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Humenné: Novozvolený primátor
 M. Meričko prebral vedenie mesta  

Novozvolený humenský primátor Miloš Meričko, ktorého v tohtoročných voľbách podporovala široká koalícia strán OĽaNO, KDH, 
SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, prebral na pondelkovom 

ustanovujúcom zasadnutí vedenie mesta od už bývalej primátorky Jany Vaľovej.

V Humennom predstavia 
duchovnú knihu Ochridský 
prológ

ŽSSK plánuje modernizovať 
vlakovú dopravu aj na tratiach 
do Humenného

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

tasr,  Humenné, FOTO: OJ    

Spolu s novým primátorom zložili 
sľub všetci 24 poslanci, 11 z nich je 
nových. V radoch mestského parla-
mentu nastala aj generačná obmena. 
„Verím, že tá spolupráca bude dobrá 
a že sa budeme vedieť na prioritách 
pre naše mesto v najbližšom období 
dohodnúť,“ uviedol Meričko pre no-
vinárov s tým, že sa s väčšinou z nich 
pozná. Kľúčové je preňho to, aby si 
urobili ekonomický a personálny au-

dit. Pokračoval, že sú aj ďalšie veci, 
ktoré budú musieť do konca roka 
urýchlene riešiť. „Napríklad mestská 
hromadná doprava, ktorú zabezpe-
čuje michalovská firma. Tá nemá 
podpísanú zmluvu na ďalší rok,“ 
povedal. Nevie tiež, v akom stave je 
rozpočet mesta. „Podľa informácií 
z mestského úradu sa na ňom ne-
pracovalo,“ spomenul. S benefitmi 
pre Humenčanov chce pokračovať. 
Dúfa, že mestská pokladnica bude 
v dobrom stave. Okrem toho by chcel 

zrýchliť rozvoj mesta hlavne pro-
stredníctvom eurofondov. Kľúčové 
budú pre udržanie obyvateľov v mes-
te podľa Merička najmä pracovné 
miesta, investície či rozvoj bývania. 
V prípade zamestnanosti chce vychá-
dzať v ústrety predovšetkým domá-
cim podnikateľom a živnostníkom, 
ale aj iným investorom. Nový primá-
tor uvažuje o tom, že by do Vianoc 
zvolal ešte jedno pracovné mestské 
zastupiteľstvo. V Humennom zaevi-
dovali takmer 47-percentnú volebnú 

účasť. Meričko získal 6912 hlasov. 
Jana Vaľová, ktorá zastávala post 
primátorky osem rokov, skončila na 
druhom mieste so 4391 hlasmi. Tretí 
bol Miroslav Porochnavý (525), po 
ňom Slavěna Vorobelová (255) a Mi-
roslava Zajcevová (232). Na šiestom 
mieste skončil Vladimír Ragan (165), 
ďalší bol Peter Grundza (137) a Ri-
chard Žolna (43). Hlasy získali aj Pe-
ter Pipák (36) a Michal Paraska (14), 
ktorí sa kandidatúry pred voľbami 
vzdali.
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porkačovanie zo strany 1 

Humenné: Novozvolený primátor M. Meričko prebral vedenie mesta  

Medzilaborce: Staronový primátor Vladislav Višňovský sa ujal svojej funkcie 

Snina: Novozvolená primátorka D. Galandová prebrala vedenie mesta

tasr, Medzilaborce    

Novozvolená poslankyňa Tatiana 
Cepková (SaS) sa mandátu ešte 
pred zastupiteľstvom vzdala, na jej 
miesto nastúpil Michal Pajkoš (Sme 
rodina – Boris Kollár). V radoch 
mestského parlamentu tak došlo 
k menšej zmene. Najviac kresiel (5) 
obsadia nezávislí poslanci, štyroch 
bude mať strana Sme rodina – Bo-
ris Kollár, Smer-SD troch a jedné-
ho zástupcu bude mať Strana zele-

ných. Zastupiteľstvo okrem iného 
zvolilo troch členov mestskej rady 
(nezávislý, Smer-SD a Sme rodina 
– Boris Kollár). Poslanci odobrili 
aj primátorov plat. Višňovský bude 
poberať základnú mzdu vo výške 
2481 eur. „Máme viacero aktivít, 
ktoré sú rozbehnuté, a to v oblasti 
zdravotníctva, kde máme pripra-
vený projekt výstavby centra integ-
rovanej zdravotnej starostlivosti. 
Máme rozbehnuté projekty, čo sa 
týka slovensko-poľskej spolupráce, 

v rámci ktorých by sme chceli zre-
alizovať nákup turistického vláčika 
či rekonštrukciu vojnových cintorí-
nov,“ uviedol pre TASR primátor. 
Mesto má tiež schválený projekt na 
rekonštrukciu Materskej školy na 
Ulici generála Svobodu. Stavia tiež 
škôlku pre deti z marginalizova-
ných rómskych komunít na Zámoč-
níckej ulici. „Máme schválenú aj 
výstavbu nízkoštandardných byto-
vých domov v tejto lokalite,“ dodal. 
Višňovský poznamenal, že spolu-

práca medzi primátorom a mest-
ským zastupiteľstvom musí byť 
funkčná. „Bez toho sa nedá pohnúť. 
Dúfam, že bude prospešná pre ob-
čanov,“ uzavrel. V meste Medzila-
borce prišlo 10. novembra k urnám 
zo 4992 oprávnených voličov 2553, 
čo predstavuje 51,14-percentnú 
účasť. Višňovský získal spolu 1848 
hlasov. Druhú priečku obsadil Ivan 
Solej (258), tretí bol Jozef Capcara 
(244) a na poslednom mieste skon-
čila Mária Gajdošová (174).

tasr, Snina    

Spolu s 18 poslancami, z toho 
polovica je nových, na ňom zlo-
žila aj sľub. TASR o tom infor-
movala hovorkyňa radnice Eva 
Mihaliková. Medzi priority vôbec 
prvej ženy na čele mesta pod Vi-
horlatom v ére samostatnosti 
Slovenska patrí transparentná 
samospráva. „V krátkom čase sa 
uskutoční zmena spôsobu infor-
movania o všetkých činnostiach 

a aktivitách, ktoré sú pre občanov 
podstatné,“ vysvetlila Galandová. 
Spoločne s poslancami bude tiež 
hľadať prienik jej a ich volebné-
ho programu. „Aby obyvatelia 
mesta vedeli, ktoré aktivity budú 
riešené prioritne a ktoré výhľa-
dovo,“ priblížila. Pokračovať chce 
aj v začatých projektoch financo-
vaných z fondov Európskej únie. 
„Príprava všetkých plánovaných 
aktivít v meste bude realizovaná 
spoločne s poslancami mestského 

zastupiteľstva (MsZ) a na zákla-
de ich požiadaviek i požiadaviek 
verejnosti,“ uviedla. Čo sa týka 
spolupráce s poslancami, tí podľa 
nej dostanú rovnaký priestor pri 
zriaďovaní komisií, mestskej rady 
a podobne. Keďže bola Galando-
vá v tohtoročných komunálnych 
voľbách zvolená aj za poslanky-
ňu, tohto mandátu sa vzdala a na 
jej miesto nastúpil náhradník 
(Slovenská národná strana). Mi-
haliková dodala, že najbližšie za-

sadnutie MsZ je naplánované ešte 
v tomto roku do Vianoc. Volebná 
účasť bola v Snine na úrovni 
44,41 percenta. Súčasná primá-
torka získala 2226 hlasov. Druhý 
skončil Štefan Janko(1310), po 
ňom Jozef Savka (1211), Michal 
Vohar (1028), Dušan Hačko 
(873), Mária Todáková (190), 
Marcela Pohlová (163), Martin 
Šebák (91) a posledným bol Jozef 
Bujnovský (18).

Staronový primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD) sa na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
(MsZ) ujal po druhý raz svojej funkcie. Slávnostný sľub na ňom zložili tiež všetci 13 poslanci, z toho päť je nových.

