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Vodiči sa pred poliklinikou vyhýbajú 
parkovnému. Často porušujú predpisy 
Mnohí vodiči často porušujú dopravné predpisy, len aby nemuseli zaplatiť parkovné na platenom parkovisku pri 
Poliklinike v Humennom. Za dopravné priestupky im pritom hrozí pokuta.

Milan Potocký, Humenné

Spoločnosť, ktorá prevádzku-
je parkovisko pred budovou 
Polikliniky na Ulici 1. mája 
v Humennom, spoplatnila 
parkovisko v júni tohto roka. 
Niektorí vodiči sa od tej chví-
le snažia vyhnúť spoplatne-
nému parkovaniu a doslova 

komplikujú dopravnú situá-
ciu nielen pred poliklinikou 
a vstupom do nemocnice, ale 
aj v priľahlých uliciach. Svoje 
autá nechávajú odstavené na 
chodníkoch, na zákaze státia 
a zastavenia, na priechode 
pre chodcov. Komplikujú tak 
dopravu na Ulici 1. mája, ale 
aj na Školskej a Krátkej ulici. 

„Najhoršia situácia bola prvé 
týždne, ako zaviedli parkov-
né. Vtedy mnohí vodiči par-
kovali doslova, kde sa dalo, 
len aby nemuseli platiť par-
kovné,“ povedal majiteľ pa-
piernictva, ktoré sa nachádza 
neďaleko plateného parko-
viska. Nedisciplinovaní vo-
diči prekážajú aj taxikárom. 

„Myslím si, že platenému 
parkovaniu sa snažia vyhnúť 
najmä dôchodcovia, ktorí 
prichádzajú na vyšetrenie na 
polikliniku. Ani sa im neču-
dujem, lebo z tých 300-eu-
rových dôchodkov sa snažia 
ušetriť, kde sa dá. Ak si odse-
dia u lekára niekoľko hodín, 
tak na platenom parkovisku 

Mesto rekonštruuje 
medzigarážové priestory

Spisovateľka z Medzilaboriec 
prichádza s románom Popol 
a hriech
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nechajú aj päť eur. Potom 
sa snažia vyhnúť platenému 
parkovaniu a nechávajú autá 
na ceste a blokujú dopravu,“ 
povedal taxikár.

Aby sa vyhli par-
kovnému, porušujú 
predpisy 
Humenský expres zmapoval 
situáciu priamo na mieste 
a za pár minút sme naším 
fotoobjektívom zachytili nie-
koľko vodičov- previnilcov, 
ktorí v snahe ušetriť porušo-
vali dopravné predpisy. Na-
príklad vodič osobného auta 
Daewoo Lanos nechal svoje 
vozidlo odstavené priamo na 
priechode pre chodcov pred 
vchodom do budovy polik-
liniky. Ďalší vodič Renaultu 
Scénic nechal zaparkované 
auto na nákaze státia. Nie-
ktorí vodiči parkovali na 
chodníkoch, ďalší pred by-
tovými domami v priľahlých 
uliciach a blokovali tak mies-
ta Humenčanom, ktorí tam 
bývajú.

Parkovným chceli 
zaviesť poriadok
Zástupkyňa spoločnosti, kto-
rá prevádzkuje parkovisko 
pri poliklinike, nás v telefo-
nickom rozhovore informo-
vala, že spoplatnenie parko-
viska zaviedli, aby zabezpe-
čili poriadok.  Vysvetlila, že 
v minulosti parkovné miesta 
na neplatenom parkovisku 
často zaberali a blokovali 
pacientom vodiči, ktorí ne-
prichádzali na vyšetrenie. 
Išlo prevažne o študentov 
stredných škôl a zamestnan-
cov rôznych firiem, ktorí svo-
jimi autami blokovali miesta 
vyhradené pre pacientsku 
verejnosť. Parkovné miesta 

niekedy blokovali autami na-
príklad aj pacienti, ktorí boli 
hospitalizovaní v Liečebni 
pre dlhodobo chorých. Jed-
no parkovacie miesto bloko-
vali aj celý týždeň. Pracov-
níčka spoločnosti NBP, s. r. 
o., uviedla, že niektorí vodiči 
dokonca blokujú aj 5 bez-
platných parkovacích miest, 
ktoré sa nachádzajú pred 
rampou a sú vyhradené pre 
vozidlá a držiteľov preukazu 
ZŤP. Dodala, že ceny za par-
kovné sú na parkovisku  pri 
poliklinike rovnaké ako v su-
sednej nemocnici. Cena líst-
ka je za každú začatú hodinu 
50 centov. Celodenný lístok 
stojí 5 eur. Vodiči, ktorí len 
privezú pacientov, odpreva-
dia ich na vyšetrenie a odídu 
s autom do 15 minút parkov-
né neplatia.

Situáciu monitoruje 
a rieši mestská polí-
cia
Náčelník Mestskej polície 
v Humennom Marián Zub 
vysvetlil, že mestská polí-
cia dopravnú situáciu pred 
nemocnicou a poliklini-
kou pravidelne monitoruje. 
„Túto situáciu riešime. Ulicu 
1. mája pravidelne monitoru-
je hliadka mestskej polície. 
Hlavne v dopoludňajších ho-

dinách,“ vysvetlil náčelník. 
Potvrdil, že policajti moni-
torujú dopravnú situáciu aj 
v priľahlých uliciach. Náčel-
ník uviedol, že vodiči, ktorí 
parkujú na priechode pre 

chodcov, na chodníkoch ale-
bo iným spôsobom porušujú 
dopravné predpisy, dostanú 
na koleso technickú zábranu 
– papuču a blokovú pokutu.

pokračovanie zo strany 1

Vodiči sa pred poliklinikou vyhýbajú parkovnému. Často porušujú predpisy

Platené parkovisko pri poliklinike je často poloprázdne. Niektorí vodiči sa snažia vyhnúť parkovnému a odstavujú svoje 
autá v priľahlých uliciach. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Tento vodič nechal zaparkované auto priamo na priechode pre chodcov. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

Vodiči nechávajú svoje autá odstavené na chodníkoch aj na zákaze státia. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné

Vodičom a majiteľom garáží na Síd-
lisku III. v Humennom sa bude lepšie 
parkovať. Samospráva pred pár dňa-
mi rozbehal rozsiahlu rekonštrukciu 
medzigarážových priestorov. Sta-
vebné práce prebiehajú medzi rado-
vými garážami v garážovom areáli 
na Laboreckej ulici. Rekonštrukciou 
prejde celkovo 1 355 metrov štvor-
cových medzigarážovej plochy. Nová 
spevnená plocha je z polovegetač-
ných tvárnic, ktoré sú uložené na 
podklade zo zhutneného štrkopiesku 
a štrkodrviny. Súčasťou stavebných 
prác je aj osadenie nových betóno-
vých obrubníkov. Zhotoviteľom sta-

vebných prác je firma Eurovia Sk, a. 
s.. Ukončenie stavebných úprav sa 
predpokladá v decembri tohto roka. 
Mesto už rozmiestnilo na garážach 
oznamy, prostredníctvom ktorých 
informuje a zároveň vyzýva majite-
ľov garáží o strpenie čiastočného ob-
medzenia vo využívaní svojich garáží 
počas realizácie stavebných prác. „Je 
dobré, že sa to zrekonštruuje. Teraz 
v medzigarážových priestoroch často 
stojí po daždi voda a vytvárajú sa tu 
mláky. Keď zaparkujem auto, musím 
sa brodiť cez vodu. Po rekonštrukcii 
to bude rozhodne lepšie,“ povedal 
Humenčan Štefan, ktorý vlastní ga-
ráž na Laboreckej ulici. 

TASR,  Bratislava

V medzinárodnej súťaži XIII. roč-
níka Medzinárodného festivalu ani-
movaných filmov pre deti Bienále 
animácie Bratislava 2016 (BAB) bolo 
uvedených 59 súťažných filmov z 
25 krajín za mimoriadneho záujmu 
i spontánneho ohlasu takmer 15000 
detských divákov. Na festivale praco-
vala Medzinárodná porota v zložení 
Edo Lukman (Chorvátsko), predseda 
poroty, členovia Zuzana Alnerová 
(Slovensko), reprezentantka UNI-
CEF, Géraldine Baché (Francúzsko), 
Martina Frajštáková (Slovensko), 
Peter Glocko, reprezentant Literár-
neho fondu Bratislava, Yu Jie (Čína), 
Géza M. Tóth (Maďarsko). Na zá-
klade jej rozhodnutia cenu Viktora 
Kubala za najlepší film v súťaži získal 
film Raz, dva, strom režisérky Yulie 
Aronovej (Francúzsko, Švajčiarsko) 
za excelentnú animáciu, pútavé 
a inovatívne vyrozprávanie príbehu 
a originálne výtvarné spracovanie. 
Cenu UNICEF Slovensko získal film 

Vianočná balada režiséra Michala 
Žabku (Česká republika), za využitie 
originálnych animačných techník 
v príbehu s naliehavým myšlienko-
vým posolstvom o porozumení, ktoré 
najlepšie korešponduje s poslaním 
a cieľmi UNICEF.

Jedno ocenenie putovalo do 
Humenného
Po tretí raz bola súčasťou festivalu aj 
celoslovenská súťaž pre deti v tvor-
be flipbookov (jednoduchá forma 
animácie v školských zošitkoch), na 
ktorej sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 
slovenských základných škôl, zák-
ladných umeleckých škôl a voľnoča-
sových centier. Víťazkou sa stala 
Soňa Kőröšiová zo ZUŠ v Humen-
nom.  Cenu sv. Vojtecha - za najlepší 
film z krajín Vyšehradskej štvorky - 
získal film Apolejka a jej oslík režisé-
rky Joanny Jasiňskej Koronkiewiczo-
vej z Poľska za skvelé spracovanie 
klasického rozprávkového príbehu, 
ktorý aktívne oslovuje dnešného det-
ského diváka. Prémiu Literárneho 

fondu získal režisér Juraj Krumpolec 
zo Slovenska za film Hviezdny taxík 
za dynamicky farebné stvárnenie 
filmu na motívy príbehov Gianniho 
Rodariho a jeho vtipné prenesenie do 
reálií slovenských školákov. Porota 
sa rozhodla udeliť Zvláštne uznanie 
štúdiu Film Bilde GmbH (Nemecko) 
za nápaditú a zaujímavú kolekciu 
filmov v súťaži, ktorú reprezentovali 
filmy Kopf hoch! /Hlavu hore, Krake 
/Chobotnica, Wolf /Vlk, Bat Time /
Čas netopierov, Ihr Glühwürmchen 
kommet /Sobia koleda.  

Diváci videli vyše 260 ani-
movaných filmov z celého 
sveta
Cenu detského diváka podľa hlaso-
vania detí na BAB 2016 získal film 
Panáčik drievko režisérov Jeroena 
Jaspaerta a Daniela Snaddona (Spo-
jené kráľovstvo). V nesúťažnej časti 
XIII. ročníka festivalu BAB 2016 boli 
udelené aj ďalšie ocenenia. Prix Klin-
gsor za celoživotné dielo významnej 
svetovej osobnosti animovaného fil-

mu patrí výtvarníkovi, animátorovi 
a režisérovi Jannikovi Hastrupovi 
(Dánsko).  Čestnú medailu Albína 
Brunovského za výrazný prínos v ob-
lasti animovaného filmu udelili vý-
tvarníkovi, animátorovi a režisérovi 
Tadeuszovi Wilkoszovi (Poľsko), sce-
náristovi, dramaturgovi a pedagógovi 
Jiřímu Kubíčkovi (Česká republika), 
výtvarníkovi, animátorovi, režisérovi 
a pedagógovi Vladimírovi Malíkovi 
(Slovensko) a výtvarníkovi, animá-
torovi a režisérovi Johnovi Halasovi 
in memoriam (Spojené kráľovstvo). 
Počas festivalu videli diváci vyše 260 
animovaných filmov z celého sveta v 
kinosále kina Klap na VŠMU a v kine 
Mladosť. Súťažné premietania sa ko-
nali v Bratislave v Dome kultúry Zr-
kadlový háj, v Dome kultúry Dúbrav-
ka a v kine Nostalgia Nivy. Festival 
rozšíril svoje aktívne pôsobenie na 
detského diváka aj mimo Bratislavy 
a súťažné premietania prišli za deťmi 
v Prešove do kina Scala, v Prievidzi 
do kina Baník-Art Point a v Košiciach 
do Kunsthalle.

Mesto rekonštruuje medzigarážové priestory

Študentka z Humenného zažiarila na festivale Bienále animácie Bratislava 2016

Do stavebných úprav investovala samospráva vyše 81-tisíc eur.

Soňa Kőröšiová zo ZUŠ v Humennom sa stala víťazkou celoslovenskej súťaže pre deti v tvorbe flipbookov - jedno-
duchej forme animácie v školských zošitkoch.

