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Za exprezidentom Michalom 
Kováčom smútia aj rodáci

Obyvatelia Ľubiše, okres Humenné, spomínajú na svojho rodáka Michala Kováča ako na šikovného a ambiciózneho 
chlapca, ktorý sa dobre učil a chcel niečo dokázať. Pre TASR to uviedol starosta obce Jozef Sklenčár. 

TASR, Ľubiša

Podľa jeho slov prvý slovenský 
prezident nikdy nezabudol na 
to, odkiaľ pochádza. „Boli sme 
spolu v kontakte aj telefonicky,“ 
uviedol s tým, že Michal Kováč sa 
pravidelne zúčastňoval na všet-
kých významnejších obecných 

oslavách. „Zaujímal sa o dianie 
v Ľubiši. S občanmi normálne ko-
munikoval,“ dodal s tým, že hneď 
po zvolení za prezidenta smero-
val do rodnej obce i k hrobu svo-
jej matky. Jozef Mríz (86) žijúci 
v Ľubiši je spolužiakom zosnulé-
ho exprezidenta. Študentské časy 
spolu trávili 13 rokov. Spájalo ich 

aj osobné priateľstvo. Hrávali 
spolu futbal, v lete sa chodievali 
kúpať do rieky, v zime zas sánko-
vať. „Päť či šesť rokov sme spolu 
miništrovali,“ dodal s tým, že ich 
cesty sa rozdelili, keď začal Kováč 
študovať na vysokej škole. Obec 
pri príležitosti úmrtia Micha-
la Kováča zriadila kondolenčnú 

miestnosť. Obyvatelia už podľa 
slov Sklenčára prejavili záujem 
o účasť na pohrebe. Bývalý slo-
venský prezident Michal Kováč, 
ktorý sa v Ľubiši narodil 5. augus-
ta 1930, zomrel v stredu (5.10.) vo 
večerných hodinách v Nemocnici 
svätého Michala v Bratislave na 
zlyhanie srdca.

V Humennom budú súťažiť 
záchranári

Fotograf Zemplína má stálu 
expozíciu aj v Humennom

  Viac na str. 7  Viac na str. 3

FOTO TASR - Michaela Zdražilová
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Predseda Európskeho parla-
mentu Martin Schulz vyjad-
ril v mene europarlamentu 
úprimnú sústrasť Slovenskej 
republike, ktorá prišla o bý-
valého prezidenta Michala 

Kováča. „Odišiel prvý pre-
zident suverénneho Sloven-
ska, pán Kováč. Stál pri dô-
ležitých krokoch v štátnosti 
Slovenska,“ uviedol Schulz. 
Pripomenul, že prezident Ko-
váč bol zástupcom generácie, 
ktorá mala iný život, ako ho 

poznáme dnes. „Zažil diktatú-
ru, útlak, vojnu. A pritom to 
bola generácia, ktorá dokáza-
la prejaviť veľmi silnú hrdosť, 
odvahu a dokázala vysielať 
signál, nálady, že stojí za to 
bojovať, bojovať za lepšiu bu-
dúcnosť,“ doplnil Schulz. 

TASR, Štrasburg

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

Kováč ukázal, že za budúcnosť sa oplatí bojovať

TASR, Bratislava

Termín štátneho smútku a 
pohrebu ešte nie je určený, 
najčastejšie sa podľa premié-
ra Roberta Fica spomína štvr-
tok 13. októbra. Exprezident 
Kováč zomrel v stredu (5.10.) 
o 19.50 hod. vo veku 86 rokov 
v Nemocnici svätého Michala 
v Bratislave na zlyhanie srd-
ca. Vláda na mimoriadnom 
zasadnutí rozhodla o zriadení 

štátnej komisie na prípravu 
a zabezpečenie štátneho po-
hrebu. Premiér informoval, 
že sú v nej predstavitelia kan-
celárie prezidenta, rezortov 
zahraničných vecí, financií, 
obrany, vnútra, úradu vlády, 
verejnoprávnych médií a bra-
tislavskej mestskej časti Staré 
Mesto. Deň pohrebu prvého 
slovenského prezidenta sta-
noví štátna komisia spolu s 
členmi rodiny Michala Ková-

ča. Štátny smútok bude v deň 
pohrebu od 08.00 h do 17.00 
h. Štátna komisia po doho-
de s rodinnými príslušník-
mi vypracuje protokolárny 
poriadok a zabezpečí štátny 
pohreb. Premiér oznámil, že 
vláda uložila príslušným mi-
nisterstvám, aby spolupra-
covali na zabezpečení jeho 
dôstojného priebehu. Predse-
da vlády predpokladá, že na 
pohreb exprezidenta Kováča 

budú pozvaní aj predstavite-
lia iných krajín. Pre krátkosť 
času nemohol potvrdiť ani 
vyvrátiť ich prítomnosť. „Ešte 
raz vyjadrujem hlbokú ľútosť 
a presvedčenie, že rozlúčka 
s prvým slovenským prezi-
dentom Michalom Kováčom 
bude absolútne dôstojná,“ 
doplnil Robert Fico. Štát-
ny smútok v SR vyhlasuje 
v súčasnosti podľa zákona 
o štátnych symboloch SR a 
ich používaní vláda, a to v 
prípade úmrtia prezidenta 
SR, predsedu Národnej rady 
SR a predsedu vlády SR. Ka-
binet tak však môže urobiť 
aj vtedy, ak ide o citový otras 
spoločnosti vyvolaný smrťou 
osoby s mimoriadnym vply-
vom na verejný život alebo o 
vykonanie pietnej spomienky 
na tragicky zosnulé osoby na 
území alebo mimo územia 
Slovenska. Vláda štátny smú-
tok vyhlásila doteraz osem-
krát. Naposledy 23. decem-
bra 2011 na počesť posledné-
ho československého prezi-
denta Václava Havla, ktorý sa 
stal symbolom Nežnej revo-
lúcie a zásadných politických 
zmien v Európe koncom 20. 
storočia.

Na Slovensku bude v súvislosti  
s úmrtím M. Kováča štátny smútok

Na Slovensku bude v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča štátny smútok. O jeho vyhláse-
ní, ako aj o príprave štátneho pohrebu bývalého prezidenta rozhodla vláda.

FOTO ARCHÍV TASR  Pavel Neubauer

FOTO TASR - Andrej Galica
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Jana Fedičová, Humenné

Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom, ako spoluorganizá-
tor podujatia Záchrana 2016, 
pozýva spolu s hlavným orga-
nizátorom Falck Záchranná, 
a. s., s ďalšími organizátormi 
a partnermi podujatia dňa 
13.októbra 2016 do areá-
lu skanzenu v Humennom. 
Vyše tri desiatky družstiev 
rýchlych zdravotných posá-
dok a rýchlej lekárskej po-
moci budú demonštrovať 
záchranárske zásahy v rámci 
25. ročníka celoslovenskej 
súťaže posádok záchranných 
zdravotných služieb s medzi-
národnou účasťou Záchrana 
2016, ktorá v termíne 12. – 15. 
októbra prebieha v Humen-
nom (www.zachrana2016.sk). 
V Expozícii ľudovej architek-
túry a bývania (skanzen) Vi-

horlatského múzea v Humen-
nom  bude v čase od 6.00 hod. 
do 18. hodiny  prebiehať plne-
nie jednej zo súťažných úloh 
záchrannej činnosti zdravot-
ných služieb. Bude zinsceno-
vaná modelová situácia zboj-
níckeho prepadu a následná 
záchrana zranených v dobo-
vých podmienkach sedliackej 
usadlosti 17. storočia. „Histo-
rickú“ súťažnú úlohu v skan-
zene budú záchranári napĺňať 
bez inštrumentov  súčasnej 
modernej medicíny. 

Zdravotníci, zbojníci 
a najvzácnejšia ško-
dovka 
 Dejepisnú epizódu zo života 
zbojníckej družiny Andreja 
Savku, dobové zbrane a kos-
týmy predstavia v skanzene 
členovia skupiny historické-
ho šermu Vikomt zo Sniny. 

Spestrením súťažného dňa 
v skanzene bude ukážka in-
štalovanej historickej sanitky 
Škoda Tudor 1101 z roku 1948 
s pôvodnou zdravotníckou 
výbavou. Na medzinárod-
nej súťaži v Čechách (2012) 
bola táto sanitka, ako  jediný 
funkčný automobil svojho 

druhu v celom bývalom Čes-
koslovensku, ocenená ako 
najvzácnejšia a najzaujíma-
vejšia škodovka. Sanitka jaz-
dila vo Svidníku, v Humen-
nom automobil predstaví pán 
Jozef Makohus, povolaním 
lekár, zo Zemplin Veteran 
Clubu Michalovce. 

mpo, Humenné

Obyvatelia sídlisk 1, 2, 2A, 
časť Poľana v Humennom 
majú už na svojich uliciach 
modernejšie a úspornejšie ve-
rejné osvetlenie. Mesto v spo-
mínaných lokalitách nedávno 
dokončilo  modernizáciu, re-
konštrukciu a optimalizáciu 
verejného osvetlenia, ktorá 
bola zameraná na zníženie 
energetickej a environmen-
tálnej náročnosti. Projekt bol 
spolufinancovaný z prostried-
kov Európskej únie, štátneho 
rozpočtu SR a a z vlastných 
zdrojov mesta. Modernizáciu 
a rekonštrukciou verejného 

osvetlenia realizovala firma 
O.S.V.O. comp, a. s., Prešov, 
ktorá bola víťazom verejného 
obstarávania. V rámci projek-
tu bolo vymenených 864 ku-
sov svetelných bodov – svieti-
diel. Firma zrealizovala aj re-
guláciu svetelnej sústavy a jej 
monitoring - diaľkový dohľad 
a výmenu vzdušných káblov. 
Mesto dosiahne po rekon-
štrukcii úsporu elektrickej 
energie na základe regulácie 
jednotlivých skupín svietidiel 
a znižovaniu výkonu jednot-
livých svietidiel. Následne 
bude zrealizované svetel-
no-technické meranie (záve-
rečné meranie) vybraným po-

skytovateľom, ktoré má preu-
kázať predpokladanú úsporu 

na verejnom osvetlení.

V Humennom budú súťažiť záchranári 

Mesto zmodernizovalo verejné osvetlenie

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom sa uskutoční medzinárodná súťaž záchranárov „Záchrana 2016“.

Na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Humenné získala samospráva z eurofondov vyše 673-tisíc eur.

Súťaž Záchrana 2016 je najvýznamnejšou a najprestížnejšou celoslovenskou súťažou 
záchranárov s medzinárodnou účasťou. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné

Zdenek Šteliar sa narodil v roku 
1943 v Humennom, ale takmer celý 
svoj život prežil v susedných Micha-
lovciach. Do Humenného sa však 
vždy rád vracia s radosťou. Nedávno 
sme ho zastihli v rodnom meste na 
Námestí osloboditeľov pri bronzovej 
soške vojaka Švejka. Šteliar nášmu 
týždenníku prezradil, že to vôbec 
nebola náhoda. Už niekoľko rokov 
zbiera informácie, zaujímavé fakty 
a fotografie, ktoré súvisia s komic-
kým hrdinom. Hlavne sa zameriava 
na sochy a sošky, ktoré pripomínajú 
toho svojrázneho fiktívneho vojno-
vého hrdinu z I. svetovej vojny. Pátra 
po nich po celej Európe. Šteliar sa 
vydáva priamo do miest, kde sa so-
chy nachádzajú. Informácie zbiera 
aj na internete. 

Švejk priťahuje turistov 
V Humennom sa nachádzajú hneď 
dve sochy dobrého vojaka Švejka 
- kamenná pri železničnej stanici 
a od roku 2015 aj menšia bronzová, 
ktorá zároveň slúži ako stojan na 

bicykle. Túto sochu venoval mestu 
ukrajinský Užhorod. Jej autorom 
je Mikhaylo Kolodko. Podobná so-
cha sa nachádza aj Užhorode a v čes-
kej Lipnici nad Sázavou. Socha slúži 
ako stojan na bicykle, na ktorom 
je drobný  vojak Švejk s knedľou 
v ruke. Šteliar tvrdí, že spomínané 
sochy sú nielen európskou rari-
tou, ale aj výborným reklamným 
magnetom pre turistov, ktorí sa 
vydávajú po stopách vojaka. Šteliar 
dodáva, že hoci je postava Švejka 
len fikciou, táto knižná a filmová po-
stavička má mnoho priaznivcov po 
celom svete. Je rád, že sa Humen-
čania k Švejkovi hlásia. „Rozhodne 
to podporuje turizmus. Česi idú za 
takýmito vecami a nielen Česi. Je to 
skvelý marketingový ťah,“ povedal 
Šteliar. Mnohí turisti vyhľadávajú 
destinácie, kde sa nachádzajú Švej-
kove sochy, aby sa pri nich odfotili 
a získali tak ďalšiu trofej do svojej 
zbierky. To, že má mesto Humenné 
až dve sochy, je podľa neho unikát. 
Vo viacerých mestách sa nachádza 
len jedna socha. „Zase, keby ich bolo 
až priveľa, už by to nebolo vzácne,“ 
dodal. Z Humenného sa mnohí tu-

risti vydávajú po sto-
pách dobrého vojaka 
Švejka po železnič-
nej trase do poľské-
ho mesta Sanok, kde 
sa nachádza ulička 
Dobrého vojaka 
Švejka a, samozrej-
me, ďalšia socha.