Novozvolená primátorka Sniny Daniela Galandová (nezávislá) prebrala na pondelkovom (10. 12.) ustanovujúcom zasadnutí 
vedenie mesta od už bývalého primátora Štefana Milovčíka.
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tasr, mpo, Humenné
 
Vihorlatská knižnica v Humennom 
pozýva na prezentáciu slovenské-
ho vydania knihy Ochridský  pro-
lóg (Životy svätých, básne, úvahy, 
rozjímania a besedy na každý deň)  
od biskupa Srbskej pravoslávnej 
cirkvi, svätého Nikolaja Velimiro-
viča. Knihu do slovenčiny preložil 
pravoslávny duchovný Peter Soro-
ka. Je zostavená tak, že na každý 
deň v roku podľa cirkevného ka-
lendára sú do nej zapísané zostruč-
nené životopisy svätých východnej 
- pravoslávnej aj gréckokatolíckej - 
cirkvi. Okrem toho sv. Nikolaj Veli-
mirovič pridal na každý deň rýmo-
vanú básničku, úvahu, rozjímanie 
a kázeň na tému zo Svätého písma. 
Podujatie sa uskutoční v pondelok, 
17. decembra o 16,00 hod. na po-
schodí knižnice.
V čase očakávania narodenia Je-
žiša Krista, pred adventom, sa na 
slovenský trh dostal preklad knihy 
Ochridský prológ od biskupa Srb-
skej pravoslávnej cirkvi, svätého 
Nikolaja Velimiroviča. Dielo s pod-
titulom Životy svätých, básne, úva-
hy, rozjímania a besedy na každý 
deň do slovenčiny preložil pravo-
slávny duchovný Peter Soroka. Pre-
zentácia knihy sa konala koncom 

novembra vo viacerých mestách na 
Slovensku - v Komárne, Bratislave, 
Trnave, Žiline, Košiciach a Snine. 
Vladyka Nikolaj Velimirovič (1881 
- 1956) bol jednoduchým chlapcom 
z jednoduchej srbskej dediny Lelič, 
ktorá nemala chrám, ale ľudia v nej 
žijúci si zachovali zbožnosť. Tí si 
ani po stáročiach osmanskej nad-
vlády nedali zobrať vieru v Boha a 
kresťanské hodnoty, zdôraznil otec 
Peter Savčák, keď v Ruskom centre 
vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave 
predstavoval život filozofa, mys-
liteľa, teológa, askéta, srbského 
pravoslávneho svätca. „Keďže bol 
jednoduchým chlapcom z jedno-
duchej rodiny, mnohokrát sa mu aj 
spolužiaci vysmievali ako jednodu-
chému sedliakovi. A tento jedno-
duchý sedliak sa im snažil dokázať, 
že aj jednoduchý chlapec z jedno-
duchej dediny sa dokáže presadiť, 
dokáže krásne a veľké veci,“ kon-
štatoval. Učil sa a vypracoval sa na 
jedného z najväčších mysliteľov, 
filozofov, ale aj svätcov nielen srb-
ského národa, ale celého Balkánu, 
vyzdvihol otec Savčák o svätcovi. 

Prekladateľ knihy, otec Peter So-
roka povedal, že pred 20 rokmi 
išiel na istý čas žiť do monastierov 
v Srbsku. Tam sa prvýkrát stretol 

s knihou Ochridský prológ. „Je 
to kniha o životoch svätých, ktoré 
sa čítava počas jedla, keď mnísi 
prijímali telesnú stravu cez ústa, 
tak duchovnú stravu prijímali cez 
uši, a takýmto spôsobom sa aj du-
chovne obohacovali a nasycovali,“ 
vysvetlil. Už vtedy si uvedomil, že 
toto dielo by bolo dobré preložiť 
do slovenčiny. V roku 2004 ho za-
čal prekladať. Kniha je zostavená 
tak, že na každý deň v roku podľa 
cirkevného kalendára sú do nej 
zapísané zostručnené životopisy 
svätých východnej - pravoslávnej 

aj gréckokatolíckej - cirkvi. Okrem 
toho sv. Nikolaj Velimirovič pridal 
na každý deň rýmovaný básničku, 
úvahu, rozjímanie a kázeň na tému 
zo Svätého písma. A to všetko po-
ložil na dve a pol strany. „Takže 
človek si môže každý deň prečítať 
2,5 strany a načerpať duchovnosť,“ 
naznačil. Kniha má 992 strán a 
okrem slovenčiny je už preložená 
aj do ruského, anglického a špa-
nielskeho jazyka, povedal otec 
Soroka. Pri preklade mu najviac 
problémov robili už nepoužívaná 
lexika, turcizmy a bulharizmy. 

Vianočný koncert 
Martina Šafaříka

V Humennom predstavia duchovnú knihu Ochridský prológ

Mgr. Žofia Čopíková, MKOS Snina   

V nedeľu 9. decembra sa v Snin-
skom kaštieli uskutočnil vianočný 
koncert Martina Šafaříka. Martin 
Šafařík je finalista súťaže Českoslo-
venská Superstar 2013, veľmi cha-
rizmatický spevák a výborný hu-
dobník – predviedol sa ako skvelý 
gitarista a klavirista. Koncert bol 

rozdelený na dve časti. V prvej 
zazneli piesne z vlastnej tvorby, 
ale aj svetoznáme covery piesní 
od Eltona Johna, Queenu či iných 
českých spevákov. Druhá časť sa 
niesla v znení vianočných piesní, 
do ktorých sa zapojilo aj publikum 
a zaspievali si spolu so spevákom. 
Koncert bol príjemným spestrením 
predvianočného nedeľného večera. 

Prekladateľ knihy, otec Peter Soroka povedal, že pred 20 rokmi išiel na istý čas žiť do monastierov v Srbsku.  
Tam sa prvýkrát stretol s knihou Ochridský prológ.

Dielo s podtitulom Životy svätých, básne, úvahy, rozjímania a besedy na každý deň do sloven-
činy preložil pravoslávny duchovný Peter Soroka.    | FOTO: ARCHÍV
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Tržby si ponechal. Peniaze potom prehral v herni

Na vodičov a chodcov si posvietilo v kraji naraz 113 policajtov

Dostal chuť  na lentilkovú čokoládu, hrozí mu väzenie

Ako prežiť  bezpečne predvianočné nákupy?

mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Humenský vyšetrovateľ ob-
vinil 33-ročného Slavomíra 
zo Sniny z trestného činu 
sprenevery, ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody na jeden až 
päť rokov. Slavomír bol na 

pracovnej ceste, kde od zá-
kazníkov, ktorým rozvážal 
tovar, preberal aj finančné 
prostriedky. Prevzaté penia-
ze po návrate domov neod-
viedol svojmu zamestnáva-
teľovi, ale si ich ponechal. 
Išlo o celkovú sumu takmer 
2 900 eur. „Slavomír si tieto 

peniaze neoprávne-
ne prisvojil a prehral 
ich v jednej z poprad-
ských herní. Obvine-
ný Sninčan je stíhaný 
na slobode,“ vysvetli-
la prešovská krajská 
policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

mpo, Humenné

V popoludňajších hodinách 
5. decembra si 113 policajtov 
v Prešovskom kraji „posvie-
tilo“ na dodržiavanie usta-
novení pravidiel cestnej pre-

mávky týkajúcich sa povin-
ností vodičov voči chodcom 
a dodržiavanie ustanovení 
pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi. 
„Išlo o celokrajskú osobitnú 
kontrolu, ktorej cieľom bolo 

pozitívne ovplyvniť bezpeč-
nostnú situáciu na cestách 
Prešovského kraja. Počas 
tejto akcie bolo zistených 
227 priestupkov, z ktorých  
bolo 213 vyriešených na 
mieste v blokovom konaní 

a 14 priestupkov bolo vyrie-
šených napomenutím. Poži-
tie alkoholu nebolo zistené 
u žiadneho z účastníkov cest-
nej premávky,“ informovala 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

mpo, Humenné  

V pondelok podvečer Fran-
tišek „nakupoval“ v jednom 
z obchodných centier vo svo-
jom rodnom meste. Problém 
bol v tom, že tento mladý 
muž si čokoládku uložil do 

vrecka svojej bundy, a nie 
do košíka. Takto pripravený 
prešiel cez pokladničnú zónu 
bez zaplatenia. Škoda, ktorú 
spôsobil, bola len 1,89 eura, 
no František tak konal opa-
kovane. Za obdobný čin už 
bol v predchádzajúcich dva-

nástich mesiacoch postihnu-
tý uložením blokovej pokuty. 
Do dnešného dňa ju ale stále 
nezaplatil, a taktiež za taký 
čin už bol v predchádzajú-
cich dvadsiatich štyroch me-
siacoch právoplatne odsúde-
ný. „František bol na mieste 

zadržaný, obmedzený na 
osobnej slobode a bolo mu 
vznesené obvinenie z pre-
činu krádeže,“ informovala 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Ligdayová.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO  

