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V nemocnici získajú pacienti 
informácie ako v hoteli 

V Nemocnici Svet zdravia Humenné spustili do prevádzky recepciu, ktorá bude slúžiť pacientom a 
návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu.

Milan Potocký, Humenné

Pacienti a ich rodinní prísluš-
níci, ktorí prichádzajú do hu-
menskej nemocnice, získajú 
všetky potrebné informácie 
na jednom mieste. V zdravot-
níckom zariadení slávnostne 

otvorili recepciu, ktorá roz-
sahom poskytovaných infor-
mačných služieb pripomína 
hotelovú recepciu. „Mala by 
priniesť väčší komfort a lep-
ší štýl komunikácie s naším 
pacientom. Na tomto jednom 
mieste by mal dostať všetky 

potrebné informácie o ne-
mocnici, či už o oddeleniach, 
výkonoch, o platbách, vyba-
viť si svoje podnety, prípad-
ne sťažnosti, straty a nálezy. 
V podstate dostať komuni-
kačný a informačný servis na 
jednom mieste, aby nemusel 

chodiť po celej nemocnici,“ 
uviedol riaditeľ nemocnice 
Marián Béreš a pokračoval: 
„Do nemocnice často pri-
chádzajú pacienti s obavami 
o svoje zdravie a život. Zria-
denie recepcie vnímame ako 

Chcú preveriť stav starých 
stromov

Humenčanov trápia zničené 
autobusové prístrešky

  Viac na str. 8  Viac na str. 3

pokračovanie na str. 2
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ďalší ústretový krok k pa-
cientovi, ktorému poskytne-
me asistenciu, nasmerujeme 
ho v neznámom prostredí a 
dáme mu pocit, že sa o neho 
niekto postará od vstupu do 
nemocničných dverí“.

Informačný servis na 
jednom mieste 
Nová recepcia sa nachádza 
vo vestibule nedávno zrekon-
štruovaného internistického 
pavilónu, pôvodne pavilónu 
LDCH, v ktorom je najvyšší 
počet nemocničných lôžok 
a rovnako aj pacientov. „Túto 
budovu sme si vybrali, pre-
tože je v nej najviac sústre-
dených pacientov. Máme tu 
takmer 180 lôžok. A keďže 
sme nemocnica pavilónové-
ho typu, museli sme si vybrať 
takéto miesto, kde je sústre-
dených najviac pacientov,“ 
zdôraznil Béreš. Zamestnan-
ci recepcie poskytnú pacien-
tom informácie o prevádzke 
nemocnice, rozsahu zdra-
votnej starostlivosti jednotli-
vých oddelení a ambulancií, 
nadštandardných službách 
alebo o dopravnej zdravot-
nej službe. Pomôžu im pri 
orientácii v nemocnici a pri 
riešení krízových situácií. Na 
recepcii bude súčasne možné 
realizovať všetky platby za 
nadštandardné výkony a iné 
služby. Béreš je presvedče-
ný, že pacienti budú recepciu 
využívať. „V nemocniciach je 
tradične najväčší pohyb ľudí. 
Možno po autobusových sta-
niciach a obchodoch, a ob-
chodných reťazcoch predpo-
kladám, že to budú rádovo 
desiatky a desiatky pacientov 
denne,“ povedal Béreš. V 
prvej fáze budú zamestnanci 
recepcie k dispozícii v pra-

covných dňoch od 7.00 do 
15.30 hod.. „Ten pohyb pa-
cientov poobede je naozaj 
oveľa menší, sú to v zásade 
ľudia, ktorí sú hospitalizova-
ní, prípadne nejaká návšteva. 
Pokiaľ bude záujem, budeme 
uvažovať aj o prevádzke non-
stop, aj počas víkendov,“ do-
dal Béreš. Kaplnku, ktorá sa 
nachádzala vo vestibule, pre-
sťahovali na piate poschodie 
na oddelenie dlhodobo cho-
rých. 

Recepcie zavedú vo 
všetkých nemocni-
ciach
V rámci svojich služieb bude 
recepcia poskytovať aj infor-
mácie o službách zdravotnej 
poisťovne Dôvera, ktorá celý 
projekt finančne podpori-
la. Projekt novej recepcie si 
vyžiadal celkovú investíciu 
v hodnote takmer 15-tisíc eur. 
Recepcie hotelového štan-
dardu zaviedol Svet zdravia 
v spolupráci so zdravotnou 
poisťovňou Dôvera v nemoc-
niciach v Trebišove, Spiš-
skej Novej Vsi a v Žiari nad 
Hronom. Okrem humenskej 
nemocnice sa nové recepcie 
vybudovali tento rok i v Ga-
lante, Vranove nad Topľou a 
v Rožňave. „Aj keď zdravotná 
starostlivosť v našich nemoc-
niciach je na vysokej úrovni, 
dobrý dojem často kazí ne-
útulné prostredie a zasta-
rané vybavenie. Renovácia 
nemocničných priestorov je 
jedným z našich dlhodobých 
projektov. Verím, že nové 
recepcie prinesú do nemoc-
nice nový štandard a pacienti 
ich ocenia,“ vysvetlil Martin 
Kultan, generálny riaditeľ 
zdravotnej poisťovne Dôve-
ra. „Ukazuje sa to ako veľ-
mi potrebná miestnosť, bod 
kontaktu pre pacienta. Po-

stupne chceme v spolupráci 
so Svetom zdravia, aby všet-
ky nemocnice mali takúto 
základnú a dobrú službu pre 

pacientov. Predpokladám, 
že budúci rok sa tie recepcie 
stanú štandardom všade,“ 
dodal Kultan.

Pokračovanie zo strany 1

Novú recepciu spustili slávnostne do prevádzky riaditeľ nemocnice Marián Béreš 
a generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.   | FOTO MIPO

Recepcia ako v hoteli. Pacienti tu dostanú všetky potrebné informácie na 
jednom mieste. | FOTO MIPO

V nemocnici získajú pacienti informácie ako v hoteli
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mpo, Humenné

So svojimi obavami sa obrátili 
na samosprávu počas verejného 
stretnutia, ktoré absolvovali so zá-
stupcami magistrátu, technických 
služieb, správy rekreačných a špor-
tových zariadení a mestskej polície. 
„Stromy sú už staré. Obávame sa, 
že keď bude silnejší vietor alebo 
búrka, môžu poškodiť náš maje-
tok, oplotenie alebo dom,“ povedala 
Humenčanka. Monika Pastoráková 
z Odboru dopravy, životného pros-
tredia a mestskej zelene Mestské-
ho úradu v Humennom vysvetlila, 
že obyvatelia sa musia obrátiť na 
Rímskokatolícku farnosť Všet-
kých svätých v Humennom, ktorá 
je správcom kalvárie. „Kalvária je 
mimo vlastníctva mesta, je vlast-
níctvom cirkvi. Nebol by problém, 
keby to bolo naše, ale je to cirkevné. 
Kalvária je pamiatkovo chránená,“ 
povedala Monika Pastoráková na 
stretnutí s obyvateľmi Domašan-
skej ulice. Upozornila, že cirkev 
musí mať zároveň súhlasné stano-
visko Krajského pamiatkového úra-
du v Prešove. Kaplán z Rímskoka-

tolíckej farnosti Všetkých svätých 
v Humennom informoval, že pod-
netom obyvateľov sa budú zaoberať 
až po príchode dekana Františka 
Mariňáka, ktorý bol uplynulý týž-
deň na pracovnej návšteve v Ríme. 

Stromy už pílili počas re-
konštrukcie kalvárie 
Problémy s niektorými stroma-
mi sa objavili už počas samotnej 
rekonštrukcie kalvárie, ktorá sa 
zrealizovala v rokoch 2013 a 2014. 
Komplexnou rekonštrukciou pre-
šli kaplnky, vstupná časť kalvá-
rie a kostol. Kaplnku, pri ktorej je 
štvrté zastavenie, poškodil strom 
a korene ho vychýlili z osi. Preto 
počas rekonštrukcie celú kaplnku 
rozobrali a nanovo postavili v línii 
s ostatnými kaplnkami. V celom 
areáli vtedy spílili šesť starých stro-
mov. Pri vstupe do areálu kalvárie 
je umiestnený informačný panel, 
na ktorom je zachytená história 
kalvárie. Malý kalvársky kostol so 
šiestimi kaplnkami bol postavený 
na svahoch v severnej časti nad 
mestom ešte v roku 1758. Postavený 
bol zo zbierok veriacich a z nadácie 

humenského de-
kana Martina Iva-
novicsa. Po viac ako 
130 rokoch, keď bol 
kostol v dezolátnom 
stave, presne v roku 
1891 postavili na 
jeho mieste nový 
kostolík, ktorý za-
svätili Sedembo-
lestnej Panne Má-
rii. Pred kostolom 
postavili tri kríže 
– kamenný s liati-
novým korpusom 
ukrižovaného Je-
žiša a po stranách 
dva drevené kríže 
s plechovými figú-
rami lotrov. Ďalšie 
kaplnky  boli posta-
vené na kalvárii v 
rokoch 1911 – 1912, 
keď bola vykonaná 
celá oprava kalvár-
skeho kostola, sta-
rých kaplniek a postavenie nových. 
Tým kalvária získala spolu 13 mu-
rovaných kaplniek, ktoré znázorňu-
jú jednotlivé zastavenia s výjavmi 

Krížovej cesty prostredníctvom ko-
vových reliéfov. Samotný kalvársky 
kostol je 14-tym zastavením, preto-
že je v ňom umiestnený Boží hrob. 

Bibiana Bilšáková, Humenné

Z iniciatívy Rady Európy v Štras-
burgu sa Európsky deň jazykov 
oslavuje každoročne 26. septem-
bra už od roku 2001. My vieme, že 
zvládnutie cudzieho jazyka nie je 
vždy jednoduché. Aby sme sa pre-
svedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť 
aj hravou formou, alebo aby sme si 
možno len dodali trochu chuti, či 
inšpirácie do ich učenia, pripravili 
sme si na našej škole, na ZŠ Hrn-

čiarska v Humennom, svoj Jazyko-
vý deň plný aktivít.

Predviedli znalosti v 16 
jazykoch
Žiaci I. aj II. stupňa si preverova-
li svoju slovnú zásobu pri riešení 
krížoviek, hlavolamov, priraďova-
čiek, ale aj pri tvorení cudzojazyč-
ných slov i viet. Prváci z tried pre 
mimoriadne nadané deti pripravili 
krásny vláčik, ktorý prezentoval 
jednotlivé krajiny, druháci sa mohli 
pýšiť úžasnými žabkami, ktoré boli 

nositeľkami vlajok Európskeho dňa 
jazykov. Nadaní tretiaci predviedli 
svoje jazykové znalosti v šestnás-
tich jazykoch a prekonávali rých-
lostný rekord v skladaní puzzle 
mapy Európy. Štvrtáci nám okrem 
moderátorského slova ponúkli 
virtuálnu návštevu miest, ktoré 
navštívili: New York a Škótsko.

Práce už zdobia vestibul 
školy
Naši žiaci boli tiež kreatívni pri 
kreslení obrázkov a tvorení pro-

jektov, ktoré už zdobia vestibul pri 
vchode do budovy školy. V niekto-
rých triedach sa žiaci pomocou kví-
zových otázok dozvedeli niečo viac 
o jazykoch všeobecne. Pri učení 
sa cudzích jazykov by sme si mali 
čoraz viac uvedomovať to, že ich 
znalosť nám uľahčuje život. Uľah-
čuje nám ho pri cestovaní, štúdiu, 
otvára nám nové pracovné príleži-
tosti, ale aj mysle, a tak prispieva k 
porozumeniu medzi ľuďmi, pretože 
jazyky by mali ľudí spájať, a nie roz-
deľovať.

Chcú preveriť stav starých stromov

Európsky deň jazykov v triedach pre mimoriadne nadané deti

Obyvatelia rodinných domov z Domašanskej ulice v Humennom, ktorí susedia s kalváriou, sa obávajú, že ich 
domy a oplotenia môžu poškodiť staré stromy. 

Na Základnej škole Hrnčiarska v Humennom pripravili Jazykový deň plný aktivít.

