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NEZÁVISLÝ REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK
ROČNÍK: LIII ČÍSLO: 47      19.11.2012  CENA: 0,40 € (kurz 1 € = 30,1260 Sk)

(Jasenovská ulica – za Starým mostom)

TAKÉ CENY 
TU EŠTE NEBOLI

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ

KURACIE 
KRÍDLA 
KURČA 
CHLADENÉ 
BRAVČOVÉ 
KARÉ B/K 

0,85€/kg
1,50€/kg
4,30€/kg

Registrovaná súkromná 
nezi sková organi záci a 
DSS Medzilaborce n.o.

s niekoľkoročnými skúsenosťami
v oblasti sociálnych služieb ponúka: 
pre seniorov a zdravotne postihnutých
možnosť príjemného a nerušeného ži-
vota v zariadení sociálnych služieb
v Medzilaborciach na Ulici cintorínskej
č. 870 alebo v novozrekonštruovaných
priestoroch v krásnom a tichom pro-
stredí v jedno a dvojposteľových izbách
s príslušenstvom v Habure č. 49 za níz-
ku cenu – iba 260 € mesačne

KONTAKT: 057/732 2113

AUTOŠKOLA BENO
Ing. Jaroslav Beňatinský

0905 228 295, 0915 367 900

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB
DRUŽSTEVNÁ 1475, HUMENNÉ

CENA: 330 eur s DPH
Pri platbe v hotovosti 

počas kurzu 
10% ZĽAVA z ceny
Dátum otvorenia kurzu
15.11.2012 o 14,30hod.



Spoločnosť Twista v Humennom má problémy s výrobou.
Už tretí mesiac sú zamestnanci firmy doma za 60 per-
cent zo mzdy. Ich obavy, že stratia prácu vyhrotil fakt,
že im zamestnávateľ nevyplatil mzdu za mesiac október.
Výplatný termín bol v pondelok 12. novembra, ale ani v
piatok zamestnanci výplatu (170 - 250 eur, podľa cha-
rakteru práce) nemali na svojich účtoch. Potvrdil to La-
dislav Vinkler, predseda základnej organizácie Odboro-
vého zväzu energetikov a chemikov VSV Humenné. 
Spoločnosť Twista, s.r.o., sídli v priemyselnom parku Che-
mes a zaoberá sa úpravou a spriadaním textilných vlá-
kien a výrobou nití a textilného tovaru. V súčasnosti za-
mestnáva 120 zamestnancov, z ktorých 95 percent tvo-

ria ženy. Firmu vlastní talianska spoločnosť Marioboselli
Yarns S.P.A. so sídlom v Miláne. 
Podľa zverejnených informácií má spoločnosť Twista dlh
voči Sociálnej poisťovni aj dodávateľovi energií v prie-
myselnom parku. Na výrobné stroje má záložné právo
banka, ktorej spoločnosť nesplatila úver spred štyroch
rokov. 
Podľa informácií, ktoré zverejnil denník Korzár, má spo-
ločnosť Annaba Group, ktorej prepojenie s Mariobosel-
li Yarns nie je známe, záujem reštrukturalizovať dlhy a
zachovať výrobu v Humennom. Rátajú s reštartovaním
výroby začiatkom decembra. V utorok 20. novembra ma-
jú zainteresované strany rokovať v Bratislave.      -lop-
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MsKS Humenné
* 23.11.-19.12. – Photo art spektrum
– Dedina – výstava (výstavná miest-
nosť, vernisáž o 16.00 hod.)
* 24.11. – Nedvědovci – koncert bra-
tov Nedvědovcov (divadelná sála,
19.00 hod., vstupné 15 €)

Vihorlatské osvetové stredisko 
* 19.10.-19.11. – AMFO 2012 – ce-
loslovenská výstava k súťaži ama-
térskej fotografie (výstavná sieň
MsKS)
* 19.10.-19.11. – Pohľad z okna – vý-
ber z fotografií 5 humenských foto-
grafov 
* 16.11. – Zemplín špiva – súťaž det-
ských spevákov
NOSTALGIA music pub Humenné
* 24.11. – Stepaside + Jack The Bear
(koncert v The club) 

MsKOS Snina
* 19.11. – Detské kočovné divadlo
DRaK – divadelné predstavenie pre
školy 
* 22.11. – Katarínske posedenie pre
jubilantov (spoločenská sála, 14.00
hod.)
* 23.11. – Gerbócova literárna Sni-
na – vyhodnotenie 11. ročníka liter.
súťaže (Dom Matice slovenskej, 17.00
hod.)