Polícia upozorňuje občanov, 
aby vo vlastnom záujme ve-
novali zvýšenú pozornosť 
svojim dokladom, peňažen-
kám a nákupom. Na zníže-
nie možných rizík spojených 
s nákupmi vám ponúkame 
pár osvedčených rád: pokiaľ 
je to možné, nenoste pri sebe 
väčší obnos peňazí. Ak už 
máte pri sebe viac peňazí, 
majte ich rozdelené, vyhý-
bajte sa tlačenici a hlučným 
skupinkám, vreckári pracujú 

v skupinkách a často pri krá-
dežiach využívajú deti. Tašky 
a kabelky majte po ruke, nie 
prehodené na miestach, o 
ktorých nemáte prehľad. 
Buďte opatrní pri výbere pe-
ňazí z bankomatu, využívajte 
bankomaty v rušnejších čas-
tiach mesta, kartu si priprav-
te vopred, aby ste zbytočne 
nestrácali čas hľadaním. 
Keď vyberáte peniaze, po-
zorne sa poobzerajte okolo 
seba a overte si, či sa vo vašej 
blízkosti nepohybuje niekto 
podozrivý. Pokiaľ si potrebu-

jete nechať vo 
vozidle odlo-
žené nákupy, 
nenechávajte 
ich vystavené 
všetkým na 
očiach, odlož-
te ich podľa 
možnosti do 
b a t o ž i n o v é -
ho priestoru 
alebo ich as-
poň prikryte. 
Dodržaním týchto zásad a 
upozornení je možné predísť 
rôznym situáciám, ktoré by 

mohli predvianočné nákupy 
a prípravy na Vianoce značne 
znepríjemniť.

Čas Vianoc sa neúprosne blíži a s ním aj obdobie predvianočných nákupov.  
Zhon spojený s nákupmi však často využívajú aj zlodeji a podvodníci.

17-ročný František z Medzilaboriec neodolal mliečnej lentilkovej čokoláde, hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden a pol roka.
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Myšlienka týždňa...
„LEPŠIE JE 

MENEJ VEDIEŤ 
A SVOJ MENŠÍ 

ROZHĽAD 
DOPLŇOVAŤ 

POKOROU, NEŽ 
MAŤ CELÉ POKLADY 

VEDOMOSTÍ 
A PRITOM BYŤ 

MÁRNIVO 
SAMOĽÚBYM.”

(TOMÁŠ KEMPENSKÝ – 1380-1471; 
NEMECKÝ KŇAZ, REHOĽNÍK 
U AUGUSTINIÁNOV, MYSTIK)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (24.12.) 7:17 / 15:42 hod.
ut 7:17 / 15:43 hod.
str 7:18 / 15:43 hod.
štvr 7:18 / 15:44 hod.
pia  7:18 / 15:45 hod.
sob 7:18 / 15:46 hod.
ned 7:18 / 15:47 hod.
pon (31.12.) 7:17 / 15:47 hod.

Východ / Západ  S L N K A 
pon (17.12.) 7:13 / 15:39 hod.
ut 7:14 / 15:39 hod.
str 7:15 / 15:39 hod.
štvr 7:15 / 15:40 hod.
pia  7:16 / 15:40 hod.
sob 7:16 / 15:41 hod.
ned 7:17 / 15:41 hod.

H
E

-R
/0145
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Vybudovanie hraničného priechodu Ulič – Zábriď je na dobrej ceste

Témou konferencie Kolos 2018 bol výskum premenných hviezd  

Lea Heilová, východné Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MI PO   

Výstavba hraničného priechodu 
medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Transkarpatským regió-
nom na Ukrajine bola diskutovanou 
témou zasadnutia medzivládnej ko-
misie v Užhorode. Prešovský samo-
správny kraj sa 26. – 27. novembra 
zúčastnil 14. Zasadnutia Sloven-
sko-ukrajinskej medzivládnej ko-
misie pre cezhraničnú spoluprácu 
v Užhorode. Medzi hlavné témy pat-
ril rozvoj spoločnej hraničnej a col-
nej kontroly a malého pohraničné-
ho styku na ukrajinsko-slovenskej 
hranici. Rovnako dôležitou témou 
stretnutia bol aj rozvoj dopravnej 
infraštruktúry a modernizácia a re-
konštrukcia hraničných priecho-
dov. V záujme župy je, aby sa spolu 
s ukrajinskou stranou vybudoval 
hraničný priechod Ulič – Zábriď. 
Na modernizáciu cestného spojenia 
medzi samosprávou a Transkarpat-

ským regiónom na Ukrajine v rámci 
programu Nástroja európskeho su-
sedstva Maďarsko-Slovensko-Ru-
munsko-Ukrajina v období 2014 – 
2020 má už PSK schválený projekt 
v celkovej hodnote 4,42 miliónov 
eur. Vybudovanie tohto priechodu 
je podľa krajskej samosprávy kľúčo-
vé. A to najmä pre obyvateľov obce 
Ulič, ktorí majú síce dva kilometre 
pešo na ukrajinskú hranicu, no re-
álne musia prejsť 59 kilometrov k 
najbližšiemu hraničnému priecho-
du Ubľa – Veľké Berezné.
Dôležitým aspektom k vybudovaniu 
hraničného priechodu je aj bezpeč-
nosť a ochrana zdravia obyvateľov. 
V prípade, že by sa poškodilo jediné 
cestné prepojenie do Uličskej doli-
ny, napríklad v dôsledku živelnej ka-
tastrofy, mohlo by dôjsť k ohrozeniu 
zdravia a života obyvateľstva, k za-
blokovaniu zásobovania a všetkých 
ostatných služieb. Výstavbou cest-
ného prepojenia Ulič – Zábriď by sa 

vytvorila možnosť zásobovaniu tejto 
oblasti v krízových situáciách, a tým 
by Slovensko splnilo povinnosť po-
starať sa o potreby občanov svojho 
štátu, ktorých je v deviatich pri-
ľahlých obciach 2269. Zároveň by 
sa zabezpečilo medzinárodné spoje-
nie. Slovenská a ukrajinská medzi-
vládna komisia deklarovali, že budú 
pokračovať v riešení zriadenia hra-

ničného priechodu Ulič – Zabriď 
a podporujú túto iniciatívu, čo bolo 
oficiálne potvrdené aj v Protokole 
zo zasadnutia. Delegácia PSK sa 
v rámci návštevy Užhorodu zúčast-
nila aj odhaľovania pamätnej tabule 
Alexandrovi Dubčekovi, ktorú osa-
dili na Všeobecno-vzdelávacej škole 
s vyučovacím jazykom slovenským 
a ukrajinským v Užhorode.

tasr, Humenné    

Ústrednou témou diskusií bol 
výskum premenných hviezd, kto-
rým bolo venovaných viac ako 30 
príspevkov. Okrem toho na konfe-
rencii odzneli aj prednášky z astro-
metrie, geofyziky, výučby astronó-
mie a astroturistiky. Pre TASR to 
uviedol riaditeľ Vihorlatskej hvez-
dárne v Humennom Igor Kudzej. 
Trojdňová konferencia sa skončila 
v sobotu. Posledný deň bol venova-
ný aktivitám spojeným s prístrojo-
vým zabezpečením Astronomického 
observatória na Kolonickom sedle. 
Podľa Kudzeja sa toto podujatie 
koná v decembri preto, aby sa na 
ňom zároveň vyhodnotili celoroč-
né pozorovania a plány. Cieľom je 
vytvoriť nové pozorovacie progra-

my a kolektívy. „Na to slúži aj sa-
motná konferencia. Všetky tri dni, 
počas ktorých sa konferencia koná, 
sú naplnené novými predstavami 
o rôznych pozorovacích stážach, o 
nových hviezdach. Nie všetko sa dá 
urobiť cez internet a práve ten osob-
ný kontakt na konferencii vytvára 
vízie pozorovacích programov,“ 
povedal. Výsledky pozorovania od-
borníci z hvezdárne neprezentujú 
len na Slovensku, ale aj na konfe-
renciách v zahraničí. „Pozorujeme 
premenné hviezdy a ich rôzny typy. 
V tejto oblasti úzko spolupracujeme 
s univerzitou v Košiciach (Univerzi-
ta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
pozn. TASR), a s Astronomickým 
observatóriom v Odese, odkiaľ vy-
chádza aj ten náš hlavný pozorovací 
program, v ktorom pozorujeme ta-

