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Humenskí rušňovodiči a železničiari 
nezabudli na svojho kolegu a hrdinu
V novembri uplynul rok od tragickej smrti rušňovodiča Pavla Virbu, ktorý zahynul pri zrážke vlaku s ka-
miónom. Pre mnohých kolegov je hrdinom, ktorý svojou duchaprítomnosťou zachránil životy 40 cestu-
júcich. Vo štvrtok uplynulý týždeň mu slávnostne odhalili pamätnú tabuľu.

Milan Potocký, Humenné

Pamätná tabuľa, ktorú vo 
štvrtok minulý týždeň osadi-
li v humenskom depe, bude 
navždy pripomínať tragickú 
smrť a hrdinský skutok rušňo-
vodiča Pavla Virbu. Rušňovo-
dič zahynul vlani 3. novembra 
po nehode, ktorá sa stala na 

trati v úseku Petrovce nad La-
borcom - Michalovce. Rýchlik 
smeroval z  Humenného do 
Prahy, keď na železničnom 
priecestí sa zrazil s poľským 
kamiónom, ktorý prevážal 
kombajn. Aby rušňovodič  
zabránil ničivým následkom 
zrážky, zatiahol rýchlobrzdu, 
ale sám už nestihol utiecť do 

bezpečia. Z cestujúcich sa nik-
to nezranil.

Kolega: V tom rušni 
som mal sedieť ja 
Pamiatku nebohého Pavla si 
prišli uctiť železničiari z hu-
menského rušňového depa a 
strediska prevádzky Železnič-
nej spoločnosti Slovensko 

(ZSSK) a členovia Podvihor-
latského železničného spolku. 
Bol medzi nimi aj 56-ročný 
rušňovodič Jozef Tomko. 
V osudnú noc mal dokonca 
rýchlik viesť práve on, len si 
vymenili s Pavlom zmenu. „Bol 
to úžasný kamarát a človek, s 
ktorým som veľa rokov spolu-
pracoval. Každý deň sme boli 

Humenčan prejde pešo 
každý mesiac takmer 500 
kilometrov

Do slovenských nemocníc 
putujú balíčky pre dlhodobo 
chorých pacientov

  Viac na str. 8  Viac na str. 3
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v kontakte, boli sme spolu, bol 
u mňa, alebo ja u nich doma. 
Ťažko sa hľadajú slová. Keď 
zoberiem tie detaily, ktoré sú, 
že ja som mal byť tam v tej 
zmene. My sme si pomenili 
zmeny. Je to pre mňa veľmi 
ťažké. Tretí november je pre 
mňa druhým dňom narode-
nia,“ povedal 56-ročný Jozef 
Tomko.

Pomenovali po ňom aj 
rušeň
Martin Stanovský z Federácie 
strojvodcov - Základná orga-
nizácia Humenné, uviedol, že 
na Pavlovu pamiatku už zor-
ganizovali memoriál vo futba-

le aj finančnú zbierku, ktorú 
darovali Pavlovej manželke 
a jej dvom synom. Po Pavlovi 
pomenovali aj rušeň. „Bol to 
chlap, ktorý bol veľmi ľudský 
a usmievavý, priateľský, ale 
to vám povie každý nielen ja. 
S ochotou každému pomôcť. 
Chodil zastupovať aj strojmaj-
stra. Je to ľúto všetkým, že sa 
také niečo stalo napriek tomu, 
že neurobil žiadnu chybu. Bo-
hužiaľ profesia rušňovodiča 
je náročná, zodpovedná a, 
žiaľ, v niektorých prípadoch 
aj nebezpečná,“ skonštatoval 
Stanovský. „Poznali sme sa 
12 rokov. Bo to človek veselý. 
Po pracovnej aj po ľudskej 
stránke bolo na neho spoľah-
nutie. Práca rušňovodiča je 

nebezpečná. Minulý rok sme 
mali v krátkom čase až dve ta-
kéto nehody. Na humenskom 
priecestí sa zrazila nová die-
sel-motorová 861 s tureckým 
kamiónom a potom tá, kde 
bol Pavol. Zvýšila sa frekven-

cia automobilovej dopravy, 
rušňovodiči musia byť viac 
opatrní,“ vysvetlil prednosta 
Strediska prevádzky Humen-
né - Železničnej spoločnosti 
Slovensko Jozef Burda.

pokračovanie zo strany 1

Humenskí rušňovodiči a železničiari nezabudli na svojho kolegu a hrdinu

Rušňovodič Jozef Tomko si v osudnú noc vymenil s Pavlom službu.  | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Nezabudli. Rušňovodiči a železničiari dali na počesť Pavla Virbu vyrobiť pamätnú 
tabuľu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Miesto tragickej nehody. Kamión, ktorý prevážal kombajn, zostal stáť na železničnom 
priecestí. Rušňovodič Pavol Virba prišiel pri zrážke o život.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

TASR, Snina

Dôvodom je financovanie 
rekonštrukcie chodníkov, 
miestnych komunikácií a 
odstavných plôch na úze-
mí mesta. Tento investič-
ný zámer má samospráva 
schválený na aktuálny rok. 
„Mestský úrad Snina požiadal 

päť bankových subjektov o 
predloženie úverových ponúk 
na financovanie tejto rekon-
štrukcie,“ vysvetlila v dôvodo-
vej správe vedúca finančného 
oddelenia Mestského úradu 
v Snine Dana Mariničová. Z 
predložených ponúk bola ako 
najlepšia vyhodnotená tá, kto-
rej úroková sadzba predstavu-

je 0,58 % p. a. Čerpaním tohto 
úveru dosiahne úverová zaťa-
ženosť mesta ku koncu roka 
2016 hodnotu 25,18 %, čo je 
o niečo vyše šesť percent viac, 
ako to bolo ku koncu minulé-
ho roka. Keďže rekonštruk-
cia chodníkov, miestnych 
komunikácií a odstavných 
plôch sa už realizuje, sninská 

samospráva žiada obyvate-
ľov mesta dotknutých tými-
to opravami o pochopenie a 
zhovievavosť počas realizácie 
stavebných prác. „Zároveň sa 
ospravedlňujeme za dočasné 
obmedzenie v blízkosti stav-
by,“ uvádza primátor mesta 
Štefan Milovčík na webovej 
stránke mesta.

Snina investuje do opravy chodníkov, komunikácií a parkovísk viac ako milión eur
Sninskí poslanci na svojom ostatnom mestskom zasadnutí odsúhlasili prijatie úveru vo výške maximálne milión 
eur s dobou splatnosti desať rokov.
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mpo, Humenné

Humenčan Štefan Peregrim podá 
každý mesiac obdivuhodný výkon, 
na ktorý by boli hrdí aj profesi-
onálni bežci a maratónci. Každý 
mesiac prejde pešo od 400 do 500 
kilometrov. Je to rovnaká vzdiale-
nosť ako napríklad cestovať autom, 
alebo autobusom z Humenného do 
Bratislavy. Toľko kilometrov však 
prechodí Štefan Peregrim priamo 
v meste Humenné za jeden me-
siac. Štefan už 18 rokov pracuje ako 
kolportér. Do poštových schránok 
a domácnosti v meste Humenné 
roznáša reklamné letáky, schrán-
kové noviny, ale aj faktúry mo-
bilných operátorov a rôzne listy. 
Mesto Humenné pozná ako vlastnú 
dlaň. Dôverne pozná každú ulicu, 
rodinný dom a bytovku. 

Je to náročné, ale baví ho to
S roznášaním letákov začal v mes-
te v roku 1998. Okrem Humen-

ného roznáša letáky aj v Stakčíne 
a v Jasenove. Jeho špecialitou je 
roznos letákov do rodinných do-
mov. Denne je na nohách aj 12 
hodín. „Niekedy roznášam letáky 
doslova od rána až do večera,“ po-
vedal skúsený kolportér. Denne 
prejde od 20 do 40 kilometrov. 
Štefan sa na svoju prácu nesťažu-
je. Práve naopak, hovorí, že pohyb 
má rád a nohy mu zatiaľ slúžia. 
„Akurát je to náročné na obuv. Za 
rok schodím a zničím až troje bota-
siek,“ prezradil. Pripustil, že rozná-
šanie letákov je náročné nielen na 
kondíciou, ale často musíte mať aj 
pevné nervy. Niekedy sa kolportéri 
musia v nepriaznivom počasí bro-
diť v snehu, alebo v daždi a silnom 
vetre. „Samozrejme, keď sú pove-
ternostné podmienky až extrémne 
zlé, vtedy neroznášame. Ľudia sú 
v takom prípade tolerantní a ve-
dia to pochopiť.“ Peregrim hovorí, 
že o prácu kolportéra mladí ľudia 
nemajú príliš veľký záujem. „Štu-

denti by si radi chceli zarobiť, ale 
na druhej strane nechcú toľko veľa 
chodiť. Preto letáky často roznášajú 
skôr dôchodcovia.“ Štefan dodal, že 
roznášaniu letákov sa chce venovať, 
dokedy mu budú nohy dobre slúžiť.  

Ako horský nosič
Števo vysvetlil, že pri svojej práci 
nepoužíva žiadny pomocný vozík 
ani bicykel. Všetky letáky si poctivo 
nosí v batohu na chrbte. Plne nalo-
žený batoh váži aj viac ako 35 kíl. 
Prezradil, že najťažšie sú viacstra-
nové letáky obchodných reťazcov. 
„Niektoré letáky sú až také hrubé, 
že schránky sú pre nich primalé.“ 
Štefan Peregrim je známy nielen 
ako kolportér, ale hlavne ako or-
ganizátor bežeckých podujatí a 
aktívny bežec a maratónec. Od 
roku 2003 sa špecializuje na beh 
do vrchu. Pravidelne súťaží v rám-
ci Slovenského pohára v behu do 
vrchu, kde súperí celoslovenská 
špicka v behu do vrchu. Štefan 

prezradil, že v mladosti behával aj 
maratóny, ale beh do kopca je jeho 
srdcovkou. „Beh do kopca nie je 
o rýchlosti, ale hlavne o sile,“ tvr-
dí. Dodal, že roznášanie letákov je 
vlastne zároveň aj jeho tréningom. 

Miroslav Kerekanič, Humenné

Podujatie pripravilo Vihorlatské 
múzeum v Humennom s finanč-
nou podporou Fondu na podporu 
umenia a mesta Humenné. Cieľom 
podujatia bola snaha hľadať nové 
talenty, vytvoriť  priestor na ich 
účinkovanie, propagáciu i ich ďal-
šie vzdelávanie. Snaha o vytvorenie 
podhubia, z ktorého vyrastú noví 
regionálni aktivisti, noví umelci 
i propagátori slovenskej kultúry. 
Program festivalu pozostával z ve-
rejnej generálnej skúšky, súťažného 
koncertu a galakoncertu spojeného 
s vyhlásením výsledkov súťaže. 
Galakoncert nahrávali pracovníci 

Rádia Regína (vysielaný dňa  5. no-
vembra 2016). Detských spevákov 
hodnotila odborná porota v zložení 
Milan Rendoš – hudobný redaktor 
Rádia Regína, Miroslav Kobeľák, 
pracovník odboru kultúry PSK 
a Miroslav Dzijak – hudobný pe-
dagóg. Špecifikom tohto podujatia 
je, že na tomto festivale sa súťažia-
ci spevák laureátom  môže stať iba 
raz. Teda laureáti z predchádzajú-
cich ročníkov sa už nemôžu do sú-
ťaže o titul zapojiť, čím sa vytvára 
priestor pre ďalších talentovaných 
spevákov. 

Prezentovali aj nové 
CD

Tohtoročnou laureátkou poduja-
tia sa stala Alexandra Jevčáková 
z Vranova nad Topľou. Ocenení 
boli však všetci súťažiaci. Ceny 
odovzdávali prednosta Okresného 
úradu v Humennom Ondrej Múd-
ry, podpredseda Matice slovenskej 
Marián Gešper, redaktor Rádia 
Regína Milan Rendoš, predsed-
níčka MO ROS v Humennom Eva 
Kuncová, riaditeľ Súkromnej ume-
leckej školy Kudlovská Humenné 
Jozef Bobrík a sekretár predsedu 
Svetového kongresu Rusínov Vla-
dimír Protivňák, ktorí do súťaže 
dodali aj hodnotné ceny. Diplomy 
odovzdal predseda poroty Miroslav 
Dzijak. Spevákov na podujatí spre-

vádzala ľudová hudba Súkromnej 
základnej umeleckej školy Kud-
lovská Humenné a FS Chemlon 
Humenné pod vedením primášky 
Vierky Hajdukovej. Hudobné úpra-
vy, scenár a réžia Miroslav Kereka-
nič, program konferovala Natália 
Bošková. Súčasťou festivalu bola 
verejná prezentácia CD nosiča  
Ruthenyka II, ktoré naspievalo 
30 detských spevákov z nášho re-
giónu. Hudobné podklady nahrali 
hudobníci Súkromnej základnej 
umeleckej školy Kudlovská Hu-
menné a zvukovú a hudobnú réžiu 
zabezpečili Miroslav Dzijak a Jozef 
Bobrík. CD bolo nahrané v zvuko-
vom štúdiu Jozefa Bobríka v Snine. 

Humenčan prejde pešo každý mesiac takmer 500 kilometrov

V Humennom súťažilo 46 najlepších zemplínskych a rusínskych detských spevákov

Pre niekoho by to bol možno celoživotný výkon, ale pre Štefana Peregrima z Humenného je to bežná realita. Štyridsaťosemročný 
Humenčan, ktorý sa živí roznášaním letákov a schránkových novín, prejde každý mesiac po svojich takmer 500 kilometrov.   

Festivalu detských spevákov Zo struny na strunu sa koncom októbra zúčastnilo 46 najlepších zemplínskych a rusínskych 
detských spevákov z 28 školských a mimoškolských zariadení hornozemplínskeho regiónu. 