Stavebné práce prebiehajú medzi radovými garážami na Laboreckej ulici. | FOTO: 
MILAN POTOCKÝ

Takto to vyzerá po rekonštrukcii. Nová spevnená plocha je z polovegetačných tvárnic.  
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné, ilustračné foto: MIPO

Vyšetrovateľ ORPZ Prešov 
obvinil 34-ročného Lučenča-
na z prečinu podvodu v štádiu 
pokusu. Obvinený muž zate-
lefonoval v sobotu 15. októbra 
popoludní 74-ročnej žene z Du-
bovice, okres Sabinov, a pred-
stavil sa jej ako doktor Kuzma. 
Pod zámienkou, že jej vnuk mal 
autonehodu, dôsledkom ktorej 
utrpel poranenia, ktoré si vy-
žiadali lekárske ošetrenie v ne-
mocnici, pre ktoré s ňou nemôže 
komunikovať osobne, následne 
od nej požadoval sumu 10-tisíc 
eur. Peniaze mali poslúžiť na 
uhradenie škody majiteľovi auta 
pánovi Cerovskému, ktorý mal 
byť účastníkom autonehody a 
ktorý si sám mal prísť po penia-
ze podvečer ešte v ten istý deň. 
„Žena si do príchodu muža všet-
ko overila u príbuzných a zistila, 
že uvedené skutočnosti sa neza-
kladali na pravde. Kontaktovala 
preto políciu. Policajti sa na po-
dozrivého pripravili a keď krát-
ko pred 17:00 h prišiel k 74-roč-
nej žene do Dubovice po peniaze 
a predstavil sa ako pán Cerov-

ský, policajti muža zadržali. Po 
vykonaní procesných úkonov 
vyšetrovateľ podozrivého muža 
obvinil, umiestnil do cely po-
licajného zaistenia a spracoval 
podnet na jeho vzatie do väzby,“ 
vysvetlil prešovský krajský poli-
cajný hovorca Daniel Džobanik.

Dôchodca prišiel o vyše 
9-tisíc eur  
V sobotu dopoludnia navštívil 
neznámy páchateľ 85-ročného 
muža z obce Plaveč, okres Stará 
Ľubovňa. Po predchádzajúcom 
súhlase majiteľa rodinného domu 
vošli obaja do obývačky, kde pá-
chateľ ponúkol majiteľovi 600.- € 
na nákup liekov. Počas toho vy-
užil jeho nepozornosť a z nočné-
ho stolíka v spálni mu ukradol 
kabelku, v ktorej sa nachádzali 
tri vkladné knižky a finančná 
hotovosť v rôznych bankovkách. 
Celková škoda dosiahla sumu 
viac ako 9 200 eur. „Dva podobné 
prípady, dva rôzne závery. Jeden 
poškodený sa stal obeťou pod-
vodníka, druhý, resp. druhá po-
škodená sa oklamať nedala a po-
mohla k jeho zadržaniu políciou,“ 
dodal policajný hovorca. 

Pozor, na falošných 
elektrikárov aj vodárov
Doplnil, že zámienky „vnuk či 
synovec v núdzi“ alebo „operá-
cia príbuzného po dopravnej ne-
hode“ patria medzi najpoužíva-
nejšie medzi podvodníkmi. Čo 
teda robiť v týchto a podobných 
situáciách? Prinášame základ-
né rady v najčastejšie sa vysky-
tujúcich podvodoch na senio-
roch:  Niekto vám zavolá domov 
a predstaví sa ako váš príbuzný 
(syn, dcéra, vnuk/-čka) a žiada 
vás o finančnú pomoc s tým, že 
po peniaze pošle svojho kama-
ráta: overte si spätným volaním, 
či ide naozaj o príbuzného, za 
ktorého sa vydáva (zavolajte 
vášmu príbuznému), nedávajte 
peniaze osobe, ktorú nepoznáte 
a zavolajte políciu  na tel. číslo: 
158. Niekto vás osloví, že jeho 
známy (kamarát, šéf, príbuzný) 
mal nehodu a potrebuje požičať 
peniaze na zaplatenie ošetrenia 
v nemocnici a tieto osoby by 
vám ponúkali ako zálohu inú 
menu alebo vec: nepristupujte 
na takúto požiadavku a zavolaj-
te políciu na tel. číslo 158, zdra-
votná pomoc v SR sa poskytuje 

bezplatne každému bez výhrady. 
Niekto vám zazvoní pri dverách 
a predstaví sa ako pracovník 
istej spoločnosti s tým, že vám 
prišiel vrátiť peniaze alebo odo-
vzdať výhru: nevpúšťajte takúto 
osobu do bytu, zavolajte políciu 
na tel. číslo 158, elektrárne, vo-
dárne a iné spoločnosti peniaze 
neposielajú v hotovosti. Niekto 
vám zazvoní pri dverách a chce 
odpísať plyn, vodu, elektromer: 
ak ste sami doma, žiadajte od 
osoby preukaz zamestnanca 
spoločnosti, požiadajte vášho 
suseda, aby bol prítomný pri 
vstupe takejto osoby do vášho 
bytu, ak sa osoba dôveryhodne 
nepreukáže, neotvárajte a za-
volajte políciu na tel. číslo: 158. 
Ak sa vám stane niektorá z po-
písaných udalostí, snažte si za-
pamätať popis osôb, výzor, oble-
čenie, vozidlo (EČV, typ, farba) 
a podobne, toto oznámte na 
políciu  na telefónne číslo 158. 
„Aj prípad dôchodkyne z Dubo-
vice ukazuje, že to má význam 
a podvodník môže veľmi rýchlo 
skončiť v rukách polície.   

ts, Humenné

Riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Humen-
nom Marek Lukacko informo-
val, že je to síce o 3 dopravné 
nehody menej ako v rovnakom 
období minulého roka, ale pri 
týchto  dopravných nehodách 
došlo k zvýšeniu počtu oproti 
roku 2015: usmrtených osôb 
(+1), ťažko zranených osôb(+1) 

a ľahko zranených osôb (+13). 
Nemotoroví účastníci cestnej 
premávky boli pri dopravných 
nehodách v 29 prípadoch. Za 
uvádzané obdobie zavinili cyk-
listi 5 dopravných nehôd a chod-
ci 7 dopravných nehôd, z toho 
deti 5 dopravných nehôd. „Je 
všeobecne známou skutočnos-
ťou, že chodci patria k najzra-
niteľnejším účastníkom cestnej 
premávky a zvlášť to platí v čase 

zníženej viditeľnosti, keď nema-
jú na sebe žiadne reflexné prvky. 
Neoznačený chodec na ceste je 
za zníženej viditeľnosti veľkým 
rizikom,“ upozornil policajný 
riaditeľ. Dodal, že mnohým ne-
hodám sa pritom dalo, príp. dá 
veľmi jednoducho predísť. „Sta-
čí len dodržiavať známe pravidlá 
cestnej premávky, a to tak zo 
strany vodičov áut, ako aj zo 
strany chodcov. Z dôvodu pre-

vencie dopravnej nehodovosti 
s tragickými následkami ape-
lujeme na širokú verejnosť, aby 
nezabúdala na to, že v cestnej 
premávke máme okrem svojich 
práv predovšetkým povinnos-
ti! A len ak ich budeme všetci 
vzájomne dodržiavať a správať 
sa k sebe navzájom ohľadupl-
ne, bude náš pohyb po ceste či 
chodníku bezpečný,“ uzavrel po-
licajný riaditeľ Marek Lukacko.

Dôchodcovia, nenechajte sa oklamať

Humenskí policajti vyzývajú vodičov aj chodcov k opatrnosti

V Prešovskom kraji zaznamenali policajti pred pár dňami dva prípady, keď sa podvodníci pokúsili obrať 
o úspory dvoch seniorov. V jednom prípade bol podvodník úspešný a okradol dôchodcu o tisíce eur, 
v druhom prípade skončil podvodník v rukách polície.  

Od začiatku roka 2016 bolo na cestách okresu Humenné, Snina a Medzilaborce evidovaných 139 dopravných nehôd.

KRIMI 
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ts, Humenné, ilustračné foto: REGIOJET

Autobusy nadväzujú na vla-
kové expresy RegioJet zo 
smeru od Bratislavy, Žiliny, 
Prahy a ďalších miest na Slo-
vensku a v Českej republike. 
Cestujúcich rozvezú ďalej po 
východnom Slovensku. Re-
gioJet spustil predaj cestov-
ných lístkov na predajných 
miestach SAD na železnič-
nej stanici v Humennom a 
na autobusových staniciach 
vo Vranove nad Topľou a 
vo Svidníku. Na predajných 
miestach si môžu cestujúci 
zakúpiť lístky na nadväzné 
spoje do Košíc a Kysaku a 
na celú medzinárodnú sieť 
žltých vlakových a autobuso-
vých liniek RegioJet do celej 
Európy. Napríklad z Humen-
ného do Prahy môžu cestovať 
za ceny od 14,90 eura, na vie-
denské letisko od 18 eur, do 
Berlína od 29,90 eura či do 
Paríža od 33,90 eura.

Predajné miesto aj v Hu-
mennom

Súkromný dopravca Regio-
Jet pokračuje v spolupráci so 
SAD Humenné na východ-
nom Slovensku. V súvislosti 
so spustením nadväzných 
autobusov k svojim vlakom 
spustil aj predaj cestovných 
lístkov na žlté vlakové a auto-
busové linky RegioJet priamo 
na predajných miestach SAD 
Humenné, ktoré sa nachá-
dzajú na autobusových stani-
ciach vo Vranove nad Topľou, 
vo Svidníku a na železničnej 
stanici v Humennom. „V no-
vých predajných miestach 
si môžu cestujúci zakúpiť 
kompletné portfólio našich 
služieb. Ponúkame cestovné 
lístky na nadväzné autobuso-
vé spoje k našim vlakom do 
Košíc a Kysaku, na vlaky do 
Bratislavy a Českej republiky, 
ale aj na medzinárodnú sieť 
našich autobusových liniek, 
premávajúcich do celej Euró-
py,“ uviedol Radim Jančura, 
majiteľ spoločnosti RegioJet. 
„Obyvateľov východného Slo-
venska odvezieme za prácou 
do hlavných miest, ale taktiež 

s nami môžu cestovať na rôz-
ne výlety či dovolenky do eu-
rópskych metropol. Svet tak 
spoznajú za pár peňazí. Napr. 
z Humenného do Berlína po-
núkame cestovné lístky za 
ceny už od € 29,90. Podobne 
nízke ceny držíme aj na všet-
kých ďalších linkách, ktoré 
premávajú do celej Európy,“ 
dodal Radim Jančura.

Z východného Slovenska 
do celej Európy
Z Humenného do Viedne 
môžu cestujúci cestovať za 
ceny od 18 eur. Nadväzným 
autobusom sa dopravia do 
Košíc, kde prestúpia na vlak 
Regio-
Jet do 
B r a t i -
s l a v y . 
Z au-
t o b u -
s o v e j 
stanice 
v Bra-
tislave, 
alebo z 
centra 

mesta potom odchádza každú 
hodinu autobus RegioJet do 
Viedne k známemu lunapar-
ku Prater. Autobus po ceste 
zastavuje aj na medzinárod-
nom letisku vo Schwechate, 
pričom cena lístka na letisko 
je rovnaká ako do Viedne. 
Regiojet zabezpečuje nad-
väznú prepravu aj do Prahy, 
Berlína, Drážďan a Paríža. 
„Všetky informácie ohľadom 
výhodného cestovania žltými 
linkami RegioJet a aktuálne 
ceny lístkov nájdu cestujúci 
na webovej stránke dopravcu 
www.regiojet.sk,“ informoval 
tlačový hovorca Regiojetu 
Aleš Ondrůj.

Mgr. A. Hajníková, FOTO: AH

Publicistickú zábavnú re-
láciu RTVS „Slovensko 
chutí“ si obľúbili milov-
níci dobrého jedla z ce-
lého Slovenska, pretože 
prináša tradičné recepty 
slovenskej kuchyne aj ich 
úpravy do modernej, zdra-
všej podoby. Moderátori 
2. série tejto relácie Lu-
cia a Tomáš 20. septem-
bra navštívili našu školu, 
aby ochutnali jedlo, ktoré 
s obľubou varia rodičia 

našich žiakov, pretože je 
chutné a hlavne lacné. 
Štáb relácie bol milo pre-
kvapený nielen výbornou 
chuťou tohto netradič-
ného jedla, ale aj súhrou 
a spoluprácou pedagógov 
- p. učiteľky I. Bicákovej 
a p. asistentky A. Cáriko-
vej a ich malých pomocní-
kov – žiakov III.A triedy, 
ktorí boli veľmi nadšení  
z nových tvárí a tešili sa, 
že aspoň na chvíľu budú 
televíznymi hviezdami. 

RegioJet začal spolupracovať s dopravcom SAD Humenné

Slovensko chutí aj v ŠZŠ na Třebíčskej ulici v Humennom

Začiatkom uplynulého týždňa spustili spoluprácu na nadväznej autobusovej doprave z Košíc do Sečoviec, Vranova 
nad Topľou, Humenného a Sniny. 
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mpo, Humenné 

Známy slovenský entomológ Ru-
dolf Gabzdil uviedol, že tento oli-
vovo-čierny, ťarbavý chrobák vo-
domil čierny (Hydrophilus piceus) 
patrí medzi bylinožravé živočíchy 
vodných tokov, jazier a nádrží, ale 
omylom zablúdi aj do záhradných 
jazierok alebo bazénov. Táto živá 
ponorka ríše hmyzu dosahuje veľ-
kosť takmer päť centimetrov. Vzác-
ne ho môžete spozorovať aj v rieke 
Laborec. „Má dlhé veslá pripomí-
najúce zadné nohy, husto zarastené 
chlpmi, ktoré spolu s hladkým ae-
rodynamickým telom mu umožňu-
jú aktívny život pod vodnou hladi-
nou. Živí sa rastlinnými látkami a 
rôznymi rozkladajúcimi sa zvyška-
mi.  Nepohrdne ani mŕtvou rybou, 
červom alebo iným vodným živočí-
chom. Dravá je však jeho larva. Po-
žiera drobné vodné slimáky, rybie 
vajíčka i poter. Všetko, čo dokáže 
chytiť a udržať,“ opísal chrobáka 

entomológ Rudolf Gabzdil. Doplnil, 
že duté kusadlá zabodne do koristi, 
potom s ňou vylezie po rastlinách k 
hladine a tu ju vysaje zvnútra. „Vo-
domil je vo svojom živle pomerne 
obratným plavcom, ktorý si však 
musí pravidelne doplňovať zásobu 
kyslíka. Vzduch naberá tykadlami 
vysunutými nad hladinu vody a 
rozptýli ho po spodnej strane tela 
a potom vyzerá ako vykovaný zo 
striebra,“ poznamenal.