kzvané interme-
diálne poláry. Sú 
to dvojhviezdy, 
ktoré menia svoju 
jasnosť v dôsledku 
toho, že sa zakrýva-
jú. Navyše dochá-
dza ku kanibaliz-
mu - jedna hviezda 
vyťahuje hmotu 
z druhej hviezdy 
a tá hmota nepadá 
na povrch tej druhej priamo, ale cez 
magnetické siločiary,“ vysvetlil Ku-
dzej. Vihorlatská hvezdáreň v Hu-
mennom bola založená v roku 1952 
a jej odborné vysunuté pracovisko 
je Astronomické observatórium na 
Kolonickom sedle v Parku tmavej 
oblohy Poloniny. Zamerané je na 
pozorovania rôznych typov pre-

menných hviezd. „Našou úlohou je 
aj poskytovať služby verejnosti. Pla-
netárium máme jedinečné hlavne 
preto, že je to jediné hybridné pla-
netárium na Slovensku,“ spresnil 
Kudzej s tým, že okrem opto-me-
chanického prístroja a od minulého 
roka disponuje aj digitálnym plane-
táriom.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má schválený projekt za viac ako 4 milióny eur

Na medzinárodnej konferencii Kolos 2018 sa zúčastnilo približne 40 odborníkov z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, 
 Českej republiky, Ruska a Slovenska. 

Podľa riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Igora Kudzeja 
sa konferencia koná v decembri preto, aby sa na nej zároveň vy-
hodnotili celoročné pozorovania a plány.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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tasr, Humenné

Zmeny súvisia s novým cestov-
ným poriadkom, ktorý platí od 
nedele (9.12.). V rámci Košického 
kraja ide o linky Košice – Molda-
va nad Bodvou mesto a Košice – 
Humenné, v Prešovskom kraji to 
budú zas linky Prešov – Humen-
né a Humenné – Medzilaborce 
mesto. „Vlaky nasadzujeme na 
jednotlivé linky podľa potenciá-
lu konkrétneho traťového úseku 
a efektivity ich budúceho nasa-
denia. Obe tieto trate sú medzi 
cestujúcimi obľúbené a vidíme 
v nich potenciál pritiahnutia no-
vých cestujúcich,“ vysvetlil pre 

TASR hovorca ZSSK Tomáš Ko-
váč dôvody, prečo sa rozhodli 
práve pre tieto linky. Všetky spo-
jenia medzi Košicami a Moldavou 
nad Bodvou mesto plánuje ZSSK 
zabezpečiť modernizovanými jed-
notkami 813/913, ktoré sú vyba-
vené kamerovým a informačným 
systémom a tromi označovačmi 
cestovných lístkov. „Na linke Ko-
šice – Humenné sú vlaky REX ra-
dené buď z DMJ 861, ktoré majú 
klimatizáciu, wifi a taktiež je v 
nich možná preprava imobilných 
cestujúcich, alebo z klimatizova-
ných vozňov Bdgteer, Bdteer a 
Bdmpeer, ktoré sú vybavené sto-
janmi na bicykle, a niektoré vy-

brané vozne disponujú aj wifi pri-
pojením, elektrickými zásuvkami 
a USB portami,“ priblížil hovorca. 
Medzi Prešovom a Humenným 
plánujú realizovať všetky spoje 
novými dieselmotorovými súpra-
vami, respektíve novými alebo 
zmodernizovanými vozňami. Ide 
napríklad o vlaky radené z DMJ 
861. „Niektoré ďalšie vlaky sú ra-
dené z klimatizovaných vozňov,“ 
dodal Kováč. Na linke Humen-
né – Medzilaborce mesto chcú 
všetky osobné vlaky zabezpečovať 
novými modernými dieselmo-
torovými jednotkami radu DMJ 
861 aj s možnosťou prepravy 
bicyklov. Tieto zmeny podľa ho-

vorcu výrazne zvýšia komfort ces-
tovania. Dĺžku trvania cesty však 
neovplyvnia. „Jazdný čas totiž na 
týchto tratiach do veľkej miery 
závisí predovšetkým od ich para-
metrov (napríklad ostrosť zákrut) 
a stavu koľajníc a ďalšej infraš-
truktúry v správe ŽSR,“ priblížil. 
Počet vozňov a celková ponúkaná 
kapacita ostane taktiež rovna-
ká. ZSSK vypravuje v Košickom 
samosprávnom kraji spolu 217, 
v susednom Prešovskom samo-
správnom kraji 381 prímestských 
vlakov. V prvom menovanom 
prevádzkuje dopravu na 450, 
v druhom na 400 kilometroch že-
lezničných tratí.

tasr, Slovensko

Zábery vo vysokom rozlíšení za-
chytávajú tieto objekty v kontexte 
krajiny. Ide o známe i menej zná-
me sídla niekdajšej šľachty, ale aj 
objekty opevnení, ktorých úlohou 
bolo chrániť územie pred nepria-
teľom. Podľa počtu hradov možno 
Slovenskú republiku považovať 
za skutočnú svetovú veľmoc. Na 
jej území je viac ako 120 hradov 
z rôznych historických období. 

V prevažnej miere ide o torzá 
stredovekých objektov, mnohé 
z hradov sú však zachované do 
takej miery, že svojím vzhľadom, 
zariadením a súčasným poslaním 
predstavujú hmatateľný odkaz 
historického a kultúrneho dedič-
stva národa. Fotoreportér TASR 
Michal Svítok zachytil na svojich 
záberoch tieto pamiatky z rôznych 
výšok i svetových strán. Záujem-
covia o históriu takto dostávajú 
možnosť vidieť z vtáčej perspek-

tívy to, čo nemohli vidieť majitelia 
ani stavitelia týchto dnes už histo-
rických objektov. „Oravský hrad 
som predtým navštívil niekoľko-
krát, ohromoval ma svojou veľko-
sťou a majestátnosťou. Mohutná 
stavba vyzerá zo vzduchu úplne 
inak. Mnohé hrady sa podarilo 
v posledných rokoch obnoviť a sú 
veľmi atraktívne. Často sme leteli 
nad hlavami turistov alebo ľudí, 
ktorí tam pracovali v rámci pro-
jektov revitalizácie,“ konštatoval 

fotoreportér. Päťdielna edícia Ro-
dinné striebro pozostáva zo 120 
fotoreportáží s takmer 900 letec-
kými snímkami z celého územia 
Slovenska. Fotoreportér TASR 
Michal Svítok ich zaznamenával 
v období septembra a októbra 
tohto roka. V priebehu realizácie 
projektu sa uskutočnilo sedem 
letov stroja Skyper GT9, ktorý 
štartoval z Letiska Očová. Pilot 
a fotoreportér vo vzduchu strávili 
celkom 16 hodín.

tasr, Humenné

Ako TASR informoval Peter 
Kudráč z OZ Róm Podskalky, 
myšlienka projektu vznikla u poľ-
ských partnerov. „Jej cieľom bolo, 
aby aj rómske deti oslavovali Mi-
kuláša vo veľkom štýle,“ vysvetlil. 
Súčasťou podujatia bol kultúrny 
program, ktorý deti pripravovali 

už niekoľko týždňov. Vystúpili 
tiež Gipsy Junex, Gipsy Angels 
Band a tanečný súbor Gipsy An-
gels. Balíčky zabezpečili partne-
ri prostredníctvom materiálnej 
a finančnej podpory. „Mladšie si 
v nich nájdu hlavne sladkosti, tí 
starší aj hygienické potreby,“ po-
vedal Kudráč. Deti sa na túto ak-
ciu veľmi tešili. Naučili sa básnič-

ky, pesničky, a aj tancovali. „Aj ta-
kýmto spôsobom ich chceme mo-
tivovať k spolupráci a rozvoju,“ 
doplnil.  Mikuláš pre všetky deti 
Podskalky, ako si podujatie orga-
nizátori nazvali, prišiel do osady 
v sobotu 8. decembra o 16.00 
h. Projekt bol v tomto roku fi-
nancovaný z Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín. 