Štefan Peregrim. Ako kolportér pracuje už 
18 rokov. Za mesiac prejde pešo až 500 
kilometrov. V priebehu roka zničí až troje 
botasiek. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Ubľa, FOTO: CÚ

Finančný únik na cle a daniach 
predstavuje 6 726,11 eura. Ho-
vorkyňa Colného úradu Micha-
lovce Klára Baloghová uviedla, 
že 4. novembra v doobedňajších 
hodinách vstupovalo cez colný 
hraničný priechod Ubľa dodáv-
kové vozidlo s ukrajinskými evi-
denčnými číslami, ktoré prepra-
vovalo stavebný materiál z Ukra-
jiny na Slovensko. 40-ročný vo-
dič, občan Ukrajiny, predložil ku 
kontrole maďarské cestovné do-
klady. Colníkom bola pri kontro-
le tovaru podozrivá nízka váha 
betónových tvárnic- dlažobných 
kociek, preto celý náklad dôklad-
ne skontrolovali. „Colníci museli 

rozbiť všetky tvárnice, 
pričom v každej jed-
nej z nich boli ukryté 
cigarety,“ vysvetlila 
Baloghová. Spresnila, 
že pri colnej kontro-
le bolo odhalených 
celkom 49 480 kusov 
(247,4 kartónov) ne-
legálnej dovezených 
cigariet označených 
„For Duty free only“ 
balených v spotrebi-
teľskom balení po 20 
kusov. Finančný únik 
na cle a daniach bol 
vyčíslený na 6 726,11 eura. Vodi-
ča, vozidlo aj tovar colníci zaistili 
a prípad vzhľadom na podozre-
nie zo spáchania trestného činu 

postúpili na mieste príslušnému 
vyšetrovateľovi Kriminálneho 
úradu finančnej správy. „V prí-
pade preukázania viny môže byť 

vodičovi uložený trest odňatia 
slobody od 1 do 5 rokov,“ uzavre-
la colná hovorkyňa.

mpo, Snina, Ilustračné foto: MIPO

Rušňovodič uviedol, že pred ruš-
ňom spozoroval neznámu osobu, 
ktorá náhle vstúpila do koľajiska 
a zostala tam stáť.  Rušňovodič 
okamžite použil výstražné zvu-
kové znamenie a rýchločinné 
brzdenie, no zrážke už nedo-
kázal zabrániť. Na miesto bola 

privolaná aj záchranná služba, 
ktorej lekár  konštatoval u zra-
zenej osoby smrť. U rušňovodiča 
bola vykonaná dychová skúš-
ka, jej výsledok bol negatívny. 
K zraneniu cestujúcich vo vlaku 
nedošlo. Polícia prípad rieši ako 
trestný čin usmrtenia. Informo-
vala prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Migáľová.

Pašerák ukrýval v dlažbe 50-tisíc kusov cigariet 

Tragická nehoda. Rušňovodič 
už nedokázal zrážke zabrániť 

Colníci odhalili na hraničnom priechode Ubľa 49 480 kusov pašovaných cigariet v ukrajinskej dodávke. Cigarety boli dômyselne 
ukryté v prepravovanej dlažbe.

V ranných hodinách 3. novembra došlo k tragédii v úse-
ku železničnej trate Stakčín – Humenné, pri ktorej prišiel 
o život 54-ročný Sninčan.
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Pečeňový syr

Althan saláma

Villach párky
min. 85% bravčového 

a hovädzieho mäsa

Maďarská 
saláma

Desiatová šunka

Bravčové karé s kosťou 

www.althan.sk

Návrat k tradičnej chuti

Aktuálna akcia:
platná od 7.11 do 13.11.

Navštívte naše predajne ALTHAN v Humennom:
Predajňa Zekon, Laborecká 4, 066 01 Humenné
Predajňa Humnné Nemocničná, Nemocničná 1449/16, 066 01 Humenné
Kompletnú sieť našich predajní nájdete na www.althan.sk
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TASR, Zemplín, Ilustračné foto: MILAN POTOCKÝ

„Práve naopak, boli nariade-
né príslušné protiepidemické 
opatrenia regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva vo všet-
kých dotknutých domácnostiach, 
zariadeniach, potravinárskych 
prevádzkach vrátane uzatvorenia 
niektorých prevádzok a v ďal-
ších organizáciách okamžite po 
nahlásení ochorení,“ informoval 
poslancov minister. Prišlo aj k 
ohniskovej dezinfekcii, lekárske-
mu dohľadu, očkovaniu, zakáza-
né bolo organizovať hromadné 
podujatia a podobne. „Taktiež 
boli poskytované zdravotno-vý-
chovné informácie verejnosti, 
prebiehala komunikácia so zá-
stupcami miest a obcí, v ktorých 

sa vyskytli prípady vírusovej he-
patitídy A. Riešili sa problémy 
so zásobovaním pitnou vodou a 
likvidáciou komunálneho odpa-
du v prostredí rómskych osád,“ 
doplnil Drucker. Najdôležitejším 
preventívnym opatrením je pod-
ľa jeho slov dodržiavanie zásady 
osobnej hygieny. „Najmä umýva-
nie rúk predovšetkým pred jed-
lom, po použití toalety, ďalej po-
užívanie zdravotne vyhovujúcej 
pitnej vody,“ vymenoval. Za naj-
účinnejšie preventívne opatrenie 
proti hepatitíde A označil očko-
vanie. Epidémie vírusovej hepa-
titídy A sa v okresoch východné-
ho Slovenska objavili podľa neho 
v dôsledku prirodzenej migrácie 
obyvateľstva z oblastí, kde bol 
zaznamenaný výskyt ochorení na 

vírus hepatitídy A.

Vyskytol sa aj svrab
„Pri vyšetrovaní prípadov ocho-
rení v obciach výskytu bolo zis-
tené, že v jednotlivých ohniskách 
dochádzalo k prenosu ochorení 
úzkym rodinným kontaktom 
alebo opakovaným kontaktom 
s priateľmi či širšou rodinou. V 
niektorých okresoch bolo opako-
vane zisťované hrubé znečistenie 
prostredia,“ uviedol dôvody roz-
šírenia hepatitídy na východe. 
Doplnil, že u osôb v prostredí s 
nízkym hygienickým štandar-
dom dochádza aj k výskytu svra-
bu. „K jeho rozširovaniu prispie-
va nedostatočná hygiena a zlé so-
ciálno-ekonomické podmienky. 
Prenos sa deje priamym kontak-

tom,“ uviedol Drucker. Osoby, 
u ktorých sa svrab objaví, treba 
liečiť. „A čo je dôležité, po zača-
tí terapie, už po 24 hodinách, sa 
človek stáva neinfekčný, aj keď 
kožné príznaky ešte pretrvávajú,“ 
zdôraznil minister s tým, že špe-
ciálnu pozornosť treba venovať aj 
kontaminovaným predmetom.

Sandra Palenčárová, Humenné

Práve 17. november sme si my, 
organizátori tretieho “humen-
ského” ročníka filmového festi-
valu Jeden svet, zvolili za prvý 
zo štyroch premietacích dní, 
ktoré sa tak ako po minulé roky 
uskutočnia v štyroch rozličných 
priestoroch v našom meste. Je-
den svet je medzinárodný festival 
dokumentárnych filmov, venujú-
cich sa prevažne pálčivým a často 
naliehavým politickým, sociál-
nym, ľudsko-právnym či ekolo-
gickým problémom. Veríme, že 
aj keď sa mnohé z udalostí, ktoré 
tieto filmy dokumentujú odohrá-
vajú za dverami našich domác-
ností, za hranicami nášho štátu, 
či dokonca kontinentu, “do-tý-
kajú” sa istým spôsobom aj nás. 
Sme predsa obyvateľmi jednej 

planéty, jedného spoločenstva, 
jedného sveta, ktorý je dnes pro-
cesmi dobre známej globalizácie 
prepojený viac, než kedykoľvek 
predtým. Snáď aj preto je hes-
lom 17. ročníka Jedného sveta 
(ktorý sa v Bratislave uskutočnil 
len pred necelým mesiacom) vý-
zva “Odmyslime si ploty”. Skôr, 
než tie drevené, možno radšej 
tie, ktoré nosíme vo svojich hla-
vách či srdciach. Preto neváhajte, 
nenechajte sa odradiť sychra-
vým novembrovým počasím či 
skorým príchodom tmy a poďte 
aspoň na jeden! Film, drink či 
rozhovor. Od 17.11 do 20.11 vždy 
od 17:00 vám okrem špeciálneho 
filmového koktailu, ktorý sme 
si dovolili pre vás namiešať, po-
núkame tiež jedinečnú možnosť 
stretnúť a rozprávať sa s výni-
močnými ľuďmi. 

Príbeh židov, ktorí 
utiekli a prežili
V už spomínaný štvrtok v Castle 
cave napríklad s novinárkou a fo-
toreportérkou Janou Čavojskou, 
ktorá sa okrem písania pre Nota 
Bene či fotenia pre týždenník 
Plus 7 dní, venuje najmä doku-
mentárnej fotografii. O tom, že 
jej záber je naozaj široký, sved-
čia fotky z pohrebu Slobodana 
Miloševiča, cirkusu Humberto, 
biznismenov v Indii či v nepo-
slednom rade zábery zo slumov 
v Keni. Podľa jej vlastných slov, 
spočíva najväčší význam doku-
mentu, či už filmového alebo fo-
tografického v tom, že narozdiel 
od stručnej tlačovej správy, vypo-
vedá skutočný príbeh o ľuďoch, 
ktorí sa ocitli v kríze. Takýmto 
je aj príbeh dvoch slovenských 
židov, ktorým sa podarilo utie-
cť z vyhladzovacieho tábora v 

Osvienčime. O ich osudoch, ces-
te, jej nástrahách a prekážkach, 
na ktoré narazili, keď sa rozhodli 
podať celému svetu “správu z pe-
kla” sa môžete dozvedieť nielen z 
dokumnetu, ktorý vám vo štvrtok 
premietneme, ale aj z rozpráva-
nia ďalšieho nášho hosťa. Peter 
Švec si prešiel Vrbovu a Wetzle-
rovu 130 kilometrovú trasu po 
vlastných a je jedným z organi-
zátorov tohto pochodu, zvaného 
Vrba Wetzler Memorial. Zatiaľ 
teda takáto malá ochutnávka z 
nášho programu. Celý program 
vrátane premietacích miest si 
môžete pozrieť na facebookovej 
stránke Fimový festival Jeden 
svet v Humennom, na plagátoch 
v meste alebo v kultúrnych rubri-
kách lokálnych periodík. Ešte raz 
vás srdečne pozývame, tešíme sa 
na vás a dodávame, že aj tento 
rok súťažime o zaujímavé ceny.

T. DRUCKER: V obciach s epidémiou hepatitídy A sa nezanedbala hygienická kontrola 

Filmový festival Jeden svet v Humennom štaruje už o pár dní

V obciach Sobrance, Michalovce, Trebišov a Sečovce, kde sa rozšírila hepatitída a svrab, nedošlo k zanedbaniu hygienickej kon-
troly. Na Hodine otázok v parlamente to povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Budúci týždeň si pripomnieme a mnohí z nás budú spomínať najmä na momenty, v ktorých sa pred dvadsiatimisiedmymi rokmi 
rodila sloboda a demokracia. 
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Tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Jednu z nich dnes symbolicky za-
sadili v miestnom skanzene. Ide 
o odrodu, ktorá rastie na sloven-
skej, poľskej a ukrajinskej strane. 
Ďalšie stromy by mali v expozícii 
ľudovej architektúry a bývania pri-
budnúť ešte v tomto roku. „Chcel 
by som, aby sme pri sadení tejto 
jablone založili aj novú tradíciu, 
a to je tradícia vrátenia pôvod-
ného genofondu nielen do nášho 
skanzenu, ale aj do nášho okresu,“ 
vysvetlil pre TASR riaditeľ VM 
v Humennom Vasiľ Fedič. Podľa 
jeho slov je úlohou múzea nielen 
skúmať, ale aj prezentovať vývoj 
prírody a spoločnosti. „Chceme 
tu postupne vysadiť sad, aby ďal-
šia generácia tu tie jablká videla,“ 

spresnil myšlienku projektu s tým, 
že by doň chceli zapojiť aj školy. 
Jedna rovina projektu je podľa 
jeho slov múzejná, ktorá súvisí so 
symbolikou, tradíciou, ďalšia je 
o turistike a rozvoji regiónu. Prvé 
plody by na zasadenej jabloni pod-
ľa slov riaditeľa Arboréta Narcyza 
Pióreckého mohli vyrásť už o dva 
roky. Projekt by mohol byť podľa 
neho prínosom aj pre turistiku, 
ktorá si žiada lokálne produkty. 
Riaditeľ si myslí, že je tiež dôle-
žité vidieť a poznať rastliny, ktoré 
pestovali naši predkovia. Sloven-
ské jablká, ktoré ochutnal priamo 
v skanzene, sú podľa jeho slov po-
dobné tým v Poľsku. V súčasnosti 
sa v areáli skanzenu nachádza 15 
jabloní a niekoľko ďalších ovoc-
ných stromov. Ako informovala 

Zuzana Andrejčáková z VM v Hu-
mennom, odrody jabloní, ktoré 
boli v tejto oblasti pestované po 
stáročia, sa zo záhrad a ovocných 
sadov stále viac vytrácajú. Staré 
odrody sú však lepšie adaptované 
na lokálne podmienky, na pôdu, 
miestnu klímu a majú aj vyššiu 

odolnosť ako tie, ktoré ich v súčas-
nosti nahrádzajú. „O zachovanie 
starých lokálnych odrôd jabloní, 
ale aj ďalších ovocných stromov, a 
o ochranu regionálnej biologickej 
diverzity sa od roku 1986 snažia aj 
v arboréte v poľských Bolestraszy-
ciach,“ povedala.