Zbiera aj Švej-
kove kresby
Šteliar priznáva, že na Švejkovi ho 
zaujímajú nielen sochy, ale všetko, 
čo súvisí s touto literárnou posta-
vou. „Mám rád knihy o Švejkovi, 
mám nielen všetky štyri diely, ale aj 
staršie vydania, už aj piaty a šiesty 
diel. Pridali k tomu aj nejaké po-
viedky. Je to zaujímavé, lebo je to 
časť z ruského zajatia, o tých pome-
roch v Rusku počas prvej svetovej 
vojny. Je to veľmi zaujímavé si to 
prečítať. Išiel som hlavne za tými 
sochami, ale samozrejme, už som 
potom zbieral aj kresby, ktoré v kni-
hách ilustroval Jozef Lada. Sošky 
mám všetky z celej Európy,“ prezra-
dil Šteliar. Priznáva, že hoci vie toho 
o Švejkovi veľa, žiadnu odbornú 

publikáciu nepripravuje. „Nie, na to 
sú iní, fundovanejší. Mňa to hlavne 
zaujíma. To, čo som zistil o Švejkovi, 
možno raz niekto zdedí,“ povedal 
s úsmevom netradičný zberateľ.

Okrem Švejka má rád aj 
prírodu
Sochy vojaka Švejka nie sú jedi-
nou záľubou rodáka z Humenné-
ho. Zdenek Šteliar už viac ako 50 
rokov značkuje aj turistické trasy 
vo Vihorlatských vrchoch a v okolí 
Zemplínskej šíravy. Zároveň je spo-
luautorom mnohých turistických 
máp. Ako vášnivý turista pomáhal 
obnovovať vihorlatské studničky 
a lavičky. 

mpo, Medzilaborce

Hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavlíková informovala, že 
dôvodom opravných prác na 
miestnych priecestiach bol ich 
zlý technický stav. Zamest-
nanci ŽSR zrealizovali počas 
dvoch dni výmenu opotrebo-
vanej výdrevy a odstránili pô-
vodný asfalt. Pavlíková spres-
nila, že výdrevu nahradili 
novými drevenými prvkami 
a následne obnovili asfaltové 

nábehy cestnej komuniká-
cie k priecestiu tak, aby za-
bezpečili plynulý a bezpečný 
prechod. Opravné práce rea-
lizovali železnice vo vlastnej 
réžii a s použitím vlastnej 
strojovej mechanizácie. Počas 
výluky bolo v čase od 8.50 do 
13.20 hod. v utorok a stredu 
dočasné vylúčenie osobnej 
železničnej dopravy v úseku 
Medzilaborce mesto - Radvaň 
nad Laborcom, keď osobné 
vlaky nahradili autobusy.

Švejk je pre mesto obrovská reklama, tvrdí rodák z Humenného

Na trati Radvaň nad Laborcom – Medzilaborce opravili železničné priecestia

Sedemdesiatdvaročný Zdenek Šteliar má netradičnú záľubu. Zberá a zháňa fotografie a informácie, 
ktoré sa týkajú sôch  legendárneho vojaka Švejka.  

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opravili minulý týždeň dve železničné priecestia v traťovom úse-
ku Radvaň nad Laborcom – Medzilaborce. Priecestia križujú cestu III. triedy v obci Čabiny.

Zdenek Šteliar vyhľadáva mestá a miesta, kde sa nachádzajú 
sochy Dobrého vojaka Švejka. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Prešov

K tragickej nehode lietadla do-
šlo v utorok minulý týždeň. Lie-
tadlo, ktoré letelo z Rumunska 
do Švédska, sa krátko pred po-
ludním z doposiaľ nezistených 
príčin stratilo z radarov letovej 
prevádzky v okolí Sabinova. 
Na miesto vzlietol vrtuľník mi-
nisterstva obrany, ktorý spolu 
s policajtmi pátral po stratenom 
lietadle. Približne po 2,5 hodi-
nách jedna z policajných hliadok 
zúčastnená na pátraní našla vrak 
lietadla v lese v katastri obce Ja-
kubovany, približne kilometer 
nad miestnym rybníkom. „Pod-
ľa predbežných zistení malo ísť 
o lietadlo typu Lancair 360 Mk 
II registrované vo Švédsku, ktoré 
pravdepodobne pilotoval 65-roč-
ný Rumun. Ten pád lietadla 

neprežil. Na mieste sa našiel 
švédsky vodičský preukaz a ru-
munský cestovný pas, oba dokla-
dy vydané na to isté meno, teda 
65-ročného muža. Totožnosť ne-
bohého potvrdí až znalecké skú-
manie,“ informoval prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik. 

Trosky lietadla podrob-
ne preskúmajú
Doplnil, že polícia už vyrozume-
la letecký úrad a miesto pádu 
lietadla zabezpečila a začala vy-
konávať obhliadku miesta činu 
a ďalšie prvotné neodkladné 
úkony. Počas celej noci polícia 
strážila miesto nálezu trosiek 
lietadla, ktoré sa nachádza v ná-
ročnom lesnom teréne a na po-
merne veľkej ploche. Od skorého 
rána boli prešovskí vyšetrova-

telia aj s pracovníkmi leteckého 
úradu opäť na mieste a zaisťovali 
jednotlivé časti lietadla. „Tie si 
za účelom znaleckého skúmania 
prevezme letecký úrad. Nájdené 
ľudské pozostatky boli taktiež 
zaistené, pričom vyšetrovateľom 

bola nariadená ich súdno-zna-
lecká pitva. Doposiaľ nič nena-
svedčuje tomu, aby sa v lietadle 
okrem pilota mala nachádzať aj 
druhá osoba,“ informoval pre-
šovský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik.

mpo, Humenné

Na zastupiteľský úrad sa neustá-
le obracajú slovenskí občania, 
ktorí boli obeťami podvodného 
sprostredkovania práce v Ra-
kúsku. Podobné prípady sme v 
spolupráci s rakúskou políciou 
riešili už v minulosti. Vo februári 
tohto roku bol pri čine zadržaný 
aj páchateľ, ktorý je už odsúdený. 
V posledných mesiacoch sa však  
ponuky začali opäť objavovať. 
Polícia upozorňuje, že vo všet-
kých prípadoch je priebeh ko-
nania rovnaký. Začína sa to pra-
covnou ponukou na slovenskom 
internete. „V ponuke sú rôzne 
nekvalifikované pracovné pozície 
v skladoch pri balení mäsa alebo 
zeleniny, drogérie spravidla vo 
Viedni. Znalosť cudzieho jazyka 

sa nevyžaduje. Záujemcov ná-
sledne kontaktujú česky alebo 
slovensky hovoriace osoby.  Po-
dajú základné informácie a do-
hodnú si stretnutie v hoteli alebo 
v penzióne vo Viedni,“ priblížil 
hovorca Prezídia policajného 
zboru SR Michal Slivka.

Peniaze pýtajú vopred 
Policajný hovorca vysvetlil, že 
podvodníci často menia ubyto-
vacie zariadenia, kde má dôjsť k 
stretnutiu. Pri stretnutí podpíšu 
pracovnú zmluvu a poškodení 
musia uhradiť zálohu „za ubyto-
vanie“ na mesiac vopred vo výške 
od 300 do 400 eur. Sprostredko-
vateľ práce ich potom odvedie na 
izbu s tým, že ráno príde po nich 
a pôjdu spolu na miesto výkonu 
práce. Nad ránom si poškodení 

prečítajú na displeji svojho mo-
bilu SMS, že sa práca z rôznych 
dôvodov momentálne ruší, aby 
išli domov. Telefónne číslo odo-
sielateľa správy je v tom čase už 
nedostupné. „Upozorňujeme ob-
čanov, aby si 
v prípade zá-
ujmu o prácu 
v zahraničí 
vždy dôsled-
ne preverili 
v i e r o h o d -
nosť ponuky, 
t o t o ž n o s ť 
osôb, ktoré 
zamestnanie 
p o n ú k a j ú 
a v prípade 
akýchkoľvek 
pochybností 
nepodpiso-

vali pracovné zmluvy a neuhrá-
dzali žiadne poplatky. Seriózne 
firmy nikdy nepýtajú vopred 
vyplatenie vysokých súm,“ upo-
zornil policajný hovorca Michal 
Slivka.

Pri páde lietadla zahynul 65-ročný pilot

Humenčania, dajte si pozor na podvodné pracovné ponuky v Rakúsku

K leteckému nešťastiu došlo minulý týždeň v Prešovskom kraji pri obci Jakubovany v okrese Sabinov. V súvislosti s 
pádom športového lietadla už polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin všeobecného ohrozenia.

Policajný pridelenec v Rakúsku upozornil slovenskú políciu na narastajúci počet podvodných ponúk práce vo Viedni. 

Športové lietadlo sa po páde rozlomilo v lese na márne kúsky. Nehodu 
neprežil 65-ročný pilot z Rumunska.  | FOTO POL

Pracovné ponuky na internete si poriadne preverte, aby ste 
nenaleteli podvodníkom.  | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Zuzana Argalášová, Remetské Hámre

Voda je najdôležitejšia a nena-
hraditeľná zložka, bez vody by 
neexistoval život. Stretávame sa 
s ňou všade, aj keď ju vždy ne-
vidíme (dážď, sneh, krúpy, ľad, 
hmla, rosa, para...). 
Vihorlat je bohatý na množstvo 
prameňov a studničiek. Občian-
ske združenie Telekia v spolu-
práci so správou CHKO Vihor-
lat každý rok pravidelne čistí na 
trasách turistických a náučných 
chodníkov studničky nachádza-
júce sa vo Vihorlatských vrchoch.

V roku 2013 sa nám podarilo 
obnoviť studničky smerom na 
vrchol Vihorlatu (studničku na 
Poľane a Laciovu studničku) 
a rozhodli sme sa v tejto našej 
myšlienke pokračovať aj ďalšie 
roky. Vďaka podpore z programu 
Zelené oázy sme sa v tomto roku 
rozhodli obnoviť štyri vihorlat-
ské studničky a pri studničkách 
vytvoriť oddychové miesta pre 
turistov. Studničky sme vyčisti-
li,  na 2 studničkách vybudovali 
nové kamenné základy, pred 
všetkými studničkami sme osa-
dili nové premostenia, lavičky 

a pri prameni 
Karol a stud-
ničke Anke pri 
m u r o v a n o m 
moste smerom 
na Vihorlat sme 
osadili nové 
stoly s lavicami. 
Turisti si teraz 
pri  obnovených 
studničkách môžu posedieť a na 
potulkách vihorlatskou prírodou 
sa občerstviť z čistej pramenitej 
vody z vihorlatských vrchov. Ke-
ďže veľa prameňov vo Vihorlate 
vyschlo a aj tie známe už nemajú 

takú silu ako v minulosti našim 
cieľom bude postupne obnoviť aj 
ďalšie známe vitálne studničky   
a vytvoriť pre turistov cestu za 
putovaním k vihorlatským stud-
ničkám. 

Milan Potocký, Humenné 

Sedemdesiatpäťročný Mikuláš 
Jacečko je pre svoju tvorbu ozna-
čovaný ako fotograf  Zemplína. 
Fotografuje od svojich štrnástich 
rokov. Svojím objektívom sa pre-
dovšetkým zameriava na región, 
ktorý je jeho srdcu najbližší – re-
gión Zemplína. Pochádza z ru-
sínskej obce Habura, kde žil do 
svojich piatich rokov. Neskôr sa 
s rodičmi presťahoval do Medzi-
laboriec a potom do Humenného, 
kde nastúpil do Ruskej ľudovej 
školy na Valaškovciach. Po ab-
solvovaní Vysokej školy železnič-
nej v Prahe pôsobil ako odborný 
asistent na Katedre stavebnej 
mechaniky na Vysokej škole do-
pravnej v Žiline, neskôr ako ve-
dúci kabinetu vedecko-technic-
kých a ekonomických informácií 
všeodborového klubu ROH v Ži-
line. V roku 1985 sa opäť vrátil 
do Humenné, kde do roku 1989 
pôsobil vo Vlastivednom múzeu. 

Bol členom Výkonného výboru 
Zväzu múzeí na Slovensku. Od 
roku 1990 žije a tvorí v obci Vin-
né v okrese Michalovce. 

Fotografie má v Ríme aj 
v Humennom
Jeho diela zdobia priestory via-
cerých inštitúcií na Slovensku 
i v zahraničí. V roku 2000 mu 
bola Maticou slovenskou udelená 
zlatá Pamätná medaila sv. Cyrila 
a Metoda za ochranu slovenské-
ho národného dedičstva. V roku 
2005 mu Občianske združenie 
Zemplínska spoločnosť udeli-
la medailu Zemplínčan roka. V 
roku 2009 mu obec Vinné ude-
lila cenu za reprezentáciu a pro-
pagáciu. Je spoluzakladateľom 
Vinianskeho obecného múzea a 
galérie, ktorá nesie jeho meno. 
Okrem regiónu Zemplína sú jeho 
druhým domov Tatry. V Tatran-
skej galérii má dokonca stálu ex-
pozíciu. Časť jeho tvorby tvoria 
aj kresťanské motívy a symboly. 

Má stálu výstavu v Pápežskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme v sieni pútnikov. Jeho foto-
grafie nádhernej prírody môžete 
obdivovať aj v Hoteli Karpatia. 
Z jeho fotografií cítiť lásku k prí-
rode, sú nemanipulované a bez 
zásahu technických vymoženos-
tí. O Jacečkovej tvorbe vznikli 
zatiaľ tri obrazové publikácie. 
V roku 2005 vyšla obrazová pub-
likácia Meditácie, v roku 2006 
vydala Zemplínska spoločnosť 
a obec Vinné publikáciu Pod Vi-

nianskym hradom a v roku 2011 
výber z jeho celoživotnej fotogra-
fickej tvorby s názvom V zrkadle 
spomienok.