Medzi chrobákmi je to obor
Veľkosťou sa mu nevyrovná žiaden 
vodný chrobák sveta, a tak sa aj 
naša krajina môže pochváliť sve-
tovým „naj“. „Po prvýkrát som sa 
s týmto krásavcom stretol ešte ako 
chlapec počas prázdnin, ktoré sme 
s rodičmi trávili v Rumunsku. Aj 
neskôr som mal možnosť pozorovať 
tieto „ponorky“ v rumunskej delte 
Dunaja v okolí mesta Babadag, a 
tak mi nejako učarovali, že sa nimi 
zaoberám dodnes. V zbierke mám 

aj iné príbuzné druhy tejto zaují-
mavej čeľade z takmer celého sveta. 
Druhy trópov, subtropické druhy, 
ale aj druhy mierneho pásma. 
Tento náš však vždy poteší a už sa-
motný pohľad na tohto obra ma v 
myšlienkach prenesie do čias bez-
starostného detstva,“ uviedol Gab-
zdil, ktorý sa tejto skupine tvorstva 
venuje takmer štyridsať rokov a 
jeho zbierka patrí medzi skvosty 
svetových prírodovedných expozí-
cií. „Práve jeseň je čas, keď jednot-
livé chrobáky vodomila čierneho 
prelietavajú nad krajinou, hľadajúc 
vhodné vodné nádrže a podmienky 
na prezimovanie. Skôr sa zmráka, 
skôr zapadá slnko a rozsvecujú sa 
pouličné svetlá v mestách i dedi-
nách. A práve tie sú akýmsi lákad-
lom pre tento obrovitý hmyz. Preto 
keď pod verejným osvetlením v 
záhradnom bazéne alebo jazierku 
zbadáte tohto čierneho posla vod-
ného živlu, neubližujte mu a majte 
na pamäti, že je to skutočný skvost 

našej slovenskej entomofauny, 
chránený vyhláškou ministerstva 
životného prostredia, ktorého spo-
ločenská hodnota vyjadrená v pe-
niazoch bola stanovená výškou 166 
eur,“ vysvetlil entomológ.

mpo, Humenné 

Humenská nemocnica sa ako 
jedna z mála na Slovensku môže 
pochváliť raritou. V zdravotníc-
kom zariadení už niekoľko rokov 
využívajú elektromobil. Riaditeľ 
nemocnice Marián Béreš spresnil, 
že elektromobil využívajú v nemoc-
nici už päť rokov. „Výhodou tohto 
elektromobilu je, že má v podstate 
nulovú spotrebu a nulové emisie, 
čo sa týka životného prostredia. 
Nie je hlučný, jeho prevádzka je 
naozaj veľmi efektívna,“ povedal 
riaditeľ a dodal: „Nepoužívame to 
na prevozy pacientov, ale na prevoz 
zdravotníckeho materiálu a stravy. 

Prevozy pacientov sú realizované 
štandardnými sanitkami,“ vysvetlil 
riaditeľ nemocnice. Naznačil, že v 
budúcnosti by mohol v nemocnici 
pribudnúť ďalší elektromobil. „Do 
budúcna uvažujeme o zakúpení 
aj ďalších takýchto elektromobi-
lov,“ povedal riaditeľ. Spoločnosť 
Svet zdravia, a. s., prevádzkuje na 
Slovensku 14 nemocníc. Hovorca 
spoločnosti Tomáš Kráľ uviedol, 
že humenská nemocnica je jediná, 
ktorá má k dispozícii toto špeciál-
ne vozidlo. „Humenská nemocnica 
je špecifická svojím rozdelením, 
v rámci rozsiahleho areálu má dve 
také centrá a medzi tými dvoma 
centrami je potrebné zabezpečiť 

transport a práve preto sa rozhodli 
pre niečo, čo je ekologické a súčas-
ne aj nákladovo efektívne. Ostané 
nemocnice zväčša nemajú takýto 
problém, aby sa potrebovali presú-

vať takýmto vozidlom. Neviem, či 
v nejakej inej nemocnici máme ten-
to typ vozidla. Humenská nemoc-
nica je v tomto špecifická,“ objasnil 
hovorca Tomáš Kráľ.

Najväčší vodný chrobák na svete pláva aj pri Humennom v Laborci

V humenskej nemocnici jazdí auto, ktoré je ohľaduplné k pacientom

Málokto vie, že na Slovensku žije najväčší vodný chrobák sveta. Entomológovia ho nazývajú aj obrom vodného mikrokoz-
mu. Na tohto chrobáka môžete naraziť aj počas prechádzok pri rieke Laborec.

Elektromobil, ktorý jazdí v areáli Nemocnice Svet zdravia v Humennom, je ohľaduplný k pacientom aj k životnému prostrediu. 

Známy slovenský entomológ Rudolf 
Gabzdil. | FOTO: ARCHÍV RG

Areál nemocnice je rozsiahly. Na prevoz zdravotníckeho materiálu a stravy preto používajú 
elektromobil. | FOTO: MIPO

Vodomil čierny dosahuje veľkosť takmer päť 
centimetrov. Ak sa vám pošťastí, môžete ho 
spozorovať aj v rieke Laborec. | FOTO: ARCHÍV RG
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Branislav Velebný, foto: archív AR

Ústrednou témou v poradí už 
ôsmej knihy Rimovej je sila 
priateľstva, úcta a vzájomný 
rešpekt medzi predstaviteľmi 
troch generácií. „Na skutočné 
hodnoty dnes už akoby neostal 
čas. Všade sa hovorí o penia-
zoch, sexe a udomácnili sa 
u nás pojmy ako zlatokop-
ka. Unavuje ma povrchnosť 
a plytkosť vzťahov a nepáči sa 
mi táto lacná doba. Preto sa vo 
svojej knihe venujem tomu, čo 
je hodnotné a pretrvá,“ hovorí 
autorka. Nový román má viac 
ako tristo strán a vznikal po-
čas horúcich letných víkendov 
a teplých večerov. „Trvalo mi 
mesiace, kým som si bola istá 
zápletkou, ktorú chcem spra-
covať. Písanie už potom išlo 
samo. Som veľmi zvedavá na 
reakcie čitateľov, zvlášť na tie 
od mojich rodičov.“

Spisovateľka 
po netradič-
ných krstoch 
kníh vo vode, 
ohňom, vo 
vzduchu, sl-
nečnicovými 
s e m i e n k a m i 
či vodou z Du-
naja pripravuje 
opäť niečo vý-
nimočné. „Dô-
ležité udalosti 
v knihe Popol 
a hriech sa 
odohrávajú pod našimi krás-
nymi Tatrami, takže krst plá-
nujem práve v našich veľho-
rách. Mám jasnú predstavu 
a momentálne som v štádiu 
príprav. Krstu sa budú môcť 
zúčastniť aj čitatelia a určite 
bude aj videozáznam. Veľmi 
sa teším. Aj krstná mama, kto-
rej meno zatiaľ neprezradím.“ 
Hlavnými hrdinami románu 

Popol a hriech 
sú študentka 
vysokej školy 
Zora a záhadný 
starý pán Er-
nest, ktorý trá-
vi jeseň života 
v zariadení pre 
seniorov. Vy-
budujú si krás-
ny priateľský 
vzťah, aj keď si 
Ernest precíz-
ne stráži svoje 
súkromie a mi-

nulosť. Po tom, čo mu diag-
nostikujú vážnu chorobu, sa 
Zora rozhodne pátrať po jeho 
minulosti a za každú cenu od-
haliť, čo skrýva. 
Titul knihy pôsobí tajomne 
a vzbudzuje zvedavosť. „Názov 
je úzko spätý s dejom v knihe. 
Hlavného hrdinu trápia nočné 
mory spojené s ohňom, krvou 
a desivým tajomstvom. Čitateľ 

sa krok po kroku dozvie prav-
du. Nechýba ani veľká láska. 
Bez nej to skrátka nejde,“ pre-
zradila autorka. Andrea Ri-
mová v súčasnosti absolvuje 
besedy na základných školách 
v Prešovskom a Košickom kra-
ji. V novembri vystúpi na be-
sede kníhkupectva Panta Rei 
a na akcii Vydavateľstva Motýľ 
na knižnom veľtrhu Bibliotéka 
2016 v bratislavskej Inchebe.

TASR, Slovensko

Trend zvyšovania počtu slo-
venských mužov na materskej 
je stále výraznejší. Kým v sep-
tembri 2014 bolo na mater-
skej 292 mužov, v septembri 
2015 ich počet stúpol na 733 
a v rovnakom mesiaci tohto 
roka poberalo dávku mater-
ské už 1341 mužov. Nárok na 
materské môže vzniknúť aj 
otcovi, ak matka dieťaťa ne-
poberá dávku materské ani 
rodičovský príspevok a spl-
nia všetky zákonom stanove-
né podmienky. Kým u ženy 

- matky je dôvodom na vznik 
nároku na materské tehoten-
stvo a starostlivosť o narodené 
dieťa, u muža je to tzv. prevza-
tie dieťaťa do starostlivosti. 
 
Ďalšou z podmienok na pri-
znanie materského je, aby 
muž bol nemocensky poistený 
aspoň 270 dní v posledných 
dvoch rokoch pred prevzatím 
dieťaťa do starostlivosti, príp. 
mu musí plynúť ochranná le-
hota, a to 7 dní po zániku ne-
mocenského poistenia. Ak je 
muž zamestnaný, nesmie mať 
z tohto zamestnania počas po-

berania materského príjem. 
Ak je otec dieťaťa samostat-
ne zárobkovo činnou osobou, 
alebo je dobrovoľne poistený, 
musí spĺňať podmienku zapla-
tenia poistného na nemocen-
ské poistenie riadne a včas. 
Muž o dávku materské môže 
požiadať najskôr po šiestich 
týždňoch odo dňa pôrodu pro-
stredníctvom tlačiva Žiadosť o 
materské, ktoré mu poskytne 
príslušná pobočka Sociálnej 
poisťovne (SP). Zamestnanec 
žiada o materské pobočku 
SP, príslušnú podľa sídla jeho 
zamestnávateľa, samostatne 

zárobkovo činná osoba a dob-
rovoľne nemocensky poistená 
osoba žiadajú o materské v 
mieste ich trvalého bydliska. 
TASR informovala Sociálna 
poisťovňa.

Spisovateľka z Medzilaboriec prichádza s románom Popol a hriech

Prekvapivé zistenie: Mužov na materskej neustále pribúda

Spisovateľka z Medzilaboriec Andrea Rimová pripravila pre svojich čitateľov predvianočný darček. Na trh uvádza svoj nový román 
Popol a hriech. Na pultoch kníhkupectiev sa objaví v prvej polovici novembra. 

Nárok na materské môže vzniknúť aj otcovi, ak matka dieťaťa nepoberá dávku materské ani rodičovský príspevok a splnia všetky záko-
nom stanovené podmienky.
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LIFE STYLE

Chladnejšie jesenné dni vás nú-
tia myslieť viac na zimu a dať si 
do poriadku zimné oblečenie 
a doplnky? Tu je pár jednodu-
chých a osvedčených trikov na 
najčastejšie šatníkové bolesti.
Stvrdnuté kožené rukavice zmäkčíte 
tak, že ich vyperte vo vode, v ktorej 
rozmiešate jednu kávovú lyžičku oli-
vového oleja.

Vyťahaný a natiahnutý pulóver  na-
močte na chvíľu do horúcej vody a 
vzápätí do studenej s octom. Takto sa 
pulóver mierne zrazí.

Ak je suchý zips už nefunkčný, tak ho 
starou zubnou kefkou najprv vyčistite 
a potom zľahka potrite mydlom.

Žmolky  alebo hrčky na pleteninách, 
alebo bavlnených veciach odstránite 
najlepšie starou jednorazovou žilet-
kou. Veci preventívne perte vždy na-
ruby.

Pozor na termo oblečenie! Neperte 
ho v práčke, ale ručne. Voda nesmie 
mať viac ako 30 stupňov Celzia. Perte 
v pracom géle bez použitia aviváže. Tá 
vytvára na vláknach film, ktorý upchá-
va póry špeciálnej tkaniny.

NEROBIA VÁM DOBRE SYCHRAVÉ 
JESENNÉ DNI? 

Zvlášť večer na vás lezie neprí-
jemná melanchólia? 

Vyskúšajte čajíky z bylín, ktoré dokážu 
ovplyvniť vašu náladu.

Odporúčame čaj z ľubovníka bodkova-
ného, medovky lekárskej, či ženšenu 
pravého, alebo valeriány lekárskej.
Ľubovník má blahodarne účinky na 
pečeň a žlčník dobre vplýva aj pri ža-

lúdočných vredoch a chorobách mo-
čových ciest. Kloktanie ľubovníkom 
pomáha pri zápaloch slizníc hrdla a 
ústnej dutiny. 

MÁTE UPCHATÝ NOS? 