Občianske združenie Róm Pod-
skalky sa venuje práci s rómskou 
komunitou od roku 2014. Začína-
li s mládežou, aktuálne sa zaobe-
rajú aj humanitárnou pomocou, 
realizujú vzdelávacie aktivity, 
venujú sa aj kultúre. Veľkú pod-
poru v tejto súvislosti majú podľa 
Kudráča u zahraničných partne-
rov.

Železničná spoločnosť  plánuje modernizovať vlakovú dopravu aj na tratiach do Humenného

Edícia Rodinné striebro obsahuje aj letecké zábery hradov v okrese Humenné  

Humenné: Do osady Podskalka prišiel Mikuláš, rozdal 400 balíčkov  

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje aj v Košickom a Prešovskom kraji modernizovať vlakovú dopravu. Na niektorých linkách budú jazdiť 
výlučne iba nové, respektíve modernizované vlaky.

Letecké zábery 59 slovenských hradov obsahuje prvá časť edície Rodinné striebro, ktorú pripravila Tlačová agentúra Slovenskej republiky.  
Na snímkach sú ja hrady, ktoré sa nachádzajú v okrese Humenné - hrad Brekov a hrad Jasenov.

Občianske združenie (OZ) Róm Podskalky v spolupráci s partnermi pripravilo už štvrtý ročník mikulášskeho podujatia, na ktorom sa všetkým 
deťom i mládeži rozdalo 400 balíčkov.
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-MJK-, Humenné (zdroj: VP, JPNC) 

Nazrime na chvíľu do histórie 
plávania v našom meste Hu-
menné... Za tridsaťštyri ro-
kov existencie vodných živlov 
a nadšencov tohto nádherné-
ho športu ožili s dlhoročným 
trénerom Jánom Pencákom 
už dve publikácie. Na výchove 
mládeže vo vode sa za viac ako 
štvrťstoročie podieľalo množ-
stvo trénerov, sponzorov, rodi-
čov plavcov, priateľov klubu. 
Jedným z nich je aj akciová 
spoločnosť Chemes Humen-
né, ktorej majiteľ i vedenie 
svojím spôsobom prispieva-
jú k zdarnému chodu tohto 
úspešného klubu, viditeľného 
na plaveckej mape Slovenska 
i v zahraničí. 

Plavecký oddiel odstraňoval 
najmä plaveckú negramotnosť 
detí a v oddiele sa počas 25 
rokov naučilo plávať viac ako 
2 500 detí z Humenného i oko-
lia. Zaslúžilo sa o to sedemnásť 
trénerov. Dodnes sú v klube: 
Marián Tomahogh (predseda 
klubu, tréner a rozhodca), Ján 
Pencák (tréner a rozhodca), Eva 
Rabajdová (trénerka, rozhodky-
ňa), Anton Bača (tréner a roz-
hodca), Dušan Levický (tréner 
a rozhodca), Erich Serbin (tré-
ner a rozhodca), Jozef Luksaj 
(tréner) a Magda Hrabcová 
(administratívna pracovníčka)... 
mnohí vypomáhajú aktívne pri 
súťažiach: Zoltán Kirschner 
(a už aj naši mladí odchovaní 
plavci)... (Peter Blaško, Marta 
Malá, Milan Osa, Štefan Jursa, 
Ján Filipovič, Juraj Mazúch, 
Peter Vitoslavský, Michal Boč-
ko, Zuzka Kvičalová). Všetci 
tí majú zásluhu na výchove 
desiatich majstrov Slovenska 
v žiackych kategóriách (do roku 

2009) – A. Lučkanič, N. Zelin-
ková, B. Šuščák, Ľ. Blašková, 
A. Blašková, K. Blašková, R. 
Vojník, N. Čajbiková, M. Mici-
káš, M. Babjak... ďalší šestnásti 
sa môžu pochváliť strieborný-
mi a bronzovými medailami 
z M-SR. Plavecký klub je orga-
nizátorom mnohých kvalitných 
súťaží a majstrovstiev. 
Vo vedení PK sa vystrieda-
li... Ján Vitoslavský, Zoltán 
Kirschner, Ján Pencák a Marián 
Tomahogh. Šiesti členovia hu-
menského klubu sú držiteľmi 
zlatej (Z. Kirschner, J. Pencák), 
striebornej (M. Tomahogh, J. 
Pencák) a bronzovej (L. Lancoš, 
E. Rabajdová, M. Hrabcová) 
plakety Slovenského plavecké-
ho zväzu (do r. 2009).

Z histórie...
Čím viac sa blížil termín odo-
vzdania stavby krytého kúpa-
liska v Humennom, tým čas-
tejšie funkcionári TJ Chemlon 
presadzovali myšlienku, že pri 
TJ by mal vzniknúť aj oddiel 
plaveckých športov (OPŠ). Ná-
zory boli rôzne, podľa niekto-
rých plávanie v meste nemalo 
tradíciu ani trénerov a zbytoč-
ne by odčerpávalo financie. Aj 
napriek tomu bol vytvorený 
prípravný výbor, jeho členovia 
pod vedením V. Lauruského pri-
pravili dôvodovú správu, ktorú 
napokon výbor TJ akceptoval. 
Vznik plaveckého oddielu pod-
porili aj riaditelia škôl a učilíšť 
v meste, i združenia rodičov. 
Prípravný výbor zložený z ľudí, 

ktorí s pretekárskym plávaním 
nemali skúsenosti sa zišiel 25. 6. 
1984. Bol poverený výborom TJ 
Chemlon založiť OPŠ a vytvo-
riť podmienky pre jeho činnosť, 
získať trénerov a od 1. 9. 1984 
plávanie rozbehnúť. 
Svoju činnosť začalo športo-
vé stredisko pod vedením Z. 
Kirschnera, L. Lancoša a M. 
Malej v októbri 1984. Na zá-
klade náboru žiakov tretích 
ročníkov ZŠ vybrali tréneri 21 
chlapcov a 13 dievčat. Základný 
výcvik trval do konca r. 1984. Na 
návrh V. Lauruského bol 20. 12. 
1984 zvolený prvý výbor OPŠ: 
J. Vitoslavský, M. Kopča, M. 
Mikolaj, Z. Kirschner, J. Belej, 
E. Kohútová a M. Tomahogh. 
Vedením školského športového 
strediska plávania pri ZŠ Jána 
Švermu bol poverený Milan 
Osa. Prvý predseda výboru OPŠ 
s metodikom TJ, A. Geletkom, 
pripravili plán činnosti. Získa-
vanie trénerov, rozhodcov a ich 
školenie i snaha uskutočniť prvé 
výbery plaveckých nádejí od-
dielu určite neboli jednoduché...

Už mnohé plavecké sezóny 
môže vedenie PK Chemes po-
kojne pracovať a pripravovať 

tréningový či súťažný proces 
svojich zverencov aj vďaka bez-
platnému užívaniu kancelárie 
v administratívnej budove spo-
ločnosti Chemes, a. s., aj vzhľa-
dom na to, že bazény sa nachá-
dzajú len zopár desiatok metrov 
od spomenutých priestorov. Ur-
čite nie nezanedbateľným bol 
aj tohtoročný finančný dar od 
majiteľa spoločnosti, vďaka 
ktorému môžu naše mladé talen-
ty napredovať a tréneri pracovať 
a zdravo vychovávať plaveckú 
mládež. 