Obnova studničiek vo Vihorlate

Fotograf Zemplína má stálu expozíciu aj v Humennom 

Obnovili štyri vihorlatské studničky a pri studničkách vytvorili oddychové miesta pre turistov.

Známy fotograf a milovník prírody Mikuláš Jacečko sa stále rád vracia do Humen-
ného, kde  strávil svoje detstvo, štúdium a kde v rokoch 1985 – 1989 pôsobil vo Vlas-
tivednom múzeu. Jeho diela môžete obdivovať aj v jednom z humenských hotelov. 

Fotograf Mikuláš Jacečko na 
prechádzke v Humennom, kam sa 
stále rád vracia.   | FOTO MIPO

Jeho fotografie môžete vidieť aj v Hoteli Karpatia.   | FOTO MIPO
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Tomáš Kráľ, Michalovce

Prebiehajúca výstavba nemocnice 
novej generácie v Michalovciach sa 
v týchto dňoch presunula dovnút-
ra budovy a intenzívne napreduje. 
Od ukončenia železobetónového 
skeletu na jar tohto roku sa poda-
rilo zrealizovať hydroizoláciu a ter-
moizoláciu strešného plášťa, osadiť 
väčšinu okien a zatepliť dve strany 
fasády. Vo vysokom štádiu rozpra-
covanosti sú interiérové priečky, 
vnútorné inštalácie silnoprúdu 
a slaboprúdu, rozvody zdravotech-
niky a medicínskych plynov. Práve 
v týchto dňoch sa kladú rozvody 
špeciálneho systému podlahové-
ho vykurovania a chladenia. Na-
sadenie tejto technológie v pod-
mienkach slovenských nemocníc 
je unikátne a má priniesť oveľa 
komfortnejšiu a zdravšiu interié-

rovú klímu počas všetkých ročných 
období. Okrem spomínaných prác 
bude do jari 2017 ukončená inšta-
lácia výťahov pre verejnosť a pre 
logistiku aj vstupného turniketu. 
Aktuálne pracuje na stavbe až 150 
pracovníkov z 15 dodávateľských 
spoločností.

Kľúčové fakty o novej 
nemocnici
V nemocnici je moderná architek-
túra vytvárajúca liečivé prostredie. 
Prízemie a tri nadzemné poschodia 
sú s vnútornými átriami. V budove 
bude urgentný príjem novej gene-
rácie, komplexná rádiodiagnostika 
s CT a magnetická rezonancia, OA-
MIS - Oddelenie anestéziológie a 
multiodborovej intenzívnej starost-
livosti. V novej budove bude v lôž-
kovej časti 310 až 370 plávajúcich 
lôžok. Celkový počet lôžok bude 

v nemocnici  vrátane infektologické-
ho a onkologického pavilónu až 443.
V nemocnici bude vysoký podiel 
jednolôžkových izieb.„Výstavba 
nemocnice novej generácie v Mi-
chalovciach ide podľa stanoveného 
časového harmonogramu. Najväčší 
stavebný pokrok je zreteľný už vo 
vnútri budovy. Jasné priestoro-
vé kontúry vďaka inštalovaným 
priečkam získali prvé lôžkové izby, 
urgentný príjem, budúce pôrodné 
izby. Nič nenechávame na náhodu, 
a preto napríklad vybavenie izieb 
skúšame v špeciálnej testovacej izbe 
vo veľkej zasadačke nemocnice,“ vy-
svetlil Vladimír Kumičák, projekto-
vý manažér, Svet zdravia, a. s.

Unikátne podlahové 
kúrenie a chladenie
V pavilóne sa bude nachádzať 8 
moderných operačných sál, nové 

oddelenie jednodňovej chirurgie, 
4 pôrodné izby a moderná pôrodná 
zákroková sála. V areáli nemocnice 
bude moderný parkovací systém 
so 170 parkovacími stojiskami pre 
pacientov a zamestnancov. V no-
vej budove už začali s inštaláciou 
podlahového kúrenia a stropného 
chladenia, čo predstavuje takmer 
50 km rozvodov a 40-tisíc kusov 
hliníkových termoplechov. V pavi-
lóne bude celkovo nainštalovaných 
135 km silnoprúdových káblov. Na 
podporu konceptu nemocnice bez 
papierov sa inštalovalo takmer 100 
km dátových rozvodov. V budove 
sa, samozrejme, počíta s plným 
pokrytím Wi-Fi internetovým sig-
nálom. Celková plánovaná investí-
cia je v objeme 34 miliónov eur. 
Začiatok prevádzky je naplánovaný 
na január 2018.

V Michalovciach stavajú novú nemocnicu za 34 miliónov eur
Nemocnicu novej generácie začali stavať v Michalovciach minulý rok. Odvtedy urobili na stavbe výrazný pokrok. V prevádzke bude 
od januára 2018.

Nemocnica novej generácie v Michalovciach bude patriť medzi najmodernejšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku. | FOTO: MIPO
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mpo, Humenné

Na jeden z nepokosených a zane-
dbaných súkromných pozemkov 
upozornil na verejných stretnu-
tiach s vedením  mesta aj 77-ročný 
František Čurilla. Pozemok plný 
kríkov a vysokej trávy sa nachádza 
na Starinskej ulici v Humennom. 
Zanedbaný pozemok kazí podľa 
neho nielen estetický vzhľad uli-
ce, ale môžu sa tam zdržiavať aj 
hlodavce. „Minulý rok tam vôbec 
nebolo kosené. Sťažoval som sa. 
Technické služby, policajti, odbor 
životného prostredia. Nakoniec 
zistili, že to je orná pôda,“ pove-
dal dôchodca. Zástupca primátor-
ky Andrej Semanco vysvetlil, že 
mesto intenzívne oslovuje vlastní-
kov pozemkov, ktoré sú zarastené 
vysokou burinou a kríkmi. „Inten-
zívne spolupracujeme a vypisu-

jeme im lístky. Vám garantujem, 
že na 85 percent sme úspešní,“ 
reagoval viceprimátor na sťažnosti 
dôchodcu. Monika Pastoráková z 
Odboru dopravy, životného pros-
tredia a mestskej zelene Mestské-
ho úradu v Humennom spresnila, 
že vo väčšine prípadov vlastníci 
zanedbaných pozemkov s mestom 
spolupracujú. „Zvyčajne, keď oslo-
víme toho vlastníka a pekne ho po-
prosíme, tak to dá pokosiť,“ uvied-
la Pastoráková. 

Zanedbanú ornú pôdu 
musí preveriť štát
Nie všetky pozemky, ktoré sa na-
chádzajú v katastri mesta, má prá-
vo kontrolovať samospráva. Týka 
sa to aj pozemku, na ktorý upozor-
nil dôchodca zo sídliska Dubník. 
Pastoráková dodala, že v prípade 
ornej pôdy mesto nemôže zasiah-

nuť. „Mesto nemá kompetencie 
na pozemkoch, ktoré sú vedené 
v poľnohospodárskom pôdnom 
fonde. Tam práve má kompeten-
cie štát. Okresný úrad môže toho 
vlastníka pozemku vyzvať a ulo-
žiť mu náhradné opatrenia, aby 
ochránil poľnohospodársky pôdny 
fond,“ vysvetlila Pastoráková a po-

kračovala: „Mesto ako také vyzve 
alebo zasahuje, oslovuje vlastní-
kov pozemkov, ktoré nie sú v poľ-
nohospodárskom pôdnom fonde. 
To znamená na záhradu, stavebný 
pozemok, zastavanú plochu, ale tú 
ornú pôdu spracuje, alebo dohlia-
da na spravovanie štát prostred-
níctvom okresného úradu.“

Zuzana Andrejčáková, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom 
rokuje o možnosti spolupodieľať sa 
ako odborný garant a partner Ar-
boréta v poľských Bolestraszycach 
na medzinárodnom projekte, kto-
rého cieľom je ochrana a opätovné 
rozšírenie starých lokálnych odrôd 
jabloní v našom regióne. Vihorlat-
ské múzeum v rámci tohto projektu 
rozširuje vlastné aktivity smerujú-
ce k oživovaniu múzejnej expozície 
(skanzenu) a zároveň sa pripája 
k subjektom, ktoré si dňa 21. ok-
tóbra pripomínajú deň pôvodných 
odrôd jabĺk.    

Snahou je udržiavať roz-
manitosť ovocných drevín  

Arborétum v Belostraszycach  bolo 
založené v roku 1975 neďaleko 
mesta Przemysl, na mieste niekdaj-
ších zámockých záhrad. Na ploche 
308 hektárov prírodného múzea 
sa nachádzajú rybníky, parkové 
a záhradné plochy s pôvodnými, 
chránenými i cudzokrajnými dre-
vinami. Jednou z činnosti arboréta 
je aj snaha o udržiavanie rozmani-
tosti ovocných drevín  z jednotli-
vých lokalít ako súčasti miestneho 
bohatstva. Aj názvy obcí ležiacich v 
zbernej oblasti Vihorlatského mú-
zea ako Jabloň, Vyšná či Nižná Jab-
lonka, v nás evokujú skutočnosť, 
že pestovanie jabĺk, tohto bežného 
a tradičného ovocia, má vo výcho-
dokarpatskom regióne veľmi dlhú 
históriu. Podľa tohto ovocného 

stromu sú pomenované obce nielen 
na území terajšieho Slovenska. U 
našich severných susedov v Malo-
poľskom vojvodstve nájdeme tiež 
obec s názvom Jabłonka či Jabło-
nica Polska. Na Ukrajine je to Ver-
chňa Jablunka a Nižňa Jablunka. 

Predpokladá sa ďalšia vý-
sadba ovocných stromov
Odrody jabloní, ktoré boli v tejto 
oblasti pestované po storočia, sa zo 
záhrad a ovocných sadov stále viac 
vytrácajú. Staré odrody sú však 
lepšie adaptované na lokálne pod-
mienky, na pôdu, na miestnu klímu 
a majú aj vyššiu odolnosť ako tie, 
ktoré ich v súčasnosti nahrádzajú. 
O zachovanie starých lokálnych od-
rôd jabloní, ale aj ďalších ovocných 

stromov a o ochranu regionálnej 
biologickej diverzity sa od roku 
1986 snažia aj v arboréte v poľ-
ských Bolestraszycach. Vyše 4 000 
druhov, odrôd a foriem rastlín robí 
z arboréta v podstate botanickú zá-
hradu. Vstup Vihorlatského múzea 
do projektu predpokladá ďalšiu 
výsadbu ovocných stromov v are-
áli Expozície ľudovej architektúry 
a bývania (skanzenu) v Humen-
nom, kde by vhodne dopĺňali exis-
tujúcu expozíciu. Týmto spôsobom 
by sa návštevníci Vihorlatského 
múzea a široká verejnosť mohla do-
zvedieť viac o problematike zacho-
vania biodiverzity v našom regióne. 
V súčasnosti sa v areáli skanzenu 
nachádza pätnásť jabloní a niekoľ-
ko ďalších ovocných stromov. 

Humenčania sa posťažovali na zanedbané súkromné pozemky

Pôvodné odrody jabloní v humenskom skanzene

Humenčanom prekážajú nepokosené súkromné pozemky, ktoré na niektorých miestach pripomínajúce džungľu. Zaraste-
né pozemky podľa nich kazia estetický vzhľad ulíc. Mesto tvrdí, že vlastníkov pozemkov intenzívne vyzýva k náprave.

Projekt Vihorlatského múzea v Humennom a Arboréta v poľských Belostraszycach pomôže zachovať odrody jabloní, ktoré 
boli v tejto oblasti pestované po stáročia.