Milan Potocký, Strážske

Mestskí poslanci v Strážskom sa 
na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva zaoberali žiadosťou 
podnikateľa, ktorý chcel od mesta 
odkúpiť alebo si prenajať pozemok 
na Ulici pri parku, ktorý sa nachá-
dza pri bývalej požiarnej zbrojnici. 
Podnikateľovu žiadosť najprv pre-
jednávala obchodno-podnikateľská 
komisia mestského zastupiteľstva, 
ktorá odporučila prenajať podni-
kateľovi ďalších 80 m2. Niektorí 
poslanci zastávali názor, že by bolo 
potrebné sa s podnikateľom do-
hodnúť na prenájme alebo predaji 
pozemku. Primátor Vladimír Du-
najčák bol jednoznačne proti. 

Mesto si chce pozemok aj 
budovu ponechať 
Dunajčák nevylúčil, že v budúc-
nosti bude mať mesto opäť funkč-

nú hasičskú zbrojnicu.„Nemali by 
sme uvažovať o odpredaji pozemku 
požiarnej zbrojnice, hoci v meste 
nemáme dobrovoľný hasičský zbor. 
Síce v Chemku pôsobí súkromná 
hasičská spoločnosť, ale nikdy ne-
vieme, dokedy bude ich činnosť 
trvať. Aby sme potom nemuseli 
hľadať priestory na požiarnu zbroj-
nicu,“ vysvetlil na rokovaní primá-
tor. Dodal, že pozemok požiarnej 
zbrojnice nikdy nebol ponúkaný na 
predaj. Poslanci prejednávanie žia-
dosti podnikateľa napokon odložili.  

Mesto platí súkromným 
hasičom 
V Strážskom žije vyše 4 600 obyva-
teľov. V meste nie je dobrovoľný ha-
sičský zbor ani hasičská stanica. Pri 
požiaroch preto zasahuje Prvá hasič-
ská, a. s., ktorá sídli v areáli bývalého 
Chemka Strážske. Závodný hasičský 
útvar zasahuje hlavne v priestoroch 

chemického areálu. Pri požiaroch 
v Strážskom zasahuje na základe 
dohody so samosprávou. Za poho-
tovosť platí mesto súkromnej firme 
vyše 11-tisíc eur ročne. Ak by mesto 
túto dohodu nemalo, tak by podľa 
zákona o ochrane pred požiarmi mu-
selo zriadiť vlastný mestský hasičský 
zbor. Na materiálno-technické vyba-

venie a výstroj by potrebovalo vyše 
300-tisíc eur. Výhodou tejto dohody 
je pre mesto aj to, že závodná hasič-
ská jednotka prichádza k požiarom v 
Strážskom skôr ako hasiči z Hasič-
ského a záchranného zboru (HaZZ) 
v Michalovciach. Strážske platí zá-
vodnému hasičskému útvaru za po-
hotovosť už 14 rokov. 

V skanzene zasadili prvú jabloň medzinárodného projektu 

Mesto Strážske sa bývalej požiarnej zbrojnice vzdať nemieni

Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom v spolupráci s Arborétom v poľských Bolestraszyciach rozbehlo medzinárodný projekt, 
ktorého cieľom je ochrana a opätovné rozšírenie starých lokálnych odrôd jabloní.

Samospráva nevylučuje, že sa v budúcnosti do priestorov bývalej požiarnej stanice po rokoch opäť vrátia hasiči.

Bývalá požiarna zbrojnica v Strážskom. V súčasnosti sa tu nachádza ručná autoumyvárka. 
Mesto pozemky a budovu predať neplánuje.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Jozef Talarovič, Ladomírov 

Jednou z iniciatív starostu obce La-
domírov, Miroslava Kacarabčina, 
je príprava projektu a realizácia vý-
stavby Domu smútku na miestnom 
cintoríne. Keďže štátna podpora re-
alizácie projektov na uvedené ciele 
bola dočasne pozastavená, starosta 
nezaháľal a v spolupráci s dobro-
voľníkmi z obce /Marek Čuchta, 
Ladislav Boga, Martin a Dušan 
Sikan/  a Detskej organizácie Fé-
nix Snina /Dušan Antolík, Mar-
tin a Jozef Talarovič/ zrealizovali 
vyčistenie, symbolické oplotenie 
priestoru vojnového cintorína z 1. 
svetovej vojny a postavenie infopa-
nela. O výrobu informačného pa-
nela sa postarala DO Fénix Snina v 
spolupráci s miestnym historikom 
Ing. Miroslavom Buraľom, ktorý 
sa už dlhodobo zaoberá aj touto 
tematikou. Vojnový cintorín bol 
zriadený po vojne v období rokov 
1915 – 1916 na okraji miestneho 
cintorína v Ladomírove. Pozostáva 
zo štyroch masových hrobov a je tu 
pochovaných 22 vojakov, zrejme 
rakúsko-uhorských. 

Cez obec sa presúvalo ra-
kúsko-uhorské vojsko

Obec Ladomírov sa počas obdo-
bia prvej svetovej vojny nachá-
dzala za frontovou líniou medzi 
Ruským sedlom a Užockým prie-
smykom (dnes sa nachádzajúci 
na území Ukrajiny). Boli tu však 
pravdepodobne ubytovaní vojaci, 
čo dokumentujú dátumy úmrtia 
známych pochovaných vojakov. 
Počas prielomu ruských vojsk cez 
Ruské sedlo do Sniny v novembri 
1914 sa cez obec presúvalo znač-
né množstvo rakúsko-uhorských 
vojsk z oblasti Užockého priesmy-
ku, ktoré mali ruským vojskám 
odrezať ústupové cesty. Ďalšie 
presuny rakúsko-uhorských vojsk 
a zásobovacích jednotiek prebieha-
li počas tzv. Veľkonočnej bitky na 
jar 2015. Prekážkou  pre plynulosť 
transportov sa ukázal krátky úsek 
cesty /s prudkým stúpaním/ vedú-
cej pri dnešnom vojnovom cinto-
ríne. Z uvedeného dôvodu v apríli 
1915 rakúsko-uhorská armáda za 
pomoci miestnych obyvateľov vy-
budovala novú cestu bez stúpania, 
ktorá ho obchádzala okolo muro-
vaného gréckokatolíckeho chrámu. 
V rámci tohoročných „dušičkových 
spomienok“  starosta obce  Miro-
slav Kacarabčin slávnostne odhalil 
informačný panel pri vojnovom 

cintoríne, na ktorom 
sú základné infor-
mácie a historické 
snímky z tohto ob-
dobia. Pietny akt po-
svätenia vojnového 
cintorína previedli  
Mikuláš Petrovka  a 
Martin Terkanič za 
účasti miestnych ve-
riacich. Ostáva nám 
už len dúfať, že toto 
miesto neupadne do 
zabudnutia a obohatí 
ponuku zaujímavostí 
tohto regiónu  okolo 
prechádzajúcim tu-
ristom. 

TASR,  Humenné

Senior boxy obsahujú osvetový 
a edukačný balíček pre celú rodi-
nu. TASR o tom informovala Soňa 
Húšťová zo spoločnosti Dynamic 
Relations 2000. Úlohou tzv. senior 
boxov je pomôcť nielen pacientom, 
ale aj celej rodine. Obsahujú totiž 
balíček, ktorý pomôže pripraviť 
blízkych na starostlivosť o vážne 

a dlhodobo chorých v domácom 
prostredí. Jeho súčasťou je okrem 
produktov a pomôcok aj publiká-
cia s odporúčaniami. V prvej etape 
projektu balíčky vysoko ohodnotili 
okrem pacientov a ich rodín aj ne-
mocnice a partnerské organizácie 
ako Červený kríž, asociácia Spo-
ločnosť Parkinson Slovensko a bol 
predstavený aj na Medzinárodnej 
konferencii o kvalite. „Balíčky pre 

seniorov sú chápané ako konkrétny 
akt partnerstva viacerých organizá-
cií a spoločností, ktorým sa podarilo 
priniesť na trh hodnotu, ktorá dote-
raz chýbala. Avšak najväčším dôka-
zom o zmysluplnosti našej aktivity 
je spätná väzba od ľudí. Ide o naj-
zraniteľnejšiu skupinu osôb, ktorej 
chýbajú informácie, vlastné sily 
a často aj finančné prostriedky. Ta-
kíto ľudia nesmú zostať bez povšim-

nutia,“ vysvetlila autorka publikácie 
a odborná garantka projektu Zuza-
na Fabianová. Senior boxy budú 
distribuované v rámci celého Slo-
venska najmä do nemocníc, liečeb-
ní a oddelení pre dlhodobo chorých, 
ale aj priamo do rodín. Keďže ide o 
výsostne humanitárnu, neziskovú a 
vo svojej podstate ojedinelú aktivi-
tu, ochotne sa do nej zapojilo vyše 
20 spoločností z celého Slovenska.

V Ladomírove nezabudli ani na vojakov

Do slovenských nemocníc putujú balíčky pre dlhodobo chorých pacientov 

Starosta v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce a Detskej organizácie Fénix Snina zrealizovali vyčistenie, symbolické oplotenie 
priestoru vojnového cintorína z 1. svetovej vojny a postavenie infopanela.

Do slovenských nemocníc sa začalo distribuovať 2500 balíčkov pre vážne a dlhodobo chorých pacientov. Ide o druhý ročník verej-
noprospešného projektu Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom. 

Pietny akt posvätenia vojnového cintorína previedli  Mikuláš Petrovka  a Martin Terkanič 
za účasti miestnych veriacich.  | FOTO: JT

Dobrovoľníci zrealizovali vyčistenie a symbolické oplotenie 
priestoru vojnového cintorína z 1. svetovej vojny a 
postavenie infopanela.  | FOTO: JT
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PRAKTICKÉ RADY DO 
DOMÁCNOSTI

Ak varíte kapustovú polievku 
a v byte je z toho vzduch na zabi-
tie, zbavíte sa ho pridaním chle-
bovej kôrky.

Aj by ste si dali aspoň dva 
strúčiky cesnaku, ale bojíte sa, 
aby z vašich úst netiahol celý deň. 
Dajte si trebárs aj tri! Potom ale 
zjedzte petržlenovú vňať a do pol 
hodiny bude zápach preč. Vňať 
kúpite v črepníku, alebo si ju za-
mrazte.

Aby vám kvôli spoteným no-
hám nezapáchali čižmy, zvnútra 
si ich vytrite liehom.

Tmavnú vám od varenia ku-
chynské varešky? Pred tým, ako 
ich použijete, ich ponorte do 
studenej vody. Nasajú tak menej 
tuku.

Stmavnuté varešky vyčistíme 
jednoducho tak, že ich na noc po-
noríme do roztoku sódy bikarbó-
ny. Ráno budú ako nové!

Na dne fľaše zostalo po obede 
trochu piva? Vezmite handričku 
a pretrite s ním listy vašich izbo-
vých kvetov. Budú lesklé.

Na hline v kvetináčoch sa 
vám tvorí biela pleseň? Vo vode 
rozpusťte acylpirín a polejte ňou 
hlinu.

Nechcete mať v špajze potra-
vinové mole? Do vreciek s ryžou, 
múkou, strúhankou, strukovina-
mi vložte po jeden bobkový list.

Zasadili ste tento rok mladé 
stromčeky? Dajte k nim čo naj-
skôr pevnú oporu, aby vám ich 
silný vietor nevykýval a nezlo-
mil.

Máte skalku? Teraz je naj-
vhodnejší čas chrániť ju tak, že ju 
na zimu prikryjete čečinou.

Ráno vždy zaspávate, aj keď 
máte nastavený budík? Že ani 
neviete, kedy ho vypnete a spí-
te ďalej? Položte si ho na druhú 
stranu vašej spálne! Budete mu-
sieť vyskočiť, urobiť pár krokov 
a vypnúť ho. Verte, to si už isto 
všimnete.