Kalvária nie je majetkom mesta. O výrube prípadne oreze 
stromov môže rozhodnúť rímskokatolícka cirkev a Krajský 
pamiatkový úrad v Prešove. | FOTO MIPO

Obyvatelia, ktorí bývajú na konci Domašanskej ulice, sa obávajú, že 
staré a obrovské stromy môžu poškodiť ich majetok. | FOTO MIPO
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Milan Potocký, Kaluža

Zemplínska šírava patrila v uply-
nulých dňoch hasičským záchra-
nárom z rôznych kútov Slovenska. 
Na brehoch, ale aj na  hladine 
východoslovenského mora súťaži-
lo takmer sto hasičov. Nechýbali 
medzi nimi aj hasiči zo Záchran-
nej brigády HaZZ v Humennom. 
Záchranári súťažili vo vodnom 
slalome na člne, v poskytnutí prvej 
pomoci a v požiarnom útoku. 
Jednotlivé súťažné disciplíny sa 
odohrávali v rekreačnom stredis-
ku Hôrka na Zemplínskej šírave. 
Hlavný rozhodca Marián Kováč 
informoval, že zo 14 družstiev boli 
najlepším tímom hasiči z Krajské-
ho riaditeľstva HaZZ v Košiciach, 
ktorí súťažili pod veliteľskou tak-
tovkou krajského riaditeľa Jozefa 

Fedorčáka. Na druhom mieste 
skončili záchranári z KR HaZZ 
v Trenčíne a na treťom záchranári 
z Nitry. Prezident HaZZ Alexan-
der Nejedlý uviedol, že súťaž bola 
určená administratívnym pracov-
níkom hasičského zboru a nie pre 
zásahových hasičov. „Táto súťaž 
nebola súťažou zásahových ha-
sičov, ale hasičov, ktorí pracujú 
v kanceláriách, aby sme ich trošku 
rozhýbali, aby sme urobili taký 
teambuilding, aby si vymenili skú-
senosti, ako to funguje v každom 
kúte Slovenska. Práve preto táto 
súťaž. Myslím si, že je to dobré, ak 
sa raz za rok stretnú aj títo ľudia. 
Boli tu všetky tímy z krajských ria-
diteľstiev a zariadení hasičského 
a záchranného zboru. Títo ľudia sa 
nemajú možnosť stretnúť za celý 
rok. Maximálne možno vo svojej 

oblasti na porade. 
Táto súťaž účelovo 
spája práve ľudí, 
ktorí logisticky za-
bezpečujú hasičský 
záchranný zbor. Je 
to aj o tom. Musím 
povedať, že títo 
ľudia zabezpeču-
jú, aby záchranný 
a hasičský zbor vô-
bec fungoval, aby 
hasiči mohli ísť na 
výjazd. Práve títo 
ľudia zabezpečujú 
všetko potrebné. 
Sú to referenti 
z úrovne kraja, 
okresov a riadite-
lia,“ vysvetlil Ne-
jedlý. 

TASR, Štrbské Pleso 

Svetový deň cestovného ruchu 
si Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska pripomenula dnes 
v športovom areáli na Štrbskom 
Plese. Podujatie spojilo vyvr-
cholenie letných kampaní Pre-
šovského kraja, nechýbala ko-
runovácia víťaza a Beh za Tatry. 
„Dnes sme na Štrbskom Plese 
ocenili víťazov našich dvoch kam-
paní LEGENDARIUM 2 a Obja-
vuj Prešovský kraj. Obe hodnotí-
me ako veľmi vydarené a tešíme 
sa, že množstvo ľudí objavovalo 
Prešovský kraj zvlášť s hrou a so 
zbieraním nálepiek s legenda-
mi Prešovského kraja. Zapojilo 

sa nám veľmi veľa detí, rodičov 
a rodín a tešíme sa aj z toho, že 
od subjektov dostávame spätnú 
väzbu, že účasť v projekte si veľ-
mi pochvaľovali, aj pocítili nárast 
návštevníkov, ktorí na miesto 
vycestovali práve pre získanie 
nálepky do albumu alebo pre lo-
kalizáciu v hre,“ uviedla mana-
žérka KOCR Barbora Čechová. 
Ako prezradila, „najväčším ob-
javiteľom Prešovského kraja 
v kampani Objavuj Prešovský 
kraj bol Jozef Tremko, ktorý 
navštívil neuveriteľných 250 
miest a hral všetkých 570 úloh. 
Do plného počtu bodov mu chý-
balo len pár bodíkov, ktoré stra-
til pri kvízových otázkach. Sme 
veľmi radi, že máme takýchto 

objaviteľov Prešovského kraja 
a že si vychutnali drevené kos-
tolíky alebo Tatry, veľmi zaujala 
aj Snina, Humenné a tie me-
nej známe miesta Prešovského 
kraja, ktoré ľudia objavili a užili 
si pekné leto,“ doplnila Čechová. 

Podujatie pokračovalo Behom za 
Tatry pre deti aj dospelých. Časť 
účastníckeho poplatku putuje 
na výsadbu stromčekov v Tat-
rách. Organizátori pripravili tiež 
disciplínu beh so psom a pre naj-
menších beh od hríbika k hríbiku.

Na Šírave súťažili hasiči z celého Slovenska

Deň cestovného ruchu mal v Tatrách podobu oceňovania  

O Pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Slovenskej republiky zabojovali  
aj humenskí záchranári

Najväčším objaviteľom Prešovského kraja v kampani Objavuj Prešovský kraj bol Jozef Tremko, ktorý 
navštívil neuveriteľných 250 miest.

Výkony záchranárov sledoval na Šírave aj samotný 
prezident HaZZ Alexander Nejedlý.  | FOTO MIPO

Záchranári súťažili vo vodnom slalome na člne, v poskytovaní prvej 
pomoci a v požiarnom útoku. Na celoslovenskej súťaži nechýbali aj 
hasiči zo Záchrannej brigády v Humennom.  | FOTO MIPO
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TASR, Rovné

Ten tvrdil, že v katastrálnom území 
obce Rovné došlo k neoprávnenému 
zakopaniu uhynutého hovädzieho 
dobytka, a to neďaleko miestne-
ho družstva. „Polícia prijala trestné 
oznámenie, v ktorom vedie konanie. 
Vykonávame šetrenie a preverujeme 
všetky oznámené skutočnosti, ako aj 
skutočnosti, ktoré by sa mohli tohto 
prípadu týkať,“ vysvetlila pre TASR 
prešovská krajská policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová.

Farmu skontrolovali aj 
veterinári 
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa (RVPS) v Humennom vykona-
la na základe žiadosti polície úradnú 

veterinárnu kontrolu na farme Rov-
né v spoločnosti CO.BE.R.PLUS. Tá 
bola zameraná na zistenie nakladania 
s vedľajšími živočíšnymi produktmi. 
„Fyzickou kontrolou na mieste bolo 
zistené, že mimo areálu farmy sa 
nachádza zakopaný kus hovädzieho 
dobytka a staršie zvyšky kostí rebier 
a rúrových kostí končatín,“ informo-
vala TASR Paulína Kojnok zo Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy 
SR. Podľa jej slov zviera pochádza 
z kontrolovanej farmy a uhynulo 17. 
septembra. Vlastník, držiteľ zvie-
rat, nezabezpečil nahlásenie úhynu 
na RVPS Humenné, ani odber vzor-
ky miechy na laboratórne vyšetrenie 
BSE, ani odstránenie živočíšnych 
vedľajších produktov v schválenej 
prevádzke - kafilérii, čím došlo k po-

rušeniu zákona o veterinárnej starost-
livosti v znení neskorších predpisov. 
Ako uviedla Paulína Kojnok, voči 
spoločnosti sa začne správne kona-
nie a bude jej uložená pokuta. RVPS 
Humenné nariadila kontrolovanému 
subjektu zabezpečiť likvidáciu nájde-
ného uhynutého hovädzieho dobytka 
a ostatkov kostí cestou spracovateľ-

ského podniku a doklady o likvidácii 
predložiť RVPS do štvrtka (29.9.). Z 
firmy sa Tlačovej agentúre SR poda-
rilo skontaktovať len s prokuristom, 
ktorý sa pre médiá podľa vlastných 
slov vyjadriť nemôže.  Podľa zdroja 
TASR to nie je jediný prípad takéhoto 
nakladania s hovädzím dobytkom na 
spomínanej farme.

mpo, Víťazovce

Doposiaľ nestotožnený páchateľ z 22. 
na 23. septembra vošiel na neoplo-
tený pozemok pri rodinnom dome v 
obci Víťazovce v okrese Humenné, 
odkiaľ bez použitia násilia odcudzil 
sedemročného športového koňa ryš-

iaka. Majiteľovi koňa, 32-ročnému 
mužovi z obce Víťazovce, bola kráde-
žou spôsobená škoda vo výške naj-
menej 1 000 eur. Poverený príslušník 
OO PZ Humenné začal trestné stíha-
nie pre prečin krádeže. Informoval 
prešovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

db, Humenné

Všetci účastníci cestnej premávky sa 
musia pripraviť na sťažené podmien-
ky na cestách s častejšími hmlami, 
dažďom a v dôsledku toho na mokrú 
či namrznutú vozovku. Lepšie je byť 
pripravený ako prekvapený, polícia 
preto prináša niekoľko užitočných 
rád, ktoré prispejú k bezpečnej jazde 
a k dojazdu do šťastného cieľa. Tento 
rok už prišlo na slovenských cestách 
o život 37 chodcov, 10 cyklistov, 19 
motocyklistov, 94 vodičov a ich spo-
lujazdcov. 

Najčastejšie chyby chodcov 
Patrí medzi ne náhly vstup na vo-
zovku z chodníka, krajnice, okraja 
vozovky bez rozhliadnutia, zlý odhad 
vzdialenosti a rýchlosti vozidla, pre-
chádzanie mimo priechod často aj 
krížom cez štyri pruhy, podcenenie 
reflexných prvkov na oblečení. Chodci 
by mali predvídať, prechádzať cez ces-

tu na miestach na to určených, vyhý-
bať sa rizikovým úsekom, nepreliezať 
zábradlia a neriskovať. Povinnosťou 
chodcov idúcich po krajnici alebo po 
okraji vozovky je mať za zníženej vidi-
teľnosti na sebe viditeľne umiestnené 
reflexné prvky alebo mať oblečený 
reflexný bezpečnostný odev nielen 
mimo obce, ale aj v obci. 

Kam umiestniť reflexné 
prvky
Polícia odporúča použiť reflexné prv-
ky na strane tela, ktorá je privrátená 
k vozovke, nie ku krajnici. Reflexné 
predmety umiestniť najlepšie blízko 
ku kolenám a do úrovne pásu, na 
ramene, cyklisti tiež na prilbu a na 
bicykel. Reflexné nálepky nalepiť na 
podrážky topánok, bicykle, korču-
le, prilby, kolobežky, školské tašky, 
barle či kočíky. Deťom na oblečenie a 
školské tašky. Zabezpečiť im doplnky 
vybavené reflexnými a fluorescenč-
nými bezpečnostnými prvkami. 

Najčastejšie chyby cyklistov 
Je to jazda bez svetiel, bez reflexných 
prvkov, jazda na bicykli mimo obce 
bez prilby do (15 rokov povinnosť aj v 
obci), po nesprávnej strane vozovky a 
výnimočná nie je ani jazda v skupin-
kách vedľa seba a jazda pod vplyvom 
alkoholu. Ak rodičia berú dieťa na 
výlet bicyklom, dieťa treba mať vždy 
pred sebou na očiach, aby mohli jeho 
jazdu ovplyvniť prípadným upozor-
nením. Treba dbať na to, aby bolo 
dostatočne chránené - prilbou, chrá-
ničmi na končatiny, reflexnými prv-
kami na odeve. 

Nástrahy pre vodičov 
V jesennom období je to akvaplaning, 
keď medzi pneumatikou a vozovkou 
je viac vody, ako dezén zvládne, auto 
začne „plávať“ a stáva sa neovláda-
teľným. Správna reakcia je dať nohu 
z plynu a zošliapnuť spojku. Vyrov-
nať volant, až pneumatika dosadne 
na vozovku. Počas hmly by ste mali 

zase znížiť rýchlosť a zvýšiť vzdiale-
nosť medzi vozidlami. Zapnúť hmlové 
svetlá, počas jazdy v kolónach stačí 
prvý a posledný v rade, aby neboli 
oslepení ďalší vodiči. Nečakané a ne-
predvídateľne riziko najmä v noci 
a ráno predstavuje aj zver. V tomto 
období je aj zvýšené riziko šmyku, 
pretože po poľnohospodárskych stro-
joch zostáva znečistená cesta od blata 
a lístia. Riziko predstavujú aj zberači 
plodov. Stromy pri cestách lákajú 
„zberačov“, ktorí nechávajú na ceste 
pohodené bicykle, káričky a pobehu-
júce deti. Vodiči by mali v sťažených 
poveternostných podmienkach najmä 
predvídať, prispôsobiť rýchlosť poča-
siu aj svojim schopnostiam, sledovať 
situáciu hlavne v okolí zastávok, škôl 
a nákupných centier, kde je zvýšený 
pohyb chodcov a cyklistov. Informo-
vala hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru SR Denisa Baloghová.