Vlastníkov zanedbaných pozemkov mesto oslovuje, aby ich čím skôr 
pokosili. Podľa viceprimátora Andreja Semanca je samospráva až v 85 
percentách úspešná.| FOTO MIPO



PONDELOK
10. OKTÓBRA 2016HUMENSKÝ EXPRES10 |

čistenie verejných priestranstiev, námestí 
a parkov * upratovanie verejných priestran-
stiev bytových a rodinných domov v spolu-
práci s užívateľmi bytov a domov * údržba 
trávnatých plôch * odstraňovanie divokých 
skládok odpadu a nepotrebného materiálu 
z verejných priestranstiev mesta * čistenie 
cintorína
Technické služby (TS) mesta Humenné zabez-
pečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, 
z bytových a rodinných domov, z parkov a ve-
rejných priestranstiev:
2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy 
a konárov * 1 nákladné auto na odvoz veľko-
objemových kontajnerov * 1 účelové vozidlo 
zn. Fiat na zber drobného odpadu * (v prípa-
de potreby sa navýšia ďalšie mechanizmy)
Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním 
budú zabezpečované zamestnancami TS, oby-
vateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov 
a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov 
na základe zorganizovanej brigády a drobný-
mi obecnými službami pod vedením koordi-
nátora.
Stanovištia rozmiestnenia veľkoobjemových 
7-m3 kontajnerov:
7. – 11. 10. * Kudlovská ul. – zvonica, točňa; 
Sídl. Poľana – most, parčík, vodojem, č. 71; 
Liesková ul.; Kalininova ul. – Jánošíkova ul.; 
Stavbárska ul. - Ul. Iljikčana. 
11. – 14. 10. * Gaštanová ul. – CO, č. 110, 
Dentálne centrum; Starinská ul. – pod ob-
chod, točňa, pod ihrisko; Agátová ul.; Budo-
vateľská ul.; Suchý jarok; Na Lieskovčíku.
14. – 18. 10. * Ul. J. Kráľa; Ul. Sovietskych 
hrdinov; Domašanská ul., Brestovská ul. 2x, 
Gagarinova ul.; Pod lesom č. 10 a 18; Záhrad-
ná ul.; Šmidkeho ul. – nad školou.
18. – 21. 10. * Košická ul. – MHD; Jase-
novská ul. č. 105, cíp, ihrisko; Čapajevova ul. 
– Čulenova ul.; Valaškovská ul – park; Valaš-
kovská ul. – Jasenovská ul.; Kukučínova ul.; 

Na Podskalku.
21. – 25. 10. * Družstevná ul. 1469; Puga-
čevova ul. – Ul. čsl. Armády; Pugačevova č. 
8; Štúrova ul. – výmenník; Gorkého ul. H-5; 
Hrnčiarska ul.; Tyršova ul.; Laborecká ul. č. 
28; Třebíčska ul. č. 14 – 15; Sokolovská ul.
Biologicky rozložiteľný odpad (vyhraba-
ná tráva, lístie, BRO zo záhrad) / akumulá-
tory a batérie, odpadové oleje z moto-
rových vozidiel a vyradené elektronické 
zariadenia – možnosť doviezť do areálu TS, 
Sninská ul. 27, Humenné (6.00 – 14.00 hod. 
pondelok až piatok).
Viac informácií na tel. č.:
prevádzka komunálneho odpadu – 775 
43 56, 0903 272 406  (pristavenie a odvoz 
7-m3 kontajnerov, resp. ďalšie pristavenia 
v rámci termínu / prevádzka verejnej ze-
lene – 788 00 53, 0911 929 146 (poskyt-
nutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného 
lístia, trávy a konárov) / sekretariát TS – 775 
50 20, 0903 272 415

JESENNÉ UPRATOVANIE V HUMENNOM 4. – 28. október 2016
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P R E D A J

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

HE-R/0017

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

 � Predám 7-ár. STAVEBNÝ PO-
ZEMOK v Topoľovke. Tel. 0905 
349 027. 

HE-R/0011

P R Á C A

 � Ponúkame PRÁCU PRE 
OPATROVATEĽKY v Rakúsku 
(Viedeň a okolie). Podmienkou je 
prax v opatrovaní, rovnako potreb-
ná je znalosť NJ. Tel. 0902 087 243, 
0915 333 579.

HE-R/0015

 � Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – drevo-
výroba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749

INFOSERVIS / INZERCIA

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  14.00 – 18.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

R Ô Z N E  

 �  OPATRÍM DIEŤA akéhokoľ-
vek veku – celodenne, resp. čias-
točne pri nutnosti odprevadiť do / 
zo školy, škôlky; a potrebe vyplniť 
čas neprítomnosti rodičov.  Tel. 
0905 284 912.

HE-R/0024

 � Pasce na kuny, líšky...; liahne 
a odchovne; klietky pre prepe-
lice,  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

 � REKONŠTRUKCIE bytov 
a domov. Info na tel. č. 0915 
949 949.

HE-R/0012

 � Montáž STREŠNÝCH SNE-
HOVÝCH ZÁBRAN. Tel. 0905 
480 575.

HE-R/0023

Za	trinásť	rokov	svojej	existencie	sa	stal	vo	
svojej	podstate	a	charakteru	najväčším	film-
ovým	 súťažnom	 putovným	 festivalom	 po	
celom	svete.	Festival	 je	zameraný	na	športy	
i	 život	 s	 outdoorovou	 tematikou,	 na	 filmy	
dobrodružné,	extrémne,	adrenalínové	i	cesto-
pisné.	Filmy	nás	zavádzajú	do	rôznych	miest	
našej	 planéty,	 ukazujú	 mentalitu	 a	 kultúru	
tamojších	 obyvateľov,	 sprístupňujú	 pros-

tredie,	 kam	 sa	 bežný	 „smrteľník“	
nedostane.	 Väčšina	 filmov	 MFOF	
má	 veľký	 sociálny	 a	 citový	 náboj.	
Festival	 a	 tento	 filmový	 žáner	 má	
svoje	mimoriadne	špecifikum	a	jed-
inečnosť.

STREDA 12. 10. 
17.00 hod.	 –	 Slávnostné	 otvorenie	
MFOF	
od 17.05 hod.	 –	 SHOWNDOWN	
AT	 HORSESHOE	 HELL	 (USA)	 *	
PURA	VIDA	 (AUT)	 *	AMERIKA	
–	 ÚNOROVÁ	 PROPAST	 (CZE)	 *	
OBJEKT	 (POL)	 *	 ADVENTURE	
IN	SPORTS	(USA)
od 19.30 hod.	 –	 SURI	 (SVK)	 *	

TAMARA	 (GER)	 *	 SRDCAŘI:	 MAREK	
AUDY	 –	 OBJEVITEL	 A	 SPELEOLOG	
(CZE)	*	THE	RACE	BEFORE	THE	RACE	
(ITA)	

ŠTVRTOK 13. 10.
od 17.00 hod.	–	BIELE	OBJATIE	(SVK)	*	
K	PACIFIKU	PŘES	COAST	MOUNTAINS	
(CZE)	 *	AZORES	MTB	WORLD	MARA-

THON	 2015	 (PRT)	
*	 MAYA:	 NAZARÉ	
(CZE)
od 19.30 hod. – 
RINGS	 OF	 THE	
WORLD	 (RUS)	 *	
THE	GREY	LEAGUE	
(USA)

PIATOK 14. 10.
od 17.00 hod.	–	TAKE	
AFRICA	 (CZE)	 *	
BULHARSKÉ	 BÍLE	
ZLATO	 (CZE)	 *	
TRIP	TO	YOURSELF	
(RUS)	 *	 BIRAN	
GRUBB	 WAKE-
SKATES	 PHILIP-
PINES	(CZE)	
od 19.30 hod. – THE 
ELEMENTS	 (CZE)	 *	
KANGCHENJUNGA	
(POL)	 *	 THE	 WAY	
OF	 THE	 KAYAK	
(USA)	 *	 DREZÍNA	
(CZE)



PONDELOK
10. OKTÓBRA 2016 HUMENSKÝ EXPRES 11|

H U M E N N É
ART CAFÉ VERCHOVINA

NATÁLIA VESMA POHĽADOM  
A POCITOM

Výstava	autorky	Fotoklubu	Karpatské	Obzory	
–	vernisáž	výstavy	v	stredu	12.	októbra	o	17.00	

hod. Výstava potrvá do 12. 11. 2016.
MsKS 

ACH, JÚLIA!
Divadelné	predstavenie	(Ephraim	Kishon)	
v	réžii	Petra	Oravca	a	podaní	J.	Hrčku,	A.	

Vargovej,	Cs.	Kassaia,	Z.	Mauréry,	Pa.	Plev-
číka.	Najznámejší	milenecký	pár	všetkých	
čias,	Rómeo	a	Júlia	nezomreli!	Komédia	

z	manželského	života	plná	zvratov,	prevlekov,	
vtipných	situácií,	príjemných	piesní,	ale	aj	

trpko-smutných	spomienok	na	slávnu	mladosť	
milencov.	–	v	utorok	11.	októbra	o	19.00	hod.	

v	divadelnej	sále	DK.	Vstupné	11	eur.	
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum

JOZEF ČESLA: TAJOMNÉ SAVANY 
AFRICKÉ

Veľkoformátový	čierno-biely	cyklus.	Výstava	
fotografií	slovenského	fotografa,	lektora,	pred-
sedu	fotografických	našich	i	medzinárodných	

súťaží	-	potrvá	do	30.	11.	2016.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY
Výstava	k	nedožitým	75.	narodeninám	aka-
demického	maliara	z	Čabín	-		v	galerijných	

priestoroch	potrvá	do	31.	10.	2016.
Kino Fajn

DIEVČA VO VLAKU: thriller,	mysteriózny	
(USA)	-	10.	10.	o	19.30	hod.,	15.	10.	o	17.00	hod.

5 OCTOBER + BRAČEK JELENČEK: 
dokument	(SVK/CZE)	–	12.	10.	o	19.30	hod.

ANTHROPOID:	historický,	vojnový	(GBR/
FRA/CZE)	–	13.	a	16.	10.	o	19.30	hod.

INFERNO:	thriller	(USA);	Tom	Hanks	–	14.	
a 15. 10. o 19.30 hod.

KUBO A KÚZELNÝ MEČ:	animácia	(USA/
MP)	–	16.	10.	o	15.30	hod.

INŠTALATÉR:	komédia	(CZE)	–	16.	10.	
o 17.30 hod.

S N I N A
MsKS

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE
XXVI.	ročník	tradičného	medzinárodného	
podujatia	rozvíjania	kresťanských	národných	
tradícií.	–	v	nedeľu	16.	októbra	o	14.00	hod.	

v	kinosále	DK.	Vstupné	2	eur.
Kaštieľ

PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ
Výstava	fotografií	autora	–	sprievodné	podu-
jatie	Medzinárodného	festivalu	outdoorových	

filmov.	Potrvá	do	30.	10.	2016.
JOZEF PAVLÍK: SVET HÚB

Výstava	fotografií	neprofesionálneho	mykoló-
ga	v	rámci	mykologických	dní	na	Slovensku.	

Potrvá do 30. 10. 2016.
ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP

Retrospektíva	ocenených	ilustrátorov	na	Bienále	
ilustrácií	Bratislava.	Potrvá	do	2.	12.	2016.

Kino Centrum
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL OUT-

DOOROVÝCH FILMOV 2016:  
12.	–	14.	október	

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA: rodin-
ná	komédia	(FRA/AUS/USA);	Kevin	Spacey	

– 15. 10. o 17.00 hod.
INFERNO:	thriller	(USA);	Tom	Hanks	–	15.	

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.
10. 10.  Na detskej poliklinike,	Hviezdoslavova	ul.	29
11. 10.  Laborecká,	Laborecká	ul.	58
12. 10.  Centrum,	Nám.	slobody	67
13. 10.  Dr. Max - Kaufland,	Štefánikova	ul.	50
14. 10.  Fialka,	Nemocničná	ul.	41/A
15. 10.  Slnečnica,	Ul.	1.	mája	21
16. 10.  Benu - Tesco,	Družstevná	ul.	39

V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00 /  

sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
10. – 16. 10.  Dr. Max, 	Študentská	ul.	1438/1

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.
10. 10.  U Samaritána, Ul.	prof.	Hlaváča	21
11. 10.  U Apolóna, Nám.	osloboditeľov	12
12. 10. Schneider, Ul.	prof.	Hlaváča	18
13. 10.  Stráňany, Ul.	nad	Laborcom	18
14. 10.  Super lekáreň, Duklianska	ul.	4
15. 10. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova	ul.	1
16. 10. Dr. Max – Tesco, Sobranecká	cesta	5910

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
Po svätej Tereze (15. 10.) mráz  

po strechách lezie.
Svätý Havel (resp. Gál, 16. 10.)  

prácu na poli zastavuje.
Gálovo (pustovník, misionár) žito  

nebude bito.
Svätý Gál babie leto vzal.

Sucho na Gála zvestuje suché budúce leto.
Sneh na Gála - zima stála.

Kto má na Gála zelenú oziminu, ten od 
radosti môže spraviť si hostinu.

Ak opadá lístie do polovice októbra, 
svätý Gál práce na poli zastaví a bude 

mokrá zima.
Sotva bude zima stála, keď búrlivý je 

október. 
Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, 

neuvidí, veru, na jar húsenicu.
(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon	–		 6:39/	17:54hod.
ut	–		 6:41	/	17:52hod.
str	–		 6:42	/	17:50	hod.
štvr–		 6:44	/	17:48	hod.
pia	–		 6:45	/	17:46hod.
sob	–		 6:47	/17:44hod.
ned	–		 6:48	/	17:42	hod.

V HUMENNOM 
Mária Šľachtová, nar. 1930 

Pavol Horák, nar. 1932 
Michal Keltoš, nar. 1936 

Mária Onušková, nar. 1940 
Jozef Varga, nar. 1948 

Monika Pulková, nar. 1966 
Stanislav Soľava, nar. 1970

V SNINE 
Ing. Gustáv Staško, nar. 1928 

Ján Škumanič, nar. 1935 
Juraj Kučala, nar. 1939 

Mária Babčáková, nar. 1948 
Ján Ondika, nar. 1953

V DLHOM N/CIR. 
Paula Demeterová, nar. 1944

V NOVEJ SEDLICI 
Ján Popovič, nar. 1940

V POZDIŠOVCIACH 
Anna Antalová, nar. 1931

V RADVANI N/LAB. 
Helena Gogaľová, nar. 1927 
Anna Svičinová, nar. 1944

VO VYŠNOM HRUŠOVE 
Jozef Panoc, nar. 1957

OPUSTILI NÁS10. 10.  Slavomíra (Svetový deň duševného zdravia / Eu-
rópsky deň depresie / Svetový a Európsky deň proti trestu 
smrti)
11. 10.  Valentína (Deň solidarity s politickými väzňami 
v Juhoafrickej republike / Svetový deň proti bolesti)
12. 10.  Maximilián, Max (Medzinárodný deň zborového 
spevu / Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných 

katastrof / Svetový deň artritídy)
13. 10.  Koloman 
14. 10.  Boris (Svetový deň normalizácie / Svetový deň vajec)
15. 10.  Terézia (Deň bielej palice / Svetový deň vidieckych 
žien / Svetový deň umývania si rúk)
16. 10.  Vladimíra (Svetový deň potravy – FAO / Svetový 
deň chrbtice)

MENINY 
oslavujú: 

H
E
-R
/0022

a 16. 10. o 19.30 hod.
M I C H A L O V C E

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.
Kino Centrum

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

5 OCTOBER + BRAČEK JELENČEK: 
dokument	(SVK/CZE)	–	11.	10.	o	19.30	hod.
INFERNO:	thriller	(USA);	Tom	Hanks	–	13.	
10. o 17.45 hod., 15. 10. o 19.30 hod., 16. 10. 

o 20.00 hod.
ANTHROPOID:	historický,	vojnový	(GBR/
FRA/CZE)	–	13.	10.	o	19.50	hod.,	16.	10.	

o 17.45 hod.
ZILIONÁRI:	komédia,	akčný	(USA)	-	14.	10.	

o 21.00 hod.
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA: rodinná 
komédia	(FRA/AUS/USA);	Kevin	Spacey	–	

15. a 16. 10. o 16.00 hod.
INŠTALATÉR:	komédia	(CZE)	–	15.	10.	

o 17.450 hod.