Kino FAJN Humenné
* 20.-21.11. – Twilight sága: Úsvit 2.
časť (2D)
Začiatok predstavení o 19.30 hod.
* 22.11. – Paranormal activity 4 (2D)
Začiatok predstavenia o 20.00 hod.
* 23.11. – Paranormal activity 4 
Začiatok predstavenia o 19.30 hod.

Kino CENTRUM Snina
* 20.11. – Polski film  
Začiatok predstavenia o 19.30 hod.

Správa rekreačných a športových
zariadení Humenné v 47. týždni

Vnútorný bazén (25 m)
Pondelok: 14.00-20.00 hod., Utorok:
8.15-9.00 hod., 13.00-16.00 hod.,
17.30-20.00 hod., Streda: 14.00-
16.00 hod., 17.30-20.00 hod., Štvrtok:
8.15-9.00 hod., 11.00-12.00 hod.,
14.00-16.00 hod., 17.30-20.00 hod.,
Piatok: 11.00-16.00 hod., 17.30-
20.00 hod., Sobota: 9.00-20.00 hod.,
Nedeľa: 9.00-20.00 hod.,
Zimný štadión
Sobota: 13.45-15.45 hod., Nedeľa:
14.30-16.30 hod., 18.15-20.15 hod., 
Sauna
Utorok–Sobota: 14.00-20.00 hod., Ne-
deľa: 10.00-20.00 hod., (muži/ženy)

Humenné – 19.11. – Avicena (Ul. ne-
mocničná), 20.11. – Lúč (Ul. 1. má-
ja), 21.11. – Pri nemocnici (Ul. 1. má-
ja), 22.11. – Media (Ul. družstevná),
23.11. – Sunpharma (Ul. družstevná),
24.11. – Pri fontáne (Nám. slobody),
25.11. – Mária (Ul. krátka)
Lekárne v uvedenom poradí budú za-
bezpečovať prevádzku do 20.00 hod..
V dňoch pracovného pokoja a počas
sviatkov od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 20.00 hod.

Snina – 19.-25.11. – Lekáreň Vihor-
lat (Ul. strojárska) 

Kam za kultúrou

Kina pozývajú

Lekáreň - službaNavždy nás opustili

Humenné
Helena Bercelová, r. n. 1926
Ing. Michal Gildein, r. n. 1933
Andrej Pekala, r. n. 1960
Snina
Gizela Galandová, r. n. 1928
Zuzana Kurucová, r. n. 1919
František Marinič, r. n. 1945
Wolfgang Vohnout, r. n. 1941
Belá nad Cirochou
Pavlina Drotárová, r. n. 1942
Mária Zborajová, r. n. 1927
Dlhé nad Cirochou
Jozef Skvašik, r. n. 1941
Hrabovec nad Laborcom
Margita Kolesárová, r. n. 1940
Hudcovce
Verona Čikotová, r. n. 1929
Kamenica nad Cirochou
Jozef Gajdoš, r. n. 1942
Kamienka
Andrej Sus, r. n. 1945
Kochanovce
Peter Ficik, r. n. 1944
Ulič
Vasiľ Voloch, r. n. 1927
Veľopolie
Andrej Hanc, r. n. 1941
Zbudské Dlhé
Helena Boberová, r. n. 1938