FEJTÓN:  MANDARINKY

 Gitka zbadala Boženku už od dverí. S nákupným košíkom pribehla k svojej známej. Aj ona dala ruky do krabice 
s mandarínkami, v ktorej sa Boženka prehrabávala. „Bárs su male. Neznam, či nemaju kostky,“ adresovala hneď 
Gitke. „Ta ja ľen dva- tri vežnem. Ľen na chuť, bo ja vecej ani nežim. Aľe mušim dajake vitaminy. Nachladzena mi,“ 
zdôverila sa Gitka. „Ta dze ce tak prefuklo?“, Boženka sa od Gitky podvedome odtiahla. „Ta na cinteru,“ priznala 
Gitka. „Tak pitne i mne,“ rozžiarili sa Boženkine oči. „Vžala mi len cenke nohavky a ono še nezdalo...slunko švicilo, no 
to aľe už ňe ľeto. Vidzela mi vas. Buli sce kolo Jožka. Aľe dajak vas tam bulo veľo. Dumam sebe, nejdzem, nebudzem 
otravovac. Aľe jak mi še vracala od švekry, ta mi vidzela. Prekrásne maš! A to poľsky toten pomnik, či naš?“ Boženka 
spomalila v prehadzovaní mandariniek. „Poľaci robili. Aľe spokojna mi,“ Gitke sa rozjasnila tvár. „Ja tyž dala na 
švekru od Poľaka, ale Janko jak ešči žil, ta nam dal zrobic jakemuškaj majstroj od Vranova. Aľe tyž mi bárs spokojna,“ 
Boženkina ruka nežne odpočívala na mäkkej mandarínke. „Anču mi štretla, bo ona ma takoj pomnik povyše mojej 
švekry. Bily mramor dala. Bula mi popatrec. No, ta to krasota!“ gúľala Boženka očami. „Ja by toto nedala. Ta dze! Šak 
na toto ani švičku nepoložiš, bo veckaj ostane fľek,“ tresla Gitka mandarinku späť k ostatným. „Aľe to Anča nedala. 
Janko nebožtik, ešči jak žil, dal toten pomnik zrobic. Vun taky dakdze u Čechoch vidzel, bo vun tam robil. Ta to taky 
tu ani u nas nerobia. No, mal na to. Vun i odstupne vžal. Z tamadzi mal peňeži, aľe  vun i každu korunu co mal odkla-
dal. Žadna dovoľenka, žadne kupeľe. Šumne sebe tak gazdoval, žeby každy mešac dal do banky. A popaď, jak šumne 
ma,“ uznanlivo zaštebotala Boženka. „Ta vera! Tota Anča ma ščesce! A ešči jake šumne mesto majú. Blizko vodovod 
i kontajner,“ pridala rozžiarená Gitka. „Das keľo tyšic, dumaš, že dali?“ stíšila hlas Boženka a ledabolo štuchla do 
mandarinky. Gitka sa pritiahla k jej uchu a zašepkala ako najtichšie vedela. „Panenkoskakava!“ chytila sa Boženka 
za čelo. „A co? Ty keľo tyšic dala?“ zúžila oči Boženka. Gitka sa znovu priblížila k Boženinmu uchu. „Ta hej. Tak teraz 
stoja. Kto ci da dneškaj tuňše, kedz to taka drahota?“ uznala Boženka a už šepkala do Gitkinho ucha. „Ta vidziš, o pej-
cto euro menej toten muj vyšol,“ vyrátala za sekundu Gitka. „Sluchaj, ta to na roky. Ta ja na totym nebudzem peňeži 
sciskac!“ vyhlásila hrdo Boženka. „Dobrý deň. Poprosíme vás, nenabíjajte nám s tými mandarínkami, bo pohnijú,“ 
prihovorila sa k starším dámam predavačka. „Joj, my še zahutoreli!“ ospravedlňovali sa obe jedna cez druhú a cúvali 
od krabice. „Podz hed, Gitko!  Šak ja by aňi nevžala. Take male? A za toto še nehaňbia teľo pytac? Ta dze! Ta z mojoho 
dochodku še neda!“ pohoršovala sa Boženka. „Ta vera. Nechcela mi ci takoj kazac, jak mi vidzela keľo stoja, že ja by 
totu gutu za teľe peňeži do ustoch nedala!“ pridala sa Gitka. „Z ľudzoch skuru zdziraju! Ta dze! Ja z toho dochodku 
tyž nehodna!“obe pohoršene pochodovali k východu zo supermarketu.  Alojz  Šmich
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požiadavky na uchádzača:
	úplné stredné odborné vzdelanie
	vodičský preukaz skupiny B, B1, C.C1, C+E
	prax vo vedení motorového vozidla skupiny C 
	platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča 
	platný doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa Zákona  
 č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 
	platná Kvalifikačná karta vodiča 
	platná Tachografová karta vodiča
	prax minimálne 5 rokov

náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
	rozvoz mäsových výrobkov a mäsa 
	vykládka tovaru odberateľovi podľa sprievodných dokladov 
	kontrola tovaru - druh a množstvo 
	dodržiavanie podmienok správnej manipulácie s tovarom 
	vybavenie objednávok podľa rozpisu a dodacieho listu 
	práca s registračnou pokladňou a finančnou hotovosťou

termín nástupu:  asap
mzdové podmienky: dohodou

Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte  poštou:
ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01  Humenné

alebo e-mailom:     j.kislan@althan.sk        g.zeliznakova@chemes.sk

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: 
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756 
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:  
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, 

infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. 
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SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

K Ú P A

* Kúpim os. auto zn. Škoda 120, 
125 alebo 130 – len v dobrom tech-
nickom stave, s platnou TK/EK. 
Tel. 0907 546 629. 

HE-R/0028

P R E D A J

* Predám ručne pletené 
a háčkované ČIAPKY, ŠÁLY, RU-
KAVICE. Tel. 0915 455 881. 

HE-R/0016

* Predám 1,5-izb. byt. RK 
nevolať! Tel. 0902 154 908.

HE-R/0031

* Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

H
E
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l Dám do prenájmu zariadený
2-izb. byt v Humennom. Tel. 0917
324 591, volať od 19 – 20 hod.

l Dám do prenájmu alebo predám
3-izb. byt s balkónom, 62 m2,
čiastočne prerobený, v centre HE.
Cena 36 tis. eur. RK nevolať. Tel.
0944 686 895.

l Predám 1-izb. byt v HE na Sídl. I.
Kont. 0915 150 330, volať po
17.00 hod.

l Predám byt v pôv. stave, 77 m2.
RK nevolať. Tel. 0902 154 908.

l Predám 3-izb. byt v Koškov-
ciach. Tel. 0915 363 895.

l Predám bukové odrezky. Tel.
0908 102 786.

l Predám palivové drevo. Tel.
0908 371 259.

l Predám palivové drevo. Tel.
0917 083 374.

l Predám palivové drevo v
dĺžkach aj metrovicu. Tel. 0917
840 571.

l Predám na súčiastky Favorit +
nové anatomické sedačky z Feli-
cie. Tel. 0905 256 038.

l Predám TRAKTOR domácej
výroby alebo vymením za
štvorkolku AG ZAT vari systém
a pod. Viac info na tel. 0907 439
622.

l Predám 4 ks zimné pneu. 165/70
R13 na plech. diskoch. Tel. 0915
846 087.

l Predám zemiaky konzumné,
ovos, pšenicu a jačmeň. Tel. 0915
328 102.

l Predám jatočné ošípané – váha
130 kg, cena 1,60 eur/kg. Tel.
0948 494 774.

l Predám odstavčatá. Tel. 0949
881 705.

l Darujem nábytok do detskej
izby za odvoz. Tel. 0911 593 434.

l Frézovanie a vložkovanie
komínov za SUPER CENY!
www.bezpecnykomin.sk, Tel.
0915 894 651.

l ZÍSKAJTE ŠTIEPKU
ZADARMO. Prídeme vám
zoštiepkovať drevný odpad z
vašich záhrad a pozemkov.
Drvíme konáre a hmotu až do
priemeru 30 cm. A tiež mulčujeme
alebo kosíme záhrady a trávnaté
plochy. Tel. 0905 928 741, email:
stiepkovanie@centrum.sk

l Montáž strešných snehových
zábran. Tel. 0905 480 575.

l Ponúkam zimnú údržbu –
ODPRATÁVANIE SNEHU. Tel.
0908 512 117.

l Ponúkam VÝKOPOVÉ PRÁCE
minibagrom. Tel. 0908 512 117.

l Odoberiem stavebnú suť, hlinu
a pod. Tel. 0908 512 117.

l Zamestnám strojára na prácu
mimo HE. Tel. 0905 526 538.

l Prijmeme haristov a pracov-
níkov na gáter - drevovýroba. Tel.
0905 256 038.

l Prijmeme administratívnu
pracovníčku na absolventskú prax.
Podmienkou je obchodná akadémia
alebo VŠ s ekonomickým zame-
raním. Tel. 0948 901 201.

l Hľadáme šoféra VZV pre
Bratislavu. Tel. 0948 901 201.

l Prijmeme elektrikára a mechanika
strojov. Tel. 0948 901 201.

l Prijmeme pracovníčky do
výroby. Tel. 0948 901 201.

l Prijmeme mechanika strojov a
zariadení. Tel. 0948 901 201.

057/772 2227
redakcia@slovenskyvychod.sk

SV-Z/000222

SV-Z-R/000532

MINIFARMA 
UDAVSKÉ

0905 480 587, 057 779 6175

Ponúka na predaj:

n zemiaky
n cibuľu
n neskorú kapustu

na nakladanie
(všetko od slov. producentov)
NOVINKA: čerstvo pitvané
gazdovské brojlerové kurčatá,
kačice a morky
Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi
pre hydinu, zajace, granuly pre
psov, miešané šroty, zemiaky
jedlé a sadbové, umelé hnojivá

Dovoz zdarma.

Riadková INZERCIA

Predaj

Práca

Archív novín 
nájdete na www.slovenskyvychod.sk

SV-Z/000151

Rôzne

Opustili  nás
V HUMENNOM
Anna Mrázková, nar. 1937
Zuzana Dlužaninová, nar. 1940
V HAŽÍNE NAD CIR.
Vasiľ Hrinda, nar. 1939
V HRABOVCI NAD LAB.
Michal Kolesár, nar. 1926
V JASENOVE
Tomáš Havrilko, nar. 1958
Juraj Gavaľa, nar. 1950
V PČOLINOM
Anna Cimová, nar. 1934
V PRITUĽANOCH
Mária Kosťová, nar. 1943
V OBCI PTIČIE
Štefan Dzemjan, nar. 1933
V SNINE
Anna Čopiková, nar. 1931
Mária Karaščaková, nar. 1943
V ULIČSKOM KRIVOM
Ján Lempeľ, nar. 1944

čistenie
opravy

výmena

PLYNOVÝCH
KOTLOV

tel. 0904 621 175

SV-Z/000192

Prenájom

K I N Á
Snow film fest - Celovečerné pre-
mietanie špičkových filmov plných
extrémneho lyžovania, zimného
lezenia, skialpinizmu a ďalších ex-
trémnych zážitkov a športov. V no-
vembri a decembri 2014 môžu
diváci v 200 mestách ČR a SR vidieť
štyri najlepšie zimné filmy uplynulej
sezóny domácej a zahraničnej pro-
dukcie a tri bonusové filmy.
Kino Fajn – Humenné – utorok
11. november o 19.00 h.

Jessabelle – Horor, USA - Jessie po
strašnej nehode príde o snúbenca a
navyše zostane ochrnutá. Aby sa z
nešťastia aspoň trochu spamätala,
nasťahuje sa do starobylého domu v
Louisiane, ktorý kedysi patril jej otcovi.
Kino Fajn – Humenné – štvrtok 13.
a piatok 14. november o 19.30 h.

Včielka Maja – Animovaný, det-
ský, Nemecko - Práca, usilovnosť
a med – život včiel je v podstate
dosť jednotvárny a predom
určený… ale nie pre malú včielku
Maju, ktorá už od samotného naro-
denia narúša zabehané pravidlá úľa
svojou radosťou zo života a mimo-
riadne dobrodružnou povahou.
Kino Fajn – Humenné – sobota 15.
a nedeľa 16. november o 17.00 h.
Kino Centrum – Michalovce –
sobota 15. (3D) a nedeľa 16. no-
vember o 16.15 h.

SV-Z-R/000518

SV-Z-R/000496

SV-Z-R/000530

SV-Z-R/000330

SV-Z-R/000466

SV-Z-R/000520

SV-Z-R/000529

SV-Z-R/000517

SV-Z-R/000295

SV-Z-R/000512

SV-Z-R/000511

SV-Z-R/000498

SV-Z-R/000534

SV-Z/000240

SV-Z-R/000324

SV-Z-R/000519

SV-Z-R/000468

SV-Z-R/000522

SV-Z-R/000528

SV-Z-R/000508

SV-Z-R/000523

Drobnochov

PRÍJEM 
RIADKOVEJ 

INZERCIE
Chemlonská 1,

Hu menné
v redakcii týždenníka 

Slovenský východ 
(administratívna budova

Chemes Humenné)

Ševčenko va 6, 
Hu menné

dre ve ný stá nok opro ti Vercho vi ne
pri ze le ni no vom trho visku

PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE
A CUKRÁRNE a.s., 

Mierová 34, 066 54 Humenné
Vyhlasujú výberové konanie 

na obsadenie funkcie

Požiadavky:
- SŠ resp.VŠ vzdelanie ekonomic-

kého smeru
- prax v odbore – minimálne 5 rokov
- riadiace a organizačné schopnosti
- zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
- práca s PC - WORD, EXCEL

Hlavný účtovník

Žiadosti so životopisom zasielajte
na adresu akciovej spoločnosti,
alebo elektronicky na adresu: 

personalne@ppac.sk

SV-Z-R/000536

Spravodajstvo
Publicistika l Šport

SV-Z/000253

Chemes, a.s. Humenné
Vypisuje výberové konanie 

na obsadenie dvoch pracovných miest:

KUCHÁR / -KA
Požiadavky:
• prax v závodnej jedálni – min. 5 rokov
• vyučený v odbore – s maturitou
• prax v lahôdkarskej výrobe vítaná
• flexibilnosť, pracovitosť, príjemné vystupovanie, zodpovednosť

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33  Humenné

Viac informácií na tel. č.  0918 907 530 p. Frajtková.

SV-Z-R/000535

SV-Z-R/000533

SV-Z-R/000510

SV-Z-R/000537

SV-Z-R/000538

SV-Z-R/000539

SV-Z-R/000540

Pohotovosť v lekárňach
Pracovná doba lekární je od 8.00 do 20.00 hod.

10. 11. - Centrum - Námestie slobody 67
11. 11. - Dr. Max - Kaufland - Štefánikova ulica
12. 11. - Mária - Krátka ulica 3
13. 11. - Harmónia - Ulica 1. mája 21
14. 11. - Dr. Max - Pharmastore - Ulica 1. mája 21
15. 11. - Don Bosco - Ulica 26. novembra
16. 11. - Harmónia - Ulica 1. mája 21

Po ho to vostné služ by v HUMENNOM:

10. 11. Dom zdravia, 
Nám. osloboditeľov 15

11. 11. Medipharm, 
Nám. osloboditeľov 18

12. 11. Schneider, 
ul. prof. Hlaváča 27

13. 11. Dom zdravia, 
Nám. osloboditeľov 15

14. 11. Rozmarín, 
ul. gen. M. R. Štefánika 14

15. 11. Dr. Max Kaufland, 
ul. Hviezdoslavova

16. 11. Dr. Max Tesco, 
Sobranecká cesta

Po ho to vostné služ by 
v MICHALOVCIACH:

10. 11. Monika, 
SNP 3792/1 korekt. centrum

11. 11. U sv. Kozmu, 
Záborského 3777/1A

12. 11. Dr. Max, Kaufland
Komenského 3884/6

13. 11. Tilia,
Komenského 65

14. 11. Rodinná lekáreň,
Čsl. armády 3724, za VšZP

15. 11. Schneider Tesco, 
M.R. Štefánika 3824

16. 11. Dr. Max, Kaufland
Komenského 3884/6

Po ho to vostné služ by 
v TREBIŠOVE:

Lekáreň Vihorlat, Strojárska

Po ho to vostné služ by 
v SNINE:

Lekáreň Tilia, Námestie slobody 582

Po ho to vostné služ by 
v SOBRANCIACH:

Vnútorný bazén
pondelok ZATVORENÉ - sanitárny deň
utorok od 08.15 hod. do 09.00 hod.

od 13.00 hod. do 16.00 hod.
od 17.30 hod. do 20.00 hod.

streda od 13.00 hod. do 16.00 hod.
od 17.30 hod. do 20.00 hod.