Vytiahnite odloženú aromalampu 
a pomôžte si éterickými olejmi. Vy-
skúšajte si prevoňať svoju domácnosť 
rakytníkovým alebo eukalyptovým 
olejom. Nos vám uvoľní aj vôňa oleja 
z jedle sibírskej. Pokojne si pár kva-
piek pridajte aj do kúpeľa. No a osved-
čeným a aj najsilnejším uvoľňovákom 
je Tea Tree olej.

PEKNÁ MYŠLIENKA:

 „Srdce má svoje dôvody, o kto-
rých rozum nevie nič.“ Blaise 
Pascal

VTIP NA TENTO TÝŽDEŇ:
Príde babča na úrad a pozdraví: 
„Česť práci, súdruh!“
Úradník sa ohradí:
„Babčo, vy ste si asi splietla dobu!“
Ona na to:
„Dobu možno, ale teba nie!“

CHYSTÁTE SA UPIECŤ KAČKU ALEBO HUS? 

Ak nemáte, nahraďte ich kurčaťom. 
Ale určite k nim vyskúšajte tieto fan-
tastické prílohy.

ŽEMĽOVÁ KNEDĽA:
Potrebujete: 10 rožkov, č vajcia, 2 
dcl mlieka, petržlenovú vnať, soľ, ve-
getu, čierne korenie.

Postup: Rožky nakrájajte na kolies-
ka. V miske si rozšľahajte vajíčka, pri-
dajte k nim mlieko a ostatné prísady. 
Zmes vylejte na nakrájané kolieska 
a premiešajte tak, aby sa rožky úplne 
nerozpučili. Zo zmesi vytvarujte men-
šie knedle. Nad parou ich povarte 8 až 
10 minút.

ČERVENÁ KAPUSTA  
NA KARAMELE:

Potrebujete: 800 g červenej kapusty 
pokrájanej na rezance, 1 veľkú cibuľu, 
3 polievkové lyžice kryštálového cuk-
ru, 2 – 3 polievkové lyžice oleja, alebo 
masti, 1 – 2 polievkové lyžice hladkej 
múky, rascu, 10 guličiek celého čierne-
ho korenia, 3 – 4 guličky nového celé-
ho korenia, 2 guličky celých borievok, 
soľ, ocot, bobkový list, kyslejšie jablko. 

Postup: Do suchého horúceho dajte 3 
polievkové lyžice kryštálového cukru. 
Za stáleho miešania ho rozpustite na 
karamel. Trvá to zhruba 4 – 5 minút. 
Pridajte 100 ml studenej vody a krú-
živými pohybmi ho rozmiešajte do 
hladka. Pridajte olej, alebo masť a na 
kocky pokrájanú cibuľu. Za stáleho 
miešania ju orestujte do svetlo hneda. 
Pridajte kapustu a podlejte ju 100 ml 
vody, pridajte rascu, čierne korenie, 
nové korenie, borievky, bobkový list 
a soľ. Postrúhajte jabĺčko a pridajte 
ho ku kapuste. Všetko spolu pekne 
poduste aspoň 20 minút. V pohári si 
rozmiešajte hladkú múku so studenou 
vodou a cez sitko pridajte ku kapuste. 
Pomiešajte a duste aspoň 10 minút. 
Na konci si kapustu podľa svojho gus-
ta ešte ochuťte octom.  Dobrú chuť!

VIETE, ŽE:

Saharský prach nám spadol na úze-
mie Slovenska 14. a 15. októbra tohto 
roku. Informovali o tom odborníci zo 
Slovenského hydrometeorologického 
ústavu. 

NEZABUDNITE

Naši školáci budú mať jesenné prázd-
niny od 28. októbra do 1. novembra 
2016.

ODPORÚČAME KNIHU A FILM:

Na dlhé jesenné večery si doprajte čas 
na vynikajúcu napínavú knihu Dievča 
vo vlaku od autorky Pauly Hawkinso-
vej. Slovenskú premiéru má za sebou 
aj rovnomenný thriller režiséra Tate 
Taylora v hlavnej úlohe s herečkou 
Emily Blunt. Zaručene vás na túto po-
chúťku namotáme aspoň obsahom.

Každý deň na ceste do práce jazdí Ra-
chel Watson vlakom okolo mesta Wit-
ney. Vlak prechádza okolo jej starého 
domu, kde býva jej exmanžel so svojou 
novou manželkou Annou. O pár domov 
ďalej každý deň vidí iný manželský pár. 
Rachel si postupne tento pár obľúbi a 
sama pre seba si ich pomenuje, Jess a 
Jason. Zdá sa, že majú dokonalý život 
a Rachel im zároveň závidí aj praje ich 
šťastie. Jedného dňa, keď prechád-
za okolo ich domu, stane sa svedkom 
niečoho, čo od základu zmení všetko, 
čo si doteraz o tomto páre myslela.

NEPREHLIADNITE ŠKORPIÓNA (23.10- 22.11)

Pre škorpióna sú dôležité dve slová: 
túžim a chcem. Nemá rád priemernosť, 
miluje extrém. Vyniká húževnatosťou, 
odvahou a dobrou intuíciou, neznáša 
kompromisy. Má schopnosť ponoriť sa 
do hlbín duše a vydržať námahu. Je 
tvrdý, ale aj citlivý zároveň. Dokáže 
milovať, ale i nenávidieť z celého srdca. 
Zbožňuje všetko tabuizované, často je 
prehnané náruživý. Trápia ho choroby 
a zápaly pohlavných orgánov, infekcie, 
pohlavné nákazy, zápal pošvy, močo-
vodu a vaječníkov, choroby močového 
mechúra. Muž škorpión potrebuje 
k životu extra dávky nehy a lásky. Tre-
bárs má viac ako 1,90 m. Neznáša ženy, 
ktoré by ho chceli dostať pod papuču. 
Žena škorpiónka neznáša nespravod-
livosť a razantne si presadzuje svoje 
názory. Škorpiónky sú aj preto obsad-
zované do vedúcich funkcií.

čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov * upratovanie 
verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci 
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 zabezpečia mechanizmy na odvoz 
odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných 
priestranstiev:
2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov * 1 nákladné 
auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov * 1 účelové vozidlo zn. 
Fiat na zber drobného odpadu * (v prípade potreby sa navýšia ďalšie 
mechanizmy)
Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované 
zamestnancami TS, obyvateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov a 
v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej 
brigády a drobnými obecnými službami pod vedením koordinátora.

Aktuálne stanovištia rozmiestnenia veľkoobjemových 7-m3 kontajnerov:
21. – 25. 10. * Družstevná ul. 1469; Pugačevova 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 (vyhrabaná tráva, lístie, BRO zo záhrad) 
/ akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových 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 zelene – 788 00 53, 0911 929 146 (poskytnutie 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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NASTÁVA ZIMNÝ ČAS
V noci zo so-
boty 29. 10. 
na nedeľu 30. 
10. si pospíme 
o hodinu dl-
hšie, no stmi-
evať sa už 
bude včasne-
jšie a ráno sa mnohí budeme zobúdzať 
ešte za tmy. Mení sa totiž letný čas na 
zimný – o 3.00 hodine v nedeľu ráno 
si ručičky hodín posunieme o hodinu 
späť, na 2.00 hodinu.
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P R E D A J

* Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A
* LUKRATÍVNA PRÁCA s nad-
priemerným príjmom v Humennom. 
Viac info na tel. č.: 0919 314 919.

HE-R/0008

* Prijmeme VODIČA na kamión pre 
vnútroštátnu prepravu. Viac info na 
tel. č.: 0905 749 672.

HE-R/0026

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

HE-R/0002

* Ponúkame PRÁCU PRE OPATRO-
VATEĽKY v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax v opatrovaní, 
rovnako potrebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

R Ô Z N E  
* Pasce na kuny, líšky...; liahne a odcho-
vne; klietky pre prepelice,  ohrádky; 
výstavné klietky; šklbačky a rezačky na 
krmivo; šrotovníky; „omračováky“ na 
králikov; kŕmidlá pre kuriatka, sliepky 
a králiky;  napájačky na vodu - ww-
w.123nakup.eu - rozvoz po celom Slov-
ensku.  Tel. 0907 181 800.

HE-R/0019

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

HE-R/0012

* Montáž STREŠNÝCH SNEHOVÝCH 
ZÁBRAN. Tel. 0905 480 575.

HE-R/0023

Riadková inzercia
0911 256 749

INFOSERVIS / INZERCIA
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Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres

H
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H
E

/0011

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

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

STAVEBNÝ INŽINIER
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

nástup možný:  asap
pracovný pomer:

na dobu určitú
požadované vzdelanie:

VŠ druhého stupňa v odbore
stavebníctvo

prax v odbore: min. 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
info - tel.: +421 57 771 2220

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

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

ELEKTROINŽINIER
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

nástup možný: asap
pracovný pomer:

na dobu určitú
požadované vzdelanie:

VŠ druhého stupňa v odbore
Elektrotechnika –

Elektrotechnické inžinierstvo
prax v odbore: min. 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
info - tel.: +421 57 771 2220

a.s. a.s.

10. 11. 2014 Inzercia 9

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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MsKS – DOM KULTÚRY
DOMINIKA MIRGOVÁ

ARMÁDA TOUR je prvé sólové turné slovenskej 
speváčky. Svoje hity zaspieva v živom prevedení 

s kapelou a v sprievode tanečnej skupiny VIP Crew, 
i zaujímavých hostí. Po koncerte autogramiáda 

pre fanúšikov – v piatok 28. októbra o 19.00 hod. 
v divadelnej sále. Vstupné 10 eur.

HORNOZEMPLÍNSKE IMPRESIE 2016
Výstava obrazov namaľovaných výtvarníkmi počas 
plenéra (8. – 12. 8.) na amfiteátri v Humennom – vo 

výstavnej miestnosti DK potrvá do 31. októbra.
ART CAFÉ VERCHOVINA

NATÁLIA VESMA POHĽADOM A POCITOM
Výstava autorky Fotoklubu Karpatské Obzory – potrvá 

do 12. novembra. 
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
V rámci XII. ročníka Medzinárodného dňa školských 
knižníc prebieha súťažný projekt ZŠ na Kudlovskej 

ul. – Potulky stredovekom. Predčítavanie knihy, 
súťažné úlohy spájajúce históriu s literárnym jazy-

kom – v pondelok 24. októbra v Umeleckohistorickej 
expozícii VM.

HUSĽOVÝ RECITÁL
45. ročník Jesenného koncertného cyklu: Farhad Ashu-
mov (husle – Azerbajdžan) a Viera Bartošová (klavír) 
- v utorok 25. októbra o 18.00 hod. v koncertnej sieni. 

Vstupné 2 / 1 eur.
TIMRAVINA STUDNIČKA 2016

Regionálne kolo XX. ročníka súťaže v prednese 
pôvodnej slovenskej prózy – v stredu 26. októbra.

TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ
Veľkoformátový čierno-biely cyklus autora Jozefa 

Česlu. Výstava fotografií slovenského fotografa, lekto-
ra, predsedu fotografických našich i medzinárodných 

súťaží – potrvá do 30. novembra.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY

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

31. októbra.
KINO Fajn

ZILIONÁRI (MASTERMINDS)
Čo by ste urobili so 17 mil. dolárov? Vojnový veterán, 

pracujúci ako nočný strážnik vo firme zaoberajúcej 
sa výrobou obrnených vozidiel, zorganizuje jednu z 
najväčších bankových lúpeží v amerických dejinách. 

Je však podvedený svojím tímom pod vedením Davida 
(Owen Wilson), ktorý ho nechá napospas osudu v 

Mexiku, odkiaľ musí s plánom pomsty utekať pred 
zákonom.

komédia, akčný (USA), české titulky – 24. a 25. 
októbra o 19.30 hod. 

OHEŇ NA MORI (FUOCOAMMARE)
Režisér Gianfranco Rosi poukazuje na život na tal-

ianskom ostrove Lampedusa (cca 200 km od južného 
pobrežia Talianska), ktorý sa spája najmä s migračnou 
krízou. Pre jeho polohu sa z neho stala vstupná brána 

pre tisícky migrantov z Afriky a Blízkeho Výcho-
du, hľadajúcich v Európe lepší život. Súčasťou je 

15-minútový animovaný film Superbia, ktorý rozpráva 
o domorodých obyvateľoch surrealistickej krajiny.
dokument (ITA/FRA), české titulky – 26. októbra 

o 19.30 hod.
JEDNOTKA SAMOVRAHOV

Zhromaždite tím tých najnebezpečnejších väznených 
super zločincov na svete, dajte im do rúk najsilnejšie 

zbrane z vládnych zdrojov a pošlite ich na misiu, ktorej 
cieľom je poraziť záhadnú a nepremožiteľnú bytosť.

akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 27. a 29. 
októbra o 17.00 hod.

ÚČTOVNÍK (THE ACCOUNTANT) 
Christian (Ben Affleck) je matematický génius, ktorý 
má lepší vzťah k číslam než k ľuďom. Pod zásterkou 

malomestskej účtovníckej kancelárie pracuje ako 
nezávislý účtovník pre niekoľko najnebezpečnejších 

zločineckých organizácií na svete... a v jeho okolí 
začína stúpať počet mŕtvych...

krimi, dráma (USA), slovenské titulky – 27. a 30. 
októbra o 19.30 hod.

MIMI A LÍZA
Mimi (nevidomá) a Líza nás učia detským vnímaním 
sveta pochopiť život a problémy ľudí, ktorí sú akým-

koľvek spôsobom iní.
animovaný (SVK), originálna verzia, réžia: K. 

Kerekesová – 29. októbra o 15.30 hod., 30. októbra 
o 15.00 hod. 