Šport

MESTSKÁ POLÍCIA
SA PRESŤAHOVALA
Mestská polícia v Humennom sa v
uplynulých dňoch presťahovala do
zrekonštruovaných priestorov bu-
dovy, v ktorej sídlila obchodná aka-
démia.  Po  zmene sídla školy minu-
lého roku zostala budova nevyužitá.
Náklady na rekonštrukciu priestorov
pre mestskú políciu činili 184 089
eur. Vedenie mesta sa rozhodlo
mestskú políciu presťahovať z dôvo-
du havarijného stavu krovu a stro-
pu budovy, v ktorej doteraz mestskí
policajti pracovali.   - ml -

Poslancom sa verejná obchodná súťaž nepozdáva 

ZAMESTNANCI TWISTY SÚ DOMA A BEZ VÝPLATY 

www.podvihorlatskenoviny.sk
•spravodajstvo z regiónu a publicistika
•informácie o podmienkach inzerovania 

v našom týždenníku
•archív Podvihorlatských novín

Kedy na Valaškovce
V uvedených termínoch a časoch je
vstup na územie vojenského obvodu za-
kázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia a života.
VVP Kamenica n. Cirochou 
19.11.2012: 8.00-15.00 hod.
20.11.2012: 8.00-21.00 hod.
21.11.2012: 8.00-21.00 hod.
22.11.2012: 8.00-24.00 hod.
23.11.2012: 8.00-12.00 hod.

Poruba pod Vihorlatom
19.11.2012: 8.00-16.00 hod.
20.11.2012: 8.00-14.00 hod.
21.11.2012: 8.00-24.00 hod.
22.11.2012: 8.00-16.00 hod.
26.11.2012: 8.00-15.00 hod.
27.11.2012: 8.00-24.00 hod.
28.11.2012: 8.00-22.00 hod.
29.11.2012: 8.00-22.00 hod.

KR PZ Prešov informuje

ZLODEJA NAŠLA V SPÁLNI  
Z prečinu porušovania domovej slo-
body obvinili policajti z Koškoviec 27-
ročného muža z obce Leles v okrese
Trebišov. Ten v pondelok (12. no-
vembra) dopoludnia vo Vyšnom Hru-
šove pod zámienkou predaja ukra-
jinských cigariet vošiel cez neu -
zamknutú vchodovú bránu na poze-
mok jedného z rodinných domov. Za-
klopal na vchodové dvere a zakričal,
či je niekto doma. Majiteľka domu (39
rokov) sa v tom čase nachádzala na
poschodí. Keď sa nikto neozýval, vo-
šiel dnu k dverám spálne, na ktoré
zaklopal. Keď nikto neotváral, vošiel
do spálne. S úmyslom niečo cenné vy-
hľadať a odcudziť sa v spálni zatvo-
ril, ale stačil sa iba rozhliadnuť a v tom
vošla do spálne majiteľka domu. Na
otázku, čo tu robí, jej zo strachu po-
vedal, že chcel predať cigarety. Žena
ho vyzvala, aby odišiel preč. Násled-
ne majiteľka domu privolala políciu,
ktorá obvineného krátko na to za-
držala. Obvinený je stíhaný na slo-
bode.

NA VYCHOVÁVATEĽKU CHCELI
POUŽIŤ TĹČIK A NOŽNICE

Humenský policajný vyšetrovateľ ob-
vinil v piatok 9. novembra dve 16-roč-
né dievčatá z Michalovského okresu
umiestnené v reedukačnom centre v
Medzilaborciach zo zločinu ublíženia
na zdraví v štádiu prípravy. Na základe
doterajšieho vyšetrovania bolo ziste-
né, že plánovali v období od 3. do 5.
novembra ujsť z reedukačného cent-
ra a k úteku si zabezpečili tĺčik na mä-
so a nožnice. Ujsť plánovali počas no-
ci, pričom tĺčikom chceli omráčiť služ-
bukonajúcu vychovávateľku a ná-
sledne nožnicami ju pichnúť do
krku, aby nekričala a mohli jej vziať
kľúče. K realizácii svojho plánu ne-
pristúpili z dôvodu, že stále zaspali.
Počas kontroly v reedukačnom cent-
re 5. novembra našli pracovníci cent-
ra u jednej obvinenej tĺčik a u dru-
hej nožnice. Obe dievčatá vyšetrova-
teľ zadržal, obvinil a spracoval pod-
net na ich vzatie do väzby. Do roz-
hodnutia o väzbe boli umiestnené do
cely policajného zaistenia. 