POĎAKOVANIE
V sobotu 24. septembra som bol v skorých ranných hodinách 
urgentne hospitalizovaný v Nemocnici A. Leňa v Humennom 
– člen siete nemocníc Svet zdravia. 
Aj touto cestou srdečne ďakujem okamžitému zásahu 
pracovníkov Záchrannej zdravotnej služby a podaniu prvej 
pomoci, i lekárom, ktorí podali pomocnú ruku pri mojej 
hospitalizácii. Zvlášť ďakujem primárovi Interného oddelenia 
MUDr. Pavlovi Blahovi, ktorý bol ochotný prísť z rodinnej 
oslavy a pomohol mi tak zmierniť svojím odborným zásahom 
následky môjho závažného zdravotného stavu.
Poďakovanie vyslovujem aj zdravotníckemu kolektívu sestier 
a personálu oddelenia, manažérke dennej zmeny Mgr. Anne 
Lukáčovej i vedúcej sestre oddelenia Helene Kučmášovej. 
Nech náš Pán Boh žehná vašu náročnú a zodpovednú prácu, 
vaše povolanie.

S	úctou,	pacient	Jozef	Šuľák	z	Humenného.	

Myšlienka týždňa...
Často	stačí	jediné	slovo,	
jediný	milý	úsmev,	aby	sme	
potešili	zraneného	človeka.

(sv. Terézia z Lisieux,  
francúzska rehoľníčka)
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(mtgh), -MJK-; Poprad, Humenné
Dlhý päťdesiatmetrový ba-
zén AquaCity Poprad ponúkol 
v ôsmich dráhach 1. októbra 
štart 9 – 12-ročných plavcov zo 
Slovenska, z Maďarska, Ukra-
jiny i USA. Tréneri Plaveckého 
klubu Chemes Humenné – M. 
Tomahogh a J. Pencák nomino-
vali na súťaž pod Vysoké Tatry 
sedem chlapcov a šesť dievčat 
klubu. 
Kat. 9 – 10-ročných * Najvyšší po-
čet medailí si v Poprade, čo sa hu-
menskej výpravy týka, vylovil bol 
Dominik Luksaj - dve zlaté si vy-
plával v prsiach na 50 a 100 metrov, 
bronzovú získal za polohovku na 
200 metrov. Oliver Verba zaplával 
bronzového motýlika na 50 metrov. 
Zuzana Pavlíková stála na stupni 
víťazov dvakrát - zlatom ju dekoro-
vali za 100-m motýlika a striebrom 
z polovičnej dĺžky, rovnako motýli-
ka. Viktória Vrábľová mala strie-
borný deň v prsiarskej disciplíne na 
50 i 100 metrov. Hana Gajdošová 
doplávala v druhej desiatke štartu-
júcich plavkýň, Lukáš Chomanič 
a Timotej Leško sa časmi klasifiko-
vali v prvej desiatke.
Kat. 11 – 12-ročných * Tretí najlep-
ší čas zaplával Martin Ján Vaceľ 
v motýliku na 100 metrov s bronzo-
vým leskom na stupni víťazov. Boris 
Barica a Michal Pandoš doplávali 
v prvej desiatke, Ladislava Gajdo-
šová, Emma Hennelová a Viktória 
Čvirková sa umiestnili v silnej kon-
kurencii dievčat v druhej desiatke 
štartového poľa. 

Po absolvovaní dvoch regionálnych 
majstrovských pretekov humenskí 
plavci predvedú svoj talent v domá-
com krátkom 25-m krytom bazéne 
na VI. ročníku CENY PLAVECKÉ-
HO KLUBU – MULLER TEXTILES 

SLOVAKIA CUP. „Na toto podujatie 
s medzinárodnou účasťou v sobo-
tu 29. októbra pozývame všetkých 
priaznivcov plaveckého športu,“ 
vyslovil predseda klubu Marián To-
mahogh za všetkých členov a plavcov 
humenského plávania.

(dm), -MJK-; Galanta, Kamenica n/Cir.

Skvelý úspech dosiahli členovia Špor-
tového klubu Miko fit-box z Kamenice 
nad Cirochou na Majstrovstvách SR 
jednotlivcov v boxe kategórie staršie-
ho dorastu. Na východ krajiny si z ma-
jstrovského ringu priniesli  jednu 
striebornú a dve bronzové medaily. 
„Naša mladá trojica športovcov potvrdila, 
že ak niekto veľmi chce, tak preň neexis-
tujú žiadne prekážky. Existuje len slabá 
vôľa. A tú oni rozhodne nemajú,“ vyznal 
sa z nadšenia v podobe celoslovenských 
výsledkov svojich zverencov, tréner klu-
bu Marián Miko. Trojdňové Majstrovstvá 
Slovenskej republiky organizoval boxerský 
zväz v Galante v termíne 30. septembra až 
2. októbra. Trio z kamenického klubu: Ni-
kola Cenknerová, Samuel Hrivňák a Dávid 
Zajac sa tak opäť tešia zo svojich skvelých 
výsledkov, ktoré sa im podarilo dosiahnuť 
v krátkej existencii klubu dvoch rokov. 

V dorasteneckej kategórii nežného pohla-
via, no tvrdých úderov, sa nominovali na 
slovenské prebory vo váhovej kategórii 
do 54 kg iba dve boxerky. „Dievčatá mali 
naplánovaný iba jeden zápas, N. Cenk-
nerová vstupovala hneď do finále. Tesným 
rozdielom však podľahla minuloročnej ma-
jsterke Slovenska, a tak si ako porazená 
vybojovala striebornú medailu. Bojovnosť 
a chuť zvíťaziť bola určite na Nikolinej 
strane väčšia, čo v jej úderoch pocítila aj 
súperka, ktorej na konci zápasu zostalo 
oveľa menej síl ako Nikole, ale subjektívne 
hodnotenie rozhodcov rozhodlo inak,“ vy-
jadril svoj názor tréner M. Miko.
Bronzovú medailu si zaslúžene vyboxoval 
S. Hrivňák v hmotnostnej kategórii do 
91 kg, ktorý v prvom zápase v piatok zvíťa-
zil nad boxerom z Nového Mesta n/V. na 
body (3:0), no v tom sobotňajšom semi-
finálovom, veľmi vyrovnanom boji, podľa-
hol minuloročnému finalistovi z Nitry. 
Priamo do semifinále bol s voľným žre-

bom nasadený D. 
Zajac. „V zápase 
sa predviedol 
skvelým výkonom, 
celý zápas bol 
v jeho réžii. A na 
záver sme čakali, 
že uvidíme zd-
vihnutú Dávid-
ovu ruku – ruku 
víťaza, ale opak 
bol pravdou,“ so 
sklamaním v hlase 
uviedol tréner 
Miko. „Rozhodco-
via rozhodli opäť 
subjektívne a ich 
verdikt v tesnom 
bodovom ohodnotení skončil v prospech 
domáceho boxera z Galanty.“ 
Tréner Marián Miko ocenil výkony svojich 
troch zverencov v majstrovskom ringu 
a verí, že aj ostatní členovia klubu, súčasní 

alebo nováčikovia, budú rovnako úspešne 
nasledovať Nikoline, Samuelove a Dávi-
dove kroky vo svojej odhodlanosti, snahe 
a bojovnosti. 

Mladí „žraloci“ Plaveckého klubu Chemes Humenné pod Tatrami lovili medaile. 
| FOTO ARCHÍV PKCH

D. Luksaj (uprostred) si vyplával 
dve zlaté (50 a 100 m prsia) a jed-
nu bronzovú (200 m PP) medailu. 
| FOTO ARCHÍV PKCH

Strieborná priečka ( 50 m motýlik) 
pre Z. Pavlíkovú (vľavo), pridala 
aj najcennejší kov za 100 m mo-
týlik.| FOTO ARCHÍV PKCH

M. J. Vaceľ (vpravo) mal na 100-
m motýliku tretí najrýchlejší čas.| 
FOTO ARCHÍV PKCH

Prsiarske disciplíny (50 a 100 
m) vyplavili V. Vrábľovej (vľavo) 
striebro.| FOTO ARCHÍV PKCH

O. Verba (vpravo) doplával 50-m 
motýlika na treťom mieste. | FOTO 
ARCHÍV PKCH

Pohár mladých olympijských nádejí v plávaní pod slovenskými štítmi

Striebro a dva bronzy sú pre kamenických boxerov zadosťučinením

Kategória starších dorastencov boxerov z Kamenice nad Cirochou – zľava: 
D. Zajac, tréner M. Miko, N. Cenknerová a S. Hrivňák. | FOTO ARCHÍV MM
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V predstihu dvoch kvalifikačných 
zápasov (piatok 7. – doma v Myjave 
s Bielorusmi a utorok 11. októbra – 
v tureckej Alanyi) mladý reprezen-
tačný výber slovenských futbalistov 
do 21 rokov lodivoda Pavla Hapala 
už vedel, že postup na Majstrovstvá 
Európy 2017 (jún, Poľsko) má istý. 
Stalo sa tak aj vďaka Holanďanom 
(remizovali s Tureckom 0:0), ktorí 
túto neľahkú cestu Slovákom 
v podstate uľahčili. 
„Sokolíci“ prehrali v kvalifikácii iba 
jeden zápas, v Bielorusku, aj keď ich 
čaká ešte posledné stretnutie v utorok 
v Turecku, postupujú z prvého miesta 
tabuľky 8. skupiny. Dlhých šestnásť 
rokov museli čakať Slováci na takúto 
miestenku (účasť mali naposledy v r. 
2000 na domácom šampionáte). Kon-
tinentálny futbalový šampionát pre 
európske „repre“ výbery do 21 rokov 
sa odohrá v júni (16. – 30.) u našich 
severných susedov v Poľsku. V tíme 
Pavla Hapala dostali priestor, hoc len 
ako náhradníci, aj dvaja michalovskí 
futbalisti – brankár Matúš Kira a hu-
menský odchovanec, stredopoliar Mar-
tin Koscelník.
Slováci si priestor pre ľahký prechod 
z kvalifikácie na šampionát vytvorili na 
Cypre, kde zvíťazili 3:0 po polčase 1:0. 
Pre futbal netypické horúce počasie 
„sokolíkov“ nepoložilo. Hneď v prvej 
minúte inkasovali domáci, keď po na-
kopnutej lopte za cyperskú obranu 
Šafranko „nabil“ M. Chrienovi a ten 
napol sieť. V 58. min. zablúdila spätná 
prihrávka Mihalíka k M. Berovi, ktorý 
sa na dvakrát presadil ľavačkou. Vede-
nie i víťazstvo si Slováci poistili v 72. 
min., autor druhého gólu priťukol loptu 
A. Rusnákovi a ten krížnou strelou vy-
mietol šibenicu cyperskej brány. 

NOMINÁCIA SVK-21
brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), 
Matúš Hruška (Spartak Myjava), Marek 

Rodák (Fulham FC) * náhradník – 
Matúš Kira (MFK Zemplín Mi-
chalovce)
obrancovia: Lukáš Skovajsa (AS 
Trenčín), Denis Vavro (MŠK Žilina), 
Martin Králik (MŠK Žilina), Milan 
Škriniar (Sampdoria Janov), Martin 
Valjent (Ternana Calcio), Branislav 
Niňaj (KSC Lokeren), Ľubomír Šat-
ka (Newcastle United) * náhradníci - 
Dominik Kružliak (MFK Ružomberok), 
Juraj Kotula (ŠK Slovan Bratislava)
stredopoliari: Miroslav Káčer (MŠK 
Žilina), Nicolas Špalek (MŠK Žilina), 
Tomás Brigant (Spartak Myjava), 
Martin Chrien (MFK Ružomberok), 
Jakub Hromada (FC Viktoria Plzeň), 
Jaroslav Mihalík (SK Slavia Praha), 
David Ivan (FC Bari), László Bénes 
(Borussia Mönchengladbach), Albert 
Rusnák (FC Groningen), Stanislav 
Lobotka (FC Nordsjaelland), Matúš 
Bero (Trabzonspor AS) * náhradníci - 
Martin Koscelník (MFK Zemplín 
Michalovce), Michal Faško (MFK 
Ružomberok), Tomás Huk (FC DAC 
1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC 
Spartak Trnava), Denis Duga (Spartak 
Myjava), Filip Lesniak (FC Slovan Li-
berec), Lukáš Haraslín (Lechia Gdańsk)
útočníci: Pavol Šafranko (ŽP Šport 
Podbrezová), Tomáš Vestenický (MKS 
Cracovia Kraków) * náhradník – Róbert 
Polievka (FC DAC 1904 Dunajská Stre-
da)
realizačný tím - tréner: Pavel Ha-
pal, asistent: Oto Brunegraf, tréner 
brankárov: Miroslav König, kondičný 
tréner: Peter Boďo, lekár: Zsolt 
Fegyveres, fyzioterapeut: Martin 
Nozdrovický, masér: Juraj Ludik, 
kustód: Marek Košáň, technický vedúci: 
Jakub Kojnok

SLOVENSKO – BIELORUSKO 
3:1 (1:0)

Góly: 36. a 61. Pa. Šafranko, 90+. M. 
Chrien – 72. Jablonski.
ŽK: Bero – Pozňak, Nazarenko. ČK: 
nikto – 88. Nazarenko (po 2. ŽK). R: 
Boucaut - Conotte, Meers (všetci Bel-
gicko). D: 2 795. 
SVK: A. Chovan - Valjent, Niňaj, Škrin-
iar, Skovajsa - Lobotka, Chrien - Rus-
nák, Bero (72. Brigant), Mihalík (88. 
Ivan) - Šafranko (63. Vestenický).