Na farme v Rovnom našli zakopaný hovädzí dobytok 

Zmizol športový kôň

Na cestách striehne v jeseni na vodičov a chodcov veľa nástrah 

Humenská polícia vyšetruje prípad, ktorý na linku 158 nahlásil 44-ročný muž z obce Vyšný Hrušov.

Pre toto ročné obdobie sú typické nižšie teploty často spojené s prízemným mrazom, hmlou a zníženou viditeľ-
nosťou. Vodiči by si mali dávať pozor aj na zberačov plodov, lesnú zver a poľnohospodársku techniku.
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mpo, Humenné

Veriaci Humenčania sa svoji-
mi modlitbami a náboženský-
mi piesňami pripojili k inicia-
tíve aktivistov z kresťanských 
spoločenstiev a vyjadrujú tak 
svoj postoj k životu aj na ve-
rejných priestranstvách. Pod 
zastrešením Národného po-
chodu za život sa aktívne za-
pojili do projektu 9 mesiacov 
za život, ktorý odštartoval 25. 
marca tohto roku a potrvá do 
25. decembra. Stovky veria-
cich sa v blízkosti nemocníc 
po celom Slovensku spoločne 

modlia za nenarodené deti. 
Veriaci chcú týmto spôso-
bom predovšetkým prinášať 
nádej, ohlasovať radosť zo ži-
vota a stáť pri opustených de-
ťoch, ako stála Mária s Jánom 
pri opustenom Ježišovi. Na 
problematiku nenarodených 
detí upozorňujú aktivisti aj 
plagátmi a transparentmi. 
Jedným z hlavných myšlie-
nok veriacich aktivistov je vý-
rok sv. Jána Pavla II.: „Nalie-
havo je potrebná veľká mod-
litba za život, modlitba, ktorá 
by prenikla celý svet.“ Veriaci 
Humenčania sa modlia pred 

hlavným vchodom do ne-
mocnice každý pracovný deň 

o desiatej hodine dopoludnia.

Ján Mičovský, Humenné

Niet ani divu, Klub vojenskej 
histórie Beskydy, ktorý zalo-
žili a vedú, svojimi výkonmi 
už dávno prekročil hrani-
ce amatérskeho nadšenia. 
Ich obdivuhodné vedomosti 
sprevádzali v túto sobotu  šty-
ridsiatku poznania chtivých 
Humenčanov, ktorú oboha-
tili aj hostia z Michaloviec, 
Žiliny i Trebišova. Humenné 
bolo počas Veľkej vojny, ako 
ju nazývali naši starí otcovia, 
mestom, kde sa niekoľko dní 
lámala história, keď ruské 
vojská prekvapivým útokom 
obsadili jeho nemalú časť. 
Úspech útoku však prav-
depodobne prekvapil aj sa-
motných útočníkov, ktorí po 
hlbokom prieniku na územie 
Uhorska nedokázali svoje 
predné línie vojensky zaistiť. 
To spôsobilo, že sa tu kon-
com novembra 1914 vytvo-

rila mimoriadne dramatická 
situácia s neistým koncom. 
Jej priebeh spoznávali účast-
níci ďalšieho pokračovania 
Humenských chodníčkov na 
šiestich zastávkach. Začali 
na železničnej stanici, ktorá 
sa zachovala v nezmenenej 
podobe. Práve tadiaľto pre-
chádzal strategický dopravný 
koridor, ktorým putovali na 
front tisícky vojakov. Medzi 
nimi aj Jaroslav Hašek, kto-
rého slávny román však tro-
cha nenáležite posunul naše 
vnímanie obrovskej vojnovej 
tragédie do oblasti komédie. 
Druhou zastávkou bol želez-
ný cestný most ponad Labo-
rec, ktorý sa ocitol v centre 
záujmu oboch bojujúcich 
strán. Je to dnes už technic-
ký klenot, ktorý si však začína 
pýtať nový náter. Rovnako 
by krajší šat svedčil historic-
ky druhej najvzácnejšej bu-
dove humenského námestia 

– reštaurácii Vihorlat, ktorá 
bola v čase vojny noblesným 
hotelom pre vyšších dôstojní-
kov. Tu bola tretia zastávka, 
z ktorej bolo dovidieť aj na 
kótu Sokolej. Táto sa do si-
tuačnej mapy zapísala veľmi 
výrazne, keď sa jej dobytie  
rakúsko-uhorským vojskom 
stalo zlomovým bodom ce-
lej operácie. Zastávka pri 
kaštieli bola pripomienkou 
vojnového lazaretu, ktorý 
tu dal zriadiť gróf Andráši. 
Azda najdramatickejšie bo-
jové scény si mohli putujúci 
predstaviť na kalvárii, ktorou 
bol vedený  dôležitý, no ne-
úspešný útok vojakov Jeho 
c.k. Veličenstva. Až operácia 
vedená z juhu, cez už spomí-
nanú kótu Sokolej, priniesla 
definitívne oslobodenie mes-
ta. Záverečná, šiesta zastávka 
patrila cintorínu obetí Veľ-
kej vojny z rokov 1914-1918, 
o ktorom sa viacerí účastníci 

dozvedeli po prvýkrát. Pôso-
bivé boli slová sprievodcov, 
ktorí upozornili na jedineč-
ný fakt, že na tomto cintorí-
ne leží vedľa seba vyše 1200 
bojovníkov bez toho, aby 
boli oddelení podľa nepria-
teľských línií. Zaznievalo 
z toho silné posolstvo, že na 
oboch stranách zničujúcej 
vojny padli ĽUDIA, ktorých 
oddeľovalo len to, že každý 
za iného panovníka. Minútou 
ticha, položením kvetov, za-
pálením sviečok a rozhodnu-
tím účastníkov pravidelne si 
pietne pripomínať aj  týchto 
nespravodlivo zabúdaných 
vojakov, ktorí už vyše 100 ro-
kov ležia nad naším krásnym 
mestom, sa druhé putovanie 
Humenskými chodníčkami 
skončilo. Pre organizátorov 
bolo povzbudivé, že účastníci 
sa rozchádzali s otázkou, kam 
budú viesť tie nasledovné. 
Nuž, nechajte sa prekvapiť...

Modlitbami bojujú za životy detí aj v Humennom

Po stopách Veľkej vojny

Do projektu 9 mesiacov za život sa zapojili aj Humenčania.

Organizátori z neformálneho združenia „Príď a poznaj“ si nemohli pre túto tému vybrať lepších sprievodcov. 
Martin Drobňák a Radoslav Turík nielenže o Prvej svetovej vojne veľa vedia, ale sú aj majstrami slova.  

Ne snímke veriaci počas spoločnej modlitby pred humenskou nemocnicou.  | 
FOTO MIPO
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Obyvatelia sídliska Dubník 
kritizovali zlý stav autobuso-
vých prístreškov na stretnu-
tiach s vedením mesta. Mno-
hé plechové prístrešky sú 
podľa nich v katastrofálnom 
stave. Šesťdesiatdvaročná 
Ľubomíra Vatľaková uvied-
la, že najhoršia zastávka na 
sídlisku je v blízkosti ošet-
rovateľského centra a zaria-
denia sociálnych služieb na 
Starinskej ulici. Plechový 
prístrešok je prehrdzavený a 
postriekaný sprejermi. Nie-
ktoré plechy z obvodového 
plášťa zastávky sú uvoľnené 
a z lavičiek trčia aj vytrhnu-
té kovové tyče. „To nielen tá 
je v zlom stave, ale všetky 
zastávky,“ dodal obyvateľ 
Dubníka. Viceprimátor An-
drej Semanco na stretnutí 
uviedol, že v rámci verejnej 
obchodnej súťaže má byť 
v meste zrekonštruovaných 
9 prístreškov. „Na niektoré 
zastávky sú schválené penia-
ze. Nevidím v tom nejaký ne-
riešiteľný problém,“ povedal 
viceprimátor.

V meste vybudovali a vy-
novili 20 zastávok
Mnohé zastávky mestskej 
hromadnej dopravy (MHD)
prešli v posledných dvoch 
rokoch výraznou rekonštruk-
ciou. Mesto začiatkom roka 
2014 podpísalo zmluvu so 
spoločnosťou euroAWK, kto-
rá sa zaviazala, že na vlastné 
náklady vybuduje a opraví 
20 prístreškov, na ktorých 
následne umiestni svoje re-
klamné zariadenia. Spoloč-
nosť získala do prenájmu na 
10 rokov 13 zastávok. Firma 
sa zaviazala opraviť a zabez-
pečovať údržbu už postave-
ných prístreškov MHD vo 
vlastníctve mesta, na ktoré 
umiestnila reklamné zaria-
denia. EuroAWK prevádzku-
je autobusové prístrešky vo 
viacerých mestách na Slo-
vensku. V Humennom  zre-
konštruovala prístrešky na 
Ul. Ševčenkovej, Mierovej, 1. 
mája, Budovateľskej, Bres-
tovskej, Laboreckej, Sokolov-
skej, Košickej a Hrnčiarskej. 
Nové prístrešky postavila na 
Sninskej, Laboreckej a Mie-
rovej ulici. 

jf, Humenné

Vihorlatské múzeum 
v Humennom pozýva cte-
nú verejnosť na  výstavu 
fotografií slovenského 
autora Jozefa Česlu v ga-
lerijných priestoroch mú-
zea. Vernisáž výstavy sa 
za účasti autora uskutoční 
dňa 7. októbra o 16. hodi-
ne v Galerijnej sieni Ores-
ta Dubaya Vihorlatského 

múzea v Humennom. Vý-
stava Jozefa Česlu (1950) 
- fotografa, lektora, pred-
sedu fotografických slo-
venských i medzinárod-
ných súťaží,  premiérovo 
sprístupňuje v Humen-
nom veľkoformátový čier-
no-biely cyklus s názvom 
Tajomné savany africké. 
Fotograf Jozef Česla žije v 
Starej Ľubovni a profesio-
nálne sa venuje reklamnej 

a voľnej fotografii. Výsta-
va fotografií africkej príro-
dy potrvá vo Vihorlatskom 
múzeu v Humennom do 

30. novembra 2016. In-
formovala Jana Fedičová 
z Vihorlatského múzea 
v Humennom.

Humenčanov trápia zničené autobusové prístrešky

Tajomné savany africké

Viaceré autobusové prístrešky mestskej hromadnej dopravy na sídlisku Dubník sú podľa miestnych obyvateľov v dezolátnom stave.

Výstavu fotografií Jozefa Česlu si môžete pozrieť vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Z lavičiek trčia kovové tyče. | FOTO: MIPO

Plechové zastávky na sídlisku Dubník sú podľa obyvateľov 
v katastrofálnom stave. | FOTO: MIPO
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Milan Potocký, Humenné  

Spoločnosť Merkury Market má 
sieť stavebno-remeselných mar-
ketov v juhovýchodnom Poľsku a 
na Slovensku. Najbližšie má svoje 
predajné centrá v Michalovciach, 
Prešove a v Košiciach. Od júna 
spustila firma výstavbu obchodné-
ho centra aj v Humennom. Merku-
ry Market sa špecializuje na predaj 
výrobkov určených na úpravu, 
renováciu a zariadenie bytov a do-
mov. Na trhu so stavebným mate-
riálom a výrobkami pre zariadenie 
interiérov pôsobí od roku 1991. Od 
začiatku svojej činnosti sa spoloč-

nosť Merkury Market Slovakia, s. r. 
o., zaoberá predajom výrobkov pre 
zariadenie interiérov a stavebných 
materiálov. Spoločnosť má na Slo-
venku 18 prevádzok. Nové nákup-
né centrum v lokalite Suchý Jarok 
v Humennom má stáť do konca 
tohto roka. Investor počíta s vy-
tvorením približne 30 pracovných 
miest. Spoločnosť už od augusta 
rozbehla nábor zamestnancov. 
Úspešní uchádzači budú zaškole-
ní v predajniach v Michalovciach, 
Košiciach alebo Prešove. Firma sa 
zaviazala, že v súvislosti s výstav-
bou centra vybuduje v meste aj 
dve zastávky pre mestskú hromad- nú dopravu a nové detské ihrisko.