LOVIL NA LABORCI BEZ POVOLENIA
Z prečinu pytliactva obvinili hu-
menskí policajti 52-ročného muža z
Humenného. Obvinený Humenčan lo-
vil minulý utorok popoludní na rie-
ke Laborec v Humennom ryby. Žiad-
ne nechytil, nakoľko ho prichytila po-
licajná hliadka. Svojím konaním ne-
oprávnene zasiahol do rybárskeho prá-
va, pretože ryby lovil bez povolenia.
Po zadržaní a obvinení bol umiestnený
do cely policajného zaistenia.

-džob-

NEMALI DOKLADY 
Policajti OHK PZ Zboj objavili 12. no-
vembra o 20.45 hod. v lesnom poraste
v katastrálnom území obce Zboj 26-
ročného Somálčana a 24-ročného Su-
dánca bez cestových dokladov. Za
účelom zistenia totožnosti boli muži
predvedení na oddelenie. Keďže pre-
kročili štátnu hranicu z Ukrajiny na
Slovensko neoprávnene, do ďalšieho
rozhodnutia boli muži umiestnení v
miestnosti pre dočasne umiestnených
cudzincov na OHK PZ Zboj.
Ďalších štyroch príslušníkov Afga-
nistanu (ženu, muža a dve deti vo ve-
ku 4 a 2 roky) objavili policajti z Od-
delenia hraničnej kontroly PZ Ubľa
na štátnej ceste v obci Dúbrava. Všet-
ci štyria boli bez cestovných dokla-
dov a na území Slovenska sa zdržia-
vali neoprávnene. Keďže cudzinci pre-
javili úmysel požiadať o azyl na úze-
mí SR, boli prevezení do Záchytné-
ho tábora v Humennom za účelom
ďalšieho azylového konania. O prí-
padoch informovala hovorkyňa Ria-
diteľstva hraničnej polície v Sobran-
ciach Agnesa Kopernická.       -frn-

Aj keď sa sninskí poslanci stotožni-
li so zámerom odpredať nevyužívaný
pozemok medzi gymnáziom a ZŠ na
Ulici 1. mája za účelom výstavby ná-
kupného centra ešte v lete, schváli-
li podmienky verejnej obchodnej sú-
ťaže a následne aj predaj pozemku ví-
ťazovi súťaže, s odstupom času by
niektorí poslanci súťaž najradšej
zrušili. Výsledky súťaže na ostatnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva
spochybnil poslanec Jaroslav Regec,
ktorý si myslí, že došlo k viacerým po-
rušeniam.
O pozemok o výmere takmer 9-tisíc
m2 sa vo verejnej obchodnej súťaži
uchádzalo 5 záujemcov. Komisia po
oboznámení sa s ponukami odporú-
čala uchádzačom doplniť ich ponu-
ky vzhľadom na to, že ich zámery za-
sahovali aj do pozemku, ktorý žiaden
z nich nevlastnil. Na ďalšom zasad-
nutí však väčšina členov komisie hla-
sovala za zrušenie súťaže a vypísa-
nie novej, nakoľko neboli splnené pod-
mienky súťaže. Primátor Štefan Mi-
lovčík sa však rozhodol vyhodnotiť sú-
ťaž v prospech uchádzača, ktorý pred-
ložil najvyššiu cenovú ponuku. Po-
slanci následne na svojom zasadnu-
tí v októbri predložený návrh s ví-
ťaznou ponukou doplnenú o kúpno-
predajnú zmluvu v zmysle vyhláse-
nej verejnej obchodnej súťaže schvá-
lili. Podľa poslanca Regeca bolo ale
rozhodnutie komisie zrušiť súťaž
správne a pre vedenie mesta malo byť
zaväzujúce. V dôvodovej správe, kto-
rú predložil, poukázal na rozpor pri
vymenovaní a chápaní činnosti a
kompetencií komisie určenej na otvá-
ranie obálok a vyhodnotenie ponúk.
Tá podľa neho bola menovaná v sú-