štvrtok od 08.15 hod. do 09.00 hod.
od 13.00 hod. do 14.00 hod.
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
od 17.30 hod. do 20.00 hod.

piatok od 13.00 hod. do 16.00 hod.
od 17.30 hod. do 20.00 hod.

sobota od 09.00 hod. do 20.00 hod.
nedeľa od 09.00 hod. do 20.00 hod.

ut. - pia. od 14.00 hod. do 20.00 hod.
nedeľa od 10.00 hod. do 20.00 hod. 

Kúpalisko Humenné

Sauna ženy/muži

17.00 – 20.00 20.00 – 21.00
10. 11. Juh, M. R. Štefánika 2630 Juh
11. 11. Centrum, Pribinova 82 Centrum
12. 11. Schneider, OC Kaufland Schneider
13. 11. Prima, Budova AOC Jozef, Kalinčiakova 2612/7
14. 11. Prima, Budova AOC Alchemilla, Školská 645
15. 11. Prima, Budova AOC Pri medveďoch, Nám. slobody 1248
16. 11. Centrum, Pribinova 82 Centrum

Po ho to vostné služ by vo VRANOVE NAD TOPĽOU:
Po - pia: od 17.00 do 21.00 / So - ne: od 7.30 do 12.00, od 13.00 do 21.00

pondelok   10. 11. 2014 od   8:00 do 16:00 hodiny
utorok 11. 11. 2014 od   8:00 do 24:00 hodiny
streda 12. 11. 2014 od   8:00 do 16:00 hodiny
štvrtok 13. 11. 2014 od   8:00 do 22:00 hodiny

Oznámenie o vykonaní strelieb
Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom, že
v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané
streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je
vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný!

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu
zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.
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B Y T O V É  D R U Ž S T V O 
Humenné 

prijme do pracovného pomeru

E L E K T R I K Á R A  na montáž a údržbu 
elektrických rozvodov a audio-systémov

požadovaná prax v odbore: minimálne 3 roky

Žiadosť, životopis, výučný list a aktualizovanú Vyhlášku č. 74/1996 Z. z.  
zašlite na adresu:  

Bytové družstvo, Laborecká ul. 58, 066 37  Humenné 

Výberové konanie sa uskutoční 10. 11. 2016 (štvrtok) o 10.30 hod. 
na Bytovom družstve v Humennom. 

redakcia@humenskyexpres.sk

* Predám PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0917 083 374.

HE-R/0030

P R Á C A

* Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – 
drevovýroba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

* Ponúkame PRÁCU PRE 
OPATROVATEĽKY v Rakúsku 
(Viedeň a okolie). Podmienk-
ou je prax v opatrovaní, 
rovnako potrebná je znalosť 
NJ. Tel. 0902 087 243, 0915 
333 579.

HE-R/0015

R Ô Z N E  

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

HE-R/0023

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

HE-R/0012

H
E

/0013Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie na pozíciu

STROJNÝ INŽINIER
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa  

v odbore Strojárstvo
prax v odbore:

minimálne 3 roky
predpokladaný termín
ukončenia výberového

konania: 11. 11. 2016

Žiadosť o zamestnanie 
spolu so životopisom zasielajte 

poštou alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.

A L T H A N, s.r.o. Humenné
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA -
rozvoz mäsových výrobkov a mäsa
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MsKS – DOM KULTÚRY
PETER CMORIK BAND –  

10 ROKOV NA SCÉNE
Koncert slovenského speváka „Tour 2016“ – v uto-

rok 8. novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále. 
LEN PRE ŽENY – DIRTY BOYZZ TOUR 2016

V piatok 11. novembra o 20.00 hod.  
v divadelnej sále DK.

GUĽKO BAMBUĽKO
Predstavenie Divadla pre deti Cililing z Prešova 

vychádza z námetu známej rozprávky Márie 
Ďuríčkovej. Najmenších naučí, aké zvieratká môžu 
stretnúť na gazdovskom dvore a tých väčších zase 
prinútia sa zamyslieť nad otázkou, čou je v živote 

skutočne dôležité. – v nedeľu 13. novembra 
o 15.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 2 eur.
OLEJOMAĽBY GABRIELY BEDNÁROVEJ
Autorská výstava. – Vernisáž výstavy vo štvrtok 

10. novembra o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti 
DK. Výstava potrvá do 30. novembra.

ART CAFÉ VERCHOVINA
NATÁLIA VESMA POHĽADOM A POCITOM

Výstava autorky Fotoklubu Karpatské Obzory – 
potrvá do 12. novembra. 

KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS –  

45. ROČNÍK
Koncert Jaroslava Dvorského (tenor) a Michala 

Červienku (akordeón), v sprievode Júlie Grejták-
ovej (klavír). – vo štvrtok 10. novembra o 18.00 

hod. v koncertnej sieni. Vstupné 3/2 eur. 
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ

Veľkoformátový čierno-biely cyklus autora Jozefa 
Česlu. Výstava fotografií slovenského fotografa, 
lektora, predsedu fotografických našich i medz-

inárodných súťaží – potrvá do 30. novembra.
KINO Fajn

SKÚŠKA DOSPELOSTI (BACCALAURÉAT)
Romeo Aldea býva v malom horskom mestečku v 

Transylvánii a svoju dcéru vychovával v predstave, 
že keď dovŕši 18 rokov, odíde žiť a študovať do 

zahraničia. Jeho plán sa blíži k svojmu úspešnému 
koncu – Eliza dostala štipendium na štúdium 
psychológie vo Veľkej BritániI. Stačí urobiť 

skúšku dospelosti,  maturitu, pre dobrého študenta, 
ako je ona, je to len formalita. Deň pred jej prvou 
písomnou skúškou ohrozí jej plány nehoda. Teraz 

je Romeo ten, kto musí urobiť rozhodnutie. Sú 
spôsoby ako problém vyriešiť, ale žiadny z nich 

nevyužíva princípy, ktoré on ako otec svoju dcéru 
učil a ako ju vychovával.

dráma (ROM/FRA/BEL), české titulky – 9. novem-
bra o 19.30 hod.

EGON SCHIELE (TOD UND MÄDCHEN) 
Maliar Egon Schiele je jedným z najviac pro-

vokatívnych viedenských umelcov začiatku 20. 
storočia. Doby, kedy sa pomaly a takmer nepozo-
rovane chýli ku koncu jedna dejinná éra. Motorom 
Schieleho života a tvorby sú krásne ženy. Osudový 
vplyv na neho majú ale len dve - jeho sestra a prvá 

múza Gerti, a mladučká Wally, pravdepodobne 
Schieleho jediná pravá láska, ktorú zvečnil vo 

svojom slávnom obraze Smrť a dievča. Schieleho 
radikálnej maľby pohoršujú viedenskú spoločnosť, 

zatiaľ čo podobne odvážni umelci ako Gustav 
Klimt cíti jeho výnimočnosť. Schiele je pripravený 
ísť až za hranu svojej vlastnej bolesti a obetuje pre 
svoje umenie lásku a život. Pre umenie, ktoré nás 

inšpiruje dodnes.
životopisná dráma (AUT/LUX), české titulky – 10. 

a 13. novembra o 19.30 hod.
PRVÝ KONTAKT (ARRIVAL)

Keď po celom svete pristanú tajomné vesmírne 
lode, dôjde k zostaveniu elitného tímu – na 

čele s odborníkmi na lingvistiku L. Banksovou 
(A. Adams), s cieľom zistiť, aké úmysly majú 

mimozemšťania. Zatiaľ, čo celé ľudstvo sa 
nachádza na pokraji globálnej vojny, Banksová 

sa so svojím tímom pokúša v krátkom čase nájsť 
odpovede. Musí pristúpiť k činom, ktoré môžu 

ohroziť nielen jej vlastný život, ale možno aj osud 
celého ľudstva.

sci-fi thriller (USA), slovenské titulky – 12. novem-
bra o 19.30 hod., 13. novembra o 17.00 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
07. 11.  Centrum, 
 Nám. slobody 67
08. 11.   Dr. Max - Kaufland, 
 Štefánikova ul. 50
09. 11.   Fialka, 
 Nemocničná 41/A
10. 11.  Mária, 
 Krátka ul. 3
11. 11.  Harmónia, 
 Ul. 1. mája 2045/21
12. 11.  Na detskej poliklinike, 
 Hviezdoslavova ul. 29
13. 11.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
Príde sv. Teodor (9. 11.)  
a mráz nám zlezie z hôr. 

Keď svieti na Martina (11. 11.) slnko 
jasné, tuhú zimu očakávajme.

Dážď martinský  
znamená mráz a suchotu.

Na sv. Martina zvykne pribudnúť 
snehová perina.

Po Martinovi už zima nežartuje.
Na Martina si medveď  

do brlohu líha. 
Na sv. Martina najlepšia je 

husacina a k tomu čaša vína.
Keď na Martina list zo stromu ešte 
neopadol, môžeme čakať tuhú zimu 

a v máji na nové lístie  
ešte chlad príde.

 Ak v novembri sneh blato pokryje, 
bude na ozimnom poli veľká strata.

Keď v novembri havrany vedno 
lietajú, dažde alebo snehy 

predpovedajú. (jac)

Východ / Západ SLNKA
 pon –  6:23 / 16:04 hod.
 ut –  6:25 / 16:02 hod.
 str –  6:26 / 16:01 hod.
 štvr –  6:28 / 16:00 hod.
 pia –  6:29 / 15:58 hod.
 sob –  6:31 / 15:57 hod.
 ned –  6:32 / 15:56 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon  zatvorené – sanitárny deň
ut  08.15 – 10.15 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
str, pia  09.00 – 10.15 hod.
  14.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
štvr  09.00 – 10.15 hod.
  15.00 – 16.00 hod.
  17.30 – 20.00 hod.
pia  09.00 – 10.15 hod.
  14.00 – 16.00 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.

V HUMENNOM
Michal Burcin, nar. 1930

Bernardína Kerestešová, nar. 1934
Mária Morozová, nar. 1935
Anton Martinček, nar. 1936
Ing. Emil Dzugas, nar. 1941

Ružena Radoušová, nar. 1947

V BELEJ NAD CIROCHOU 
Rozália Ducaničová, nar. 1928

V ČUKALOVCIACH 
Andrej Kuriščák, nar. 1925

V DEDAČOVE
Anton Korba, nar. 1937

V JABLONI
Iveta Andréová, nar. 1973

V KOLONICI
Michal Krupanič, nar. 1938

V NOVEJ SEDLICI
Mária Michalcová, nar. 1922

V PICHNIACH 
Melánia Hirjaková, nar. 1943

V SLOVENSKEJ VOLOVEJ
Mária Harvanová, nar. 1929

V SNINE
Mária Lopatníková, nar. 1936

(pochovaná v Trebišove)
František Merga, nar. 1947

Verona Šalapková, nar. 1952
Milan Blaško, nar. 1962

OPUSTILI NÁS7. 11.  René 
8. 11.  Bohumír, Bohumíra
(Svetový deň urbanizmu / Svetový deň röntgenológie 
 a röntgenológov)
9. 11.  Teodor, Teo, Teodora, Tea 
(Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu / 
Svetový deň slobody)

10. 11.  Tibor
(Svetový deň vedy pre mier a rozvoj - UNESCO)
11. 11.  Martin, Maroš
(Deň veteránov / Svetový deň použiteľnosti) 
12. 11.  Svätopluk
13. 11.  Stanislav 
(Medzinárodný deň nevidomých / Deň Guinnessových 
svetových rekordov / Svetový deň dobrosrdečnosti)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
Každá nepriazeň, každý 

neúspech a každý 
nepríjemný zážitok  

so sebou nesie semienko 
rovnako veľkého prospechu, 

ktoré sa môže ukázať ako 
požehnanie v prestrojení.

(Napoleon Hill - americký spisovateľ, 
novinár a esejista)
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-MJK-, Humenné

V priebehu dvoch víkendov v rade zažil hu-
menský 25-metrový krátky bazén krytého 
kúpaliska dve významné podujatia. Uplynulá 
sobota 5. novembra aj vďaka členom Plaveck-
ého klubu Chemes Humenné vyplavila 3. kolo 
Jesenných majstrovstiev Východoslovenskej 
oblasti v plávaní. Sedem plaveckých dráh 
vpustilo do svojej vody kategórie chlapcov 
a dievčat súťažiacich vo svojich disciplínach 
podľa veku - žiaci C, B, A; juniori a seniori. 

Na štartové bloky humenského bazéna sa v so-
botu registrovalo 234 pretekárov z deviatich 
klubov východného Slovenska, spoločne pod-
nikli takmer tisíc štartov v rôznych disciplínach. 
Niektorí si zlepšovali iba svoje osobné max-
imá, poniektorí lovili medaily. Vodu 25-me-
trového bazéna vírilo 23 chlapcov a 22 dievčat 
usporiadateľského klubu z Humenného, aby si 
zlepšilo osobné maximá v počte 117. Seniori 
michalovského klubu Orca či prešovských a 
košických zdatných klubov si štarty viacerých 
disciplín pri absencii Humenčana Martina 
Babjaka užili plnými dúškami, keďže týmto 

spôsobom odbúrali 
konkurenciu.
Keď sme v minulom 
čísle vydania nášho 
týždenníka písali, že 
humenský plavecký 
klub na domácich 
m e d z i n á r o d n ý c h 
pretekoch (29. 10. - 
Cena PK a Muller 
Textiles Slovakia 
cup) vydal v medai-
lovej bilancii maxi-
mum v konkurencii 
ďalších 24 sloven-
ských i zahraničných 
(štyri štáty) klubov, tentokrát v rámci 3. kola Je-
senných majstrovstiev VSO s 34 kusmi cenných 
kovov (5-4-5 muži / 4-7-9 ženy) sa spomedzi 
deviatich klubov umiestnili na tretej pozícii. Za-
znamenali navyše 117 zlepšení osobných rekor-
dov. Najlepšie súťažné rozplavby predviedli 
v humenskom bazéne plavci Športového klubu 
polície Košice s 56 medailami na konte, pred 
druhým najúspešnejším klubom pretekov, KP 
Aquacity Poprad s 51 vylovenými medailami. 
Hlavnou rozhodkyňou pretekov bola Milada 
Leščáková.