BLR: A. Čičkan 
- Nazarenko, 
Borisov, Šesti-
lovski, Pozňak - 
Babičev, Jablon-
ski - Zolotov (46. 
J e v d o k i m o v ) , 
Berezkin (67. Li-
sakovič), Savicki 
- Teverov (84. 
Džigero).
Priamy kop po 
faule na Bera 
v 12. min. bol zle 
rozohraný, v 17. 
min. Mihalík 
hlavou sám pred 
brankárom ne-
zachytil vysoký 
center Valjenta. 
Chrien sa v 20. 
min. preštrikoval 
troma obranca-
mi, prízemnou 
strelou minul 
bránu. Bieloru-
si vsádzali skôr 
na štandardky 
a ďalekonosné 
strely ako priame útoky. Svoj kvali-
fikačný debut mal golman Bielorusov 
Anton Čičkan a bol veľkou oporou svo-
jho tímu. Avšak iba do 36. minúty, kedy 
Rusnák zahrával rohový kop, Pavol Ša-
franko si najvyššie vyskočil na hlavičku 
a neminul – 1:0. V nadstavenom čase I. 
polčasu sa súper zastreľoval iba ponad 
bránu. 
Bielorusi vôbec nepôsobili dojmom, 
že by mohli na slovenskej pôde zopa-
kovať svoj úspech. V 54. min. nikým 
nestrážený Rusnák v päťke z veľkého 
uhla mieril ponad bránu. Berovi ne-
doprial golman Čičkan v 59. ani v 60. 
minúte. Všetko vynahradil v 61. min. 
autor prvého gólu, keď po rohu Lo-
botku opäť hlavou napol sieť – 2:0. 
Svoj Ojedinelý útok Bielorusi využili 
na kontaktný gól, v 72. min. kapitán 
hostí Jablonski potrestal nepozornosť 
obrany i brankára – 2:1. Súper začal 

cítiť príležitosť a Chovan musel dvakrát 
v rade zasahovať. Tradične sa prezen-
tovali naši športovci, ktorí keď vyhrá-
vajú, začnú robiť školácke chyby a súper 
preberá iniciatívu. Našťastie, v 88. min. 
sa po druhej žltej karte porúčal z ihris-
ka Nazarenko. V nadstavenom čase sa 
stihol zapísať do gólovej štatistiky ešte 
M. Chrien, ktorý si pekne spracoval 
prihrávku od Ivana a zvnútra veľkého 
vápna, kedy zlyhala obrana hostí, lebo 
priestor päťky bol úplne odhalený, 
s prehľadom vypálil – 3:1. Bodkou za 
kvalifikáciou pre Slovákov do 21 rokov 
bude zápas v Turecku, v utorok 11. ok-
tóbra. 

Slovensko  7 6 0 1 20:5 18
Holandsko 7 3 2 2 11:9 11
Turecko 7 3 1 3 6:7 10
Bielorusko 8 2 2 4 7:11 8
Cyprus 7 1 1 5 3:15 4

„Sokolíci“ letia do Poľska. Reprezentácia Slovenska do 21 rokov postúpila na európsky šampionát

Uprostred s č. 8 Maťo Chrien, autor tretieho gólu (3:1) z 
nadstaveného času. | FOTO MJK (ZDROJ TVDAJTO)

Radosť z postupu reprezentácie SVK-21 na európsky šampionát.  
| FOTO MJK (ZDROJ TVDAJTO)

Hlavička druhého gólu mladých Slovákov. Najvyššie si po rohu Rusnáka 
vyskočil Paľo Šafranko.| FOTO MJK (ZDROJ TVDAJTO)

Golman Adrián Chovan inkasoval iba 
raz, z kopačky bieloruského kapitána.| 
FOTO MJK (ZDROJ TVDAJTO)

Svoj kvalifikačný debut si Anton 
Čičkan predstavoval inak, bielorus-
ký tím však vzorne podržal.  | FOTO 
MJK (ZDROJ TVDAJTO)
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Zrak futbalového fanúšika sa v sobotu 
8. októbra večer určite upieral k te-
levíznym obrazovkám či priamo na 
trávnik z tribúny futbalového štadióna 
Stožice v slovinskej Ljubljane. Po zá-
pase s Anglickom inkasovalo slovenské 
A-čko mužov aj v Slovinsku. Kozákov-
ci sú po dvoch zápasoch kvalifikácie 
o postup na Majstrovstvá sveta 2018 
v Rusku bez gólového efektu. V utorok 
11. októbra sa očakáva na štadióne An-
tona Malatinského v Trnave reparát.
Svoj	 prvý	 zápas	 kvalifikácie	 MS	 2018	
prehrala	 slovenská	 reprezentácia	 na	
domácej	 pôde	 v	 Trnave	 s	 Anglickom	
rozdielom	0:1,	gólom	A.	Lallanu	v	čase	
94:45	 minút…	Ako	 povedal	 slovenský	
kormidelník	 Ján	Kozák,	 bol	 to	 náročný	
súper	 i	 zápas.	 Po	 druhej	 žltej	 karte	 bol	
za	 faul	na	Kanea	vylúčený	kapitán	Slo-
vákov,	Škrtel,	a	 tak	Angličanom	nič	ne-
bránilo,	aby	sa	pokúsili	vziať	si	u	súpera	
nielen	 bod	 za	 prípadnú	 remízu	 0:0,	 ale	
dokonca	 tri	 body	 vsadené	 na	 víťazstvo.	
Tak	sa	aj	stalo.	Rozhodca	Mažič	avizoval	
štyri	nadstavené	minúty,	prvé	dve	sa	gol-
man	Kozáčik	spamätával	z	otrasu,	prešli	
ďalšie	dve	minúty	a	z	hry	hlavný	arbiter	
neupustil,	 zato	poniektorí	 slovenskí	 fut-
balisti	áno.	Pred	naplnením	piatej	minúty	
po	akcii	zľava	využil	Adam	Lallana	od-
krytý	priestor	vnútri	šestnástky	Slovákov	
a	zasadil	našej	reprezentácii	ťažký	úder.	
SVK:	Kozáčik	-	Pekarík,	Škrtel,	Ďurica,	
Hubočan	 -	 Pečovský	 (56.	 Gyömbér),	
Greguš	 -	 Mak	 (71.	 Kubík),	 Hamšík,	
Švento	(78.	Kiss)	–	Ďuriš.	ANG:		Hart	-	
Walker,	Cahill,	Stones,	Rose	-	Dier,	Hen-
derson	(64.	Alli)	-	Lallana,	Rooney,	Ster-

ling	(71.	Walcott)	-	Kane	(82.	Sturridge).
Vzájomné	zápasy	pred	kvalifikáciou	MS	
2018	(bilancia:	4	–	0	–	1	–	3	–	2:8)
Slovensko	 –	Anglicko	 1:2	 (12.10.2002,	
Bratislava	-	kvalifikácia	ME	2004)
Anglicko	 –	 Slovensko	 2:1	 (11.6.2003	 ,	
Middlesbrough	-	kvalifikácia	ME	2004)
Anglicko	 –	 Slovensko	 4:0	 (28.3.2009,	
Londýn	-	prípravný	zápas)
Anglicko	 –	 Slovensko	 0:0	 (20.6.2016,	
Saint-Étienne	-	EURO	2016)
Až	šesť	hráčov	základu	chýbalo	(zrane-
nia	–	Pečovský,	Gyombér,	Pekárik;	karty,	
excesy)	 trénerovi	mužskej	reprezentácie	
Slovenska	v	sobotňajšom	kvalifikačnom	
zápase	 v	Ljubljane.	 Skúsený	 empatický	
kormidelník	Ján	Kozák	svoju	rozpačitosť	
netajil,	 ale	 pripravenosť	 svojich	 chlap-
cov	 vyzdvihol.	 Alternatívy	 základnej	
zostavy	Slovákov	boli	 viaceré.	Slovinci	
chceli	na	domácej	pôde	bodovať	naplno.	
A	to	prezentovali	aj	na	trávniku.	Vo	FIFA	
rebríčku	 bolo	 Slovensko	 v	 pozícii	 o	 39	
miest	vyššie	ako	Slovinsko.	

SLOVINSKO – SLOVENSKO 
1:0 (0:0)

Góly:	74.	Kronaveter.
Žlté karty:	Cesar,	Krhin,	Struna	–	Salá-
ta,	Ďurica,	Hubočan,	Ďuriš,	Kucka.	Roz-
hodovali:	N.	Rizzoli	–	E.	Di	Liberatore,	
M.	Tonolini	(všetci	Taliansko)	–	10	492	
divákov.
SVN:	Oblak	–	Struna,	Samardžič,	Cesar,	
Jokič	–	Krhin	–	Kurtič	(72.	Kronaveter),	
Birsa	 (68.	 Novakovič),	 Verbič	 –	 Iličič,	
Bezjak	(90.	Mevlja).	Tréner	Srečko	Ka-
tanec.
SVK:	 Kozáčik	 -	 Hubočan,	 Saláta,	 Ďu-
rica	 –	 Pauschek	 (79.	 Sabo),	 Hrošovský	
(79.	Ďuriš),	Kucka,	Greguš,	Švento	(79.	

Holúbek)	 –	 Hamšík	
–	 Mak.	 Tréner	 Ján	
Kozák.
Tréner	 Ján	 Kozák	
nakoniec	 prekvapil	
neobvyklou	 zostavou	
základu	 –	 5	 obrana	
/	 3	 stopéri	 /	 2	 útok.	
Minúta	 ticha	 za	 zo-
snulého	 dlhoročného	
lekára	 slovinskej	
reprezentácie	 pred-

chádzala	 výkopu	 sloven-
ského	 kapitána	 Mareka	
Hamšíka.	 Domáci	 si	
vypýtali	 úvodný	 tlak,	
ich	 brankár	 Jan	 Oblak	
(Athletico	 Madrid)	 v	 9.	
min.	 vypichol	 excelentne	
loptu	súperovi	vnútri	šest-
nástky.	 Kornel	 Saláta	 sa	
ocitol	 ako	 jediný	 zástup-
ca	 Fortunaligy	 v	 základe	
reprezentácie	 na	 ihrisku	
v	 Slovinsku.	 Vyzývate-
lia	 boli	 dravejší	 v	 prvej	
desaťminútovke.	 V	 16.	
min.	položil	Švento	 loptu	
na	 hlavu	 Pauscheka,	 ale	
ten	 mieril	 ponad	 bránu.	
Slováci	 ako-keby	 vyčká-
vali	 na	príležitosť,	 trochu	
ťažko	 sa	 získavala	 lopta	
pre	 slovenské	 kopačky.	
V	38.	min.	si	brankár	Ob-
lak	 zoči-voči	 poradil	 so	
strelou	 Maka,	 keď	 ľavou	
rukou	loptu	vyrazil.	Šťas-
tena	si	zasadla	na	svätyňu	
Matúša	Kozáčika	v	44.	min.	–	obrana	za-
spala	a	Bezjak	s	pomocou	golmana	ope-
čiatkoval	nepríjemne	žrď	brány.	
Stredopoliar	z	Neapla,	Hamšík,	sa	príliš	
k	„slovu“	nedostával.	V	49.	min.	niekoľ-
kometrový	ofsajd	Bezjak	nevnímal	a	za-
končil	svoj	prienik,	no	postranný	bol	pro-
ti.	Viac	z	hry	mali	Slovinci,	lepšie	sa	na	
ihrisku	 orientovali.	 Po	 dvoch	 minútach	
od	 striedania	 si	 Kronaveter	 vychutnal	
Kozáčika.	V	74.	min.	po	dlhom	pase	vy-
užil	nikým	nekrytý	priestor	a	sám	z	hra-
nice	 pokutového	 územia	 nedal	 sloven-
skému	 brankárovi	 šancu,	 keď	 vymietol	
pravý	 horný	 roh	 šibenice.	 Nasledovalo	
trojnásobné	 striedanie	 slovenskej	 lavič-
ky	v	79.	minúte	–	Sabo,	Holúbek,	Ďuriš.	
Slováci	 nepredviedli	 nič	 zvláštneho	 na	
ihrisku	 súpera.	 Päť	 nadstavených	minút	
druhého	polčasu	nám	nepomohlo	k	zisku	
aspoň	jedného	bodu.	
Ďalšie	 zápasy	 F-skupiny	 *	 Anglicko	 –	
Malta	2:0,	Škótsko	–	Litva	1:1.