lade so všeobecne záväzným naria-
dením o zásadách hospodárenia s ma-
jetkom mesta, na základe ktorého je
len poradným orgánom. „Vymeno-
vanie komisie nie je ale v súlade s oz-
námením o vyhlásení verejnej ob-
chodnej súťaže schválenej zastupi-
teľstvom. Tam sa nehovorí, že činnosť
komisie bude v zmysle tohto VZN. Z
uvedeného vyplýva, že rozhodnutie
komisie malo byť definitívne a takto
predložené aj mestskému zastupi-
teľstvu,“ vysvetlil Regec, podľa kto-
rého mal primátor toto rozhodnutie
rešpektovať. Primátor oponoval, že ob-
chodná verejná súťaž prebehla v pro-
spech mesta, ktoré sa ani nenádeja-
lo, že predá taký pozemok za tak vý-
hodných podmienok. 
Regec tiež upozornil, že uchádzač s
najvyššou ponúkanou cenou doposiaľ
nepodpísal kúpno-predajnú zmluvu
a v mejli právny zástupca spoločnosti
spochybnil aj podmienky obchodnej
verejnej súťaže s odôvodnením, že sú-
časný pozemok nemá vlastnosti
umožňujúce výstavbu obchodného
centra. Rovnako spochybnil aj zmluv-
nú pokutu vo výške 330 000 eur, kto-
rá je naviazaná na skutočnosť, že in-
vestor postaví obchodný dom podľa
plánu predloženého v ponuke. Práv-
nik samosprávy Ján Paľovčík infor-
moval, že investor kúpno-predajnú
zmluvu podpíše v zmysle podmienok
vyhlásených vo verejnej obchodnej sú-
ťaži. „V podmienkach sa uvádza, že
k podpisu zmluvy dôjde do 30 dní od
schválenia zmien územného plánu.
Som názoru, že súťaž bola v súlade
s obchodnými podmienkami,“ uvie-
dol Paľovčík. Podľa prednostky mest-
ského úradu Jany Rosičovej bol ma-

teriál na schválenie výsledkov ob-
chodnej verejnej súťaže poslancom
pripravený v dobrej viere a s tým, že
je v súlade so zákonom. „Nevidím dô-
vod, aby úrad sám seba kontroloval.
Stotožnili ste sa materiálom, čo pre
úrad znamenalo, že je to v poriadku,“
dodala. 
Pôvodný návrh zrušiť obchodnú ve-
rejnú súťaž poslanec Jaroslav Regec
nakoniec nepredložil a poslanci sa sto-
tožnili s jeho pozmeňujúcim ná-
vrhom, aby mestský úrad do 26. no-
vembra vypracoval komplexnú práv-
nu analýzu na riešenie vzniknutého
stavu v predmetnej obchodnej súťaži
a preveril možnosti zrušenia verejnej
obchodnej súťaži. Zároveň požiadal o
vymenovanie komisie zloženej z po-
slancov na posúdenie všetkých okol-
ností týkajúcich sa súťaže. Právna ana-
lýza a zápisnica z posúdenia komisie
by mali byť poslancom predložené na
najbližšie zasadnutie.                -frn-