TONI ERDMANN
Komediálna senzácia z festivalu Cannes - o vzťahu 

výstredného otca a ambicióznej dcéry, ktorá ohromuje 
kritiku i divákov. Život učiteľa Winfrieda Conradiho 
plynie v absolútnej rutine, ktorú mohutný muž len 

občas naruší svojou pubertálnou vášňou – drobným 
žartovným prestrojením. Po tom, čo mu zomrie 

jediný verný druh, slepý pes, sa Winfried rozhodne 
venovať  celú pozornosť  svojej dcére Ines, ktorá 

všetko podriadila kariére. Po neúspešnom pokuse o 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS / INZERCIA

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.
24. 10.  Pri Nemocnici HE, 
 Ul. 1. mája 5558
25. 10.   Media, 
 Družstevná ul. 7
26. 10.   Benu - Tesco, 
 Družstevná ul. 39
27. 10.  Slnečnica, 
 Ul. 1. mája 21
28. 10.  Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33/1
29. 10.  Don Bosco, 
 Nám. slobody 52 (za SLSP)
30. 10.  Pri kaštieli, 
 Mierová ul. 33/1

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
Už je po Mitre (Demeter – 26. 10.), už 
valachom svitne. Nebudú už ovečky 

dojiť, ani na pašu ich vodiť. 
Apoštoli sv. Šimon (28. 10.) a sv. Júda 

(29. 10.) hrudy snehom prikrývajú. 
Šimon a Júda vyháňajú baču z búdy.

Na sv. Šimona a Júdu mrznú v poli 
všetky hrudy. 

Na sv. Šimona zima sa prikráda 
tichučko. 

Mnoho dažďa v októbri – mnoho 
vetrov v decembri. 

Dažde v októbri predpovedajú 
úrodný rok.

Október a marec sú rovnaké vo 
všetkom.

Dobre je, keď v októbri list zo stromu 
padá, rok požehnanú cestu si hľadá.

(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon –  7:01 / 17:27 hod.
ut –  7:02 / 17:25 hod.
str –  7:04 / 17:23 hod.
štvr –  7:06 / 17:21 hod.
pia –  7:07 / 17:20 hod.
sob –  7:09 / 17:18 hod.
ned –  6:10 / 16:16 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon zatvorené – sanitárny deň
ut 08.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 16.00 hod.
sob Plavecké preteky „Cena PK 
Chemes – Muller Textiles Slovakia cup
ned 9.00 – 20.00 hod.

sauna – muži
ut - pia 13.00 – 19.00 hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.

sauna – ženy 
ut - pia 14.00 – 18.00 hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.

V HUMENNOM
Mária Kovássyová, nar. 1923 

Anna Rybová, nar. 1929 
Mgr. Michal Sivčo, nar. 1931 

Andrej Babjak, nar. 1948 
Jozef Bačovčin, (66-ročný) 
René Grundza, nar. 1996

V SNINE 
Mária Mišková, nar. 1925 

Imrich Tkáč, nar. 1940 
Ján Vajda, nar. 1948

V ČABINÁCH  
Mária Hláčiková, nar. 1934

V DLHOM N/CIR. 
Michal Petro, nar. 1935

VO VOLICI 
Mária Gogová, nar. 1919

VO VYŠNEJ JABLONKE 
Štefan Kimák, nar. 1938

V ZEMPÍN. HÁMROCH 
Anton Cenkner, nar. 1944

OPUSTILI NÁS24. 10. Kvetoslava, Kvetoslav (Medzinárodný deň školských knižníc / 
Deň OSN / Svetový deň informovanosti rozvoji)
25. 10. Aurel, Živana  (Svetový deň cestovín / Európsky deň 
občianskeho práva)
26. 10. Demeter 
27. 10. Sabína (Deň Černovskej tragédie – pamätný deň / Svetový deň 
audiovizuálneho dedičstva)

28. 10. Dobromila  (Deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu 
– pamätný deň / Svetový deň juda)
29. 10. Klára, Klarisa, Kiara  (Deň narodenia Ľudovíta Štúra – pamätný 
deň / Svetový deň psoriázy)
30. 10. Šimon, Šimona (Výročie Deklarácie slovenského národa – 
pamätný deň)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
Človek zlyháva nie preto,  
že chyba je v ňom, ale preto, 
že zlyhanie je súčasťou cesty, 
ktorá vedie k úspechu.

(Paul W. McKenna)

H
E

/0008Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

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

E K O N Ó M / -K A
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa v skupine
odborov – Ekonomické vedy,

Ekonomika a organizácia,
obchod a služby
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
info - tel.: +421 57 771 2220

a.s.

kontakt mení Winfried stratégiu. Čo nemôže dosiahnuť 
ako  neúspešný otec, to môže docieliť jeho neforemné 

alter-ego, nemecký ambasádor a životný kouč Toni 
Erdmann.

komédia (GER), české titulky – 29. októbra o 19.30 
hod., 30. októbra o 16.30 hod.
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(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves, Humenné

Druhým kolom pokračovali 15. 
októbra Jesenné majstrovst-
vá Východoslovenskej oblasti 
v plávaní. Výpravu našich 20 
„žralokov“ a 14 „piraniek“ Pla-
veckého klubu Chemes Humenné 
komandovalo Spišskej Novej Vsi 
kvarteto trénerov: Z. Kirschnera, 
L. Láncoša, Luksaja a J. Pencá-
ka. Do spišského bazéna prišli 
potvrdiť svoju výkonnosť plavci 
z Východu republiky pred blížia-
cimi sa Majstrovstvami SR. 

Kat. 9-ročných * Všetci naši 9-roční 
plavci si zo spišského bazéna vylovili 
medaily. Oliver Verba, tak ako pred 
týždňom v Michalovciach, nepus-
til ani teraz pred seba nikoho. Štyri 
štarty mu vyniesli štyri najvyššie 
stupne víťazov a štyri osobné re-
kordy: 50 m voľný spôsob – 38.64 
sekúnd, 100 m znak – 1:40.57 min., 
100 m motýlik – 1:33.62 min., 
200 m polohovka – 3:22.89 minút. 
Matúš Adamec zvíťazil v kraule 
na 200 metrov a dvakrát dohmatol 
na druhej pozícii – znak na 100 m 
a 200 m polohové preteky. Rastislav 
Fecenko striebril v krauliarskych 

disciplínach na 50 i 200 metroch. 
Tomáš Trebišovský zaplával strie-
borného motýlika  a bronzový znak 
na 100-metrových dĺžkach.

Kat. 10-ročných * Dva najcenne-
jšie kovy získal Dominik Luksaj 
- v motýliku na 100 m a na 200-
m polohovke. Lukáš Chomanič 
zaplával strieborného motýlika na 
100 m a Timotej Leško bronzový 
kraul na 200 m. Zuzana Pavlíková 
nemala konkurenciu v motýliku na 
100 metrov, ktorý plávala v osobnom 
rekorde 1:26.02 minút a k zlatu 
pridala tri strieborné medaily - 
v polohovke na 200 m, v znaku na 
100 m a v kraule na 50 metrov. Anna 
Stephanie Buhajová za výkon na 200 
m voľným spôsobom stála na strie-
bornom stupni víťazov.

Kat. 11-ročných * Martin Ján Vaceľ 
stál na stupni víťazov päťkrát, tri 
osobné rekordy znamenali tri zlaté 
medaily: 200 m VS – 2:42.58 min., 
100 m motýlik – 1:20.53 min., 200 
m polohové preteky – 2:51.47 minút; 
dvakrát mu namerali druhý najrýchle-
jší čas: v znaku na 100 m a v päťdesi-
atke voľným spôsobom. Boris Barica 
si pozlátil znak na 100 m, 200 m polo-

hové preteky plával 
na striebro a dve 
bronzové medaily 
si domov priniesol 

za voľný spôsob na 50 i 200 metrov. 
Michal Pandoš doplával 100-m znak 
na bronzovej pozícii.

Kat. 13-ročných * Ani naše známe 
trinásťročné plavkyne nesklamali. 
Lenka Melničáková stála trikrát na 
najvyššom zlatom stupni: za 200-m 
polohovku i za 50, resp. 200 m voľný 
spôsob; k tomu pridala striebro za 
100-m znak. Sarah Čajbiková, už 
tradične na východe, plávala zlatý 
znak na 100 m časom 1:10.57 min., 
hruď si postriebrila v kraule na 50 m 
a v polohovke na 200 metrov. Strie-
borného motýlika plávala aj Nina 
Vološinová.

Kat. 14-ročných * Lea Diničová 
v zlate „doletela“ motýlik na 100 
m a strieborné medaily na stupni 
víťazov jej odovzdali za znak na 100 
m a 200-m polohovku.

Juniori/-ky * Náročnejšej 
konkurencii už musia odolávať naši 
juniori. Daniela Gribaničová  si vy-
plávala dvakrát bronz: na 100 m znak 
a 50 m prsia. Náš juniorský plavec 
Denys Breznyak zvládol  200-metro-
vú  polohovku na bronzovej pozícii.

Seniori * V srdci Spiša vylovil Mar-
tin Babjak z bazéna zlato až štyrikrát 
– 200 m VS, 50 m VS, 50 m prsia 
a 100 m znak.

„Devätnásť plavcov Plaveckého 
klubu Chemes na týchto majstro-
vských pretekoch získalo 48 medailí 
a v medailovej bilancii sme skončili 
na druhom mieste, za ŠKP Košice. 
Je to úspech a zároveň aj pozvánka 
pre fanúšikov plávania v Humen-
nom. Najbližšie sa naši predstavia 
v domácom bazéne dvakrát v prie-
behu dvoch víkendov - 29. októbra 
na medzinárodných plaveckých 
pretekoch „Cena Plaveckého klubu 
– MULLER TEXTILLES SLOVA-
KIA CUP“ a 5. novembra v rámci 
3. kola Majstrovstiev Východoslov-
enského regiónu,“ vyslovil predseda 
a tréner PK Humenné, Marián Toma-
hogh pozvanie na preteky, ktoré sa 
v 25-m bazéne humenského krytého 
kúpaliska uskutočnia už túto sobotu.

Svoju plaveckú stopu zanechali humenskí plavci aj v bazéne na Spiši

Triumf humenského plavca Martina Babjaka v 2. kole JMVO. 
Na Spiši získal štyri zlaté medaily – na 200 m a 50 m VS, 50 m 
prsia a 100 m znak. | FOTO ARCHÍV PKCH

Trinásťročné plavkyne PK Chemes Humenné a ich polohov-
ka na 200 m – S. Čajbiková (vľavo) a L. Melničáková. | FOTO 
ARCHÍV PKCH

Trio jedenásťročných plavcov z Humenného si medaily podelila 
za 100 m znak – strieborný M. J. Vaceľ, víťaz B. Barica a bronzový 
M. Pandoš. | FOTO ARCHÍV PKCH

Najťažšia plavecká disciplína – motýlik, 
v tomto prípade na 100 m priniesol L. Di-
ničovej zlato. | FOTO ARCHÍV PKCH

Z. Pavlíková (uprostred) plávala motýlik 
na 100 m v osobnom rekorde. | FOTO AR-
CHÍV PKCH

R. Fecenko (vľavo) a O. Verba (uprostred) 
si do Humenného tiež priniesli nejakú tú 
medailu. | FOTO ARCHÍV PKCH
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-MJK-, Humenné

Členovia humenského plaveckého 
klubu i samotní plavci, ktorí budú 
štartovať túto sobotu 29. októbra 
na VI. ročníku MPP – Cena Pla-
veckého klubu a Muller Textiles 
Slovakia cup, majú pred sebou 
náročný týždeň prípravy organi-
začnej či tréningovej, aby dola-
dili ešte to, čo je nutné vylepšiť 
a zdokonaliť. 
Veríme, že nielen rodičia našich 
plavcov, ale najmä priaznivci tohto 
nádherného športu si nájdu chvíľu 
čas a prídu povzbudiť pretekárov 
v siedmich dráhach 25-metrového 
krytého bazéna. Štart pretekov 
jednotlivých disciplín je svojím 
spôsobom „hromadný“, každý 
však súťaží vo svojej kategórii. 
Žiaci, resp. žiačky vo veku 9 – 12 
rokov majú, čo sa počtu štartov 
týka, obmedzený počet na poldeň, 
13 – 14-roční žiaci/-čky, junio-
ri a dospelí sa na štartové bloky 
môžu postaviť v neobmedzenom 
počte. 

Súťažné kategórie
-žiaci / žiačky „C“ (9-roční)

-žiaci / žiačky „C“ (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)

Program pretekov
rozplavby: 8.00 – 9.00 hod.
preteky: 9.15 – 12.00 hod.
-50 m prsia (muži / ženy)
-100 m voľný spôsob (muži / ženy)
-50 m znak (muži / ženy)
-100 m motýlik (muži / ženy)
-100 m polohové preteky (muži)

rozplavby: 14.00 – 15.00 hod.
preteky: 15.00 – 18.00 hod.
-50 m voľný spôsob (ženy / muži)
-100 m prsia (ženy / muži)
-50 m motýlik (ženy / muži)
-100 m znak (ženy / muži)
-100 m polohové preteky (ženy)

O najlepšie časy pre najcennejšie 
medailové umiestnenie sa bude 
snažiť trénermi PK Chemes Hu-
menné 28 nominovaných plav-
cov a 23 plavkýň na tieto domáce 
medzinárodné preteky. 