MEDAILOVÁ ŠTATISTIKA KLUBOV
(muži / ženy / spolu)

-Športový klub polície Košice
(10-5-6 / 13-12-10 / 56)
-KP Aquacity Poprad

(5-6-8 / 12-13-7 / 51)
-Plavecký klub Chemes Humenné

(5-4-5 / 4-7-9 / 34)
-TJ Slávia PU Prešov

(4-8-2 / 2-1-1 / 18)
-Plavecký klub Orca Michalovce

(2-2-3 / 3-3-4 / 17)
-Plavecký klub Prešov 

(2-0-1 / 3-1-2 / 9)
-Klub plávania Spišská Nová Ves

(2-3-1 / 1-2-3 / 12)
-Športový klub Iglovia

(1-0-0 / 1-0-0 / 2)
-Športový klub polície Prešov 

(0-0-0 / 0-0-1 / 1)

Súťažné disciplíny preverili kondíciu plavcov 
v dvoch poldňových blokoch: 400 m voľný spô-
sob (ženy/muži – J,S) * 200 m prsia (ženy/muži 
– C,B,A,J,S) *50 m znak (ženy/muži – J,S) * 100 
m voľný spôsob (ženy/muži – C,B,A,J,S) * 100 
m polohové preteky (ženy/muži – J,S) * 200 m 
znak (muži/ženy – C,B,A,J,S) * 400 m polohové 
preteky (muži/ženy – B,A,J,S) * 50 m motýlik 
(muži/ženy – C,B,A,J,S) * 1 500 m voľný spôsob 
(muži/ženy – A,J,S).
Súťažné kategórie: žiaci / žiačky „C“ (9 - 
10-roční) * žiaci / žiačky „B“ (11 a 12-roční) * 
žiaci / žiačky „A“ (13 a 14-roční) * juniori (15 
– 18-roční) * juniorky (15 – 17-ročné) * muži 
(19-roční a starší)  * ženy (18-ročné a staršie).

PLAVCI PK CHEMES HUMENNÉ
(medailové umiestnenie, resp. zlepšenie)

Matúš ADAMEC (2007) – 100 m VS (5.; 1:45.44 

min.), 200 m prsia (2.) * Samuel BABINČÁK 
(2006) – 100 m VS (13.; 1:41.76 min.), 200 m 
prsia (8.; 3:58.36 min.), 50 m motýlik (12.; 58.32 
sek.) * Vladimír BABINČÁK (2002) – 100 m 
VS (20.; 1:15.46 min.), 200 m prsia (17.; 3:31.80 
min.), 50 m motýlik (10.; 35.72 sek.), 400 m PP 
(7.; 6:24.74 min.) * Boris BARICA (2005) – 100 
m VS (2.; 1:15.31 min.), 200 m znak (2.; 2:52.44 
min.), 200 m prsia (4.; 3:30.27 min.), 50 m motý-
lik (4.; 39.35 sek.), 400 m PP (3.) * Dávid BAČA 
(2006) – 100 m VS (12.; 1:41.36 min.), 200 m pr-
sia (10; 4:15.02 min.) * Filip BIĽO (2007) – 100 
m VS (10.; 2:00.60 min.) * Denys BEREZNYAK 
(2000) – 100 m VS (2.; 57.78 sek.), 50 m motýlik 
(4.; 28.94 sek.) * Samuel ČERŇA (2002) – 100 m 
VS (17.; 1:12.61 min.), 200 m prsia (15.; 3:18.03 
min.), 50 m motýlik (11.; 36.67 sek.), 400 m PP 
(8.; 6:38.62 min.) * Lukáš CHOMANIČ (2006) 
– 100 m VS (9.; 1:33.41 min.), 200 m znak (5.; 
3:26.81 min.), 200 m prsia (4.; 3:48.05 min.), 
50 m motýlik (9.; 53.25 sek.) * Rastislav FE-
CENKO (2007) – 100 m VS (3.; 1:41.99 min.) * 
Arthur KAŠŠAY (2003) – 100 m VS (8.; 1:16.57 
min.), 200 m znak (4.; 2:57.69 min.), 200 m prsia 
(8.; 3:23.27 min.), 50 m motýlik (5.; 39.37 sek.) 
* Adam KULÍK (2007) – 100 m VS (4.; 1:44.25 
min.) * Timotej LEŠKO (2006) – 100 m VS (4.; 
1:23.01 min.), 200 m znak (6.; 3:37.08 min.), 200 
m prsia (6.; 3:54.09 min.), 50 m motýlik (5.; 46.68 
sek.) * Dominik LUKSAJ (2006) – 100 m VS 
(8.; 1:25.20 min.), 200 m znak (4.; 3:18.71 min.), 
200 m prsia (1.; 3:15.91 min.), 50 m motýlik (3.) 
* Alexander MASTIK (2002) – 100 m VS (13.; 
1:07.57 min.), 200 m znak (2.; 2:37.85 min.), 50 
m motýlik (9.; 35.63 sek.), 400 m PP (3.; 5:55.34 
min.) * Samuel ONDERIŠIN (2003) – 100 m 
VS (5.; 1:08.57 min.), 200 m znak (3.; 2:56.11 
min.), 200 m prsia (4.; 3:03.20 min.) * Michal 
PANDOŠ (2005) – 100 m VS (4.; 1:15.73 min.), 
200 m znak (4.; 3:01.52 min.), 200 m prsia (3.; 

3:23.34 min.), 50 m motýlik (2.; 37.39 sek.), 400 
m PP (2.) * Peter ŠEPEĽA  (2006) – 50 m motý-
lik (13.; 1:00.40 min.) * Tomáš TREBIŠOVSKÝ 
(2007) – 50 m motýlik (11.; 1:11.47 min.) * Mar-
tin Ján VACEĽ (2005) – 100 m VS (3.), 200 m 
znak (1.; 2:51.95 min.), 200 m prsia (1.; 3:14.23 
min.), 50 m motýlik (1.), 400 m PP (1.; 6:08.25 
min.) * Oliver VERBA (2007) – 100 m VS (1.; 
1:29.13 min.), 200 m znak (1.; 3:20.22 min.), 200 
m prsia (1.; 3:34.91 min.), 50 m motýlik (1.) * 
Viktor VERBA (SPV H, 2002) – 200 m znak 
(8.; 3:29.87 min.), 50 m motýlik (15.; 49.76 sek.).
Natália BABJAKOVÁ (2002) – 100 m VS (12.; 
1:14.64 min.) * Mária BALOGÁČOVÁ (2007) – 

JESENNÉ MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI V PLÁVANÍ – 3. KOLO.

Rýchly priebeh v krátkom bazéne majú hlavne 
kategórie juniorské a seniorské.  | FOTO MJK

Prsiarska disciplína v podaní 
Borisa Baricu. V piatich štartoch 
si vylovil tri medaily.  | FOTO MJK

Samuel Čerňa si vo všetkých 
štartoch zlepšil osobné maximá.  
| FOTO MJK

Aj Tibor Hodbod vyšiel z vody 
PK Chemes, ako časomerača 
sme ho videli na dvoch domácich 
pretekoch. | FOTO MJK

Lukáš Chomanič si, aj keď bez medaily, 
zlepšil všetky osobné rekordy vo svo-
jich štyroch disciplínach. | FOTO MJK

Humenský juniorsky odchovanec 
Peter Semanco momentálne vo 
farbách ŠKP Košice.| FOTO MJK

Martin Ján Vaceľ (uprostred) 
získal v piatich štartoch štyri zlaté 
medaily a jednu bronzovú. Michal 
Pandoš (vpravo) si z piatich 
disciplín vylovil dve striebra 
a jeden bronz.| FOTO MJK

Emma Zvlalčáková so svojou klu-
bovou kolegyňou pred štartom.| 
FOTO MJK
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Niektorí si iba vylepšovali osobné maximá v jednotlivých disciplínach, iní lovili medaily 

200 m znak (3.), 50 m motýlik (4.; 51.54 sek.) 
* Hana BENDOVÁ (2006) – 100 m VS (12.; 
1:44.44 min.), 200 m znak (8.; 4:00.18 min.), 
200 m prsia (11.; 4:18.12 min.), 50 m motýlik 
(8.; 51.62 sek.) * Anna Stephanie BUHAJOVÁ 
(2006) – 100 m VS (3.; 1:20.80 min.), 200 m 
znak (4.; 3:21.08 min.), 200 m prsia (7.; 3:48.76 
min.), 50 m motýlik (3.; 41.75 sek.) * Sarah 
ČAJBIKOVÁ (2003) – 100 m VS (1.; 1:04.51 
min.), 200 m znak (1.; 2:33.81 min.), 200 m prsia 
(9.; 3:10.40 min.), 50 m motýlik (2.; 32.82 sek.) * 
Viktória ČVIRKOVÁ (2005) – 100 m VS (22.; 
1:34.87 min.), 200 m znak (5.; 3:20.35 min.), 200 
m prsia (8.; 3:37.16 min.) * Petra FRIVALDSKÁ 
(2003) – 200 m prsia (11.; 3:12.20 min.), 50 m 

motýlik (8.; 36.21 sek.) 
* Hana GAJDOŠOVÁ 
(2006) – 100 m VS 
(10.; 1:38.90 min.), 

200 m znak (7.; 3:51.48 min.), 200 m prsia (12.; 
4:34.42 min.), 50 m motýlik (10.; 57.13 sek.) * 
Ladislava GAJDOŠOVÁ (2005) – 100 m VS 
(14.; 1:27.75 min.), 200 m znak (6.; 3:21.04 min.), 
200 m prsia (14.; 3:50.53 min.), 50 m motýlik (7.; 
45.24 sek.) * Daniela GRIBANIČOVÁ (2000) – 
50 m znak (2.), 200 m znak (3.), 200 m prsia (2.; 
3:09.72 min.) * Emma HENNELOVÁ (2005) – 
100 m VS (11.; 1:26.34 min.), 200 m znak (9.; 
3:29.99 min.), 200 m prsia (6.; 3:32.23 min.) * 
Dominika KOPČOVÁ (2003) – 200 m znak (10.; 
3:04.71 min.) * Lenka MELNIČÁKOVÁ (2003) 
– 100 m VS (2.; 1:05.00 min.), 1500 m VS (2.; 
20:04.61 min.), 200 m znak (3.; 2:38.51 min.), 

200 m prsia (1.; 2:48.15 min.), 50 m motýlik (1.; 
31.59 sek.) * Zuzana PAVLÍKOVÁ (2006) – 100 
m VS (2.; 1:17.17 min.), 200 m znak (3.; 3:18.18 
min.), 200 m prsia (4.; 3:33.48 min.), 50 m motý-
lik (2.; 37.89 sek.) * Nina TREBIŠOVSKÁ 
(2005) – 100 m VS (15.; 1:28.99 min.), 200 m 
znak (7.; 3:25.54 min.), 200 m prsia (9.; 3:46.20 
min.), 50 m motýlik (6.; 43.86 sek.) * Nina 
VOLOŠINOVÁ (2003) – 100 m VS (10.; 1:10.62 
min.), 1500 m VS (7.; 22:19.74 min.), 200 m 
prsia (4.; 3:00.36 min.), 50 m prsia (3.; 32.88 
sek.), 400 m PP (3.; 5:57.43 min.) *Viktória 
VRÁBĽOVÁ (2006) – 100 m VS (8.; 1:36.38 
min.), 200 m znak (6.; 3:39.58 min.), 200 m prsia 
(3.; 3:32.57 min.), 50 m motýlik (9.; 52.04 sek.) 
* Emma ZVALČÁKOVÁ (2002) – 100 m VS 
(8.; 1:11.21 min.), 1500 m VS (6.; 23.33.06 min.), 
200 m znak (6.; 2:54.43 min.), 50 m motýlik (5.; 

34.06 sek.).
Zatiaľ bez pódiového umiestnenia, resp. 
zlepšenia osobného rekordu plávali: Ľubomír 
FINDRIK (2007), Margaréta GODŽAKOVÁ 
(2007), Vanesa LUKÁČOVÁ (2006), Valerie 
SEMOTAMOVÁ (2007), Petra VASIĽKOVÁ 
(2007).