„Aj keď som ako dieťa nastú-
pila na plavecký výcvik v čase, 
kedy som už plávať vedela dob-
re (mokré vysvedčenie 27. 10. 
1986), kvalitnú „hybnosť“ del-
fína a gymnastické základy som 
získala u môjho trénera Jána 
Pencáka, ktorému aj touto ces-
tou ďakujem (aj po tridsiatich 
dvoch rokoch). Samozrejme, iba 
matne si spomínam aj na Mari-
ána Tomahogha či Evku Rabaj-
dovú, ktorých som na svojich 
tréningoch pravidelne stretáva-
la, no aktívnym priateľom klubu 
i plávania som dodnes.“ (autor-
ka článku)

(Pokračovať budeme v najbliž-
šom vydaní nášho týždenníka, 
už v novom roku 2019)

VODA PATRÍ NÁM... PLAVECKÝ KLUB CHEMES A TRIDSAŤŠTYRI ROKOV PLÁVANIA V HUMENNOM
Odstránili plaveckú negramotnosť, objavili talenty a vychovali majstrov, zbierajú ocenenia

Jeden z majstrov Slovenska v plávaní, Martin Babjak, s trénerom Jánom Pencákom. 
| FOTO ARCHÍV PKCH
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(mtgh), -MJK-; Nové Zámky, FOTO ARCHÍV PKCH 

Potom v piatok 7. decembra v popo-
ludňajších hodinách postupne rozvírili 
bazénovú vodu pretekári zo 45 klubov 
z celej republiky, 108 chlapcov a 124 
dievčat, ktorí sa nominovali na tieto 
majstrovstvá. 
Dvanásťročný Dominik Luksaj zís-
kal titul „Majster SR pre rok 2018“ 
- v disciplíne 200 metrov prsia časom 
2:39.17 minút. K zlatej medaile si 
priplával aj striebro v prsiach na polo-
vičnej 100-m trati (1:14.04 min.) a bronz 
v polohovke na 100 m (1:10.21 min.). 
Štvrtý dohmatol v motýliku na 100 met-
rov (1:12.39 min.) a piaty v polohovke 
na 200 metrov (2:35.60 min.). Vo všet-
kých disciplínach prekonal svoje osobné 
rekordy, ktoré znamenajú aj nové oddie-
lové rekordy. 
Timotej Leško doplával 100-m polo-
hovku na štvrtej pozícii a dosiahol čas 
1:12.53 minút. V krauliarskych disciplí-
nach prekonal oddielové rekordy, no ani 
to nestačilo na stupeň víťazov - 100 m 
VS (1:02.25 min., piate miesto), 50 m 
VS (28.44 sekúnd, šieste miesto), 200 m 
VS (2:18.48 min., siedme miesto), 400 
m VS (5:07.44 min. ôsme miesto) na 
Slovensku.
Jedenásťročný Oliver Verba stál na 
stupni víťazov trikrát - striebro si vy-
plával v motýliku na 100 metrov ča-
som 1:12.57 minút, bronz v polohovke 
na 400 metrov časom 5:43.22 minút 

aj v motýliku na 200 metrov časom 
(2:52.06 min.). Všetky tieto výkony sú 
zároveň novými oddielovými rekorda-
mi.  
Matúš Adamec príjemne prekvapil 
v prsiarskej disciplíne na trati 200 met-
rov a časom  3:01.35 min., tento výkon 
ho postavil na bronzový stupeň víťazov. 
Valerie Semotamová doplávala 200 
m prsia v novom oddielovom rekorde 
3:07.17 minút, čo ju ale zaradilo tesne  
za stupeň víťazov, na štvrté miesto. Šies-
ta doplávala polohovku na 100 metrov 
a siedma prsia na 100 metrov. 
Mária Balogáčová v motýlikárskych 
disciplínach na 100 i 200 metrov skon-
čila na rovnakej, šiestej pozícii.
Výkony v štafetách znamenali to, že 
každý náš plavec si v nedeľu 9. de-
cembra viezol domov z majstrovstiev 
republiky striebornú medailu.  Plavci 
PK CHEMES sa v štafetách  dvakrát 
postavili na strieborné stupne víťazov. 
Polohovú štafetu 4 x 50 metrov zaplá-
vali chlapci v zložení: Adamec, Luksaj, 
Verba, Leško za 2:11.19 minút a skon-
čili za plavcami z klubu ORCA Brati-
slava. Polohovú mix štafetu v zložení: 
Semotamová, Luksaj, Balogáčová,  
Leško  zaplávali naši za 2:15.86 minút 
a stáli na stupňoch víťazov za považsko-
bystrickými plavcami.
Zo 40 štartov, ktoré plavci z PK Che-
mes Humenné absolvovali na majstrov-
stvách, v 34 prípadoch si zlepšili osobné 
rekordy. V hodnotení pretekárov podľa 

bodov FINA sa Dominik Luksaj umiest-
nil  so 433 bodmi na piatom mieste 
a Oliver Verba na ôsmom mieste s 323 
bodmi. 
Naši mladí plavci nás úspešne reprezen-
tovali na vrcholnom republikovom pod-
ujatí, opäť zviditeľnili naše mesto a do 
povedomia dostali náš klub Chemes na 
plaveckej mape Slovenska na popredné 
miesta. 
Ďakujeme trénerom, rodičom  plavcov 

a všetkým priaznivcom plávania v Hu-
mennom za spoluprácu v roku 2018. 
Poďakovanie patrí mestu Humenné, za-
mestnancom plavárne, CVČ Dúha, na-
šim sponzorom  a mediálnym spolupra-
covníkom za podporu. Šťastné a veselé 
Vianoce, a úspešný nástup do nového 
roka 2019, našim plavcom prajeme pev-
né zdravie, chuť a odhodlanie trénovať 
a súťažiť.

Plavec DOMINIK LUKSAJ – Majster SR pre rok 2018
Do Nových Zámkov vycestovali 11 a 12-roční plavci Plaveckého klubu CHEMES  Humenné na Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších 

žiakov v krátkom 25- m bazéne. Štyria chlapci a dve dievčatá už vo štvrtok 6. decembra sa vydali na západ Slovenska  
s trénermi Mariánom Tomahoghom a Jozefom Luksajom.
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MsKS – DOM KULTÚRY

ČAS RADOSTI A VESELOSTI
Spevácky zbor Mesta Humenné, 
SZUŠ Múza... Benefičný koncert 

a vernisáž predajnej výstavy. Vystúpia 
sólisti: Z. Dirbáková, Z. Sedláčková, 

K. Kováčová, M. Havriľaková, L. 
Sedláček. – v utorok 18. decembra 
o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. 

VIANOČNÁ POHĽADNICA
Výstava detských výtvarných prác... 
– potrvá do 7. 1. 2019 vo vestibule 

MsKS.

ADVENTNÉ NEDELE 2018 
Mužská spevácka skupina PAR-

OBČACI. – v nedeľu 23. decembra 
o 15.00 hod. na námestí pri Fontáne 

lásky.

BRAVÚRA
Výstava ručných prác: Helena Va-

jsová. Nevšedné detské hračky, pre-
cízne vypracované detaily a pridaná 

hodnota navyše. Potrvá do 30. decem-
bra vo výstavnej sieni DK. 

VIHORLATSKÁ KNIŽNICA

RUSÍNI
Výber z dlhoročného tematického 

projektu, fotografa Humenčana 
Tomáša Leňa – v priestoroch VK 

potrvá do konca januára 2019.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

AGROART ZÁHRADY
Prierezová výstava výtvarníka Petra 
Králika z Michaloviec... maľba, fo-

tografia, trojrozmerné objekty prezen-
tujúce umelecký pohľad na pôsobenie 

človeka v rámci premien agrárnej 

krajiny. – v galerijných priestoroch 
VM potrvá do 27. 1. 2019.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od na-
jstarších dochovaných vyobrazení 

štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine 

z obdobia druhej polovice XVII. 
storočia po dnešok. Súčasťou vys-

tavovaných fotografií sú aj doposiaľ 
nezverejnené snímky pochádzajúce 
z rodinného albumu potomkov An-

drássyovcov žijúcich v Kanade. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

(VIANOČNÉ PRÁZDNINY ŠKOLÁKOV 
23. 12. 2018 – 7. 1. 2019)

17. 12.  KORNÉLIA
18. 12.  SLÁVA, SLÁVKA 

(Medzinárodný deň 
poštovej známky a filatelie / 
Medzinárodný deň migrantov)

19. 12.  JUDITA 
(OSN deň pre spoluprácu 
Juh - Juh)

20. 12.  DAGMARA
 (Medzinárodný deň ľudskej 

solidarity
21. 12. BOHDAN
22. 12. ADELA
23. 12. NADEŽDA
 - 4. adventná nedeľa
24. 12. ADAM, EVA
 - ŠTEDRÝ DEŇ (deň 

pracovného pokoja)
25. 12. 1. SVIATOK VIANOČNÝ
 (deň pracovného pokoja)
26. 12. ŠTEFAN
 - 2. SVIATOK VIANOČNÝ
 (deň pracovného pokoja)
27. 12. FILOMÉNA, FILOMÉN
28. 12. IVANA, IVONA
 - Sviatok svätých Neviniatok, 

mučeníkov
29. 12. MILADA, JONATÁN
30. 12. DÁVID
 - Deň vyhlásenia Slovenska za 

samostatnú cirkevnú provinciu 
(pamätný deň)