CHLAPCI / MUŽI
Matúš Adamec, Leo Al Ahdal, 
Samuel Babinčák, Vladimír 
Babinčák, Martin Babjak, Dávid 
Bača, Boris Barica, Filip Biľo, 
Denys Breznyak, Samuel Čerňa, 
Lukáš Chomanič, Rastislav Fecen-
ko, Ľubomír Findrik, Jonáš Goga, 
Marek Harvilik, Arthur Kaššay, 
Matej Kislan, Adam Kulík, Timotej 
Leško, Dominik Luksaj, Alexan-
der Mastik, Michal Pandoš, Peter 
Šepeľa, Viliam Terkoš, Tomáš Tre-
bišovský, Martin Ján Vaceľ, Oliver 
Verba, Viktor Verba.

DIEVČATÁ / ŽENY
Natália Babjaková, Mária Ba-
logáčová, Hana Bendová, Ema 
Borščová, Anna Stephanie Bu-
hajová, Nella Copková, Viktória 
Čvirková, Petra Frivaldská, Hana 
Gajdošová, Ladislava Gajdošová, 
Margaréta Godžaková, Daniela 
Gribaničová, Emma Hennelová, 
Dominika Kopčová, Vanes Lu-
kačová, Zuzana Pavliková, Valerie 
Semotamová, Annamária Ter-
košová, Nina Trebišovská, Petra 
Vasiľková, Nina Vološinová, Vik-
tória Vrábľová, Emma Zvalčáková.

(tp), -MJK-; Budapešť, Snina

Juniorské a seniorské slov-
enské reprezentácie mužov 
a žien Taekwondo WTF si 
v polovici októbra rozložili 
svoj súťažný stan v maďarskej 
Budapešti. Organizátorom 
turnaja troch štátov (Maďar-
sko, Rakúsko, Slovensko) 
– Dunajský pohár 2016, bol 
tentokrát Maďarský zväz Tae-
kwondo WTF. 

Sobotňajšie sústredenie troch 
národných tímov predchádzalo sa-
motnému turnaju, keď sa v nedeľu  
predstavili na tatami seniorské 
(4 zástupcovia v olympijských 
váhových kategóriách) a juniorské 
(5 zástupcovia) tímy. Sninských 
taekwondistov reprezentovala tro-
jica športovcov z klubu Black Tiger 
Taekwondo. Trénersky to všetko 
zastrešili Tomáš Potocký (BTTK 
Snina) a M. Švec (Koryo Košice), 
súčasťou tímu boli dvaja sninskí 
reprezentanti - Michal Matiko v 
kategórii junior (-48 kg) a Samuel 
Kukura v kategórii senior (-58 kg). 
„Matiko si s prehľadom poradil v 
napínavom a veľmi živom boji pro-
ti Rakúšanovi rozdielom 21:9, ne-
skôr však podľahol maďarskému 
reprezentantovi 7:20 na body. 

Slovenský juniorský tím nakoniec 
porazil Rakúsko 5:0 i Maďarsko 
3:2, a Slováci obsadili 1. miesto, 
pred druhým Maďarskom a tretím 
Rakúskom,“ zhodnotil v krátko-
sti výkon juniorov tréner Tomáš 
Potocký na Dunajskom pohári 
v Budapešti. „V seniorskom tíme 
bojoval aj náš junior, S. Kukura. 
V prvom dueli po skvelom výkone 
porazil skúseného a vysokého 
reprezentanta Maďarska bodovým 

rozdielom 6:3. Aj v boji proti 
Rakúšanovi mal navrch, ale prišiel 
súperov útok a Kukurove zranenie 
(väzy v kolene) ho z boja vyradili,“ 
dodal T. Potocký. Nič to nezmenilo 
na konečnom účtovaní, lebo ako 
seniori Slováci taktiež zvíťazili (2. 
Maďarsko, 3. Rakúsko). Menej sa 
darilo juniorkám, ktoré obsadi-
li na turnaji 2. miesto a seniorky 
skončili tretie. 

Na štartovacie bloky humenského krátkeho bazéna sa postaví aj 51 domácich plavcov  

Za úspechom slovenského národného tímu stáli aj „čierne tigre“

Tomáš Potocký a Michal Matiko – prvé 
miesto na Dunajskom pohári. | FOTO 
ARCHÍV TP

Z dobre rozbehnutého zápasu s Rakú-
šanom musel kvôli zraneniu S. Kukura 
odstúpiť.  | FOTO ARCHÍV TP

PLAVECKÝ KLUB 
CHEMES HUMENNÉ

pozýva priaznivcov plávania 
na

VI. ročník Medzinárodných
plaveckých pretekov

CENA PLAVECKÉHO 
KLUBU

a MULLER TEXTILES 
SLOVAKIA CUP

29. októbra 2016 (sobota)
(25-m bazén krytej 

plavárne v Humennom).

HK Brezno - MHK Humenné 
7:5 (1:1, 1:3, 5:1)  

Góly: 16. M. Šmálik, 32. L. Laubert, 41. L. 
Pinka, 42. L. Laubert, 46. M. Betka, 47. (pres. 
+1) R. Znak, 57. T. Smida  – 8. F. Vaško, 23. J. 
Dancsák (V. Čopák), 23. R. Ficko (M. Boboš, 
A. Suvák), 36. R. Šechný, 53. (pres. +1) M. 
Tkáč (R. Šechný, T. Tartaľ).
Strely: 34-35. Vylúčenia: 12-9. Presilovky: 
1-1. Oslabenia: 0-0.
MHK: T. Petro (46. V. Slivka) – V. Čopák, J. 
Dancsák, R. Šechný, M. Dolgoš, Ľ. Buraľ, A. 
Suvák, T. Tartaľ, E. Dzoba, D. Komarnickis, 
N. Polivka, F. Vaško, M. Boboš, R. Fické, M. 
Tkáč, Mi. Mach.
 Rimavská Sobota – Gelnica 6:5 (2:1, 2:3, 
2:1), Sabinov – Trebišov 1:6 (0:2, 0:2, 1:2), 
Bardejov – MHk 32 Liptov. Mikuláš 9:7 (3:5, 
2:2, 4:0). 
 Budúci týždeň majú humenskí hokejisti 
voľno, zápas 7. kola, MHK Humenné – KMH 
Budapešť, je naplánovaný až na 17. decembra 
2016 o 15.30 hod. Ôsme kolo odohrá MHK 
Humenné v utorok 1. novembra o 17. hod. na 
ľade vyzývateľa MHK Ružomberok. 
Brezno  6 5 1/0 0 37:23 17
Rim. Sobota  6 5 0/0 1 41:24 15
Humenné  6 4 0/0 2 29:22 12
Ružomberok  6 3 0/1 2 23:20 10
Bardejov  6 3 0/0 3 29:38 9
Lip. Mikuláš  6 2 0/0 4 33:31 6
Trebišov  6 2 0/0 4 20:25 6
Sabinov  5 2 0/0 3 19:25 6
Budapešť  5 2 0/0 3 15:21 6
Gelnica   6 0 0/0 6 14:31 0

-MJK-

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 6. kolo



PONDELOK
24. OKTÓBRA 2016HUMENSKÝ EXPRES14 | HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

-MJK-, Humenné

Humenčania 1. Basketbalového klubu 
majú za sebou tretí zápas sezóny 2. ligy 
mužov skupiny Východ, zatiaľ však sa 
nedokázali presadiť ani dvakrát na 
domácej palubovke (Rožňava 59:62) 
či raz na pôde súpera BK Dolný Kubín 
(77:40). V tom poslednom sobotňajšom 
tím potiahli bodovo hráči na strie-
dačke. Zverenci Mareka Buriča zasa-
dili päť trojbodových košov (Kusko 
3x, Boršč 1x, Gavaľa 1x), premieňanie 
trestných hodov sa však nedá hodnotiť 
pozitívne, a práve z tejto pozície šest-
ky mohli vyťažiť humenskí basket-
balisti dostatok na stiahnutie manka 
a pokúsiť sa urobiť ešte niečo s výsled-
kom. Až posledná štvrtina sa niesla 
na vlne humenských basketbalistov, 
vyhrali ju rozdielom 20:13, keď kôš sa 
videl prázdnym najmä Kuskovi (2+3), 
Gavaľovi (4+3) i Jurčišinovi (6). 

II. BASKETBALOVÁ LIGA - MUŽI, 
skup. Východ

1.BK HUMENNÉ 
– MMBK SABINOV 

51:71 (8:24, 14:14, 9:20, 20:13)

1.BK: Ľ. Boršč 4, V. Tkáč 4, T. Glasa 
3, Mi. Babjak 2, Pa. Sokyra (I. Kusko 
15, M. Jurčišin 10, D. Gavaľa 9, M. 
Kelemeca 2, M. Petrik 2, O. Čech – M. 
Havriľák). Tréner: Marek Burič.
MMBK: A. Tebeľák, L. Pribula, Pe. 
Žiak, V. Kancír, M. Tomko (S. Staško, 
M. Havrila, M. Bicko, L. Žvanda, J. 
Drobňák). Tréner: Anton Kovalík.

Konečne s plnou striedačkou 
s možnosťou výberu humenského kouča 
mužov disponoval 1. BK Humenné. Na 
pekný rozbeh pod kôš súpera vsadili 

Glasa (2) i kapitán 
Humenčanov, Ľubo 
Boršč, jedným pres-
ným hodom zo šest-
ky. Trojka v podaní 
Tomka zo strany 
hostí a ešte zopár 
košov navyše... a rá-
zom bolo 3:9. V ta-
kom tempe udávali 
tón „mliekari“ zo 
Sabinova (6:15 
... 6:22 ... 8:24). 

Dvojica na lavičke domácich, tréner M. 
Burič s asistentom Pe. Lošákom, občas 
nemohúcne krútili hlavami. Humenčania 
strácali presnosť v rozohrávke i prihrávk-
ach, zbytočne prichádzali o lopty, súper 
tak mohol vďačne využívať brejky i svo-
jho výškou disponujúceho kapitána A. 
Tabeľáka. Pri tak dôležitých doskokoch 
pod oboma košmi mali aj naši najvyšší 
hráči akosi „ťažké“ nohy. Na druhej 
strane, súper zo Sabinova bol rozhodca-
mi po niekoľkých „fingovaných fauloch“ 
napomínaný za filmovanie pádov ešte 
skôr, ako k nim vôbec došlo.
Zatiaľ na svoju príležitosť stále čaká 
na humenskej striedačke junior Martin 
Havriľák, v prvej štvrtine zranený Paľo 

Sokyra (brada) sa vrátil po ošetrení a 
„vytriezvení“ z tvrdého pádu späť na 
palubovku pod deravé koše v tretej čas-
ti stretnutia. Ani zisk z trestných hodov 
domáci nedokázali prevziať pod svoju 
taktovku. Vedenie Sabinovčania statočne 
naťahovali – 24:50. Ďalším do „lazare-
tu“ bol pasovaný Milan Kelemeca (kot-
ník), keď potom ako stihol zasadiť kôš 
po individuálnej akcii, skončil nútene na 
zemi. Na svoje si v zápase prišiel aj Ol-
iver Čech, ktorý ako vzorný rozohrávač 
trikrát asistoval pri troch dvojkových 
pokusoch Maťa Jurčišina. Posledná de-
saťminútovka patrila bodovo najmä Ga-
vaľovi, Jurčišinovi a navrátilcovi z mi-
chalovského hosťovania, Kuskovi. Ten si 
zapísal aj tri presné zakončenia v podo-
be troch bodov v zápase, Gavaľa mal 
presnú mušku spoza trojkového oblúka 
v záverečnej časti duelu raz. 

Najbližšie sa družstvo mužov 1. BK Hu-
menné objaví u súpera TJ Slávia Medik 
Martin v sobotu 29. októbra. O týždeň 
neskôr 5. novembra majú Humenčania 
voľno v rámci 5. kola a opäť na domácej 
pôde MŠH ich môžeme vidieť v zápase 
proti BK UVL Košice 12. novembra.