Štartový blok č. 3 patril v tomto prevedení bratom 
Verbovým – Oliver vo vode po doplávaní a Viktor 
s telesným hendikepom pripravený na skok. | FOTO MJK

Hlavne tí najmenší plavci majú najväčšiu oporu 
v rodičoch, ktorí svoje dedičky povzbudzujú 
z hľadiska. Na prvom bloku Hana Gajdošová z PK 
Chemes. | FOTO MJK

Aj napriek vysokému počtu pretekárov na takýchto 
súťažiach sú plavci, čakajúci na svoj štart, 
disciplinovaní. | FOTO MJK

Michalovské „orcy“ pod dohľadom rozhodcu Filipa 
Levického (vľavo). | FOTO MJK

Výkon Michala Pandoša (v plaveckej dráhe) sledujú aj 
jeho kamaráti z klubu. | FOTO MJK

Časť realizačného tímu PK Chemes Humenné – sprava: 
E. Serbin, M. Tomahogh a Ján Pencák. | FOTO MJK

Denys Breznyak a tréner Ján Pencák. | FOTO MJK

V bazéne už Filipa Levického nevidí-
me, v poslednom období stavil na post 
dráhového časomerača. | FOTO MJK

Junior Dávid Gajdoš (Orca Michalo-
vce) rozrážal vodu v prsiarskej dis-
ciplíne bezkonkurenčne. | FOTO MJK

Domino Luksaj si vylovil zlato (prsia 200 
m) i bronz (motýlik 50 m). | FOTO MJK

Vlado Babinčák si tiež vylepšil 
svoje osobné maximá vo  
všetkých štartoch.| FOTO MJK
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-MJK-; Záhradné, Humenné

Humenskí futbalisti prezimujú 
na siedmom mieste tabuľky IV. 
ligy skupiny Sever. Papierové 
predpoklady posledného kola 
jesennej časti súťaže prekva-
penie nepriniesli. ŠK Záhrad-
né sa po pätnástich zápasoch 
môže pýšiť trinástimi výhrami, 
jednou remízou i prehrou. Zve-
renci Jožka Valkučáka vyces-
tovali na Šariš do údolia medzi 
Čergovské pohorie a Kapušian-
sky hradný vrch k samotnému 
lídrovi štvrtoligistov. Tí svoju 
pozíciu potvrdili aj v dueli proti 
nováčikovi tejto sezóny.

IV. LIGA SEVER – 16. kolo
ZÁHRADNÉ – FK HUMENNÉ

2:0 (2:0)
Góly: 31. K. Pe. Čekan, 39. I. Straka.
Žlté karty: 58. Čekan, 82. M. Kraj-
ňak – 45. Kovach, 51. C. Vasiľ, 75. 
Šaro. Rozhodovali: Pe. Béreš – L. 
Dzivjak, B. Benedik. Divákov: 200.
ŠK: I. Vaško – M. Stach (80. R. 
Krajňák), Luterančík (71. Pankuch), 
Molčan, Jaworek, Čekan, M. Kraj-
ňák, Straka (87. Varga), Kondžura, 
Ivanič, Pavuk. Tréner: J. Baran.
FK: Y. Slavik – J. Šaro, N. Sališ (89. 
M. Polák), C. Vasiľ, Pe. Jurov (86. 
L. Krajník), Z. Cigán, Pe. Petričko, 

V. Voroňák, J. Andrejko, I. Kovach 
(69. M. Zlacký), M. Babin. Tréner: J. 
Valkučák.
Záver jesene sa s Humenčanmi nesie 
v rovnakom duchu ako úvod sezóny 
2016/17. Na negatívnej vlne. A po-
sledný zápas s najlepším celkom sú-
ťaže asi ťažko mohol na tejto bilancii 
niečo pozmeniť. Záhradné je v okolí 
obec známa aj pod starým názvom – 
Sedikart (do roku 1948). Humenskí 
futbalisti sa prestrieľať cez vyzývate-
ľa nedokázali ani v jednom prípade. 
O stretnutí rozhodli domáci v pod-
state už v prvom polčase, keď najprv 
Kevin Peter Čekan v 31. minúte ne-
dovolil humenskému brankárovi vy-
niknúť a o osem minút si musel ísť po 
strele Ivana Straku pre loptu Slavik 
do vlastnej siete druhýkrát. To aj do-
mácim vcelku stačilo, keďže hostia si 
na kontaktný gól nepočkali, aby do-
kázali ešte s výsledkom niečo urobiť. 
Veterné, daždivé a chladné počasie 
futbalovej kráse nepridalo, zostalo 
už iba skloniť sa pred futbalovo vy-
zretým súperom, ašpirujúcim, snáď, 
na vyššie méty.

Medzilaborce – Raslavice  
4:3 (1:1)

G: 13., 49., 64. a 71. V. Gavula – 85. 
a 89. J. Tomáško, 43. M. Kamenčík.

Pakostov – Ľubotice 4:0 (1:0)
G: 40. A. Dubas, 66. J. Karabin, 78. 
M. Rudý, 82. Pe. Gombita.

Štrba – Radvaň n/L. 1:4 (1:3)
G: 6. F. Gavalier – 1. Š. Pčola, 14. M. 
Paraska, 23. L. Ondica, 48. D. Leg-
dan.
•	 Spiš. Podhradie – Zámutov 1:0 
(0:0), G: 78. Pe. Pokrivčák. / Kračú-
novce – Dlhé Klčovo 0:0 / V. Tatry 
– Šariš. Michaľany 1:4 (1:2), G: 42. 
B. Bartko – 34. a 65. D. Kozák, 43. E. 
Kapraľ, 69. D. Haničák.

Záhradné  15 13 1 1 43:14 40
Šariš. Michaľany  15 12 2 1 47:14 38
Dlhé Klčovo  15 9 3 3 36:17 30

Kračúnovce  15 8 3 4 24:16 27
Raslavice  15 6 5 4 29:17 23
Medzilaborce  15 6 5 4 26:24 23
FK Humenné  15 6 3 6 29:20 21
Spiš. Podhradie  15 6 3 6 25:16 21
Pakostov  15 7 0 8 27:26 21
Radvaň n/L.  15 5 3 7 23:22 18
Ľubotice  15 5 3 7 24:36 18
Fintice  14 3 4 7 11:24 13
Zámutov  15 3 1 11 12:32 10
V. Tatry  15 2 3 10 9:50 9
Štrba  15 1 1 13 12:49 4
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Miro-
šov zo súťaže odstúpil.

(zk), -MJK-; Hajdúszoboszló, Humenné

Posledný októbrový víkend 
ponúkol možnosť štyrom plav-
com Plaveckého klubu Chemes 
Humenné siahať na osobné 
maximá. Organizátori plavec-
kých pretekov v 50-metrovom 
(dlhom) bazéne známeho ma-
ďarského kúpeľného mesta 
Hajdúszoboszló prijali 450 
plavcov a plavkýň z 37 klubov 
- z toho 22 maďarských, 11 ru-
munských, 2 ukrajinských, 
jedného českého (Kometa 
Brno) a jedného slovenského 
PK Chemes Humenné. 

V štyroch disciplínach, všetkých 
na 100-metrových dĺžkach - voľný 
spôsob, prsia, znak a motýlik, opäť 
dominovali maďarskí, rumunskí 
i ukrajinskí plavci. A zase svojimi 
výkonmi potvrdili, že plávanie v 
týchto menovaných krajinách, naj-
mä zásluhou lepších tréningových 
podmienok, je na oveľa vyššej úrovni 
ako u nás. Naše tri plavkyne a jeden 

plavec sa v tejto konkurencii snažili 
dosiahnuť svoje osobné maximá, vý-
sledkom čoho bolo, že zo šestnástich 
štartov si vyplávali desať umiestnení 
v prvom tucte klasifikovaných časov. 
Trinásťročná Lenka Melničáková 
bola vyhodnotená na 100 m prsia ča-
som 1:19,43 min. ako piata najrých-
lejšia, iba necelú sekundu za medai-
listkami. Podobne Sarah Čajbiková 
v tej istej vekovej kategóri v disciplí-
ne 100 m znak doplávala časom 
1:12,73 min. na 7. mieste, taktiež len 
1,5 sekundy od medailovým pozícií. 
O rok staršia Lea Diničová bola naj-
úspešnejšia na 100 m motýlik, na 8. 
mieste časom 1:12,85 minút. Samuel 
Onderišin si v troch disciplínach 
vyplával osobné rekordy a v kategó-
rii 13-ročných žiakov sa zaradil do 
druhej desiatky pretekárov.
Naši plavci sú v tomto období v pl-
nom tréningovom zaťažení a tak 
tréner Zoltán Kirschner očakáva, že 
sľubné výkony v 50-m bazéne, v kto-
rom plávali naposledy v júni, budú 
gradovať na blížiacich sa decembro-
vých Majstrovstvách Slovenska v 
krátkom 25-metrovom bazéne.

Pozn.: Maďarské mesto Hajdúszo-
boszló leží v Hajducko-bihárskej župe 
na východe krajiny. Je to najznámej-
šie kúpeľné mestečji Veľkej dunajskej 

kotliny a jeho vychýrenými atrak-
ciami sú – komplex kúpalísk so zná-
mymi liečebnými kúpeľmi, plážou, 
aqua-parkom a aqua-palácom.

Rozlúčka Humenčanov so súťažnou futbalovou jeseňou aj s gólovým pohostením u lídra 

Kvarteto humenských plavcov plnilo limity na stometrových dráhach

Humenskí futbalisti prezimujú na siedmom mieste tabuľky IV. ligy Sever.
| FOTO ARCHÍV MJK

L. Melničáková, S. Onderišin, L. Diničová a S. Čajbiková pred vychýreným 
maďarským bazénom v Hajdúszoboszló.| FOTO ARCHÍV MJK
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III. LIGA VÝCHOD – 16. kolo

SNINA – STROPKOV 0:0
ŽK: 61. Jankaj, 63. Vursta – 18. Mydla, 
81. F. Dolutovský, 85. Lipák. R: M. 
Maličký – Z. Lang, L. Tóth. D: 350.
MFK: M. Brza – Joz. Lukáč, I. Pylip, 
Pe. Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. 
Skvašík, J. Popovič (55. M. Červeňák), M. 
Vursta, L. Bednár (71. D. Karľa), E. Matús 
(84. E. Hanc. MŠK Tesla: M. Mydla – F. 
Dolutovský, M. Potoma, Pa. Bunda, V. Bo-
chin, E. Burcák, K. Karsa (83. M. Lipák), 
D. Danko, Pe. Jakubčo, M. Dolutovský, E. 
Tabiš.
Výbornú fazónu zo záveru jesennej časti 
chceli potvrdiť Sninčania aj v prvom 
„jarnom“ kole so súperom z hornej časti 
tabuľky. Výkonom sa im to aj podarilo, ale 
gól nedokázali streliť a tak bola rozlúčka z 
jeseňou nie veľmi úspešná. 
Na veľmi ťažkom a blatistom teréne sa 
hral v I. polčase obojstranne svižný futbal, 
domáci pritlačili súpera na vlastnú polovi-
cu, tí však veľmi dobre bránili a vyrážali do 
nebezpečných protiútokov V 3. min. si na 
center Skvašíka nabehol Vursta, ale v päťke 
netrafil loptu. V 6. min. pohrozili hostia, 
dlhý center sprava hlavičkoval Jakubčo 
z uhla vedľa. O minútu vyrazil Mydla 
Popovičov center iba na Hišema stojaceho 
za pokutovým územím, jeho strela netrafila 
prázdnu bránu hostí. Po zle zahranom 
priamom kope v 16. min. unikol Danko, 
ideálne naservíroval loptu Karsovi, jeho 
strelu zblízka do stredu brány Brza chytil. 
V 19. min. si Hišem dlhú loptu posunul 
pred brankárom, ten ho mimo šestnástky 
fauloval za cenu žltej karty. Následný trest-
ný kop trafil Skvašík iba do múru. Po rohu 
Pylypa na prvej žrdi Bednár posunul loptu 
hlavou pred bránu, lopta preletela popri 
bránkovej čiare, kde na ňu Lukáč nedosia-
hol. Chybnú rozohrávku Pylypa v 30. min. 
Bochin nevyužil. V 39. min. Vyshnevskyi 
ušiel obrancom a jeho nepríjemnú strelu 
na dlhú žrď brankár hostí výborným zák-
rokom vytlačil na roh, po ktorom Lukáč v 
dobrej pozícii hlavičkoval iba do rúk dobre 
postaveného Mydlu.
Po zmene strán sa hostia na stále sa 
zhoršujúcom trávniku zamerali výlučne na 
obranu a Brzu už do konca zápasu neohro-
zili. V 49. min. v obrovskej šanci Skvašík 
po úniku prehodil vybiehajúceho brankára, 
no preloboval aj bránu hostí. V 58. min. 
sa pekne uvoľnil na pravej strane Jankaj, 
jeho prudký center preletel cez päťku 
hostí, o dve minúty strela Vurstu z 25 m 
opečiatkovala konštrukciu brány. V 69. 
min. si na prudký center Červeňáka nabe-
hol Lukáč, hlavičkoval však tesne vedľa, 
rovnako o minútu jedovka Červeňáka 

preletela ponad.  Center Hišema v 75. 
min. vrátil Červeňák hlavou pred bránu, 
Skvašík však z niekoľkých krokov mieril 
vedľa. Dobýjanie stropkovskej brány tak 
pre Sninčanov ostalo bez gólového efektu.                            

-Jaro Uchytil-
•	 Svidník – Vranov n/T. 1:0 (1:0), G: 
4. Pa. Cicman. ČK: nikto – 73. M. Matej 
(po 2. ŽK). / V. Revištia – Bard. N. Ves 
(výsledok nebol známy v čase uzávierky) 
/ V. Horeš – Trebišov (výsledok nebol 
známy v čase uzávierky). * Pušovce – 
Plavnica 0:2, Giraltovce – Sabinov 0:0.

Trebišov 14 10 1 3 34:10 31
V. Opátske 15 7 7 1 34:15 28
Giraltovce 14 8 4 2 26:8 28
Svit 14 7 3 4 34:19 24
Svidník 15 7 3 5 30:21 24
Stropkov 15 5 6 4 25:18 21
V. Horeš 14 6 3 5 23:19 21
Bard. N. Ves 14 6 3 5 30:29 21
Vranov n/T. 14 6 2 6 22:17 20
Sabinov 15 5 5 5 29:26 20
Snina 15 4 6 5 25:23 18
V. Revištia 14 4 4 6 16:20 16
Plavnica 15 4 3 8 22:25 15
Prešov B 15 4 2 9 26:32 14
Pušovce 15 0 0 15 2:96 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 
– 14. kolo

Kamenica n/Cir. – Jasenov 0:1 (0:1), G: 
12. R. Lazúr / Stakčín – Kochanovce/
Brekov 2:1 (2:1), G: 4. E. Kira, 45. V. 
Kuznecov – 10. T. Hvozdík / Seč. Polian-
ka – Ulič 2:3 (2:1), G: 11. J. Bandoľa, 28. 
J. Urban – 35. M. Kočan, 68. Pe. Korkorec, 
76. D. Janko / Sačurov – Ptičie 3:1 (1:1), 
G: 43. a 62. R. Hehedosh, 57. Pa. Tokár – 
17. T. Hajdučko.
•	 Bystré – Hencovce 1:2, Sedliská – Soľ 
0:2.