pz, Humenné

V auguste 2016 odštartovala Sloven-
ská republika podľa zákona o e-Go-
vernmente proces aktivácie elektro-
nických schránok pre firmy (právnic-
ké osoby). Od januára budúceho roka 
bude štát s firmami komunikovať 
elektronickou formou – prostredníc-
tvom štátnych e-schránok. Proces ak-
tivácie štátnej e-schránky sa u práv-
nickej osoby v súčasnosti uskutočňuje 
prvým prihlásením konkrétnej  osoby 
/konateľ, štatutár/ oprávnenej na prí-
stup a disponovanie s elektronickou 
schránkou. Od 1. januára 2017 budú 
schránky firiem aktivované na doru-
čovanie automaticky aj bez prihláse-
nia a pošta od štátnych inštitúcií bude 
doručovaná do týchto schránok.  
V praxi to znamená, že konkrétny zá-
stupca právnickej osoby, ktorý začne v 
mene právnickej osoby komunikovať 
so štátom elektronicky, sa prihlási cez 
portál www.slovensko.sk. Na tento 
úkon je však potrebný autentifikačný 
prostriedok – elektronický občiansky 
preukaz s čipom /tzv. eID karta/, v 
prípade cudzincov s pobytom na Slo-

vensku elektronický doklad o pobyte /
tzv. eDoPP karta/. Doklad si občania 
SR vybavia či aktivujú na každom z 
86 pracovísk oddelení dokladov a evi-
dencií Policajného zboru, cudzinci na 
oddeleniach cudzineckej polície. V 
prípade, že platnosť starého občian-
skeho preukazu bez čipu je menej ako 
180 dní, nový elektronický získate 
bezplatne. V opačnom prípade uhra-
díte správny poplatok 4,50 eur v pla-
tobnom kiosku na pracovisku. 
Ak už ste držiteľom elektronického 
občianskeho preukazu alebo dokla-
du o pobyte, ktorý však používate 
iba  klasickým spôsobom, môžete si 
ho na ktoromkoľvek oddelení dokla-
dov /cudzinci na cudzineckej polícii/ 
aktivovať bezplatne. Z pohľadu po-
užívateľa ide o zadanie 6-miestneho 
bezpečnostného osobného kódu, tzv. 
„BOKu“. Prostredníctvom BOKu sa 
pomocou čítačky kontaktných elek-
tronických čipových kariet prihlásite 
na portál www.slovensko.sk, a tým sa 
dostanete do štátnej e-schránky. Po-
kiaľ ju máte aktivovanú na doručova-
nie, prijímať i prezerať úradnú poštu 
môžete už v súčasnosti. Používateľské 

softvéry pre prácu s elektronickým 
občianskym preukazom si stiahnete 
zo stránky https://www.slovensko.
sk/sk/na-stiahnutie.
Základné informácie o elektronickom 
občianskom preukaze s čipom a o čí-
tačkách nájdete na http://www.minv.
sk/?tlacove-spravy&sprava=od-de-
cembra-2013-vydava-slovenska-re-
publika-elektronicke-obcianske-pre-
ukazy-eid-karty
Pri tejto príležitosti si dovoľujeme 
upozorniť zástupcov právnických 
osôb, ktorí budú od januára 2017 po-
vinne komunikovať so štátom elektro-
nicky, a stále nemajú vybavený auten-
tifikačný doklad /eID, eDoPP/, aby 
využili možnosť vybaviť si doklad bez 
stresu z čakania na oddelení dokla-
dov, bežného v závere roka. V tomto, 
ešte stále prechodnom období, získate 
výhodu vyskúšať si prácu so štátnou 
e-schránkou, nadobudnete zručnosť 
a pohodlne rozhodnete, ktoré osoby 
vo vašej firme splnomocníte prístu-
pom do štátnej e-schránky. Nezabú-
dajte, že aj splnomocnený potrebuje 
aktivovaný občiansky preukaz s či-
pom.

Polícia štandardne vydáva doklady do 
30 dní, v súčasnosti sa však ich výdaj 
realizuje v rozmedzí 18 až 22 dní. Pri 
prevzatí dokladu požiadajte o certifi-
káty potrebné k vytvoreniu zaruče-
ného elektronického podpisu, ktorý 
využijete najmä pri množstve e-slu-
žieb poskytovaných štátom. Odpo-
rúčame vám využiť službu doručenia 
dokladu do vlastných rúk kuriérom. 
V takom prípade požiadajte o aktivá-
ciu bezpečnostného osobného kódu 
BOK už pri podávaní žiadosti o vyda-
nie dokladu, aby ste sa na pracovisko 
dokladov nemuseli znovu vracať kvôli 
aktivácii. V prípade otázok týkajúcich 
sa aktivácie či práce s elektronickou 
schránkou, neváhajte využiť služby 
Ústredného kontaktného centra na 
stránke www.slovensko.sk, alebo na 
čísle +421 2 35 803 083. K dispozícii 
je aj kontaktný formulár a videonávo-
dy na https://www.slovensko.sk/sk/
navody/videonavody.
V prípade akýchkoľvek otázok sa mô-
žete obrátiť aj na Callcentrum MV SR 
v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 
hod. na čísle 0800 222 222, alebo 
e-mailom na callcentrum@minv.sk

Merkury Market plánujú dostavať do konca roka

Vybavenie občianskeho preukazu s elektronickým čipom nenechávajte na poslednú chvíľu

Výstavba Obchodného centra Merkury Market v Humennom je v plnom prúde. Stavbu plánujú dokončiť v decembri 2016.  

Od januára budúceho roka bude štát s firmami komunikovať elektronickou formou – prostredníctvom štátnych e-schránok.

V novom Obchodnom centre Merkury Market v Humennom by malo po 
dokončení nájsť prácu 30 ľudí. | FOTO MIPO
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-MJK- Humenné

Súžitie prírody a človeka... Nemá tvár, ale 
s dušou. Niekto by mi mohol oponovať, že 
zviera nemá dušu, ale ja tvrdím opak. Každý 
živý tvor má srdce i dušu. Verejnosť si 4. 
október pripomína ako Svetový deň zvierat 
– World Animal Dad (WAD) od roku 1931 
(Európska konferencia ekológie vo Florencii). 
Zároveň je tento deň sviatkom sv. Františka 
z Assisi – patróna ochrancov prírody, zvierat 
a vtákov. 
Každoročne pripravujú organizácie zamerané 
na ochranu zvierat, ako aj útulky či zoologické 
záhrady pre zvieratá i jednotlivcov poduja-
tia, ktorými chcú naplniť poslanie Svetového 
dňa zvierat. Nádherným príkladom sú nielen 
dobrovoľníci po celom svete, ktorí sa starajú 
o opustené, postrelené či iným spôsobom 
„zranené“ zvieratká, ale aj našincovi určite 
známa česká speváčka a herečka Marta 
Kubišová. Zastrešuje organizáciu „Psí život“ 
v ČR, ktorej poslaním je pomáhať psíkom 
a mačičkám, ktorých majitelia sa dostali do 
ťažkej životnej situácie alebo sa pohybujú na 
okraji spoločnosti a nedokážu sa tak o svo-
je zvieratko dostatočne postarať. Zvieracou 
patrónkou Psieho života je Aranka Bengoro 
Šargo, oriešok zachránený z rómskej osady 
v Trebišove, kríženec, ktorý to dotiahol až na 
záchranárskeho psa. 
Oslava života zvierat v každej podobe – Oslava 
vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat - Pri-
pomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej 
úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote; od 
poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, 
pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho 
do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú 
– Uvedomenie si rozmanitého spôsobu, akým 
zvieratá obohacujú náš život a v neposlednom 

rade vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží. 
Z počutia či vlastnej skúsenosti však poznáme 
aj ohavné prípady týrania zvieratiek v rôznych 
podobách, či už úmyselného fyzického, cez 
nedovolené pytliačenie na ohrozené druhy, 
vyrubovanie pralesov a nám už tak udomác-
nené ničenie atmosféry (s čím sú spojené 
klimatické zmeny), veľkopriemyslový rybolov 
v nádherných (do istého času neporušených) 
hlbinách oceánov, ktorý tak deštruktívne 
narúša podmorský život našej planéty, nehov-
oriac o haváriách ropných tankerov či plošín... 
Našťastie, existujú ešte na našej živej planéte 
oblasti, zatiaľ nedotknuté zlými úmyslami 
človeka. Príkladom je ekvádorske súostrovie 
Galapágy (lokalita svetového dedičstva UNE-
SCO) v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku 
vo východnej časti Tichého oceánu. Ostrovy 
sú sopečného pôvodu a sú známe prítom-
nosťou zvláštnych, no nádherných druhov 
zvierat, ktoré tu žijú – napr. prehistoricky vyz-
erajúce jaštery (varan, leguán morský a pod.) 
či obrie suchozemské korytnačky. 
Domáce, voľne žijúce, ohrozené, domestiko-
vané, exotické; lietajúce, plaziace sa, pláva-
júce či chodiace po štyroch... celá táto fauna 
si nielen 4. októbra zaslúži našu mimoriadnu 
pozornosť. 

ZVIERATKÁ OSLAVUJÚ
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P R E N Á J O M

 � Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, 
Komenského 4, 066 01 Humenné, ako 
správca majetku vo vlastníctve PSK, 
ponúka do prenájmu TELOCVIČŇU 
o rozlohe 608 m2. Telocvičňa sa pre-
najíma spolu so šatňou, sprchou a so-
ciálnym zariadením. Žiadosť záujemcu 
je potrebné doručiť poštou alebo podať 
osobne na sekretariáte školy. Termín po-
dania žiadosti: 17. 10. 2016 do 14.00 hod. 
Viac informácií na tel. č.: 057 775 3826.

HE-R/0018

P R E D A J

 � Predám auto zn. Škoda Fabia 1.2 – 
benzín, r. v. 2004, najazd. 108 000 km, 
strieborná metalíza, nebúrané, servisova-
né. Cena 2-tisíc eur. Tel. 0908 698 078.

HE-R/0017

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 
0908 102 786.

HE-R/0001

 � Predám 7-ár. STAVEBNÝ POZE-
MOK v Topoľovke. Tel. 0905 349 027. 

HE-R/0011

Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749

INFOSERVIS / INZERCIA

PRANOSTIKA
Svätý František (4. 10.) zaháňa 

ľudí do izieb.

Na sv. Faustínu (5. 10.) slnko ohňa 
nevydá a zima teplo vystrieda.

V deň Brigity (8. 10.) zvykne byť na 
úsvite hmlisto. 

Keď sa drží list v októbri na 
stromoch pevne, predzvesťou je 

krutá zima.

Keď v októbri mnoho sršňov a osí 
poletuje, bude dlhá zima.

Ak je október veľmi zelený, bude 
potom január citeľne studený.

Začiatok októbra hoc pekný býva, 
v druhej polovici severák podúva.

(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon –  6:29 / 18:08 hod.
ut –  6:31 / 18:06 hod.
str –  6:32 / 18:04 hod.
štvr –  6:33 / 18:02 hod.
pia –  6:35 / 18:00 hod.
sob –  6:36 / 17:58 hod.
ned –  6:38 / 17:56 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon  zatvorené 
	 –	sanitárny	deň
ut 8.15 – 9.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia  13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 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 13.00 – 19.00 hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.

Agama bradatá (lat. pogona vitticeps), 
menom Chica, mi je neodlučiteľným 
spoločníkom, aj pri práci. | FOTO  MJK

Moja Zuzanka. Morské prasiatko (lat. ca-
via porcellus) je známe aj mladším cho-
vateľom svojím kvíkaním. | FOTO  MJK

H
E

/0005

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Humenné

ponúka na prenájom
N E B Y T O V Ý   
P R I E S T O R

na zriadenie kancelárie
(rozloha 20,16 m2)
Žiadosti	zasielajte
do 14. 10. 2016 

na adresu:  
Obchodná akadémia, 

Komenského 1, 066 01 Humenné.
Viac informácií:

www.oahe.edupage.sk

P R Á C A

 � Prijmem HARISTOV a PRACOV-
NÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

 �  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

R Ô Z N E  

 � PLETIEM a HÁČKUJEM – čiap-
ky, šály, rukavice. Tel. 0915 455 881. 

HE-R/0016

 � REKONŠTRUKCIE bytov a do-
mov. Info na tel. č. 0915 949 949.

HE-R/0012
 � Pasce na kuny, líšky...; liahne a od-

chovne; klietky pre prepelice,  ohrádky; 
výstavné klietky; šklbačky a rezačky na 
krmivo; šrotovníky; „omračováky“ na 
králikov; kŕmidlá pre kuriatka, sliepky 
a králiky;  napájačky na vodu - 
www.123nakup.eu - rozvoz po celom 
Slovensku.  Tel. 0907 181 800.

HE-R/0019
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HUMENNÉ
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum

JOZEF ČESLA: TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ
Veľkoformátový	čierno-biely	cyklus.	Výstava	

fotografií	slovenského	fotografa,	lektora,	predsedu	fo-
tografických	našich	i	medzinárodných	súťaží.	Vernisáž	
výstavy	za	účasti	autora	v	piatok	7.	októbra	o	16-ej	
hod.	v	Galerijnej	sieni	Oresta	Dubaya	VM.	Výstava	

potrvá do 30. 11. 2016.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY

Výstava	k	nedožitým	75.	narodeninám	akademického	
maliara	z	Čabín	-		v	galerijných	priestoroch	potrvá	

do 31. 10. 2016.
MsKS 

ACH, JÚLIA!
Divadelné	predstavenie	(Ephraim	Kishon)	v	réžii	

Petra	Oravca	a	podaní	J.	Hrčku,	A.	Vargovej,	Cs.	Kas-
saia,	Z.	Mauréry,	Pa.	Plevčíka.	–	v	utorok	11.	októbra	
o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 11 eur. 

