decembra

Ani tentokrát nemohol byť s výkonom
svojich basketbalistov tréner M. Burič
spokojný. | FOTO MJK

to aj do koša súpera zasadil - 18:13. Súper disponoval proti Humenčanom vysokými hráčmi,
hlavne v doskokoch si „protirečili“ Gavaľa,
Kusko s Kleinom a Drábikom. Pozitívne skóre
sa menilo až v 12. min. po trestných hodoch
Zachara, prichádzali zbytočné fauly domácich
hráčov, čím sa Košičania dotiahli na rozdiel jedného bodu (20:19). Potom mali chvíľu
presnú mušku domáci (26:19), ale ručička váh
sa vychýlila opäť (26:24) najmä vďaka Csillaghovi (1, 1, 2). Maťo Babjak si vypýtal faul
a trestné hody premenil (28:24), avšak ku koncu polčasu súper dorovnal a vďaka trestnému
strieľaniu aj skóre otočil – 28:29.
Nečudo, že tréner Burič za stavu 28:32
znervóznel, chyby domácich sa nezmyselne
kopili, ani evidentne ľahko zvládnuteľné lopty
obručou z rúk, inak presných „metačov“,
neprechádzali (32:38 ... 37:46). Po oddychovom čase hostí sa rozostrieľal konečne aj
Gavaľa (1, 1, 2), ale hlavne po taktických
pokynoch trénerskej dvojice Burič – Lošák
na humenskej striedačke. Súper bol aj tak
presnejší i vytrvalejší a náskok si udržal –
41:50. Tri minúty v poslednej desaťminútovke
nepadol z humenskej strany ani jeden bod
(41:59), zmenu nedosiahol ani oddychový čas
domácich (41:65). Miestami už Tydam Košice
hral exhibične, domáci ako-keby „primrzli“.
V 36. minúte sa na palubovku dostal konečne
mladučký Martin Havriľák a rešpekt teda pred
súperom vôbec nemal. Presadil sa s úplnou
ľahkosťou dvoma presnými košmi v zostávajúcom čase poslednej štvrtiny a niečo pridal
aj Jurčišin (47:67). Dvadsaťbodový náskok
hral predsa len v prospech hostí a rovnako aj
posledné slovo v Humennom mali oni.

Kapitán 1. BK Humenné (s loptou) Peťo Lošák
rozdáva spoluhráčom zo svojich skúseností,
bodové prevedenie zvykne nechávať ostatným. Na snímke vpravo Ivo Kusko. | FOTO MJK

Dôveru trénera Mareka Buriča dostal konečne
mladučký Maťo Havriľák a do súpera sa oprel
v zostávajúcom čase bez rešpektu. | FOTO MJK

Ľubo Boršč sa snaží zabrániť bodovaniu
kapitána košického Tydamu, Pe. Kleina.
Vpravo na snímka Maťo Babjak. | FOTO MJK

Tento víkend odohrajú humenskí
basketbalisti 10. 12. 2016 zápas na
pôde súpera BK ŠPD Rožňava, na
domácom ihrisku MŠH v poslednom stretnutí tohto roka by sa
mal 1. BK Humenné predstaviť
v sobotu 17. decembra proti BK
Dolný Kubín.

Kým v minulej sezóne dostával sympatický Robo Csillagh (č. 23
brat úspešnej slovenskej speváčky a moderátorky, známej pod
menom Tina) málo príležitostí, tentokrát bol na humenskej pôde S rýchlym Mišom Babjakom (vpravo s loptou) na domácej palubovke si
platným hráčom košického družstva. S loptou Martin Havriľák často súper (v tomto prípade M. Zachar ani R. Csillagh) nedokázal poradiť.
proti skúseným košickým basketbalistom druhej ligy. | FOTO MJK | FOTO MJK

Je pred nami nominovanie a následne
vyhlásenie XIV. ročníka najúspešnejších
športovcov Prešovského samosprávneho
kraja, tentokrát za rok 2016. Ocenených
jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli
v tomto roku najvýraznejšie výsledky
vyberie odborná komisia na základe
určených kritérií. Už tradične budú
ocenené kategórie – najúspešnejší/-ie/-ia:
ŠPORTOVEC PSK
ŠPORTOVCI PSK
bez určenia poradia
KOLEKTÍVY dospelých
KOLEKTÍVY mládeže
ŠTUDENTI
stredných škôl v pôsobnosti PSK
STREDNÁ ŠKOLA
v pôsobnosti PSK
Návrhy na ocenenia úspešných
športovcov a športových kolektívov
môže posielať aj široká verejnosť
a športové kluby. Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca
alebo klubu na území Prešovského
samosprávneho kraja.
Nominácie aj s potrebnými údajmi o dosiahnutých výsledkoch je potrebné poslať
najneskôr do 7. decembra elektronicky
e-mailom: sportovec@vucpo.sk ,
prípadne poštou na adresu:
Úrad PSK, Športovec 2016,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Nominácie budú zverejnené na webovej
stránke samosprávneho kraja
(www.po-kraj.sk) a verejnosť bude môcť
rozhodnúť aj o víťazovi internetového
hlasovania.
Všetkými návrhmi sa bude zaoberať
odborná komisia, ktorá na základe
kritérií vyberie ocenených. Medzi
kritériá v prípade jednotlivcov patrí
účasť a umiestnenie na olympijských
hrách, majstrovstvách sveta a Európy,
na podujatiach Svetového pohára či
majstrovstvách Slovenska. Zohľadňuje
sa aj to, či ide o reprezentanta Slovenska,
jeho dlhodobá špičková výkonnosť a do
úvahy sa berie pozícia lídra úspešného
tímu. Ako pomocné kritérium slúži
konkurencieschopnosť v jednotlivých
športových odvetviach. U kolektívov
je rozhodujúca účasť a umiestnenie
v najvyšších európskych súťažiach
i umiestnenie v dlhodobých najvyšších
súťažiach v rámci Slovenska. Pomocné
kritérium je rovnaké ako u jednotlivcov.
V prípade nesplnenia požadovaných
kritérií v jednotlivých kategóriách si PSK
vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.