Zabával sa odlamovaním spätných zrkadiel
Polícia obvinila 33-ročného Andreja z okresu Snina z poškodzovania cudzej
veci. Políciu o tom informoval občan, ktorý videl konanie obvineného. Brati-
slavská policajná hovorkyňa Petra Hrášková informovala, že muža v sobotu
ráno policajti zadržali. Ten sa na Gercenovej ulici v Petržalke pokúšal vylo-
miť ľavé spätné zrkadlo na Škode Fabia, poškodil pri tom plastový rám zrkad-
la a poškriabal ľavé predné dvere na aute. Majiteľovi auta spôsobil škodu
približne 200 eur. Polícia následne zistila, že 33-ročný Andrej na tej istej uli-
ci poškodil aj ďalšie dve vozidlá. Na Peugeote 307 a na vozidle značky Dae-
woo Nexia odlomil ľavé spätné zrkadlá, ktorými poškodil sklené výplne pred-
ných dverí. Dvere jedného z áut dokonca odlomeným zrkadlom doškriabal.
Obom majiteľom spôsobil škodu približne 300 eur. Polícia zadržaného muža
predviedla na obvodné oddelenie, kde ho po vykonaní procesných úkonov ob-
vinila a spisový materiál predložila s návrhom na podanie obžaloby proku-
rátorovi. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému Andrejovi trest odňatia
slobody na jeden rok.                                                                   -sita-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom organizuje 20. a 21. no-
vembra 6. Burzu práce a informácií. Uskutoční sa v priestoroch Domu kul-
túry v Humennom a zameraná bude na poskytovanie informácií o možnos-
tiach regionálneho trhu práce, sprostredkovanie zamestnania a prezentáciu
stredných odborných škôl a samotného úradu práce. V utorok dopoludnia
bude na programe prezentácia stredných škôl z Humenného, Sniny, Stráž-
skeho a Michaloviec. V stredu budú zamestnávateľské subjekty prezento-
vať voľné pracovné miesta. Priestor na prezentáciu dostanú aj vysoké ško-
ly a iné vzdelávacie inštitúcie.           - ra - 

Trénovali s Maljutkou
Vo výcvikovom priestore v Kamenici
nad Cirochou (Valaškovce) sa minu-
lý týždeň konalo cvičenie. Strelci – ope-
rátori z prešovskej a topoľčianskej me-
chanizovanej brigády Ozbrojených síl
SR trénovali streľbu protitankovými
riadenými strelami 9M14, ktoré pozná
generácia absolventov základnej vo-
jenskej služby pod názvom Maljutka.
Podľa informácie hovorcu ozbrojených
síl Milana Vargu strelci vyslali sme-
rom k terčom vzdialených vyše 1 700
m takmer osem desiatok striel. Mal-
jutka je sovietska protitanková riadená
strela prvej generácie, ktorej prvé ver-
zie zaviedli do armádnej výzbroje po
roku 1963.                             -ml-

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ

Firmu TELELUK 
Servis a kníhviazačstvo 

LAMISTA 
nájdete v nových 

spoločných priestoroch 
na Ul. Štefánikovej č. 4
(pod nadjazdom pri kruhovom objazde

Štefánikova - Staničná ulica). 
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Združenie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím KRTKOVČATÁ v
Humennom tohto roku oslavuje 15.
narodeniny. V narodeninovom duchu
sa niesol aj nedeľňajší XV. ročník me-
dzinárodného benefičného koncertu
Sme iní, nie horší. Divadelnú sálu hu-
menského Domu kultúry zaplnili čle-
novia, sympatizanti, priatelia a hos-
tia združenia. V emotívne ladenom
programe sa okrem domácich účin-
kujúcich predstavili aj hostia  z Čiech,
Poľska, Ukrajiny a Bulharska. Be-
nefičný koncert sa konal pod zášti-
tou Rotary klubu Humenné, ktorý ve-
noval Krkovčatám finančný dar vo vý-
ške 1 000 eur. Podujatie bolo reali-
zované s finančnou podporou Mi-
nisterstva kultúry SR. Hlavnými
sponzormi podujatia boli Slovenské
elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
spoločnosť Andritz a mestský úrad.
Program tradične  uvádzala a spevom
obohatila Humenčanka Lenka LeRa