Kino Fajn
GIRL POWER: dokument	(CZE)	–	4.	10.	 

o 19.30 hod.
CESTA DO FANTÁZIE: animácia	(JAP)	–	5.	10.	

o 19.30 hod.
KIKI, POĎME NA TO: erotická	komédia	(SPA)	–	6.	

10. o 19.30 hod., 9. 10. o 20.00 hod.
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA: rodinná 

komédia	(FRA/AUS/USA)	–	7.	a	8.	10.	o	17.30	hod.
PIRKO: dráma	(SVK/CZE)	–	7.	a	8.	10.	o	19.30	hod.
KUBO A KÚZELNÝ MEČ:	animácia	(USA/MP)	–	

8. 10. o 15.30 hod.
SNINA

Kaštieľ
PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ

Výstava	fotografií	–	sprievodného	podujatia	Medz-
inárodného	festivalu	outdoorových	filmov.	Vernisáž	
výstavy	v	utorok	4.	októbra	o	17.00	hod.	Výstava	

potrvá do 30. 10. 2016.
ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP

Retrospektíva	ocenených	ilustrátorov	na	Bienále	ilus-
trácií	Bratislava.	Vernisáž	výstavy	v	stredu	5.	októbra	

o	13.00	hod.	Výstava	potrvá	do	2.	12.	2016.
JOZEF PAVLÍK: SVET HÚB

Výstava	fotografií	neprofesionálneho	mykológa	
v	rámci	mykologických	dní	na	Slovensku.	Vernisáž	
výstavy	v	piatok	7.	októbra	o	15.00	hod.	Výstava	

potrvá do 30. 10. 2016.
NP POLONINY

Beseda,	prezentácia:	Ing.	Iveta	Buraľová	–	v	piatok	7.	
októbra	o	16.30	hod.

TK LOKO HUMENNÉ
Beseda,	prezentácia	–	história	najstaršieho	turistického	
klubu	v	regióne:	Mgr.	Michal	Kirschner	–	v	piatok	7.	

októbra	o	17.00	hod.
Kino Centrum

MUSTANG: dráma	(FRA/GER/TUR)	–	5.	10.	
o 19.30 hod.

DIEVČA VO VLAKU: thriller,	mysteriózny	(USA)	-	
6. 10. o 17.00 hod., 7. 10. o 19.30 hod.

PIRKO: dráma	(SVK/CZE)	–	6.	10.	o	19.30	hod.,	7.	
10. o 17.00 hod.

KUBO A KÚZELNÝ MEČ:	animácia	(USA/MP)	–	
8. a 9. 10. o 17.00 hod.

KIKI, POĎME NA TO: erotická	komédia	(SPA)	–	8.	
a 9. 10. o 19.30 hod.

MICHALOVCE
MsKS

ACH, JÚLIA!
Divadelné	predstavenie	(Ephraim	Kishon)	v	réžii	
Petra	Oravca.	–	v	stredu	12.	októbra	o	19.00	hod..	

Vstupné 12 eur. 
PÁLENICA BORISA FILANA

Vzájomnosť	je	dôležitejšia	ako	úspech.	Uvidíte	ušami.	
–	v	piatok	14.	októbra	o	19.00	hod.	Vstupné	10	eur.

KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ

INFOSERVIS / INZERCIA

V HUMENNOM:
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
3. 10.  Benu - Tesco,	Družstevná	39
4. 10.   Slnečnica,	Ul.	1.	mája	21
5. 10.   Pri kaštieli, Mierová ul. 33/1
6. 10.  Don Bosco, Nám. slobody 52 (za SLSP)
7. 10.  Pri fontáne, Nám. slobody 28/26
8. 10.  Benu - Tesco,	Družstevná	39
9. 10.  Media,	Družstevná	ul.	7

V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00  

 sob – ned 8.00 – 20.00 hod.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM 
Klára Stankovská, nar. 1933 
Andrej	Babič,	nar.	1933 

Mária	Andrašová,	nar.	1934
V MEDZILABORCIACH 
Mária Valaliková, nar. 1933

V SNINE 
Dorota	Andrášková,	nar.	1928 
Zuzana	Koribaničová,	nar.	1929 

Anna	Jušková,	nar.	1931 
Helena Rusinková, nar. 1935 
Gizela	Kažimírová,	nar.	1936 
Vasiľ	Čornanič,	nar.	1939 
Mária	Vojčeková,	nar.	1952

V BREKOVE 
Dušan Demeter, nar. 1956

V HABURE 
Pavel Gajdoš, nar. 1950

V KALNEJ ROZTOKE 
Mária	Glogovská,	nar.	1949

OPUSTILI NÁS3. 10.  Stela (Svetový deň architektúry / Svetový deň 
ľudských sídiel / Medzinárodný deň nájomníkov / 
24-hodinový deň komiksov)
4. 10.  František (Svetový deň ochrany zvierat / Svia-
tok sv. Františka z Assisi – patróna ochrancov prírody, 
zvierat a vtákov)
5. 10.  Viera (Medzinárodný deň učiteľov - UNESCO)

6. 10.  Natália (Deň obetí Dukly – SR)
7. 10.  Eliška (Svetový deň úsmevu)
8. 10. Brigita (Svetový deň hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti)
9. 10.  Dionýz, Dionýzia (Deň starých rodičov / 
Svetový deň pošty)

MENINY 
oslavujú: 

H
E

-R
/0020

H
E

-R
/0021Stíchlo srdce Tvojej šľachetnej bytosti,

ktoré pre nás najdrahším pokladom bolo,
nás si tu zanechal v zármutku a bolesti,
len vďačná spomienka, manžel a otecko drahý,
na Tvoju lásku ako drahokam zostala.

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu
svoje zlaté srdce celé si nám dal.
Večný pokoj nech dá Boh Ti za odmenu.

 
S	 veľkou	 láskou	 a	 úctou	 si	
pripomíname	 prvé	 smutné	 výročie	
úmrtia	nášho	drahého	manžela,	otca,	
brata	a	zaťa

MUDr. Vladimíra  K O Š Č Á K A. 

Venujte	mu,	prosím,	s	nami	tichú	
spomienku.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok v srdci zostáva
a zabudnúť nikdy nedovolí. 
Utíchol bôľ, uschli slzy.
Tá, ktorú sme mali radi, 
odišla pred piatimi rokmi na večnosť.
S anjelmi pieseň svoju spieva, 
osud viac nedovolí... len tiché spomínanie. 

Desiateho	októbra	uplynie	päť	rokov	od	smutnej	chvíle,	
kedy	 nás	 navždy	 predišla	 do	 večnosti	 naša	 milovaná	
mamka, babka a svokra 

Mária  K O Š Č Á K O V Á,  
rod.	Švigarová
z Humenného.

S	láskou	a	úctou	spomínajú	dcéra	
Monika a nevesta s rodinou. 

SPOMIENKA

3. – 9. 10. Rozkvet,  Študentská ul. 1452
V MEDZILABORCIACH:

pon – pia: 16.00 – 20.00 
 sob – ned: 8.00 – 20.00 hod.

pohotovosť	zabezpečujú	verejné	lekárne	
v okresoch Humenné a Snina

V MICHALOVCIACH:
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.

3. 10.  Decima, Ul.	kpt.	Nálepku	35
4. 10.  Fortuna, Špitalská 23
5. 10. Jasmine, Štefánikova	ul.	4
6. 10.  Idea, Ul.	J.	Hollého	60
7. 10.  Farmácia, Nám.	osloboditeľov	15
8. 10. Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910
9. 10. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova ul. 1

Kino Centrum
V LÚČOCH SLNKA: dokument	(RUS/SKOR/LOT/

GER/CZE)	-	4.	10.	o	19.30	hod.
CAFÉ SOCIETY: komédia,	dráma	(USA)	–	5.	10.	

o 19.30 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE:	životopisný,	komédia	

(GBR)	-	6.	10.	o	17.30	hod.
KIKI, POĎME NA TO: erotická	komédia	(SPA)	–	6.	

10. o 19.30 hod.
PIRKO: dráma	(SVK/CZE)	–	7.,	8.	a	9.	10.	 

o 17.45 hod.
DIEVČA VO VLAKU: thriller,	mysteriózny	(USA)	-	

7., 8. a 9. 10. o 19.30 hod.
HRA O ŽIVOT:	thriller	(USA)	–	7.	10.	o	21.20	hod.
KUBO A KÚZELNÝ MEČ:	animácia	(USA/MP)	–	

8. 10. (3D) o 16.00 hod., 9. 10. (2D) o 16.00 hod.
MUŽ V TEMNOTE:	horor,	thriller	(USA)	-	8.	10.	

o 21.20 hod.
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-MJK-, Humenné
Svoj štvrtý ročník písala v sobotu 1. ok-
tóbra nadnárodná nohejbalová súťaž 
– Interliga 2016. Jej finále sa prenies-
lo opäť na pôdu mesta Humenné a pa-
lubovky Mestskej športovej haly. Ten-
tokrát šesť družstiev (tri zo Slovenska, 
po jednom z Maďarska, Poľska a Ru-
munska) základnej fázy si po štyroch 
turnajoch podelilo svoje pozície pred 
nadchádzajúcou finálovou časťou. 
Posledná NK Revúca pozvánku do finálo-
vého súboja nedostala, na humenskej palu-
bovke MŠH sa nad nízkou sieťou teda stretlo 
päť medzinárodných tímov s tým, že víťaz 
základnej časti – KAC Jednota Košice vstúpil 
až do semifinálového zápasu. Obhajca víťaz-
stva z minulého roku, rumunská CS Tengo 
Salonta s reprezentačným trénerom Vasile 
Soreanom na čele a dvoma synmi na ihrisku, 
si svoj triumf preniesol aj do záveru aktuál-
neho ročníka. 
Práca nôh s loptou, občas gymnastické pre-
vedenie, pohotové reflexy, správne rozhod-
nutie sa v danej chvíli, predvídavosť, mesiace 
tréningu i zápasového procesu. Aj to v sebe 
skrýva nohejbal. 
Pre diváka či fanúšika zrejme uplynulá so-
bota nebola v ponímaní nohejbalu atraktív-
nou. Len asi tucet divákov povzbudzovalo 
humenský tím a výkony zahraničných i slo-
venských nohejbalistov. Len ťažko dokážem 
odpovedať na otázku, prečo si nohejbal 
v Humennom nenašiel po všetkých tých 
rokoch svojho fanúšika. Máme kvalitných 
a skúsených nohejbalistov, ktorí často vyšli 
z liahne futbalových krajských či regionál-
nych súťaží. V priebehu viac ako tridsať ro-
kov sa v klube (v súčasnosti ŠK Laborec) vy-
striedali desiatky miestnych i „cezpoľných“ 
hráčov, ktorí či už na antuke vonku alebo 
v krytých priestoroch dosiahli na domácom 
i zahraničnom poli nezanedbateľné výsled-
ky. Koncom minulého roku sme mali v Hu-
mennom možnosť hostiť aktérov najlepších 
tímov starého kontinentu – Majstrovstvá 
Európy v nohejbale mužov. Nevediac prečo 
ani tak zaujímavé vyvrcholenie nadnárodnej 
súťaže si neprišlo vychutnať uplynulý víkend 
viac nadšencov tohto vcelku neobvyklého, 
ale zato nádherného druhu športu.  
Aj keď humenský tím hneď svoj prvý zápas 
s Maďarmi prehral (1:3 – jeden bod zapísal 
Danko v súboji jednotlivcov), systém finálo-
vého kola ponúkol viac možností a tak mohli 
aj napriek tomu domáci pomýšľať ešte na 
finále v priebehu ďalších zápasov. Družstvo 
M. Mihoka čakal zápas porazených, súpe-
rom boli Poliaci, ktorí vo štvrťfinále taktiež 
podľahli Rumunom (0:3). Humenčania 
cez poľský Lódź prešli bez zaváhania (3:0). 
Chlapci KAC Jednota Košice vstúpili ako 

víťaz základnej časti priamo do semifinále 
a ako víťaz zápasu porazených štvrťfina-
listov dostali pod nohy práve humenských 
nohejbalistov. Humenné po zápase dvojíc (I. 
Hulín, M. Hulín vs. L. Gabák, L. Danko 0:2) 
viedli, singlista M. Hulín porazil  Gabáka 
(2:1), ktorý s vypätím všetkých síl sa snažil 
zvrátiť nepriaznivý stav. Išlo o finále. Zápas 
trojíc (M. Hulín, I. Hulín, Siladi vs. Uličný, 
Bezeg, Danko 2:1) bol herne atraktívny aj 
vyrovnaný, Gabák po chvíľke oddychu už 
mohol spoluhráčov prestriedať v trojiciach. 
Rozbehnutým Košičanom stačilo vyhrať 
ďalší súboj dvojíc, Humenčania sa však 
rozhodli inak (1:2), Bezeg a Uličný skóre 
zápasu dorovnali na 2:2, a tak rozhodovala 
druhá trojica. Veľmi tesným výsledkom (11:9 
a 12:10) si nakoniec cestu do finále vydláždil 
KAC Košice a hráči ŠK Laborec Humenné sa 
museli zmieriť so zápasom o tretie miesto. 
Príchuť však bola sladká. Humenčania chceli 
totiž odplatiť prehru Maďarom z Peštianskej 
župy. Prvé dva zápasy (dvojica, single) hovo-
rili v prospech súpera spoza južnej hranice 
(0:2), na priebeh ďalších zápasov malo ur-
čite vplyv aj zranenie jedného maďarského 

nohejbalistu, súboj 
trojíc, druhý zápas 
dvojíc a trojíc sa už 
niesol v duchu sloven-
ského ladenia lopty 
a humenskí nohejba-
listi sa tešili z bronzo-
vej priečky. 