Tvrdý rozbeh v sezóne pre Sokyru i Kelemecu. Humenským basketbalistom chýba strelecká presnosť

Tomáš Glasa (s loptou) pod drobnohľadom kapitána 
humenských basketbalistov, Ľuboša Boršča (vpravo v bielom) 
v obliehaní V. Kancíra a L. Pribulu. | FOTO MJK

Pavol Sokyra (s loptou) sa prebíja sabinovskou obranou 
Kancíra a Tomka, nasledovaný kapitánom hostí a najvyšším 
hráčom na ihrisku, Andrejom Tabeľákom. | FOTO MJK

Oliver Tkáč (s loptou) rozohral partiu s Milanom Kelemecom 
(vľavo) na kôš súpera. | FOTO MJK

Asistent trénera 1. BK Humenné, Peťo 
Lošák, musel akútne ošetriť zranenú 
bradu Paľa Sokyru. | FOTO  MJK

S presadzovaním sa na kôš domácich ani 
s doskokmi určite nemal problém vysoký 
A. Tabeľák (s loptou), ktorý konkuroval 
inak precíznemu Tkáčovi (č. 19) na svojej 
obvyklej pozícii. | FOTO MJK

Aj keď navrátilec Ivo Kusko (s loptou) na palubovke pôsobí skôr nenápadne 
a ako rozohrávač pre rýchlejších hráčov, trojkové pozície sú mu vôbec nie cudzie. 
Sabinovský účet zaťažil pätnástimi bodmi, najviac spomedzi humenského družstva 1. 
BK. Vpravo Maťo Jurčišin sa zapísal tentokrát desiatimi bodmi. | FOTO MJK
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III. LIGA VÝCHOD – 14. kolo
Plavnica – Snina 1:4 (0:2)

G: 62. M. Dlugoš – 11., 22., 59. a 70. J. Skvašík. ŽK: 
64. Dlugoš, 66. Vojtek – 45. E. Hanc, 53. Joz. Lukáč, 
61. Bednár. R: M. Lipták – T. Bednár, D. Béreš. 
MFK: M. Brza – Joz. Lukáč, M. Hreha, I. Pylyp (89. 
S. Lojka), Pe. Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. 
Skvašík, J. Popovič (79. J. Hreha), E. Hanc (71. D. 
Karľa), L. Bednár. Tréner: F. Hanc.
 Vranov – Giraltovce (odložený na neurčito), Tre-
bišov – V. Revištia 1:0 (1:0), G: 35. M. Lorinčák.
 Svit – Pušovce 7:1, Stropkov – V. Horeš 2:2, V. 
Opátske – Svidník 3:1, Sabinov – Bard. N. Ves 3:3.
Trebišov  13 9 1 3 33:10 28
Giraltovce  12 8 3 1 26:7 27
V. Opátske  13 6 7 0 31:12 25
Svit  13 7 3 3 33:15 24
Stropkov  13 5 5 3 24:15 20
Vranov n/T.  12 6 2 4 20:13 20
Svidník  13 5 3 5 26:20 18
V. Horeš  13 5 3 5 20:17 18
Bard. N. Ves  13 5 3 5 26:28 18
Sabinov  13 4 4 5 26:25 16
V. Revištia  13 4 4 5 15:17 16
Snina  13 3 5 5 23:22 14
Prešov B  13 4 2 7 25:26 14
Plavnica  13 2 3 8 16:25 9
Pušovce  14 0 0 14 2:94 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 14. kolo
Zámutov – Pakostov 3:0 (0:0), G: 62. M. Mikloš, 
74. (11 m) J. Adam, 79. M. Biž. ČK: nikto – 74. J. 
Berdák.  R: M. Čonka – J. Leferovič, B. Marko. / 
Radvaň n/L. – Spiš. Podhradie 2:1 (0:1), G: 56. 
vlastný (D. Blahovský), 90. Š. Pčola – 29. M. Miros-
say. / Dlhé Klčovo – Medzilaborce 4:0 (0:0), G: 50., 
64. a 78. K. Hajduk, 71. (11 m) Pe. Zahradnik. R: M. 
Djordjevič – Ľ. Róka, J. Somoši. / FK Humenné – 
Štrba 8:1 (6:0), viac na str. 16.
 Šariš. Michaľany – Fintice 3:0, Záhradné – Vysoké 
Tatry 4:0, Ľubotice – Raslavice 1:1.
Záhradné  13 11 1 1 39:13 34
Šariš. Michaľany  13 10 2 1 39:10 32
Dlhé Klčovo  13 8 2 3 32:15 26
Raslavice  13 6 5 2 25:11 23
Kračúnovce  13 7 2 4 21:16 23
FK Humenné  13 6 3 4 28:16 21
Spiš. Podhradie  14 5 3 6 24:16 18
Pakostov  13 6 0 7 21:22 18
Ľubotice  13 5 3 5 23:30 18
Medzilaborce  13 4 5 4 20:20 17
Radvaň n/L.  13 4 2 7 19:21 14
Fintice  13 3 3 7 11:24 12
Zámutov  13 3 1 9 12:28 10
V. Tatry  13 1 3 9 6:45 6
Štrba  13 1 1 11 8:41 4
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže 
odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 12. kolo

Jasenov – Bystré 2:0 (0:0)
G: 79. (11 m) Pe. Šamo, 90. V. Veselovskyy. ŽK: 
37. Kríž – 51. Argay. R: M. Ubľanský – D. Kron, D. 
Czech. TJ FK: L. Behun – Pa. Labik, M. Slovenskyi, 
R. Harakaľ (46. Pe. Šamo), T. Kuzma (86. Pe. Hor-
vát), R. Chalupka, M. Porvazník, M. Roško (66. S. 
Soták), R. Lazúr, V. Veselovskyy.

Hencovce – Kochanovce/Brekov 0:1 (0:0)
G: 62. T. Hvozdík. ŽK: 68. Gazdík, 87. Hanusin – 57. 
Ľ. Šimai, 69. Mati. R: D. Kostrab – V. Laskovský, 
M. Čeklovský. FKO: I. Bumbera – M. Dzurovčin, 

S. Kišš, T. Hvozdík, M. Mati, P. Ihnát, A. Mišenčík, 
Pe. Šimai, M. Rada, Pe. Murinčák (59. Š. Piskay), Ľ. 
Šimai (89. M. Čižmár).
 Ulič – Sedliská 4:4 (3:1), G: 9., 16. a 45. M. Hro-
madka, 89. V. Levkanič – 15., 50. a 69. J. Pačuta, 57. 
M. Vanšovský. ČK: nikto – 65. M. Vanšovský (po 2. 
ŽK). R: M. Kurtak – J. Hamadej, M. Hrinda. / Ptičie 
– Kamenica n/Cir. 6:3 (3:0), G: 9. a 85. R. Kirvej, 
14. a 36. L. Gabák, 57. J. Kováč, 67. M. Cigán – 65. 
Ľ. Kentoš, 71. P. Vasiľko, 73. D. Čopák. / N. Hrušov 
– Stakčín 2:1 (1:0), G: 23. M. Palko, 77. J. Petričko 
– 57. M. Mandzák. 
 Seč. Polianka – Sačurov (výsledok nebol známy 
v čase red. uzávierky).
Jasenov  12 11 0 1 38:16 33
Soľ  11 10 1 0 30:7 31
Kamenica n/Cir.  11 6 2 3 20:17 20
Hencovce  11 5 4 2 23:10 19
Ptičie  11 6 1 4 18:17 19
Kochanovce/Brekov   11 6 0 5 19:15 18
N. Hrušov  11 5 2 4 25:18 17
Stakčín  11 3 3 5 15:21 12
Seč. Polianka  10 3 1 6 10:21 10
Ulič  11 2 3 6 17:30 9
Sačurov  10 2 0 8 15:22 6
Sedliská  11 1 2 8 15:37 5
Bystré  11 1 1 9 9:23 4
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže 
odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 12. kolo
Papín – Lackovce 4:2 (2:0), G: 2. V. Hric, 31. M. 
Macko, 88. R. Rybár, 90. Pe. Procházka – 48. (11 m) 
a 84. M. Škumanič. R: J. Skalka. / Lieskovec – Belá 
n/Cir. 1:1 (0:0), G: 53. M. Jurko – 61. L. Hišem. / 
Udavské – Ubľa 1:1 (1:0), G: 22. M. Jankaj, 47. M. 
Popovych. / V. Sitnica – Lukačovce 2:2 (2:1), G: 16. 
(11 m) Pe. Kovalík, 39. M Palšak – 8. M. Majerník, 
66. K. Sivák. R: M Kucer. / N. Ladičkovce – Krásny 
Brod 7:2 (5:0), G: 10., 16., 45. a 55. Š. Mažerik, 
30. J. Kuruc, 36. R. Kuruc, 84. L. Onderko – 76. M. 
Klopko, 85. M Panik. / Koškovce – Dlhé n/Cir. 2:1 
(0:0), G: 57. D. Benec, 60. M. Ferenc – 72. K. Vud-
maska. / Borov – V. Hrušov (výsledok v čase red. 
uzávierky nebol známy).
V. Hrušov  11 10 1 0 37:10 31
Borov  11 7 2 2 22:10 23
Belá n/Cir.  12 5 4 3 27:15 19
Udavské  12 5 4 3 29:24 19
N. Ladičkovce  12 5 2 5 31:29 17
Ubľa  12 5 2 5 22:20 17
Koškovce  12 5 1 6 14:18 16
V. Sitnica  12 4 3 5 20:20 15
Krásny Brod  12 4 2 6 22:31 14
Dlhé n/Cir.  12 3 4 5 16:22 13
Lukačovce  12 3 3 6 18:28 12
Papín  12 3 3 6 19:31 12
Lieskovec  12 2 5 5 18:27 11
Lackovce  12 3 2 7 21:31 11

II.TRIEDA HE – 12. kolo
Brestov – Ohradzany 2:2 (2:2), G: 17. M. Fogoš, 
39. S. Gajda – 15. a 38. V. Melník. / Zemplín. Hám-
re – Habura 3:2 (2:2), G: 25. Pe. Gnip, 30. (11 m) 
T. Cenkner, 60. M Brečka – 17. Pe. Lopata, 43. M. 
Rusinko. R: J. Buchlák. / Hrabovec n/L. – Ulič. 
Krivé 0:4 (0:3), G: 11. a 75. I. Voloch, 8. M. Holov-
ka, 19. T. Čokyna. / Turcovce – Rovné 2:1 (1:1), G: 
2. a 50. M. Lucík – 30. R. Daňo. / Zubné – N. Sitnica 
1:1 (0:1), G: 51. (11 m) T. Sima – 37. O. Olexik. ČK: 
60. T. Sima (po 2. ŽK) – nikto. R: J. Švec. / Hrubov 
– Rokytov pri HE 3:3 (1:1), G: 6. M. Orlej, 48. J. 

Čubiňák, 84. J. Kuľha – 15. L. Paňko, 63. M. Buša, 
76. Pa. Černega. ČK: 68. B. Taňkoš – nikto. R: M. 
Vasilenko. / Ňagov – Kolonica (výsledok v čase red. 
uzávierky nebol známy).
Ohradzany  12 9 1 2 35:14 28
Zemplín. Hámre  12 8 2 2 27:17 26
Zubné  12 7 3 2 31:13 24
Brestov  12 7 2 3 28:16 23
Ňagov  11 7 1 3 24:13 22
Rovné  12 6 1 5 28:22 19
N. Sitnica  12 5 3 4 25:17 18
Habura  12 4 3 5 21:20 15
Turcovce  12 4 3 5 18:25 15
Ulič. Krivé  12 3 3 6 25:37 12
Kolonica  10 3 1 6 25:25 10
Rokytov pri HE  12 2 3 7 16:39 9

Hrabovec n/L.  11 2 2 7 9:22 8
Hrubov  12 0 2 10 12:44 2

III.TRIEDA HE – 10. kolo
Oľka – Podskalka/HE 12:1 (6:0), G: 20., 36. a 45. 
J. Trebišovský, 20. a 79. J. Valkučák, 60. a 63. M. 
Černega, 3. K. Durila, 16. P. Drozd, 76. J. Marek, 84. 
(11 m) M. Ščerba, 90. S. Sivý – 47. R. Tupý. R: Š. 
Rudik. / Kochanovce/Brekov B – Čertižné (odohrá 
sa 9. 4. 2017 o 15.30 hod.)
Oľka  8 7 1 0 33:5 22
Klenová  8 6 1 1 28:11 19
Čertižné  7 2 0 5 14:23 6
Kochanovce/Brekov B 7 1 0 6 6:16 3
Podskalka/HE  8 2 0 6 11:37 6

-MJK-

II. LIGA VÝCHOD
3. kolo * ŠKST Humenné – ŠSK Centrál Svidník 
11:3 (D. Fink 3, M. Begala 3, D. Stoják 2,5, I. Serbák 
2,5 – M. Močilenko 1,5, M. Kmiť 1, D. Magdziak 
0,5); ŠKST Humenné – OŠK Šariš. Michaľany 
14:0 (I. Serbák 3,5, D. Stoják 3,5, M. Begala 3,5, 
D. Fink 3,5)  * Michalovce B – Levoča B 11:3, 
Michalovce B – Margecany 9:5, Vranov C – Šariš. 
Michaľany 9:5, Vranov C – Svidník 8:6, Valaliky A – 
Valaliky B 10:4, V. Kapušany – Margecany 7:7, ŠKP 
Košice – Mokrance 6:8, Zbereko Košice – Vojčice 
11:3, ŠKP Košice – Vojčice 8:6, Zbereko Košice – 
Mokrance 6:8, V. Kapušany – Levoča B 9:5.
ŠKP Košice 6 4 1 1 48:36 15
Humenné 6 3 2 1 54:30 14
Zbereko KE 6 3 2 1 51:33 14
Michalovce B 6 3 2 1 49:35 14
Valaliky A  5 3 2 0 45:24 13
Mokrance 5 4 0 1 44:26 13
V. Kapušany 6 3 1 2 41:43 13
Margecany 5 1 3 1 40:30 10
Vranov C 6 2 0 4 33:51 10
Valaliky B 5 2 0 3 29:41 9
Svidník 6 1 1 4 35:49 9
Vojčice 5 1 1 3 28:42 8
Š. Michaľany 6 1 0 5 29:55 8
Levoča B 5 0 1 4 19:51 6

III. LIGA SEVEROVÝCHOD
4. kolo * ŠKST Kamenica n/Cir. - ŠKST Humenné 
B 6:12 (T. Butko 2, Pe. Šepeľa 2, V. Hej 1,5, L. Torba 
0,5 – Pe. Novák 4,5, Ľ. Lukáč 3, J. Mihaľovová 2,5 
L. Tkáč 2). * Vranov n/T. D – Snina 16:2, Bardejov – 
Belá n/Cir. 12:6, Vranov n/T. E – Lužany pri T. 5:13, 
Tecák Vranov – Prešov 6:12, Lemešany – Sedlice 
7:11.
Sedlice 4 4 0 0 57:15 12
Humenné B 4 4 0 0 57:15 12
Vranov D 4 3 0 1 49:23 10
Bardejov 4 2 0 2 38:34 8
Kamenica n/C. 4 2 0 2 35:37 8
Belá n/Cir. 4 2 0 2 34:38 8
Snina  4 2 0 2 34:38 8
Prešov 4 2 0 2 34:38 8
Lužany 4 2 0 2 33:39 8
Vranov E 4 1 0 3 28:44 6
Lemešany 4 0 0 4 20:52 4
Tecák Vranov 4 0 0 4 13:59 4