31. 12. SILVESTER

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
17. 12.  PAMELA / ARINA
18. 12.  TERRENCE / PARIS
19. 12.  AIDA / SMARAGD
20. 12.  MARTY / HARRY
21. 12.  RITANA / SMOKEY
22. 12.  HARDY / PERLA
23. 12.  SHIRLEY / GOJA
24. 12.  FIMEA / MIKULÁŠ
25. 12.  NERO / CHRIS
26. 12.  WENDY / KARO
27. 12.  LEO / SIA
28. 12.  RIKY / BATUL
29. 12.  TRAMP / DICK
30. 12.  TORNÁDO / TONNY
31. 12.  CASSIE / EDMOND

Byť podnikateľom či riadiť firmu je každým rokom 
náročnejšie. Neuľahčuje to ani legislatíva ukladajúca 
podnikateľom a spoločnostiam ďalšie povinnosti, ktoré 
musia plniť,  napríklad na úseku BOZP, ochrany pred 
požiarmi a civilnej ochrany. 

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

Ušetrite si čas pri hľadaní služieb autorizovaného 
bezpečnostného technika, technika požiarnej 

ochrany a technika civilnej ochrany.

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

                               Ing. Pavol Jendroľ, konateľ

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

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

Odteraz nájdete všetky služby, ktoré vaša firma potrebuje, na jednom mieste.

Autoškola - AM, B, BE

Školiace stredisko – školenia obslúh strojov a zariadení

Bezpečnostnotechnická služba

Technik požiarnej ochrany

Civilná ochrana
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V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

10. 12.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
11. 12.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(17. – 23. 12. 2018)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut, str 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut 12.00 – 20.00 hod.
str - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy

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

Keď v advente inovať je na stromoch, mala 
by byť budúci rok bohatá ovocná úroda.

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé 
budú kukuričné lusky v čase zberu.
Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  

na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.
Keď na Narodenie Krista (24. 12.)  

na nebíčku je veľa hviezdičiek, budúci rok 
urodí sa veľa kureniec.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) slnko 
toľko intenzity dodá, kým gazda koňa 
zapriahnuť stihne, snáď dobrá úroda 

zemiakov bude.
Pekná chvíľa na sv. Štefana (26. 12., prvý 
mučeník Cirkvi) sľubuje hojnú oberačku.

PRANOSTIKA

(jac)

P R Á C A

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby 
v Humennom. Základ od 2,759 
€/hod. + variabilná zložka 
(dochádzkový bonus od 50 do 
175 € + príplatky + odmeny).  
Informácie na tel. č. 0948 901 
201, 0904 901 632.

HE-R/0132

 � Ak ste komunikatívni, fle-
xibilní, máte stredoškolské 
vzdelanie  a sami chcete roz-
hodovať o výške svojho príj-
mu... zavolajte na tel. č. 0911 
931 205.

HE-R/0144

 � Práca v DREVOVÝROBE 
– každý druhý deň, mzda 530 
eur (v čistom). Zároveň prij-
meme vedúceho do drevový-
roby. Info na tel. č. 0905 256 
038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E
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Chcem si   
P R E N A J A Ť

G A R Á Ž   
(aj bez elektriny), 
kdekoľvek v Humennom, 

avšak prioritne na Sídlisku II.

Tel. 0911 913 074
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

H
E/0047

H
E-S/0042

Keď vietor duje na Štefana, nebude víno 
na budúci rok chutné.

Šedivý svätý Ján (27. 12., apoštol) veští 
dobrý rok.

O Mláďatkách (28. 12., sviatok svätých 
Neviniatok, mučeníkov) aj deň sa 

omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, bude, 

zrejme, v maštaliach prázdno.
Mnoho hviezd na Troch kráľov (6. 1., 
Sväté Bohozjavenie Pána) na nebi - 

mnoho zemiakov na poliach.
Ak je na Troch kráľov jasno,  

zdarí sa pšenica i ovocie. 

12. 12.  SCHNEIDER - OC Avenue,
 Štefánikova ul. 16
13. 12.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
14. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
15. 12.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
16. 12.  CENTRUM,
 Námestie slobody 67
17. 12.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 21
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-MJK-, (vasia); Humenné 

V piatok 14. decembra večer 
privítali humenskí futsalisti  
v rámci 4. kola II. Slovenskej 
futsalovej ligy počtom hráčov 
oklieštené družstvo Partizán 
Bardejov. Aj keď už sa zdalo, 
že Humenné poľahky zvíťa-
zí, hostia gólmi v II. polčase 
výsledok zdramatizovali. Di-
váci videli množstvo šancí. 
V skvelej diváckej kulise sme 
mali možnosť vidieť nádherné 
akrobaticko-tanečné futbalo-
vé výkony na domácej palu-
bovke MŠH Angels Humenné.

II. SFL – Východ; 4. kolo

ANGELS HUMENNÉ – 
BARDEJOV

5:4 (3:0)

Góly: Vlado Voroňak 2, Dušan 
Janko, Marek Zlacký, Jozef 
Skvašík – Dávid Belunek, Ľu-
bomír Pangrác Piter, Ladislav 
Stachura, Tomáš Kiseľ.
Rozhodovali: Š. Molitoris – Pa. 
Buc, pred 650 divákmi.
ANGELS: Martin Dudič -  Vla-
dimír Voroňak, Tomáš Opie-
la, Marek Zlacký, Miroslav 
Porvaznik, František Sitarčik, 
Lukáš Križanovský, Dárius Po-
pik, Dominik Matta, Jozef Skva-
šík, Dušan Janko. 
PARTIZÁN BŠK – futsal: 
Dávid Pillár – Dávid Belunek, 
Branislav Šimčo, Ľubomír 
Pangrác Piter, Pavol Vaľko, La-
dislav Stachura, František Knap, 
Vladimír Havrila, Jakub Bialon-
čik, Tomáš Kiseľ.

Prvýkrát jasali domáci fanú-
šikovia už v 30. sekunde, keď 

ideálnu prihrávku D. Janka 
zužitkoval kapitán „anjelov“ 
Skvašík - 1:0. Opielova strela 
skončila tesne vedľa, Križanov-
ského vychytal na dvakrát bran-
kár Pillár. V 6. minúte po osi  
Opiela – Zlacký - Križanosvký 
chýbal len gól v sieti hostí, kto-
rý na čiare odvrátili. Hostia sa 
do vyloženej šance dostali až 
v 7. minúte, kedy tutovku Kis-
eľa vychytal agilný Dudič. Na 
opačnej strane bol proti  Skva-
šíkovi brankár Pillár, následne 
z protiútoku Stachura prestrelil. 
V 12. minúte vypálil Zlacký, ale 
Pillár bol opäť pozorný. Domáci 
brankár Dudič podržal svojich 
pri šanciach Knapa. V 15. mi-
núte sa individuálne presadil 
Skvašík, ktorý „nabil“ Jankovi, 
no ten minul odkrytú časť brá-
ny hostí. O minútu sa do listiny 
strelcov zapísal Voroňák, ktorý 
nemal problém zasunúť loptu do 
prázdnej brány, keď mu ideálne 
prihrával Popik - 2:0. Tretí gól 
do svätyne hostí padol dve mi-
núty pred koncom prvého pol-
času, keď akciu na jeden dotyk 
Skvašík – Križanovský – Janko  
premenil posledný menovaný - 
3:0. 
Po zmene strán, v 22. minúte 
vybojoval loptu pri čiare Bia-
lončik, našiel Beluneka a hos-
tia sa vrátili do zápasu - 3:1. 
Domáci po inkasovanom góle 
zvýšili tlak, no strely Popika a 
Janka zlikvidoval Pillár. V 27. 
minúte zachytil chybnú rozo-
hrávku hostí Voroňak a prudkou 
strelou zvýšil na 4:1. O minútu 
neskôr brankár hostí neudržal 
prudkú strelu Mattu a Zlacký 

už nemal problém skórovať - 
5:1. Od tohto momentu domáci 
poľavili, čo bola voda na mlyn 
pre hostí.  V 31. minúte vyžil 
chybu obrany Pangrác - 5:2. O 
dve minúty bol na konci krásnej 
akcie Kiseľ - 5:3. V 34. minúte 
postupoval sám na Pillára D. 
Janko, no úspešnejší bol bran-
kár. To isté sa zopakovalo o mi-
nútu neskôr, keď Pillár podržal 
Bardejov pri tutovke Voroňaka. 
Päť minút pred koncom brankár 
hostí vyhodil loptu na Stachuru, 
ktorý sám pred Dudičom znížil 
kontaktným gólom na 5:4. Do-
máci si už jednogólový náskok 
ustrážili, aj keď treba uznať, 
že na konci zápasu chýbalo len 
málo a stretnutie mohlo skončiť 
nerozhodne...