Anglicko		 2		 2	 0		 0		3:0	 6
Škótsko		 2		 1		 1		 0		6:2		 4
Slovinsko		 2		 1		 1		 0		3:2		 4
Litva		 2		 0		 2		 0		3:3		 2
Slovensko		 2		 0		 0		 2		0:2		 0
Malta		 2		 0		 0		 2		1:7		 0

NOMINÁCIA
brankári:	 Matúš	 Kozáčik	 (FC	 Viktoria	
Plzeň),	 Ján	Novota	 (SK	Rapid	Viedeň),	
Martin	 Dúbravka	 (FC	 Slovan	 Liberec)	
*	 náhradníci	 -	 Ján	 Mucha	 (ŠK	 Slovan	
Bratislava),	Adam	Jakubech	(FC	Spartak	
Trnava)
obrancovia:	Peter	Pekarík	 (Hertha	BSC	
Berlín),	 Lukáš	 Pauschek	 (FK	 Mladá	
Boleslav),	 Martin	 Škrtel	 (Fenerbahce	
Istanbul),	Ján	Ďurica	(Trabzonspor	AS),	
Lukáš	Štetina	(FK	Dukla	Praha),	Kornel	

Saláta	 (ŠK	 Slovan	 Bratislava),	 Tomáš	
Hubočan	 (Olympique	Marseille),	 Jakub	
Holúbek	 (MŠK	 Žilina),	 Dušan	 Švento	
(SK	Slavia	Praha)	*	náhradníci	-	Tomáš	
Košút	 (1.	 FC	 Slovácko),	 Lukáš	 Tesák	
(Arsenal	Tula),	Patrik	Mráz	 (GKS	Piast	
Gliwice)
stredopoliari:	 Ján	 Greguš	 (FC	 Kodaň),	
Patrik	 Hrošovský	 (FC	 Viktoria	 Plzeň),	
Juraj	Kucka	(AC	Miláno),	Filip	Kiss	(FK	
Haugesund),	Jakub	Považanec	(FK	Duk-
la	 Praha),	 Erik	 Sabo	 (Beitar	 Jeruzalem	
FC),	Róbert	Mak	 (FK	Zenit	Petrohrad),	
Marek	Hamšík	(SSC	Neapol)	*	náhrad-
níci	-	Róbert	Pich	(1.	FC	Kaiserslautern),	
František	Kubík	(ŠK	Slovan	Bratislava)
útočníci: Michal	Ďuriš	 (FC	Viktoria	Pl-
zeň),	Marek	Bakoš	(FC	Viktoria	Plzeň),	
Adam	Nemec	(FC	Dinamo	Bukurešť)	*	
náhradník	 -	 Jakub	 Sylvestr	 (1.	 FC	 No-
rimberg)
realizačný tím - tréner:	Ján	Kozák,	asis-
tent:	 Štefan	Tarkovič,	 tréner	 brankárov:	
Miroslav	Seman,	kondičný	 tréner:	Mar-
tin	Rusňák,	lekári:	Vladimír	Pener	a	Ján	
Baťalík,	 fyzioterapeuti:	 Marián	 Drinka	
a	Peter	Hečko,	masér:	Mário	Prelovský,	
videoanalytik:	 Michal	 Slyško,	 kustódi:	
Ján	Beniak	 a	Michal	Beseda,	 technický	
vedúci:	Róbert	Tomaschek

Po dvoch kvalifikačných zápasoch na MS 2018 sú „Kozákovci“ bez gólového efektu

Národné hymny zazneli pred zápasom na štadióne 
Stožice v Ljubljane. | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák (vľavo) netajil 
sklamanie už počas zápasu. | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Kapitáni slovenskej (Marek Hamšík) a slovinskej (Miral-
Samardžić) reprezentácie s rozhodcovskou trojicou z 
Talianska. | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Slovinský reprezentant Kronavater po 
jedinom a víťaznom góle nad Slovákmi. 
| FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Oficiálna futbalová lopta FIFA s 
Hamšíkovou kopačkou pred úvodným 
výkopom Slovinsko - Slovensko. | FOTO 
MJK (ZDROJ RTVS)

Dôvod na radosť mal po zápase so Slo-
venskom tréner slovinského výberu, 
Srečko  Katanec. | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)
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III. LIGA VÝCHOD – 12. kolo
Pušovce – Snina 0:4 (0:2), G: 29. 
a 38. O. Vyshnevskyi, 63. a 73. Joz. 
Lukáč. / Vranov n/Top. – Bard. 
N. Ves 1:0 (0:0), G: 90. vlastný (D. 
Molčan). / Trebišov – Sabinov 5:0 
(3:0), G: 15., 30.  a 74. M. Lorinčák, 3. 
M. Čižmár, 48. Pa. Ruskovský.
 Stropkov – V. Revištia 2:0, Svit – 
Prešov B 4:0, Plavnica – V. Horeš 0:2, 
V. Opátske – Giraltovce 1:1. 
Trebišov  11 8 1 2 32:9 25
Giraltovce  11 7 3 1 23:6 24
V. Opátske  11 5 6 0 28:11 21
Stropkov  11 5 4 2 21:10 19
Svit  11 5 3 3 23:13 18
Vranov n/T.  11 5 2 4 15:12 17
V. Horeš  11 5 1 5 18:15 16
V. Revištia  11 4 4 3 14:11 16
Svidník  11 4 3 4 23:17 15
Sabinov  11 4 3 4 22:19 15
Bard. N. Ves  11 4 2 5 22:25 14
Snina  12 2 5 5 19:21 11
Prešov B  12 3 2 7 17:26 11
Plavnica  11 2 3 6 15:19 9
Pušovce  12 0 0 12 1:79 0

Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže 
odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 12. kolo
Radvaň n/L. – Pakostov 1:2 (0:1), 
G: 58. G. Horvat – 42. M. Rudý, 51. 
Š. Tomčák. / FK Humenné – Spiš. 
Podhradie 1:0 (strana 16) / Medzi-
laborce mali voľno.
 Zámutov – Raslavice 0:2, Dlhé Klčo-
vo – Ľubotice 7:1, Šariš. Michaľany – 
Kračúnovce 4:1, V. Tatry – Fintice 0:2, 
Záhradné – Štrba 5:0.
Záhradné  11 9 1 1 33:12 28
Šariš. Michaľany  11 8 2 1 32:8 26
Raslavice  11 6 4 1 23:8 22
Dlhé Klčovo  11 6 2 3 26:14 20
Kračúnovce  12 6 2 4 17:15 20
Spiš. Podhradie  12 5 3 4 21:10 18
Pakostov  12 6 0 6 21:19 18
Ľubotice  11 5 2 4 21:27 17
FK Humenné  11 4 3 4 17:14 15
Medzilaborce  11 3 5 3 16:15 14
Fintice  11 3 3 5 10:18 12
Radvaň n/L.  11 3 2 6 16:16 11
Zámutov  11 2 1 8 8:24 7
Štrba  11 1 1 9 6:31 4
V. Tatry  11 0 3 8 4:40 3
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov 

zo súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-
DUKELSKÁ – 10. kolo

Jasenov – Kochanovce/Brekov 
3:2 (0:1), G: 52. R. Harakaľ, 83. M. 
Roško, 89. M. Porvazník – 10. Ľ. Šimai, 
75. T. Hvozdík. / Sačurov – Kameni-
ca n/Cir. 0:2 (0:1), G: 24. P. Vasiľko, 
87. S. Karnaj. / Ptičie – Bystré 1:0 

(1:0), G: 3. B. Soták. / Soľ – Stakčín 
3:0 (2:0), G: 20. vlastný (Mat. Dud-
ič), 39. A. Hricov, 64. E. Uličný.
 Seč. Polianka – Sedliská 3:0, N. 
Hrušov – Hencovce 1:1.
Soľ  10 9 1 0 26:5 28
Jasenov  10 9 0 1 33:16 27
Kamenica n/Cir.  9 5 2 2 14:10 17
Hencovce  9 4 4 1 19:9 16
Ptičie  10 5 1 4 12:14 16
N. Hrušov  9 4 2 3 21:13 14
Kochanovce/Brekov  9 4 0 5 14:13 12
Stakčín  9 3 3 3 14:16 12
Seč. Polianka  9 3 1 5 10:17 10
Ulič  9 2 2 5 12:23 8
Bystré  9 1 1 7 7:17 4
Sedliská  9 1 1 7 8:29 4
Sačurov  9 1 0 8 11:19 3
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou 

zo súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 10. kolo
Lackovce – Lukačovce 0:0.  ČK: 81. 
M. Kocik – nikto. / Borov – Ubľa 2:1 
(1:0), G: 45. D. Olah, 60. T. Mitnik – 
65. V. Danko. ČK: nikto – 77. O. Ferko 
(po 2. ŽK). / Udavské – Krásny 
Brod 2:1 (2:1), G: 25. P. Meričko, 44. 
A. Timuľak – 39. (11 m) D. Jačisko. / 
Koškovce – Belá n/Cir. 0:2 (0:1), 
G: 17. Pa. Kirňak, 69. S. Ľoch. / N. 
Ladičkovce – Lieskovec 3:0 (1:0), 
G: 16. a 73. L. Onderko, 70. J. Mríz. / 
Papín – V. Hrušov 1:2 (0:1), G: 50. 
V. Hric – 38. M. Jasik, 70. M. Sabo. / 
V. Sitnica – Dlhé n/Cir. 1:0 (0:0), 
G: 87. D. Dysko.
V. Hrušov  10 9 1 0 32:8 28
Borov  10 6 2 2 21:10 20
Belá n/Cir.  10 5 3 2 26:13 18
Udavské  10 5 3 2 26:20 18
V. Sitnica  10 4 2 4 18:17 14
Krásny Brod  10 4 2 4 19:22 14
Ubľa  10 4 1 5 20:19 13
N. Ladičkovce  10 3 2 5 23:27 11
Lackovce  10 3 2 5 17:22 11
Lukačovce  10 3 2 5 16:25 11
Dlhé n/Cir.  10 2 4 4 12:18 10
Koškovce  10 3 1 6 10:16 10
Lieskovec  10 2 3 5 16:25 9
Papín  10 2 2 6 14:28 8

II.TRIEDA HE – 10. kolo
Brestov – Rokytov pri HE 5:1 
(2:0), G: 7., 70. a 73. V. Tkáč, 10. Pe. 
Makar, 57. (11 m) M. Beták – 77. M. 
Scigeľ. / Ohradzany – Rovné 3:1 
(1:0), G: 4. vlastný (Pe. Olexa), 81. V. 
Melník, 85. M. Paľo – 60. Pe. Bilec. / 
Hrabovec n/L. – Ňagov 3:0 (2:0), 
G: 35. a 52. M. Vajda, 28. Pa. Sopko. 
/ Hrubov – N. Sitnica 1:3 (1:2), 
G: Mich. Rudy – 18. M. Obešter, 32. 
M. Čirák, 71. M. Bučko. / Turcovce – 
Habura 2:2 (0:0), G: 49. (11 m) Pa. 

Ragan, 76. A. Vasiľ – 80. M. Závadský, 
87. I. Varecha. / Zubné – Ulič. Krivé 
6:0 (3:0), G: 17., 39. a 47. T. Sima, 52. 
a 75. A. Suchanič, 1. R. Cvik. / Zem-
plín. Hámre – Kolonica 3:0 (1:0), 
G: 45. T. Cenkner, 58. Š. Max, 89. Pa. 
Michalenko.
Ohradzany  10 8 0 2 29:12 24
Brestov  10 7 1 2 25:12 22
Zemplín. Hámre  10 7 1 2 22:13 22
Zubné  10 6 2 2 28:11 20
Ňagov  10 6 1 3 22:12 19
Rovné  10 5 1 4 23:20 16
Habura  10 4 3 3 18:15 15
N. Sitnica  10 4 2 4 21:15 14
Turcovce  10 3 3 4 15:21 12
Kolonica  10 3 1 6 25:25 10
Hrabovec n/L.  10 2 2 6 9:18 8

Ulič. Krivé  10 2 2 6 19:35 8
Rokytov pri HE  10 2 2 6 13:32 8
Hrubov  10 0 1 9 9:37 1

III.TRIEDA HE – 8. kolo
Podskalka/HE – Kochanovce/
Brekov B 1:0 (1:0), G: 18. M. Sivák. 
/ Oľka – Klenová 4:1 (2:0), G: 9. J. 
Trebišovský, 16. (11 m) L. Vasilco, 55. 
Michal Mochnáč, 81. S. Bačovčin – 65. 
T. Buka.
Oľka  6 5 1 0 19:4 16
Klenová  7 5 1 1 20:10 16
Čertižné  6 2 0 4 13:15 6
Podskalka/HE  7 2 0 5 10:25 6
Kochanovce/Brekov B 6 1 0 5 6:14 3

-MJK-
 

II. LIGA MUŽI, skup. Východ
3. kolo	*	Valaliky	A	–	Valaliky	B	10:4.
2. kolo	 *	Valaliky A – ŠKST Humenné 
7:7, Valaliky B – ŠKST Humenné 9:5;	
Valaliky	B	–	Vranov	n/T.	C	9:5,	Valaliky	
A	–	Vranov	n/T.	C	13:1.
1. kolo	 *	ŠKST Michalovce B – ŠKST 
Humenné 7:7, Veľké Kapušany – ŠKST 
Humenné 4:10;	 Mokrance	 –	 Valaliky	
A	 5:9,	 Vojčice	 –	 Valaliky	 B	 8:6,	 ŠKP	
Košice	 –	 Svidník	 9:5,	 Zbereko	 Košice	
–	 Šariš.	 Michaľany	 10:4,	 V.	 Kapušany	 –	
Vranov	n/T.	C	9:5,	Levoča	B	–	Margecany	
0:14,	Mokrance	–	Valaliky	B	13:1,	Vojčice	
–	Valaliky	A	7:7,	ŠKP	Košice	–	Šariš.	Mi-
chaľany	 8:6,	 Zbereko	 	 Košice	 –	 Svidník	
10:4,	Michalovce	B	–	Vranov	n/T.	C	9:5.	