Súpisky:
ŠK LABOREC HU-
MENNÉ – Lukáš 
Gabák (Humenné), 
Gabriel Horvat (Hu-
menné), Lukáš Bezeg 
(Trebišov), Peter Ulič-
ný (Zalužice), Peter 
Dzurovej (Belá n/
Cir.), Ladislav Danko 
(Trebišov).
SZÁZHALOMBATTA 
(HUN) – Gulácsi, 
G. Molnár, Lanics, 
Szabó.
CS TENGO SALONTA (ROM) – Alex Ber-
told Sorean, Vasile Sorean jr., Nagy, Purya.
KS BLOKERS LÓDŹ (POL) – Klosiński, 

Skrydalewicz, Černota, Fryczak, Lagiewski.
KAC JEDNOTA KOŠICE – M. Hulín, I. 
Hulín, J. Siladi, Frolov.
Rozhodovali: Juraj Biga, Jozef Brinzik, Miro Hrežík.

Víťazi základnej časti KAC Jednota Košice (stoja) s družstvom ŠK Laborec Humenné (v podrepe). Vľavo  
Marián Mihok, tréner a predseda HE klubu, člen VV SNA a organizátor finálového turnaja Interligy, vpravo 
prezident SNA a starosta obce Zalužice, Gabriel Viňanský. | FOTO MJK

Tréner ŠK Laborec Humenné – Marián Mihok a J. 
Biga mali čo povedať svojmu tímu.  | FOTO MJK

Aj košický nohejbalista I. Hulín potrápil humenské 
družstvo.  | FOTO MJK

Aj krkolomné úkony prináša nohejbal (v podaní 
rumunského hráča), vľavo M. Černota.  | FOTO MJK

FINÁLE INTERLIGY 2016 V NOHEJBALE DRUŽSTIEV MUŽOV. 
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ŠTVRŤFINÁLE
Humenné – Százhalombatta (HUN) 

1:3
double (Gabák, Uličný vs. Gulácsi, Molnár) 
– 0:2 (8:11, 8:11); single (Danko vs. Lanics) 
– 2:0 (11:7, 15:13); trio (Gabák, Uličný, Bez-
eg vs. Molnár, Gulácsi, Lanics) – 1:2 (11:5, 
10:12, 11:13); double (Danko, Bezeg vs. La-
nics, Szabó) – 1:2 (11:4, 6:11, 5:11)

Salonta (ROM) – Lódź (POL) 3:0
double – 2:0 (11:9, 12:10); single – 2:1 (7:11, 
11:4, 11:7); trio – 2:0 (12:10, 11:8)

PORAZENÍ
Humenné – Lódź (POL) 3:0

double (Gabák, Danko vs. Klosiński, Skry-
dalewicz) – 2:0 (11:8, 11:4); single (Gabák 
vs. Černota) – 2:0 (11:4, 11:3); trio (Bezeg, 
Danko, Uličný vs. Klosiński, Fryczak, Černo-
ta) – 2:0 (11:5, 11:5) 

SEMIFINÁLE
Salonta (ROM) – Százhalombatta 

(HUN) 3:0
double – 2:0 (11:7, 11:8); single – 2:1 (7:11, 
11:6, 11:7); trio – 2:0 (11:5, 11:1)
Košice – Humenné 3:2
double (I. Hulín, M. Hulín vs. Gabák, 
Danko) – 0:2 (7:11, 3:11); single (M. Hulín 
vs. Gabák) – 2:1 (7:11, 11:4, 11:9); trio (M. 
Hulín, I. Hulín, Siladi vs. Uličný, Bezeg, 
Danko) – 2:1 (11:6, 9:11, 11:4); double (Fro-
lov, Siladi vs. Bezeg, Uličný) – 1:2 (8:11, 
15:13, 4:11); trio – 2:0 (11:9, 12:10)

O 3. MIESTO
Humenné – Százhalomtatta (HUN) 3:2

double (Gabák, Danko vs. Gulácsi, Molnár) 
– 0:2 (8:11, 6:11); single (Danko vs. Lanics) 
– 0:2 (7:11, 4:11); trio (Gabák, Bezeg, Ulič-
ný vs. Gulácsi, Szabó, Lanics) – 2:1 (11:6, 
7:11, 11:9); double (Bezeg, Uličný vs. Szabó, 
Lanics) – 2:0 (11:4, 11:8); trio – 2:0 (11:9, 
12:10)

FINÁLE
KAC Jednota Košice – CS Tengo 

Salonta (ROM) 1:3
double – 0:2 (1:11, 8:11); single – 0:2 (7:11, 
9:11); trio – 2:0 (11:5, 11:5); double – 1:2 
(12:10, 10:12, 9:11)

Konečné poradie Interligy 2016
1. CS TENGO SALONTA (ROM) 
2. KAC JEDNOTA KOŠICE
3. ŠK LABOREC HUMENNÉ 
4. SZÁZHALOMBATTA (HUN) 
5. KS BLOKERS LÓDŹ (POL) 
6. NK REVÚCA

Titul obhájili Rumuni. Gabák, A. B. Sorean, I. Hulín najlepšími hráčmi

Humenčan Lukáš Gabák (v červenom drese) sa „pretláča“ M. Hulínom (KAC 
Košice). | FOTO MJK

Trio najlepších nohejbalistov Interligy 2016 – Lukáš Gabák, Alex BertoldSorean 
a Igor Hulín. | FOTO MJK

Za ŠK Laborec Humenné a tretie 
miesto v Interlige 2016 prevzal 
pohár Peter Dzurovej.  | FOTO MJK

Maďarskí nohejbalisti z mestečka 
Százhalombatta.   | FOTO MJK

Zo zápasu KS BlokersLódźvs. ŠK 
Laborec Humenné.   | FOTO MJK

Alex BertoldSorean (vpravo) z 
Rumunska vo finálovom zápase 
proti Košičanom. | FOTO MJK

Rumunský tím s trénerom (vpravo 
na striedačke) tesne po víťaznom 
zásahu.  | FOTO MJK

G. Viňanský, kapitán víťazných 
rumunských nohejbalistov a M. 
Mihok.  | FOTO MJK

Rumunský repre tréner VasileSo-
rean st. a maďarský nohejbalista 
G. Molnár. | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

Ceny víťazom Slovenské-
ho pohára v šerme kordom 
a nominácie reprezentač-
ných tímov sú po septembri 
známe. Na zozname sa naš-
la aj trojica šermiarov Klu-
bu šermu Snina.

Predsedníctvo Slovenského šer-
miarskeho zväzu zorganizovalo 
20. septembra v bratislavskom 
hoteli Apollo slávnostné odo-
vzdávanie cien víťazom Sloven-
ského pohára v šerme pre všetky 
kategórie za sezónu 2015/2016, 
súčasťou ktorého bolo aj odo-
vzdávanie dekrétov reprezentan-
tom pre nastávajúcu sezónu. 
Ceny víťazov Slovenského po-
hára v šerme kordom mladších 
žiakov, resp. žiačok si prevzali 
Ľubomír Hunčár a Tamara Ko-

hútová. Do seniorskej ženskej 
reprezentácie SR bola reprezen-
tačným trénerom zväzu nomi-
novaná už po tretíkrát Katarína 
Hunčárová. 
Tréner sninského šermiarskeho 
klubu Dalibor Kazík netajil hr-
dosť: „Aj týmto spôsobom sa rok 
čo rok zviditeľňujeme. Vďaka 
tejto trojici – Hunčárová, Kohú-
tová, Hunčár, je to pre sninský 
šerm záväzok do ďalšej sezó-
ny, kedy budú na šermiarskych 
planšoch, nielen títo menova-
ní, bojovať o ďalšie nominačné 
body. Sami v klube by takéto 
ocenenia nedosiahli, preto naša 
vďaka patrí nielen našim oce-
neným, ale aj ich rodičom, ško-
le, v ktorej priestoroch sa môžu 
športovo vyvíjať a napredovať, 
no a ,samozrejme, sponzorom 
a mestu Snina.“ 

(tp), -MJK-; Snina

Vynovená pôda Mestskej špor-
tovej haly v Snine zažila v sobotu 
24. septembra svoju „zaťažká-
vajúcu“ skúšku, keď na súťažné 
tatami vybehli taekwondisti V. 
ročníka medzinárodného turna-
ja – Black Tiger Cup 2016, ktorý 
bol zároveň posledným, 4. kolom 
Slovenského pohára pre tento 
rok. 

Pre viac ako 170 pretekárov v zastúpení 
18 klubov zo 4 štátov (Maďarsko, Poľs-
ko, Rakúsko a Slovensko) to bola pos-
ledná možnosť ísť po najcennejšom 

kove a v súťaži tímov po prvenstve. 
Organizátorom tohto kola SlP bol 
domáci klub - Black Tiger Taekwondo 
klub Snina pod vedením trénera klubu 
Tomáša Potockého a jeho asistentov N. 
Sidorovej, M. Matika, K. Legemzu a S. 
Kukuru. 
Turnaj prebiehal na 3 zápasových 
plochách na elektronický bodovací 
systém Daedo. „Dalo by sa povedať, že 
taekwondo sa v našom meste teší pop-
ularite, keďže hľadisko haly bolo počas 
turnaja naplnené. Priaznivci tohto 
bojovného športu mohli vidieť veľa 
zaujímavých a napínavých duelov, ale 
hlavne Sninčanov v akcii, ktorý doma 
bojovali, doslova, ako levy. Postavili 

sme do súťaže spolu 43 pretekárov vo 
všetkých vekových a váhových kate-
góriách,“ vniesol nás do priebehu tur-
naja tréner Tomáš Potocký. A mal byť 
na svojich zverencov prečo hrdý. Veď 
v konečnej bilancii si pripísali celkovo  
18-krát zlato, 16-krát striebro a 8-krát 
bronzovú priečku. Navyše, sninskí 
taekwondisti obsadili v hodnotení 
tímov prvé miesto, čo ich vynieslo na 
1. priečku v Slovenskom pohári pre rok 
2016. 
Zlato *  V. Telvák, P. Telvák, O. Brom-
berger, O. Dunajová, J. Haburaj, R. Ho-
dovanec,M. Kepič, M. Kerekaničová, 
S. Kukura, B. Lopata, D. Lopata, S. 
Surmaj, A. Marinič, M. Matis, G. Pol-

druhák, D. Považancová, J. Špitalik 
a M. Štofik. / Striebro * M. Hirča, E. 
Bajza, Š. Andrejčík, A. Chimčak, L. 
Svabová, J. Surinčak, M. Suchý, N. 
Semjonová, A. Semjon, P. Petro, J. Mi-
chalco, K. Legemza, J. Legemza, J. Ka-
mencová, J. Kohut a J. Kotus. / Bronz 
* M. Bartuš, P. Gunar, M. Matiko, M. 
Janko, T. Kamenca, M. Kandalik, D. 
Považancová, A. Varchol, a jedno 5. 
miesto zaznamenal R. Gunar.
„Veľké poďakovanie patrí všetkým 
pretekárom klubu, rodičom, sponzo-
rom i mestu Snina, a všetkým tým, 
ktorí organizačne na našom turnaji po-
dieľali. A špeciálne poďakovanie patrí 
nášmu hrdinovi, paralympijskému 
víťazovi v hre BOCCIA -  Samuelovi 
Andrejčíkovi, ktorý nás poctil svojou 
návštevou a spoločne sme otvorili 
turnaj na domácej pôde v Snine,“ dodal 
T. Potocký.