IV. LIGA VIHORLATSKÁ
4. kolo * Dlhé n/Cir. – Čierne n/T. 6:12, Košarovce 
– Hencovce 11:7, Brestov – Hrabovec n/L. 11:7, 
Kamenica n/Cir. B – Kamienka 8:10, Vranov n/T. F 

– Snina B 8:10, Zemplín. Hámre – Belá n/Cir. B 14:4.  
Z. Hámre 4 3 1 0 47:25 11
Košarovce 4 3 1 0 43:29 11
Brestov 4 3 0 1 50:22 10
Hrabovec n/L. 4 2 1 1 42:30 9
Čierne n/T. 4 2 1 1 36:36 9
Dlhé n/Cir. 4 1 2 1 35:37 8
Kamenica B 4 2 0 2 35:37 8
Kamienka 4 2 0 2 33:39 8
Hencovce 4 0 2 2 32:40 6
Snina B 4 1 0 3 25:47 6
Belá n/C. B 4 1 0 3 24:48 6
Vranov F 4 0 0 4 30:42 4

V. LIGA ObSTZ HE
2. kolo * Kochanovce B – Stakčín 9:9, Snina C – 
Ptičie 13:5, Košarovce B – Hažín n/Cir. 11:7, Koloni-
ca/Ladomírov – Medzilaborce/Čertižné 11:7.  
1. kolo * Stakčín – Kolonica/Ladomírov 5:13, Medzi-
laborce/Čertižné – Košarovce B 5:13, Lieskovec 
– Kochanovce B 11:7, Hažín n/Cir. – Ptičie 10:8, 
Kochanovce A – Snina C 14:4. 
Kolonica/Ladom. 2 2 0 0 24:12 6
Košarovce B 2 2 0 0 24:12 6
Hažín n/Cir.  2 1 0 1 17:19 4
Snina C 2 1 0 1 17:19 4
Lieskovec 1 1 0 0 11:7 3
Kochanovce A 1 1 0 0 14:4 3
Kochanovce B 2 0 1 1 16:20 3
Stakčín 2 0 1 1 14:22 3
Ptičie 2 0 0 2 13:23 2
ML/Čertižné 2 0 0 2 12:24 2

VI. LIGA ObSTZ HE
4. kolo * ŠKST Humenné C – Zemplín. Hámre B 
14:4 (M. Gerboc 4,5, Židzik 4, Šudik 3, Rada 2, Š. 
Nitkulinec 0,5 – Lukáčová 2,5, Kuráňová 1, B. Breč-
ka 0,5)* Snina D – Kolonica/Ladomírov B 14:4, Jase-
nov – Medzilaborce/Čertižné B 5:13, Kochanovce C 
– Kamienka B 8:10, Dlhé n/Cir. B – Belá n/Cir. C 
9:9.   
Kamienka B 4 4 0 0 51:21 12
Kolonica/Ladom. B 4 3 0 1 43:29 10
Hažín n/Cir. B  3 3 0 0 36:18 9
Belá n/Cir. C 4 2 1 1 37:35 9
ML/Čertižné B 4 2 0 2 39:33 8
Snina D 3 2 0 1 32:22 7
Dlhé n/Cir. B 4 1 1 2 38:34 7
Humenné C 3 1 0 2 28:26 5
Kochanovce C 3 0 0 3 21:33 3
Z. Hámre B 3 0 0 3 9:45 3
Jasenov 3 0 0 3 8:46 3

-MJK-
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-MJK-, Humenné
Cestu do hľadiska futbalového ihriska Pri mlyne 
si našla v sobotu popoludní tentokrát iba hŕst-
ka skalných. Niet divu. Počasie zohralo svoje. Po 
necelých dvoch dňoch intenzívneho dažďa, iba 
krátko pred zápasom, sa nad Humenným počasie 
upokojilo a nakoniec sa aj vyjasnilo. Aj gólovo. Pa-
pierové predpoklady vyšli na sto percent, humenskí 
futbalisti nezakopli ani na klzkom blatistom teréne 
svojho trávnika. Štrba posledná v tabuľke štvrtej 
ligy skupiny Sever, na lavičke bez možnosti strie-
dania, mala  k dispozícii iba desať hráčov v poli 
plus brankár. A možno aj práve preto sa zverenci 
Jožka Valkučáka do súpera „zahryzli“ bez milosti. 
Ako-keby ten vsadil na jednu kartu. Zdenko Cigán 
nenechal v prvom polčase brankára hostí vydých-
nuť a prinútil ho až šesťkrát loviť loptu zo siete 
svojej svätyne potom, čo práve on sa šiestimi gólmi 
v rade zapísal do streleckej štatistiky. No a medzi 
žrďami humenskej brány sa objavil Dominik Vo-
har. Najlepší humenský futbalový strelec Z. Cigán 
viedol v priebehu štrnásteho kola aj rebríček na-
jlepších strelcov s dvanástimi gólmi na konte, ale to 
sa čakalo ešte na nedeľňajšie zápasy.

IV. LIGA SEVER – 14. kolo
FK HUMENNÉ – ŠTRBA  8:1 (6:0)

Góly: 4., 16., 18., 28., 34. a 41. Z. Cigán, 73. V. Vo-
roňák, 87. M. Polák – 81. Pe. Lajčák.
Žlté karty: 85. Sališ – 28. Miženko. Rozhodovali: D. 
Bobko – I. Jurášek, L. Kunzo. Divákov: 85.
FK: D. Vohar – J. Šaro, N. Sališ, C. Vasiľ (55. D. Šat-
ník), Pe. Jurov, Z. Cigán, Pe. Petričko, V. Voroňák (77. 
M. Polák), J. Andrejko, I. Kovach, L. Krajník. Tréner: 
Jožko Valkučák.
ŠK: Š. Vaško – M. Miženko, T. Hurajt, Mart. Biskup, 
F. Gavalier, Mil. Biskup, Pe. Lajčák, T. Rusnák, B. 
Gaduš, M. Mlynár, M. Jackovič. Tréner: Jozef Petrán.

Súper spod Tatier nemal príležitosť sa zahriať. Vo 
4. minúte otvárali účet stretnutia domáci. Po krát-
kej naťukávačke vo 4. min. s prehľadom napol sieť 
z päťky Zdenko Cigán. Po dlhom autovom vhadzovaní 
v 12. min. mohol autor prvého gólu zvýšiť vedenie. 
Stalo sa tak o štyri minúty po ukážkovej kombinácii 
domácich hráčov, ktorí prinútili brankára Vaška zby-
točne sa vzdialiť z bránkoviska a od vzdialenejšej 
žrde Cigán v šmyku skončil po góle až v sieti. Svoj 
hetrik agilný Z. Cigán zavŕšil v 18. min. hlavičkou 
po brejku domácich. Zverenci J. Valkučáka zakladali 
svoje útočné akcie po krídle, z čoho pramenili takmer 
všetky gólové šance. Lopta sa po mokrom trávniku 

pohybovala príliš „lenivo a ťažko“. Bolo to vidieť aj 
na odovzdanom fyzickom výkone všetkých zúčast-
nených v zápase. Súper zo Štrby nedokázal nalomiť 
defenzívne hradby domácich. Nečudo, že Humenča-
nia opäť vsadili na vysokého Z. Cigána – v 28. min. 
golman hostí ešte vždy nevyzrel na presného strelca 
s číslom jedenásť na drese. O minútu na to hlásil 
postranný rozhodca ofsajd pozície gólového strelca 
ešte predtým, ako zasadil úder na „5:0“ (neplatných). 
Futbalisti Štrby nedokázali Cigána pokryť ani odstaviť 
od lopty a tréner humenského štvrtoligistu mal takto 
dôvod na radosť. Ale piaty gól predsa len nakoniec 
prišiel a navyše z kopačky menovaného. V 34. min. 
potiahol po pravej strane Sališ a ideálne naservíroval 
zakončenie Cigánovi. Hostia sa k zakončeniu takmer 
vôbec nedostali, ak aj áno, nevystihli priestor brány. 
Gólový poltucet z jedného zápasu si v 41. minúte do 
svojej bilancie zapísal Zdenko Cigán. A to ho tréner 
s hrdosťou ešte nasadil do druhého polčasu bez toho, 
aby ho nechal striedať. 
Chabou náplasťou na boľačku bol v 81. min. čestný gól 
súpera v podaní Petra Lajčáka. Na ihrisko sa pýtal ešte 
za stavu 7:0 aj asistent trénera, Maťo Polák. A v 87. 
minúte si vychutnal brankára podtatranského štvrtoli-
gistu aj on, keď upravil výsledok na konečných 8:1. 
Ako sám povedal, konečne sa v posledných niekoľkých 
kolách jesennej časti sezóny začalo dariť humenským 
futbalistom aj gólovo, keď minimálne v prvých piatich 
zápasoch súťaže (ako nováčik) sa dostatočne vytrápili. 
Až v šiestom kole si Humenčania zapísali prvú výhru 
do štatistiky, keď doma porazili družstvo OFK Dlhé 
Klčovo, vysoko 6:1 a potom sa ich duely už niesli 

striedavo na víťaznej alebo 
nerozhodnej vlne, zakopli 
už iba v Kračúnovciach 
(pohybujú sa na horných 

priečkach v tabuľke) a aj keď s plným počtom bodov, 
ale vydretých, odchádzali zverenci Jožka Valkučáka z 
Fintíc. To bola asi nováčikovská daň, keď v priebehu 
troch rokov prechádzali troma súťažnými levelmi – zo 
šiestej ligy (I. trieda ObFZ Humenné) cez krajskú piatu 
ligu Vihorlatsko-Dukelskú skupinu (VsFZ Košice) do 
štvrtej ligy skupiny Sever. Zdá sa, že v súťaži ako štvr-
toligista sa pomaličky aklimatizovali, čo ocení najmä 
humenský fanúšik futbalu. 
FK HE – Záhradné 1:2 (1.), FK HE – Šariš. Michaľany 
1:2 (2.), Radvaň n/L. – FK HE 0:0 (3.), FK HE voľno 
(4. – Vyšný Mirošov odstúpený zo súťaže), Zámutov 
– FK HE 2:1 (5.), FK HE – Dlhé Klčovo 6:1 (6.), 
Ľubotice – FK HE 1:2 (7.), FK HE – Raslavice 2:2 (8.), 
Medzilaborce – FK HE 1:1 (9.), FK HE – Pakostov 2:0 
(10.), Kračúnovce – FK HE 3:0 (11.), FK HE – Spiš. 
Podhradie 1:0 (12.), Fintice – FK HE 1:3 (13.).
Jesenná časť IV. ligy má pred sebou ešte dve súťažné 
kolá, 30. 10. a 6. 11. 2016. Doma už našich futbalis-
tov neuvidíme. Túto nedeľu 30. októbra vycestujú 
humenskí futbalisti na zápas 15. kola do chladnejšej 
oblasti krajiny. Na pôde družstva FK Vysoké Tatry, 
ktorý má domovský stánok na futbalovom štadióne 
v Kežmarku by mohli v zápase so začiatkom o 14. ho-
dine zopakovať trojbodové víťazstvo, keďže Tatranci 
sídlia rovnako na spodných priečkach tabuľky. Potom 
o týždeň neskôr 6. novembra o 13.30 hod. odohrajú 
posledný duel jesene sezóny 2016/17. Bude to istá 
výzva na trávniku lídra súťaže - ŠK Záhradné. Jarnú 
časť otvorí 19. marec 2017 plánovane o 15. hodine, 
FK Humenné by sa malo predstaviť po zimnej príprave 
v Šarišských Michaľanoch. Ostatné výsledky a tabuľka IV. ligy Sever na strane 15.

„One man show“ v podaní Zdenka Cigána. Štrba sa zo samého dna u nováčika neprestrieľala

Keď sa ešte loptu Zdenka Cigána (vpravo, žlto-modrý dres) 
podarilo M. Miženkovi uchmatnúť. Noro Sališ (druhý zľava, žlto-
modrý dres) v niekoľkých prienikoch strelcovi šiestich gólov 
asistoval. | FOTO MJK

Ani dvojica hráčov súpera, ani golman Vaško (vľavo) nezabránili 
Z. Cigánovi odhaliť poltuctovým gólom svätyňu družstva Štrby. 
| FOTO MJK

Gólové príležitosti sa rodili po krídelných akciách. Takto 
potiahol loptu Peťo Petričko za asistencie J. Andrejka (vľavo). 
| FOTO MJK

Tesne pred skórovaním Z. Cigána v podobe druhého gólu do 
brány Štrby. Brankár Š. Vaško (vpravo v pozadí) sa nešťastiu len 
z diaľky prizerá. | FOTO MJK

Súboj dvoch kapitánov – Vlado Voroňák 
a Maroš Miženko.  | FOTO  MJK

Tréner J. Valkučák (vľavo) aj so svojím 
tímom prekypoval spokojnosťou. Maťo 
Polák (štvrtý zľava) v tom čase ešte 
na striedačke, v 77. min. vystriedal Vo-
roňáka a v závere zápasu poistil výsle-
dok FK Humenné. | FOTO  MJK

Trojica realizačného tímu spod Tatier 
nemala k dispozícii na striedanie nikoho 
a u humenských futbalistov nepochodi-
la.  | FOTO  MJK