Salmanová. Spoluorganizátormi bo-
li CSS Garden Humenné, ŠZŠ na Tře-

bíčskej ulici v Humennom, Obecný
úrad Ptičie a CVČ Dúha.      - lop -

V ZNAMENÍ 15. NARODENÍN
Riaditeľ Mestského kultúrneho a
osvetového strediska v Snine Daniel
Andráško pripravil na budúci rok no-
vý plán kultúrnych akcií organizo-
vaných v meste. O svojich zámeroch
informoval poslancov parlamentu
na ich ostatnom zasadnutí začiatkom
novembra. Kým tohto roku sa počet
akcií, na ktorých sa sninská „kas-
ka“ podieľala, pohyboval okolo osem-
desiatky, v budúcom roku by ich po-
čet mal byť zredukovaný. Dôvodom
podľa riaditeľa MsKOS sú neposta-
čujúce finančné prostriedky i chý-
bajúce ľudské zdroje. V správe, kto-
rú predložil poslancom, informoval,
že mestské kultúrne a osvetové
stredisko má na organizovanie kul-
túrnych podujatí už asi 15 rokov stá-
le rovnaký rozpočet vo výške 30-ti-
síc eur. „Táto suma sa nemení, ho-
ci aktivít v tejto oblasti pribúda a ce-
ny za tovary, výkony a služby stú-
pajú. Ich príprava a realizácia kla-
die veľké nároky na čas a zamest-
nancov,“ informoval Andráško. Po-
ukázal tiež na to, že pred pätnásti-
mi rokmi pracovalo v mestskom kul-
túrnom stredisku 19 ľudí, pričom po-
dujatí bolo menej. „Dnes je to iba 10
ľudí a počet akcií pribudol. Čo je naj-
horšie, výrazne sa zvýšila byrokra-
cia a administratívna náročnosť čin-
ností, čo zaberá veľa času. Pri or-
ganizovaní tohtoročného festivalu
Rock pod kameňom sa to prejavilo vy-

puklejšie.“ Andráško upozornil po-
slancov, že nie je možné doneko-
nečna pridávať do plánu nové kul-
túrne podujatia a že subjekty neus-
tále prichádzajú s novými iniciatí-
vami, na ktorých sa spolupodieľajú.
Značná časť zamestnancov tak ne-
má vyčerpané dovolenky a má de-
siatky hodín nadčasov. Aj z tohto dô-
vodu sa MsKOS rozhodlo vypustiť z
plánu akcií organizáciu napríklad fol-
klórneho festivalu, festivalu Rock pod
kameňom a tiež spojiť oslavy Dňa
mesta spolu s otvorením kaštieľa v
júni budúceho roka. S týmto návrhom
sa poslanci nestotožnili a rovnako po-
nechali v kompetencii mestského kul-
túrneho strediska aj organizáciu
rockového festivalu. 
Menej náročná na organizáciu je „ku-
povaná kultúra“, no podľa slov An-
dráška je pre mestské kultúrne
stredisko riziková. „Snina má malý
potenciál návštevníkov a my nízky
rozpočet na to, aby sme mohli sup-
lovať prípadné finančné straty. Ne-
môžeme si dovoliť, že budeme na ku-
povanú kultúru doplácať pre ne-
záujem divákov. Kultúrne vystúpe-
nia sú drahé a vstupné tým pádom
vysoké. Ľudia v Snine majú nieke-
dy existenčné problémy a na kultú-
ru im už neostáva,“ vysvetlil riadi-
teľ MsKOS, podľa ktorého trafiť sa
do chuti diváka pri výbere umelcov
je neraz umenie.                    -frn-

CHÝBAJÚ ĽUDIA I PENIAZE 

MESTO SEČOVCE VYHLASUJE
1. obchodnú verejnú súťaž 

o najlepší návrh kúpno – predajnej zmluvy 
na predaj majetku Mesta Sečovce 

konkrétne: bytu č. 19, 7. poschodie, nachádzajúceho sa na Obchodnej
ulici v obytnom dome súp. č. 29, vchod 71, s príslušenstvom, vybudova-
ného na parc. č. 1532 a spoluvlastníckeho podielu 7063/231404 na spo-
ločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho po-
dielu k pozemku, parc. č. 1532 v k.ú. Sečovce, obec Sečovce, okr. Trebi-
šov, vedeného na LV č. 2724 (celková podlahová plocha bytu 70,63 m2,
pozemok 13,16 m2).