Ocenenú dvojicu sninských šermiarov doplnila reprezentačná nominácia

Záverečné kolo taekwondo Slovenského pohára povýšilo Sninčanov na lídra

Kord im svedčí - Katka Hunčárová, Tamarka Kohútová a Ľubo Hunčár. 
| FOTO ARCHÍV DK

18-krát zlato, 16-krát striebro a 8-krát bronz. Vedúca pozícia v súťaži Slovenského pohára pre „čierne tigre“ 
taekwondo Snina. | FOTO ARCHÍV TP

Tréner Tomáš Potocký dáva 
cenné rady do súboja svojmu 
zverencovi.  | FOTO ARCHÍV TP
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3:2, Fintice – Štrba 1:3, Spiš. Podhra-
die	–	V.	Tatry	8:0.
Záhradné  10 8 1 1 28:12 25
Šariš.	Michaľany	 	10	 7	 2	 1	 28:7	 237
Kračúnovce	 	11	 6	 2	 3	 16:11	 20
Raslavice  10 5 4 1 21:8 19
Spiš. Podhradie  11 5 3 3 21:9 18
Dlhé	Klčovo	 	10	 5	 2	 3	 19:13	 17
Ľubotice	 	10	 5	 2	 3	 20:20	 17
Pakostov  11 5 0 6 19:18 15
Medzilaborce  11 3 5 3 16:15 14
FK Humenné  10 3 3 4 16:14 12
Radvaň	n/L.	 	10	 3	 2	 5	 15:14	 11
Fintice  10 2 3 5 8:14 9
Zámutov  10 2 1 7 8:22 7
Štrba  10 1 1 8 6:26 4
V.	Tatry	 	10	 0	 3	 7	 4:38	 3
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov 
zo súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-
DUKELSKÁ – 9. kolo

Kamenica n/Cir. – Sedliská 5:0
Hencovce – Jasenov 1:3

Kochanovce/Brekov – Soľ 0:1
Stakčín – Ptičie 2:0

Bystré – Ulič 0:2
	N.	Hrušov	–	Seč.	Polianka	3:0.
Soľ	 	 9	 8	 1	 0	 23:5	 25
Jasenov	 	 9	 8	 0	 1	 30:14	 24
Hencovce  8 4 3 1 18:8 15
Kamenica	n/Cir.	 	 8	 4	 2	 2	 12:10	 14
N. Hrušov  8 4 1 3 20:12 13
Ptičie	 	 9	 4	 1	 4	 11:14	 13
Kochanovce/Brekov		 8	 4	 0	 4	 12:10	 12
Stakčín	 	 8	 3	 3	 2	 14:13	 12
Ulič	 	 9	 2	 2	 5	 12:23	 8
Seč.	Polianka	 	 8	 2	 1	 5	 7:17	 2
Bystré	 	 8	 1	 1	 6	 7:16	 4
Sedliská  8 1 1 6 8:26 4
Sačurov	 	 8	 1	 0	 7	 11:17	 3
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou 
zo súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 9. kolo
Krásny Brod – V. Sitnica 3:1

Belá n/Cir. – Udavské 2:2
Lieskovec – Koškovce 1:0
N. Ladičkovce – Papín 6:3
Lukačovce – V. Hrušov 1:4

Ubľa – Lackovce 1:0
Dlhé n/Cir. – Borov 2:0

V. Hrušov  9 8 1 0 30:7 25
Borov	 	 9	 5	 2	 2	 19:9	 17
Belá	n/Cir.	 	 9	 4	 3	 2	 24:13	 15
Udavské	 	 9	 4	 3	 2	 24:19	 15
Krásny	Brod	 	 9	 4	 2	 3	 18:20	 14
Ubľa	 	 9	 4	 1	 4	 19:17	 13

V. Sitnica  9 3 2 4 17:17 11
Koškovce  9 3 1 5 10:14 10
Lackovce  9 3 1 5 17:22 10
Dlhé	n/Cir.	 	 9	 2	 4	 3	 12:17	 10
Lukačovce	 	 9	 3	 1	 5	 16:25	 10
Lieskovec  9 2 3 4 16:22 9
N.	Ladičkovce	 	 9	 2	 2	 5	 20:27	 8
Papín	 	 9	 2	 2	 5	 13:26	 8

II.TRIEDA HE – 9. kolo
Ňagov – Zemplín. Hámre 4:1
N. Sitnica – Ohradzany 2:4

Rovné – Rokytov pri HE 4:1
Kolonica – Zubné 0:2

Ulič. Krivé – Turcovce 1:1
Hrabovec n/L. – Brestov 0:2

Habura – Hrubov (výsledok nebol 
známy)

Ohradzany  9 7 0 2 26:11 21
Ňagov	 	 9	 6	 1	 2	 22:9	 19
Brestov	 	 9	 6	 1	 2	 20:11	 19
Zemplín.	Hámre	 	 9	 6	 1	 2	 19:13	 19
Zubné  9 5 2 2 22:11 17
Rovné  9 5 1 3 22:17 16
N. Sitnica  9 3 2 4 18:14 11
Habura  8 3 2 3 15:13 11
Turcovce	 	 9	 3	 2	 4	 13:19	 11
Kolonica  9 3 1 5 25:22 10
Ulič.	Krivé	 	 9	 2	 2	 5	 19:29	 8
Rokytov pri HE  9 2 2 5 12:27 8
Hrabovec n/L.  9 1 2 6 6:18 5
Hrubov  8 0 1 7 8:33 1

III.TRIEDA HE – 7. kolo
Klenová – Podskalka/HE 2:0

Čertižné – Oľka 0:3
Klenová  6 5 1 0 19:6 16
Oľka	 	 5	 4	 1	 0	 15:3	 13
Čertižné	 	 6	 2	 0	 4	 11:10	 6
Kochanovce/Brekov	B		 5 1 0 4 6:13 3
Podskalka/HE  6 1 0 5 9:25 3

-MJK-

III. LIGA VÝCHOD – 11. kolo
Snina – Prešov B 5:0 (1:0)

G:	35.	J.	Popovič,	60.	O.	Vyshnevskyi,	
62. R. Šmajda, 72. M. Vursta, 87. Pe. 
Hišem.	ŽK:	nikto.	ČK:	nikto	–	34.	L.	
Šimko.	 R:	 E.	Anguš	 –	 T.	 Baksay,	 S.	
Vass. D: 314. 
MFK:	 M.	 Brza	 –	 Joz.	 Lukáč	 (82.	 S.	
Lojka),	D.	Karľa	 (18.	M.	Hreha),	Hi-
šem,	 Jankaj,	 Vyshnevskyi,	 Popovič,	
E.	Hanc,	Vursta,	 Šmajda	 (89.	Čopík),	
Bednár.	1.	FC	Tatran:	I.	Bomba	–	Zošš	
(46.	 Mart.	 Lukáč),	 Šimko,	 Krajňak,	
Kiseľa	 (65.	 Svat),	 Theisz,	 Vojtaško,	
Izvorský	 (46.	Dziak),	Mikluš,	 Štefan-
čík,	Kraľovič.
Domáci	už	chceli	konečne	vyhrať	a	aj	
napriek	 (opäť)	 nekompletnej	 zostave	
sa im to podarilo. Hostia nastúpili s 
mladými	chlapcami	z	dorastu	a	snažili	
sa	o	rýchly	kombinačný	futbal,	ale	na	
skúsených	 domácich	 hráčov	 to	 nesta-
čilo.
V	 6.min.	 vyrazil	 hosťujúci	 brankár	
trestný	 kop	 Popoviča	 a	 následnú	 Hi-
šemovu strelu zblokoval obranca. V 
7.min.	po	rohu	sa	Jankaj	v	5-ke	nedo-
stal	k	zakončeniu,	 lopta	mu	odskočila	
za	bránkovú	čiaru.	V	9.min.	sa	domáci	
tešili,	ale	gól	Vyshnevského	pre	posta-
venie mimo hry nakoniec neplatil. V 
11.min.	 kopali	 hostia	 roh,	Bednár	 bol	
však	dobre	postavený	a	 loptu	odvrátil	
do	 bezpečia.	 V	 16.min.	 po	 rýchlom	
prieniku	 zakončil	 Vyshnevskyi,	 jeho	
strelu	z	vnútra	16-ky	brankár	hostí	na	
2x chytil. V 22.min. prešiel roh Popo-
viča	celú	5-ku	hostí,	domáci	sa	však	k	
zakončeniu	nedostali.	V	26.min.		prud-
ký	center	Popoviča	nenašiel	domáceho	
hráča.	 V	 34.min.	 sa	 hostia	 dostali	 do	
šance, po trestnom kope zblokovali 
na	 11-ke	 obrancovia	 strelu	 hostí,	 po	
odkopnutej lopte sa dostal do úniku Hi-
šem, ten našiel rozbehnutého Vyshnev-
ského,	 ktorého	 pri	 zakončení	 fauloval	
pred	 16-kou	 Šimko,	 za	 čo	 dostal	 čer-
venú kartu. Z nariadeného priameho 
kopu	 trafil	 v	 35.min.	 Popovič	 ponad	
múr nádherne do šibenice a domáci 
viedli 1:0. 
Úvod	 druhého	 polčasu	 patril	 prekva-
pujúco	hosťom,	v	47.min.	zakončoval	
slabo	 Theisz.	 V	 48.	 po	 ruke	 Bednára	
kopali hostia z hranice pokutového 
územia	priamy	kop,	ale	Lukáč	trafil	iba	
do	múru.	V	52.min.	po	faule	na	Hišema	
poslal	 loptu	Popovič	z	 trestného	kopu	
na	hlavu	Lukáča,	ale	ten	sa	tiesnený	k	
zakončeniu	nedostal.	V	55.min.	centro-
val Vursta, ale domáci peknú kombiná-
ciu	 nezakončili	 gólom.	 V	 56.min.	 po	
akcii Vyshnevského vystrelil prudko 
Hišem,	brankár	stihol	vyraziť	na	roh.	V	
58.min. sa po peknej Hišemovej prih-
rávke ocitol v obrovskej šanci Vyshne-
vskyi,	 ale	 z	 niekoľkých	 metrov	 sám	
pred	brankárom	trafil	iba	jeho	nohu.	V	
60.min.	 po	 trestnom	kope	 Popoviča	 a	

hlavičkách	Bednára	 a	 Lukáča	 sa	 pred	
bránkou	dôrazom	presadil	Vyshnevskyi	
a	zblízka	doklepol	loptu	do	siete	na	2:0.	
V 62.min. po peknej akcii Hišema a 
Vurstu	prihrával	pred	bránku	Popovič,	
jeho	prízemný	center	dopravil	do	siete	
zblízka	úplne	voľný	Šmajda.	V	63.min.	
unikol	Vyshnevskyi,	v	poslednej	chvíli	
ho obranca odblokoval a odvrátil loptu 
na	 roh.	 Po	 rohu	 netrafil	 spoza	 16-ky	
bránku	 Popovič.	 V	 69.min.	 pohrozili	
hostia, po trestnom kope sprava hla-
vičkoval	v	dobrej	pozícii	Vojtaško	tes-
ne	 vedľa	 šibenice.	V	 72.min.	 zachytil	
chybnú	 rozohrávku	hosťujúcej	obrany	
Vursta	 a	 sám	 pred	 brankárom	 hostí	
nezaváhal a popri brankárovi dal štvr-
tý	gól.	V	76.	min.	a	v	81.min.	nevyšli	
hosťom	 rýchle	 protiútoky,	 Brza	 včas-
ným	 vybehnutím	 nebezpečné	 situácie	
poriešil.	 Záverečnú	 bodku	 zápasu	 dal	
v	87.	min.	kapitán	Peťo	Hišem,	ktorý	
prudkou strelou z 25 m prekvapil bran-
kára	hostí.	Oslávil	tak	narodenie	svoj-
ho	synčeka	Olivera.	(ju)
	Trebišov	–	Svit	3:2,	Sabinov	–	Vra-
nov	n/T.	4:0,	Giraltovce	–	Plavnica	
1:1,	Bard.	N.	Ves	–	Stropkov	2:2,	
Svidník	–	Pušovce	8:0,	V.	Revištia	–	
V. Opátske 1:1.
Giraltovce  10 7 2 1 22:5 23
Trebišov	 	10	 7	 1	 2	 27:9	 22
V. Opátske  10 5 5 0 27:10 20
Stropkov  10 4 4 2 19:10 16
V. Revištia  10 4 4 2 14:9 16
Sabinov  10 4 3 3 22:14 15
Svidník	 	11	 4	 3	 4	 23:17	 15
Svit  10 4 3 3 19:13 15
Vranov	n/T.	 	10	 4	 2	 4	 14:12	 14
Bard.	N.	Ves	 	10	 4	 2	 4	 22:24	 14
V. Horeš  10 4 1 5 16:15 13
Prešov	B	 	11	 3	 2	 6	 17:22	 11
Plavnica  10 2 3 5 15:17 9
Snina  11 1 5 5 15:21 8
Pušovce  11 0 0 11 1:75 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže 
odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 11. kolo
Kračúnovce – FK Humenné 3:0 (2:0)
G: 6. P. Lechman, 25. M. Mihok, 86. 
D. Dzurjuv. 
ŽK:	39.	Partila,	64.	Mihok	–	23.	Slavik,	
81.	 Šaro.	R:	 J.	Nosáľ	 –	B.	Marko,	 S.	
Vaňo.	OFK	Tatran:	Pe.	Štefanik	–	Par-
tila	(88.	Š.	Holeva),	D.	Lukáč,	Dzurjuv,	
Uhrin	(70.	M.	Peržeľ),	Nazarej,	M.	Mi-
hok,	Lechman	(81.	Oravec),	T.	Mihok,	
J.	Peržel,	L.	Peržel.	FK:	Y.	Slavik	–	J.	
Šaro,	 C.	 Vasiľ,	 L.	 Krajník,	 Z.	 Cigán,	
Pe.	Petričko,	J.	Andrejko,	M.	Babin,	M.	
Zlacký	(60.	V.	Ščerba),	D.	Šatník	(84.	
D.	Vohar),	V.	Voroňák.
 Pakostov – Šariš. Michaľany 0:2 
(0:2), G:	17.	D.	Kozák,	28.	E.	Kapraľ.	
ČK:	68.	Joz.	Fedorko	(po	2.	ŽK)	-	nik-
to.; Medzilaborce – Radvaň n/L. 1:0 
(1:0), G:	13.	V.	Gavula.	*	Dlhé	Klčovo	
–	 Záhradné	 2:3,	 Ľubotice	 –	 Zámutov	