Valaliky	A		 5	 3	 2	 0	 46:24	 13
Valaliky	B	 5	 2	 0	 3	 29:41	 9
Humenné A  4 1 2 1 29:27 8
Zbereko	KE	 2	 2	 0	 0	 20:8	 6
ŠKP	Košice	 2	 2	 0	 0	 17:11	 6
Michalovce	B	 2	 1	 1	 0	 16:12	 5
Vojčice		 2	 1	 1	 0	 15:13	 5
Mokrance	 2	 1	 0	 1	 18:10	 4
V.	Kapušany	 2	 1	 0	 1	 13:15	 4
Vranov	C	 4	 0	 0	 4	 16:40	 4
Margecany	 1	 1	 0	 0	 14:0	 3

Š.	Michaľany	 2	 0	 0	 2	 10:18	 2
Svidník	 2	 0	 0	 2	 9:19	 2
Levoča	B	 1	 0	 0	 1	 0:14	 1

III. LIGA SEVEROVÝCHOD
2. kolo	*	Tecák Vranov n/T. – ŠKST Hu-
menné B 2:16,	 Lemešany	 –	 Snina	 6:12,	
Kamenica	n/Cir.	–	Belá	n/Cir.	8:10,	Vranov	
n/T.	D	–	Bardejov	13:5,	Vranov	n/T.	E	–	
Prešov	7:11,	Lužany	–	Sedlice	4:14,	
1. kolo	*	ŠKST Humenné B – Lužany pri 
Topli 13:5,	 Bardejov	 –	 Kamenica	 n/Cir.	
8:10,	Belá	n/Cir.	–	Lemešany	13:5,	Snina	
–	Tecák	Vranov	n/T.	13:5,	Vranov	n/T.	D	–	
Vranov	n/T.	E	7:11,	Sedlice	–	Prešov	14:4.	

IV. LIGA VIHORLATSKÁ
2. kolo	 *	 Dlhé	 n/Cir.	 –	 Hencovce	 9:9,	
Čierne	 n/T.	 –	 Hrabovec	 n/L.	 3:15,	
Košarovce	 –	 Kamienka	 11:7,	 Brestov	 –	
Snina	B	 16:2,	Kamenica	 n/Cir.	 B	 –	Belá	
n/Cir.	 B	 11:7,	 Vranov	 n/T.	 F	 –	 Zemplín.	
Hámre	7:11.
1. kolo	*	Vranov	n/T.	F	–	Dlhé	n/Cir.	7:11,	
Zemplín.	 Hámre	 –	 Kamenica	 n/Cir.	 B	
13:5,	Belá	n/Cir.	B	–	Brestov	3:15,	Snina	
B	 –	Košarovce	 6:12,	Kamienka	 –	Čierne	
n/T.	6:12,	Hrabovec	n/L.	–	Hencovce	11:7.

-MJK-

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

HK Sabinov - MHK Humenné 1:5 
(0:3, 0:2, 1:0).  Góly: 51. (pres. +1) 
A. Goffa – 7. Mi. Mach, 9. (pres. +1) 
M. Žemba, 11. (pres. +1) F. Vaško, 35. 
V. Čopák, 40. (osl. -1) R. Šechný. 

 Rim. Sobota – Trebišov 6:4 (0:1, 
2:2, 4:1), Liptov. Mikuláš – Gelnica 5:4 
(2:1, 3:1, 0:2), Bardejov – Ružomberok 
4:3 (1:3, 0:0, 3:0), Brezno – KMH Bu-
dapešť 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). 
 5. kolo: HK Bardejov – MHK Hu-
menné (15. 10. 2016 o 17.30 hod.)

Brezno 4 4 0 26:15 12
Humenné 4 4 0 20:9 12
Rim. Sobota 4 3 1 24:16 9
Liptov. Mikuláš 4 2 2 21:16 6
Ružomberok 4 2 2 18:15 6
Budapešť 3 2 1 11:8 6
Sabinov 3 1 2 12:14 3
Bardejov 4 1 3 14:27 3
Gelnica  4 0 4 8:20 0
Trebišov 4 0 4 9:23 0

-MJK-

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 4. kolo
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-MJK-, Humenné
Premiéra humenských basketbalistov 
na domácej palubovke MŠH nevyznela 
v konečnom dôsledku v ich prospech. 
Polčas síce vyhrali rozdielom 32:27 
a našliapnuté na povinné víťazstvo mali, 
navyše tri štvrtiny zo štyroch presadili 
vo svoj prospech, no chlapci z Gemera 
od južnej hranice dokázali pod vysokými 
košmi v Humennom vyťažiť z väčšej trpe-
zlivosti a presnosti streľby. 

II. BASKETBALOVÁ LIGA - MUŽI, sk. Východ 
1.BK Humenné – BK ŠPD Rožňava  

59:62 (16:13, 16:14, 11:24, 16:11)
1.BK: D. Gavaľa  13, Mi. Babjak 9, Ma. Babjak 9, 
Ľ. Boršč 6, Pe. Lošák 3 (T. Glasa 8, M. Kelemeca 
7, D. Kulik 3, V. Tkáč 1, M. Petrik  – M. Havriľák). 
Tréner: Marek Burič.
BK ŠPD: P. Duck, M. Lichvár, I. Kúdela, M. 
Halko, J. Ádám (J. Kilík, M. Mádi, F. Kúdela, M. 
Žiak, M. Filo, T. Harovský, Z. Molčan). Tréner: 
Marián Halko (hrajúci kapitán).
Mierny odstup i vedenie si zverenci Mareka 
Buriča v prvej i druhej štvrtine držali (6:4 ... 16:10 
... 25:16 ... 30:21) a nervozita sa javila akurát 
na striedačke hostí. Po jednej trojke do veľkej 
prestávky zaznamenali Martin Babjak, resp. 

Marián Halko. Po víťazných dvoch štvrtinách 
(16:13 a 16:14) humenských basketbalistov sa 
Rožňava bodovo doťahovala – 34:33, a Luchvár 
nakoniec aj skóre otočil v prospech súpera – 
34:35. Slovné zbrane vytasil za stavu 37:40 už 
aj domáci kouč a mal na to plné právo, streľba 
domácich na kôš súpera strácala presnosť, viazli 
prihrávky. Kým bodovo sa v prvej časti zápasu 
presadzovali z humenských radov Ma. Babjak, 
Mi. Babjak i T. Glasa, Milan Kelemeca sa rozos-
trieľal v tretej štvrtine. Hostia boli stále na odst-
up troch-štyroch bodov. Hrali svižnejšie a chuť 
po víťazstve mali v krvi Rožňavčania – 43:51. 
Dano Gavaľa si vychutnal záverečnú štvrtinu. 

Domáci sa o body, zároveň o víťazstvo, pripravili 
hlavne nepremieňaním trestných hodov, ktorých 
mali v ponuke neúrekom. Vlado Tkáč tradične 
vynikal v doskokoch pod oboma košmi, trojku 
zasadil na stav 52:57 a v pozícii faulovaného 
mu rozhodcovská dvojica uznala aj dvojbodový 
hod (54:57). Kameň úrazu boli pre humenských 
basketbalistov trestné hody – nepremenené. 
Excelentná kľučka Miša Babjaka s dvojbodovým 
košom a jeden premenený trestný hod domáceho 
kapitána Peťa Lošáka postavili súpera do pozoru 
– 57:61. Napokon mali Humenčania 3,3 sekundy 
(59:62) na vyrovnanie, ale s trojbodovým ziskom. 
Nemožná situácia, keďže pri lopte boli hostia...

-MJK-, Humenné

Kým donedávna trápili futbalistov 
tropické horúčavy, sťažovať sa už te-
raz nemôžu. Slovensko zasiahli nízke, 
v niektorých oblastiach aj mínusové 
nočné teploty, no cez deň sa zvyknú 
ešte vyšplhať na nejakých dvanásť 
stupňov. Po štvordňovom intenzív-
nom daždi v regióne Humenného 
sa v piatok počasie umúdrilo a v so-
botu tak humenskí futbalisti mohli 
privítať na ihrisku Pri mlyne súpera 
zo Spišského Podhradia, ktorý oku-
poval pred dvanástym kolom vyššiu 
tabuľkovú pozíciu ako Humenčania, 
na vcelku nerozmočenom trávniku. 
Bezgólový prvý polčas veľa futbalo-
vého vzruchu nepriniesol. Hosťujúci 
Peter Pokrivčák si v 56. minúte vypý-
tal žlté napomínanie rozhodcu, ktoré 
následne ešte potrestal z bieleho bodu 
jedenásťmetrovej vzdialenosti kapi-
tán humenských štvrtoligistov, Vlado 
Voroňák.

IV. LIGA SEVER – 12. kolo
FK HUMENNÉ – SPIŠSKÉ PODHRADIE 

1:0 (0:0)
Góly: 56. V. Voroňák (11 m).
Žlté karty: 57. Andrejko, 64. Babin, 75. 
Sališ, 80. Voroňák – 56. Pokrivčák. Rozho-

dovali: L. Kunzo – R. Drenko, S. Haviarik. 
Divákov: 180.
FK: Y. Slavik – J. Šaro, N. Sališ (84. D. Šat-
ník), C. Vasiľ, Pe. Jurov (90. L. Krajník), Z. 
Cigán, Pe. Petričko, M. Babin, V. Voroňák, 
J. Andrejko, I. Kovach. Tréner: J. Valkučák.
MŠK: M. Ďurica – Slovinský, Mirossay, 
Dzugas (54. E. Maliňák), Kacvinský, Pap-
cun, Cehuľa, Pokrivčák, A. Tirpák (81. L. 
Mucha), T. Ferenc, Eliaš (46. Sýkora). Tré-
ner: M. Tirpák.
Ani uzimený futbalový fanúšik na tribúne 
si z predvedenej hry oboch tímov veľa ne-
odniesol. V 13. min. sa domáci hráč chytal 
za hlavu, keď v ofsajde mieril zblízka ponad 
bránu. Už o dve minúty si C. Vasiľ poradil 
so Spišiakom, keď súpera čisto odzbrojil na 
hranici šestnástky. Sališ v 22. min. mohol 
z otočky otvoriť skóre, ale v rotácii tela ne-
našiel pre strelu správny smer. Hra nemala 
správny náboj, akurát Norbert Sališ sa dával 
často do pozornosti oka diváka, keď si vedel 
spracovať loptu i streleckým pokusom pre 

kvapiť golmana Spišiakov. Kostrbatú hru 
z oboch strán sa pokúšali nalomiť hostia 
cez nečisté zákroky na domácich. Kým ro-
zohrávky Humenčanov boli dosť nepresné, 
o to presnejšie boli zakončenia súpera, lopta 
im presnejšie sedela na kopačkách. V 37. 
min. Cehuľa preveril domáceho brankára 
Slavika, na druhej strane tutovky Cigána 
i Andrejka vyšli navnivoč. Ferenc od Spi-
šiakov v 44. min. natiahol k žrdi golmana 
Slavika. 
Bezkartový prvý polčas okorenili päťná-
sobné žlté karty v druhej časti stretnutia (z 
toho štyri na domácej strane). Evidentná 
tvrdá hra súpera našla svoje opodstatnenie 
u rozhodcovského tria až po zmene strán. 
Žltú kartu videl v 56. minúte hosťujúci Pe-
ter Pokrivčák, rozhodca ukázal na biely 
bod a loptu si na penaltu postavil kapitán 
humenských futbalistov. Vladimír Voroňák 

nenechal nič na náhodu a brankár M. Ďurica 
si na jedenástku nesiahol – 1:0. Súper v ďal-
šej časti zápasu, aj keď pritvrdil hru, priestor 
domácej svätyne nezasiahol efektne a Hu-
menčania si defenzívne hradby postrážili.  

Ostatné výsledky a tabuľka na str. 15.

Humenčania síce vyhrali tri štvrtiny, dôvod na radosť mali Gemerčania

S pomocou chladného vánku sieť súpera nenapli, pomohla penalta

Vlado Tkáč (bielo-modrý dres) si 
doskoky pod košmi užíva. | FOTO MJK

Nie raz preveril reflexy domáceho golmana T. Ferenc 
(vpravo), prenasledovaný I. Kovachom.| FOTO MJK

Humenský kouč Marek Burič v snahe 
vystríhať svojich basketbalistov pred 
zbytočnými chybami. | FOTO MJK

Vlado Voroňák (žlto-modrý dres, s loptou) zmazal 
gólové suchoty Humenčanov penaltou (vľavo C. 
Vasiľ).| FOTO MJK

Pohybovo i gymnasticky vybavený Mišo 
Babjak (s loptou vpravo), strelec poslednej 
štvrtiny Dano Gavaľa (druhý sprava) 
a kapitán humenských basketbalistov 
Peťo Lošák (vľavo). | FOTO MJK

Jakub Šaro (vľavo) v súboji s M. Miro- 
ssayom.| FOTO MJK

Milan Kelemeca (vpravo s loptou) v ataku na 
kôš Rožňavčanov.  | FOTO MJK

Noro Sališ (s loptou) vynikal presným centrom, 
spracovaním lopty i finálnou strelou. | FOTO MJK