Jednoznačný výsledok „anjelom“ 

Z hľadiska MŠH v piatok večer sledoval športovo zaujímavé stretnutie aj nový primátor mesta 
Humenné, Miloš Meričko, s rodinkou.   | FOTO MJK

Dušan Janko potom, čo si „vylovil“ loptu zo 
siete súpera po svojom góle.  | FOTO MJK

Stálica humenského futbalu a futsalu, Tomáš Opiela.   | FOTO MJK
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zdramatizovali bardejovskí „partizáni“ 

Kompletné vedenie domáceho futsalového tímu i obe striedačky občas vytrápil aj hlavný 
rozhodca.   | FOTO MJK

Aj pri trojgólovom rozdiele mal tréner Angels Humenné, p. Vasilenko, stále čo poradiť  svojim 
zverencom.   | FOTO MJK

Jozef Skvašík sa tiež radoval z jedného gólu.  | FOTO MJK

Humenský futsal má novú mládežnícku podporu, hlasom, povzbudzovaním i bubnami.  
 | FOTO MJK

Kapitán „anjelov“, Jožko Skvašík, v zovretí súpera.   | FOTO MJK

Agilný Vlado Voroňák si najprv „usadil“ Pillára a potom s prehľadom dobyl bránu hostí.  
 | FOTO MJK
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-MJK-; Humenné; FOTO MJK (HE - SNV) 

ST. NICOLAUS 
1. HOKEJOVÁ LIGA - 27. kolo

MHK HUMENNÉ 
 – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Góly: 53. (PH1) Jakub Cibák (1:3 
– Vrábeľ, Krempaský) – 24. (PH1) 
Marek Nagy (0:1 – Koky, L. Olejník), 
38. Marek Nagy (0:2 – Olejník L., M. 
Olejník), 39. František Koky (0:3 – 
Pishchalnikov, Findura), 60. Branislav 
Zwick (1:4 – Vartovník, Ondov).
R: M. Mihaľov – J. Riš, M. Janiga. D: 
450.
Strely: 34-27. Zákroky brankára: 
24-33. Presilovky: 1/5 – 1/5. Oslabe-
nia: 4/5 – 4/5. Vylúčenia: 6-6.
MHK: Stanislav Škorvánek – M. On-
drej, Ch. Michalčin, V. Solomonchak, 
G. Bylina, M. Baláž – Ľ. Patlevič, A. 
Mačkovič, F. Vaško, S. Babynets, I. 
Fedorko – J. Cibák, M. Krempaský, O. 
Jokeľ, F. Vrábeľ, R. Žitný – A. Palacko, 
J. Kamenický, M. Krajňák, D. Markuš, 
Š. Majerník. Tréner: Milan Staš.
HK: Filip Surák – M. Krmenčík, A. 
Zekucia, B. Zwick, L. Vartovník, M. 
Ondov – M. Vantroba, J. Soveľ, L. 
Olejník, M. Nagy, M. Olejník – J. Ky-
čák, B. Cvengroš, M. Findura, F. Koky, 
Pa. Pishchalnikov – G Murashov, E. 
Halász, A. Polomský. Tréner: Dávid 
Káňa.

28. kolo

MHK HUMENNÉ  
– MHC Mikron NOVÉ ZÁMKY B

0:12 (0:5, 0:3, 0:4)

Góly: 6. Roman Žitný (0:1 – Vrábeľ, 
Cibák), 8. Gleb Bylina (0:2 – Krem-
paský, Babynets), 9. Oliver Jokeľ (0:3 
– Vrábeľ, Majerník), 16. Denis Markuš 
(0:4 – Kamenický, Vaško), 16. Filip 
Vrábeľ (0:5 – Michaličn), 26. Sergii 
Babynets (0:6 – Bylina, Solomon-
chak), 27. Ivan Fedorko (0:7 – Vaško, 
Markuš), 35. Ivan Fedorko (0:8 – By-
lina), 45. Filip Vaško (45. Fedorko, 
Mačkovič), 46. Sergii Babynets (0:10), 
48. (PH2) Martin Krajňák (0:11 – Ci-
bák, Majerník), 52. Jaroslav Šiňanský 
(0:12 – Hudák, Majerník).

29. kolo

MHK HUMENNÉ  
– HC PREŠOV

4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 7. Filip Vrábeľ (1:0 – Cibák, 
Krempaský), 33. Marcel Baláž (2:1 
– Krajňák, Hudák), 45. (PH1) Filip 
Vaško (3:1 – Hudák, Michalčin), 50. 
(PH1) Roman Žitný (4:2 – Markuš, 
Vrábeľ) – 13. Patrik Halama (1:1 – 
Magdolen), 49. (PH1) Patrik Halama 
(3:2 – Španko, Dubina).
R: Pe. Korba – V. Wolf, M. Ordzoven-
ský. D: 425.

Michalovce 30 22 2 2 4 159:61 72
Topoľčany 30 18 6 1 5 128:61 67
Martin 30 18 3 2 7 135:77 62
Dubnica n/V 29 18 1 2 8 128:71 58
Skalica 29 14 6 3 6 130:78 57
HC Bratislava 30 15 1 5 9 111:76 52
Humenné 30 14 1 5 10 132:89 49
P. Bystrica 29 10 4 3 12 101:94 41
Spiš. N. Ves 30 11 3 4 12 88:95 40
Trnava 30 7 1 1 21 77:123 24
Prešov 30 4 1 0 25 62:147 14
N. Zámky B 30 0 0 0 30 27:300 0
HK Orange 20 11 4 0 1 6 32:38 13

Náročný súper spod Spiša nepustil Humenčanov k slovu. 
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Aj touto cestou 

ĎAKUJEME
zákazníkom, obchodným  
partnerom, zamestnancom  
a priateľom našej spoločnosti 
za priazeň a vernosť našej značke, 
za spoluprácu v roku uplynulom.

Želáme vám,  
aby nadchádzajúci rok 2019
bol pre vás i vašich blízkych  
niečím výnimočný, naplnený zdravím  
a šťastím, pokojom i úspechom.

MPC Cessi a. s., Spišská Nová Ves

Zabolel aj inkasovaný gól do prázdnej brány domácich

štart a cieľ:  
Park mieru – Lesopark Hubková

prezentácia:  
9.30 - 11.00 hod.šatne: MsKS

štart: -10.30 hod. žiaci;
-11.30 hod. dospelí

dĺžka trate: 5 km / povrch: asfalt
kategórie:  predškoláci * žiactvo 

* dorast + juniori/-ky * muži:  
A (do 39 r.), B (nad 40 r.), C (nad 50 

r.), D (nad 60 r.), E (nad 70 r.) * ženy: 
F (do 39 r.), G (nad 40 r.), H (nad 50 r.)

info: 
Š. Peregrim (0908 346 458),
stefanperegrim@gmail.com

online registrácia –
http://beh.sk/pretek/silvestrovsky 

-beh-humenne-10/

SILVESTROVSKÝ BEH V HUMENNOM – XXXVII. ročník
31. decembra 2018 (pondelok)
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Vždy raz v roku...
prichádza jedinečná chvíľa, keď pocítime, 
že na svete nie sme sami,
keď sú si všetci blízki, 
tak vtedy sú Vianoce.

Všetkým ľuďom dobrej vôle milostiplné a pokojné
vianočné sviatky v kruhu najbližších,
zdravia, šťastia, lásky, porozumenia  
a úspechov do nadchádzajúceho roku 2018

praje kolektív redakcie týždenníka

Veríme, že nám zachováte svoju čitateľskú priazeň aj v roku 2019.