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Mladší	 žiaci	 *	1. BK Humen-
né - 1. BK Michalovce 20:82 
(16:37) a 11:104 (8:49).
strelci	HE	-	MI:	Karoľ	10,	Ba-
logáč	3,	Gavaľa	3,	resp.	Gavaľa	
6,	 Balogáč	 5	 -	 Tertinský	 22,	
Serenčko	 13,	 resp.	 Kokoš	 20,	
Bujdoš	16.

BASKETBALOVÝ 
 SERVIS 

3. kolo * MHK Humenné – HK 
HC Rebellion Gelnica 5:2 (0:1, 
3:0, 2:1)	–	hralo	sa	v	Trebišove.	
Góly:	F.	Vaško,	R.	Šechný,	M.	
Mach,	Ľ.	Sabol,	D.	Komarnickis	–	
J.	Lapšanský	2.
*	Brezno	–	Rim.	Sobota	6:5,	
KMH	Budapešť	–	Bardejov	7:3,	
Ružomberok	–	Sabinov	4:8,	Lip-
tov.	Mikuláš	–	Trebišov	8:1.	

Brezno	 3	 3	 0	 21:14	 9
Humenné 3 3 0 15:8 9
Budapešť	 2	 2	 0	 10:3	 6
Rim. Sobota 3 2 1 18:12 6
Ružomberok	 3	 2	 1	 15:11	 6
Liptov. Mikuláš 3 1 2 16:12 3
Sabinov 2 1 1 11:9 3
Gelnica  3 0 3 4:15 0
Trebišov	 3	 0	 3	 5:17	 0
Bardejov	 3	 0	 3	 10:24	 0

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B
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(mtgh), -MJK-; Trenčín, Humenné
Slovenská plavecká federácia 
usporiadala štvrté kolo Sloven-
ského pohára žiakov. Ide o súťaž 
9 - 12-ročných slovenských nádejí 
v plávaní. Plavecká špička našej 
krajiny v tejto vekovej kategórii 
sa stretla v dňoch 24. a 25. sep-
tembra v bazénovej vode mesta 
Trenčín.
Mini-výprava Plaveckého klubu Che-

mes z Humenného – jedna žiačka a šty-
ria žiaci v sprievode trénerov Mariána 
Tomahogha a Jozefa Luksaja cestova-
la na preteky pod hrad Matúša Čáka 
s ambíciami na medailový dosah.
Desaťročný Dominik Luksaj potvrdil 
na týchto pretekoch, že s ním na Slo-
vensku treba počítať. „Zlatú medailu 
získal v prsiach na 50 m v čase 40,92 
sekúnd a na dvojnásobnej vzdialenos-
ti stál na striebornom stupni víťazov. 
Zuzana Pavlíková doplávala bronzové-

ho motýlika na 50 metrov a na 100-m 
vzdialenosti dohmatla na piatom mies-
te. Jedenásťročný Martin Ján Vaceľ si 
vyplával bronzovú medailu v znaku na 
50 m, štvrtý skončil v motýliku na 100 
m, piaty na dvojnásobnej vzdialenosti 
a šiesty v prsiach na 100 i 200-met-
rovej dĺžke,“ vyzdvihol predseda hu-
menského PK medailové umiestnenia 
svojich plavcov. 
Boris Barica na 100 metrov znak mal 
siedmy klasifikovaný čas a na 200 m 

prsia bol ohodnotený ako deviaty. Mi-
chal Pandoš dvakrát doplával na devia-
tej pozícii – 100 m prsia, 100 m motýľ; 
rovnako dvakrát na desiatom mieste 
– 200 m voľný spôsob a 200 m znak.
Najmladší plavci absolvujú najbližšie 
preteky v Poprade a všetky kategórie 
našich plavcov naskočia na kolotoč pre-
tekov v Michalovciach 8. októbra, kde 
sa uskutoční prvé kolo jesenných Maj-
strovstiev východoslovenskej oblasti.

-MJK-, zdroj: SVF; Poprad, Rovinj

Za tým, že volejbal sa na Slo-
vensku radí medzi najúspeš-
nejšie kolektívne športy, stojí 
určite fakt, že slovenská repre-
zentácia spod vysokej siete si 
vybojovala deviatykrát v his-
tórii samostatnosti miestenku 
na Majstrovstvá Európy. Tie sa 
konajú každé dva roky a Slo-
váci na nich nechýbali od roku 
2007. Najlepší výsledok dosiah-
li naši reprezentanti mužské-
ho družstva v roku 2011, keď 
na šampionáte v Rakúsku a 
Čechách obsadili 5. miesto. Mo-
mentálne posledný postup na 
ME je šiesty v rade. 

Všetko sa spečatilo 25. septembra, 
keď zápasy druhého turnaja druhej 
fázy kvalifikácie o postup na ME 
mužov 2017 zaznamenali závereč-
ný hvizd rozhodcov. Priamy postup 
majú istý: Poľsko (organizátor), 
Francúzsko, Slovinsko, Taliansko, 
Bulharsko, Rusko, Srbsko (všetci na 
základe umiestnenia na ME 2015); 
Nemecko, Fínsko, Belgicko, Sloven-
sko, Holandsko a Česká republika 

(víťazi skupín A – F II. fázy kvalifi-
kácie). V baráži (doma / vonku) sa 
stretnú v termíne 1. a 9. októbra Tu-
recko vs. Portugalsko, Španielsko vs. 
Grécko a Lotyšsko vs. Estónsko.
Podľa slov trénerskej dvojice Mi-
roslav Palgut - Andrej Kravárik, za 
základ úspechu považujú prvý do-
máci turnaj v Poprade, kde sloven-
ský výber volejbalistov zdolal Izrael, 
Lotyšsko aj Chorvátsko (so ziskom 
deviatich bodov s jedným strate-
ným setom). Na druhom turnaji v 
chorvátskom meste Rovinj prehrali 
Slováci akurát s prekvapením sku-
piny, Lotyšskom rozdielom 1:3, ale 
v ďalších dueloch už nestratili ani 
jeden set. Postup na kontinentálny 
šampionát 2017 bol tak zaslúžený. 
ME 2017 sa uskutočnia v Poľsku, 
o súperoch sa ešte nevie.
Pozn.: Kormidelník slovenských 
volejbalistov Miro Palgut vo svojej 
prvej sezóne na lavičke Slovenska 
priviedol svoj tím k 9. miestu vo 
Svetovej lige a k priamemu postup 
na Majstrovstvá Európy. V Poľsku 
je volejbal národným športom, preto 
sa očakáva aj masívna divácka účasť. 
V reprezentačnom tíme Slovenska sa 
udomácnil aj univerzál Peter Mly-
narčík, ktorý humenskému volejba-
lovému fanúšikovi je určite známy zo 
svojho úspešného pôsobenia v hu-
menskom klube ŠK Chemes. 

O postup na ME 2017 sa zaslúžili

nahrávači: Branislav Skladaný, 
Daniel Končal
blokári: Emanuel Kohút, Peter On-
drovič, Radoslav Prešinský, Marek 
Ludha
univerzáli: Milan Bencz, Peter 
Mlynarčík
smečiari: Matej Paták, Štefan 
Chrtiansky, Marek Mikula, Tomáš 
Halanda
liberá: Matej Kubš, Martin Turis
realizačný tím - tréner: Miroslav 
Palgut, asistent trénera: Andrej Kra-
várik, tím manažér: Ján Uhlárik, 
kondičný tréner: Boris Žbirka, fy-
zioterapeut: Tomasz Rusin, štatista: 
Daniel Bruch

1. turnaj v Poprade (16 .- 18. 9. 2016):
Slovensko - Izrael 3:0  

(24, 18, 13)
SVK: Bencz 15, Kohút 6, Skladaný 1, 
Paták 15, Mikula 9, Prešinský 6, libe-
ro Kubš (Končal 0, Pe. Mlynarčík 4, 
Ondrovič 0, Ludha 0). 

Slovensko - Lotyšsko 3:0 
 (25, 21, 21)

SVK: Paták 6, Prešinský 8, Bencz 15, 
Mikula 10, Kohút 6, Skladaný 3, libe-
ro Kubš (Ondrovič 1, Končal 0, Pe. 
Mlynarčík 3). 

Slovensko - Chorvátsko 3:1
 (21, -18, 24, 22)

SVK: Bencz 20, Paták 17, Skladaný 2, 
Kohút 9, Prešinský 4, Mikula 4, liberá 
Kubš a Turis (Ondrovič 5, Končal 0, 
Pe. Mlynarčík 2, Halanda 1, Ludha 0). 

2. turnaj v Chorvátsku, Rovinj  
(22. - 25. 9. 2016):

Slovensko - Lotyšsko 1:3  
(-17, -22, 17, -22)

SVK: Paták 10, Prešinský 1, Bencz 4, 
Mikula 0, Kohút 5, Skladaný 4, liberá 
Kubš a Turis (Ondrovič 8, Chrtian-
sky 11, Končal 0, Pe. Mlynarčík 16, 
Ludha 0). 

Slovensko - Izrael 3:0  
(21, 19, 18)

SVK: Bencz 19, Skladaný 2, Kohút 3, 
Paták 12, Chrtiansky 13, Ondrovič 4, li-
bero Kubš (Končal 0, Pe. Mlynarčík 0). 

Chorvátsko - Slovensko 0:3 
(-16, -17, -14)

SVK: Bencz, Skladaný, Kohút, Paták, 
Chrtiansky, Ondrovič, libero Kubš 
(Končal, Pe. Mlynarčík, Mikula, Lud-
ha, Prešinský). 

Konečná tabuľka D-skupiny
Slovensko  6  5  1  16:4  15 
(postup na ME 2017)
Lotyšsko  6  5  1  15:6  15  
(účasť v barážovej III. fáze kvalifi-
kácie)
Izrael  6  2  4  7:16  4
Chorvátsko  6  0  6  6:18  2

O rovnakú miestenku na ME sa 
snažia aj slovenské volejbalové re-
prezentantky. Tú si „vyžiadali“ napo-
sledy v roku 2009, no a tretíkrát za 
sebou o postup bojujú v baráži.

Skok „žralokov“ humenského plaveckého klubu do zimnej sezóny

Slovenskí volejbalisti majú účasť na kontinentálnom šampionáte v roku 2017 istú
Najrýchlejšou prsiarskou disciplínou na 50 m pokoril 
Dominik Luksaj (uprostred) svojich konkurentov.  
| FOTO SPF MIRO KLINER

Zuzka Pavlíková doplávala v naj-
ťažšej disciplíne – motýlik, na 
50-m dĺžke na tretej pozícii. | FOTO 
SPF MIRO KLINER

Bronz pre Martina Jána Vaceľa (vpravo) v znaku na 
50 metrov. | FOTO SPF MIRO KLINER