Soľ 13 12 1 0 35:7 37
Jasenov 13 12 0 1 39:16 36
Hencovce 13 6 5 2 26:12 23
Kamenica n/Cir. 13 6 2 5 20:21 20
Ptičie 13 6 1 6 21:25 19
N. Hrušov 12 5 3 4 26:19 18
Kochanovce/Brekov  13 6 0 7 23:21 18
Stakčín 13 4 4 5 18:23 16
Sačurov 13 5 0 8 23:25 15
Seč. Polianka 13 4 1 8 16:28 13
Ulič 13 3 3 7 22:36 12
Sedliská 13 2 2 9 20:41 8
Bystré 13 1 2 10 11:26 5
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo 
súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 14. kolo
Krásny Brod – Belá n/Cir. 3:0 (1:0), G: 

24. J. Zakovič, 47. M. Panik, 84. Pe. Salak. 
ČK: 51. M. Panik – 34. P. Sopko (po 2. 
ŽK). / Lackovce – V. Sitnica 1:2 (0:0), 
G: 90. M. Danko – 80. a 84. J. Petruš. / 
Papín – Borov 1:0 (0:0), G: 82. (11 m) 
Ľ. Salamon. / Lukačovce – Koškovce 3:2 
(1:0), G: 8. a 90. M. Pavur, 73. S. Bačovčin 
– 69. P. Ferenc, 76. D. Benec. / V. Hrušov 
– Udavské 7:0 (4:0), G: 43. a 89. G. Pav-
lulik, 2. R. Albičuk, 24. M. Jasik, 33. J. 
Kolesár, 72. (11 m) M. Sabo, 90. J. Max. / 
Dlhé n/Cir. – Lieskovec 3:0 (1:0), G: 15. 
L. Burik, 60. P. Milčík, 88. J. Sivco. / Ubľa 
– N. Ladičkovce (výsledok nebol známy 
v čase red. uzávierky)

V. Hrušov 13 12 1 0 46:11 37
Borov 13 8 2 3 26:11 26
Belá n/Cir. 14 6 4 4 30:18 22
Ubľa 13 6 2 5 26:20 20
Krásny Brod 14 6 2 6 26:31 20
Dlhé n/Cir. 14 5 4 5 20:22 19
Udavské 14 5 4 5 29:37 19
V. Sitnica 14 5 3 6 23:23 18
Lukačovce 14 5 3 6 27:30 18
N. Ladičkovce 13 5 2 6 31:30 17
Koškovce 14 5 1 8 16:25 16
Papín 14 4 3 7 20:34 15
Lieskovec 14 2 5 7 18:31 11
Lackovce 14 3 2 9 22:37 11

II.TRIEDA HE – 14. kolo
Habura – Ňagov 3:0 (0:0), G: 62. A. 
Bega, 80. Pe. Lopata, 87. M. Daňo. / 
Ohradzany – Turcovce 3:0 (0:0), G: 71. 
a 78. M. Paľo, 70. V. Melník. / Ulič. Krivé 
– Kolonica 3:0 (2:0), G: 18. a 84. T. Kula, 
37. V. Petrovka. / Brestov – Hrubov 3:2 
(1:2), G: 80. a 85. J. Gajda, 10. R. Barnišin 
– 40. M. Rudy, 45. (11 m) M. Karoľ. / N. 
Sitnica – Hrabovec n/L. 11:0 (5:0), G: 
7., 20. a 25. R. Soták, 47. a 73. O. Olexik, 
23. I. Porvazník, 34. (11 m) M. Čirák, 60. 
V. Majerník, 80. P. Valiga, 83. M. Bučko, 
88. R. Petrik. / Rovné – Zemplín. Hámre 
0:0 / Rokytov pri HE – Zubné 3:3 (0:2), 
G: 62. V. Gajdoš, 66. D. Gojdan, 77. M. 
Paňko – 12. R. Bálint, 19. R. Cvik, 80. Pe. 
Hrehovčík.

Ohradzany 14 11 1 2 40:14 34
Brestov 14 9 2 3 34:19 29
Zemplín. Hámre 14 8 3 3 28:19 27
Zubné 14 7 4 3 34:19 25
N. Sitnica 14 7 3 4 38:17 24
Rovné 14 7 2 5 31:22 23
Ňagov 12 7 1 4 24:16 22
Habura 14 6 3 5 30:21 21
Ulič. Krivé 13 4 3 6 28:37 15
Turcovce 14 4 3 7 20:33 15
Kolonica 13 4 1 8 29:31 13
Rokytov pri HE 14 3 4 7 23:44 13
Hrabovec n/L. 14 2 2 10 10:42 8
Hrubov 14 0 2 12 14:49 2

-MJK-

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

V súlade so všeobecne záväzným na-
riadením č. 121/2012 o udeľovaní ve-
rejných ocenení Mesta Humenné, môžu 
byť podávané návrhy na udelenie ocene-
ní v oblasti športu v termíne do 30. no-
vembra 2016, a to na ocenenie: 

ŠPORTOVEC ROKA
...športovcom (fyzickým osobám), ktorí 
úspešne reprezentovali mesto Humenné 
v športe a umiestnili sa na popredných 
miestach, minimálne na republikovej 
úrovni.

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA
...kolektívom, ktoré úspešne reprezentova-
li mesto Humenné v kolektívnom športe a 
umiestnili sa na popredných miestach, mi-
nimálne na republikovej úrovni.

CENA ZA ROZVOJ A PODPORU 
ŠPORTU

...fyzickým osobám, ktoré sa počas ži-
vota zaslúžili o rozvoj športu a telesnej 
kultúry alebo vhodným spôsobom šport 
intenzívne podporovali

Návrhy na udelenie ocenení môžu 
podávať primátorka mesta, poslanci 
Mestského zastupiteľstva, predstavitelia 
kultúrnych, vedeckých, hospodárskych 
a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na 
území mesta, i samotní občania mesta. 
Za obsahovú a formálnu stránku návr-
hu zodpovedá navrhovateľ. Návrhy na 
udelenie ocenení prerokuje a schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí.

Návrh musí obsahovať: osobné údaje 
navrhovaného (t. j. meno, priezvisko, 
titul, dátum narodenia, adresu trvalého 
bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu 
príslušnosť, vrátane súhlasu navrhova-
ného s nomináciou a súhlasu dotknutej 
osoby so zverejnením osobných údajov 
podľa osobitného predpisu; zdôvodnenie 
návrhu na udelenie ocenenia, najmä pod-
robné zhodnotenie doterajšej činnosti, za 
ktorú je navrhované ocenenie; dosiahnu-
té úspechy, prípadne iné ocenenia či vy-
znamenania udelené doma i v zahraničí. 

Každoročne je udeľovaná aj CENA 
PRIMÁTORKY za rozvoj športu a za 
reprezentáciu mesta Humenné. Počas 
kalendárneho roka môže Mesto Hu-
menné udeliť čestné uznanie a primá-
torka mesta ďakovný list za dosaho-
vané výsledky, za reprezentáciu mesta 
najúspešnejším športovcom, športovým 
kolektívom bez určenia poradia v ka-
tegóriách žiaci, juniori, resp. dorast a 
dospelí. 

PREDKLADANIE 
NÁVRHOV 

NA UDELENIE 
OCENENÍ 

V OBLASTI ŠPORTU
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-MJK-, (rschw); Humenné

Strecha zimného štadióna v Hu-
mennom je kompletne zrekonštruo-
vaná, nové mantinely s plexisklami 
sú už namontované, pracovalo sa na 
zmodernizovaní zvukovej techniky, 
ktorá už tiež nutne volala po zmene,  
doplnili sa lavičky na nových strie-
dačkách a trestných laviciach, nový 
náter položil základ hracej plochy, 
nasledovalo zaľadnenie a uplynulý 
týždeň už ľadová plocha podstúpi-
la tréningovú zaťažkávaciu skúšku. 
Priestory zimného štadióna, ktoré 
v januári odolávali náporu dažďa 
a s tým súvisiacich devastačných po-
rúch aj na elektroinštalácii, si tak-
tiež vyžiadali značné opravy a ná-
tery. A ako sme nedávno písali, zdá 
sa, že hokejový fanúšik (i rekreační 
korčuliari) si konečne prídu na svo-
je aj v Humennom. 

Priestor ale najprv dostanú naši druho-
ligoví hokejisti A-tímu MHK Humenné. 
A to už túto sobotu 12. novembra, keď 
o 17.30 hod. budú hostiť na domácom ľade 
čiastočne zrekonštruovaného štadióna re-
zervný tím Liptovského Mikuláša. 
MHK Humenné sa predstaví aj s novou 
posilou do útočných radov. „Už v zápa-
se na ľade Rimavskej Soboty (5. 11.) sa v 
drese s levom na hrudi objavil aj bývalý 
extraligový hráč - Peter Klouda, bývalý 
hráč Popradu, Žiliny, Zvolena, Pardubíc 

či Slovana Bratislava, a naposledy prvo-
ligových Michaloviec. Peter sa objavil aj 
v reprezentačnom drese Slovenska v šty-
roch zápasoch,“ informoval nás Roman 
Schwarzbacher z „kuchyne“ humenského 
hokejového klubu. Klouda tak duo býva-
lých slovenských reprezentantov a ex-
traligových hráčov – Richarda Šechného 
(hrajúci tréner MHK) a Jaroslava Kmiťa. 
Ako uviedol Schwarzbacher, spolu v re-
prezentácii Slovenska títo traja ostrieľaní 
„matadori“ odohrali šesťdesiattri zápasov.

Takmer po roku sa na humenskom „zimáku“ zablyští ľadové ostrie korčúľ

Dva kamióny 24. októbra pred zimným štadiónom v Humennom. Staré mantinely ľadovej plochy sa vymieňali 
za nové.| FOTO MJK

Pohľadom do histórie. Zápas humenských hokejistov v minulej 
prvoligovej sezóne. | FOTO ARCHÍV MJK

MHK Ružomberok – MHK Humenné 
2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Góly: 21. (pres. +2) S. Javorka (Varga), 43. 
Pe. Učník (Nátny, Wesselényi) – 6. E. Dzoba 
(Buraľ, Čopák), 8. M. Schnelly (Ficko, Dzo-
ba), 28. J. Dancsák (Schnelly), 39. E. Dzoba 
(Tkáč, Ficko), 47. M. Schnelly (Komarnickis, 
Boboš), 56. Ľ. Sabol (Tkáč, Tartaľ).
Strely: 27-42. Vylúčenia: 6-4. Presilovky: 
1-0. Oslabenia: 0-0.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M. Boboš, K. 
Chernetskiy, M. Tkáč, M. Schnelly – Ľ. 
Sabol, Ľ. Buraľ, J. Dancsák, T. Tartaľ, F. 
Podsedlý – V. Čopák, R. Kačurik, D. Kom-
arnickis, D. Kazantsev, R. Ficko – E. Dzoba. 
Tréner: Richard Šechný.

HKM Rimavská Sobota – MHK Humenné
2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Góly: 6. (pres. +1) K. Domaev (Škantár), 
20. D. Moroz (J. Slovák, M. Slovák) – 11. 
V. Čopák, 12. J. Kmiť (Macejka, Šechný), 
28. Ľ. Buraľ (Ficko), 29. J. Dancsák (Buraľ, 
Podsedlý), 50. R. Šechný (Kmiť).
Strely: 33-29. Vylúčenia: 6-7. Presilovky: 
1-0. Oslabenia: 0-0.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M. Boboš, J. 
Kmiť, M. Tkáč, F. Macejka – Pe. Klouda, Ľ. 
Buraľ, J. Dancsák, T. Tartaľ, F. Podsedlý – V. 
Čopák, R. Ficko, R. Kačurik, E. Dzoba – M. 

Žemba (A. Suvák). Tréner: R. Šechný.

MHK Humenné – HKM Rim. Sobota
(9. kolo sa odohrá 14. 1. 2017) 

•	 8. kolo * Rim. Sobota – Sabinov 8:3 (5:1, 
1:1, 2:1); Bardejov – Gelnica 3:10 (1:3, 1:6, 
1:1); Brezno – Trebišov 5:4 PP (2:3, 0:1, 2:0 
– 1:0); Budapešť – Liptov. Mikuláš 2:5 (0:1, 
1:2, 1:2).
•	 9. kolo * Liptov. Mikuláš – Ružomberok 
7:5 (4:1, 2:3, 1:1); Trebišov – Budapešť 5:1 
(2:0, 1:1, 2:0); Gelnica – Brezno 3:1 (1:1, 1:0, 
1:0); Sabinov – Bardejov 11:2 (3:0, 3:1, 5:1).
•	 Desiate kolo odohrá MHK Humenné v so-
botu 12. novembra o 17.30 hod. už na domá-
com ľade pred humenskými fanúšikmi, kedy 
vyzve k zápasu hráčov MHk 32 Liptovský 
Mikuláš, a.s. 
Brezno 10 6 2/0 2 52:38 22
Humenné 9 7 0/0 2 47:28 21
Rim. Sobota 9 6 0/0 3 54:38 18
Lipt. Mikuláš 9 5 0/0 4 52:41 15
Trebišov 9 4 0/1 4 36:34 13
Ružomberok 9 4 0/1 4 36:36 13
Sabinov 8 3 0/0 5 37:40 9
Gelnica  9 3 0/0 6 32:39 9
Bardejov 10 3 0/0 7 38:72 9
Budapešť 8 2 0/0 6 20:38 6

-MJK-

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 8. a 18. kolo