2. obchodnú verejnú súťaž 
o najlepší návrh kúpno – predajnej zmluvy 

na predaj majetku Mesta Sečovce 
konkrétne: budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
SNP, okres Trebišov, vybudovanej na parcele registra „C“, parc. č. 1784,
súpisné číslo 807, vedenej na LV č. 2724, druh stavby: požiarna zbrojni-
ca s príslušenstvom a pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom úze-
mí Sečovce, obec Sečovce, ulica SNP, okres Trebišov, parcela registra „C“,
parc. č 1784, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na
LV č. 2724, s výmerou 399 m2. 

Podmienky OVS sú v plnom znení zverejnené na úradnej tabuli a na in-
ternetovej stránke mesta Sečovce www.secovce.sk v sekcii Samospráva –
Úradné oznamy, zámery na prevody majetku. Bližšie informácie o OVS
a o prípadnej obhliadke majetku mesta, na ktorý sa súťaže viažu, je
možné získať do 23.11.2012 do 12.00 hodiny na MsÚ Sečovce.

26. november 1944 - 68. výročie oslobodenia Medzilaboriec

DNI MESTA MEDZILABORCE
23. november 2012

8.00 hod. Laborecké trhy (Ulica A. Warhola)
14.00 hod. Spomienkové oslavy oslobodenia mesta (veľká zasadačka MsÚ)
14.30 hod. Pietny akt kladenia vencov
16.00 hod. Vernisáž výstavy Vianočné variácie (Dom kultúry)
17.00 hod. Miss MŠ okresu Medzilaborce (Dom kultúry)

24. november 2012
Laborecké trhy (Ulica A. Warhola)

Srdečne vás všetkých pozývame.

Lekárska služba prvej pomoci (po-
hotovosť) v Medzilaborciach je pod-
ľa jej poskytovateľa málo využívaná
a preto je v strate. Z toho dôvodu Ne-
mocnica A. Leňa v Humennom ako
jej prevádzkovateľ požiadala mesto
Medzilaborce o príspevok na prevá-
dzku LSPP na tento rok vo výške 5
a pol tisíc eur. Mestskí poslanci na
svojom ostatnom zasadnutí schváli-
li na tento účel 1 500 eur. 
V súčasnosti lekárske ošetrenie pre
dospelých v rámci Lekárskej služby
prvej pomoci v Medzilaborciach po-
skytuje 7 všeobecných lekárov, kto-
rí majú s Nemocnicou A. Leňa v Hu-
mennom uzatvorený zmluvný vzťah.
Podľa informácie Zuzany Gajdošíko-
vej, hovorkyne spoločnosti Svet zdra-
via, pod ktorú spadá humenská ne-
mocnica,  na jedného lekára pripa-
dá v priemere 4 až 5 služieb mesač-
ne. Lekárska starostlivosť je zabez-
pečená v pracovný deň v čase od 16.
do 20. hodiny a cez víkendy a sviat-
ky v čase od 8. do 18. hodiny. Dets-
kú LSPP zabezpečujú 3 pediatri. Na
jedného lekára pripadá v priemere 10
až 12 služieb mesačne. Starostlivosť
je vo všedný deň zabezpečená ako
služba mimo pracoviska v čase od 16.
do 20. hodiny a počas víkendov a

sviatkov v čase od 8. do 13. hodiny
ako služba na pracovisku a od 13.
do18. hodiny mimo pracoviska. „Po-
čet ošetrených pacientov je veľmi níz-
ky, preto je LSPP v Medzilaborciach
pravidelne každý mesiac v strate,“
konštatovala Gajdošíková. Ako ďalej
uviedla, podľa platnej legislatívy by
Lekárska služba prvej pomoci v Me-
dzilaborciach ani nemusela fungovať.
„V súlade s platným nariadením vlá-
dy SR z roku 2008 o verejnej mini-
málnej sieti poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti by mal byť na 100
000 obyvateľov minimálne jeden po-
skytovateľ LSPP pre dospelých a pre
deti a dorast minimálne jeden po-
skytovateľ LSPP na 50 000 obyvate-
ľov. Z tohto dôvodu by súčasná LSPP
v Medzilaborciach ani nemusela fun-

govať,“ konštatovala. Medzilaborce by
tak boli jediným okresným mestom
v kraji, kde by nefungovala LSPP. 
„V  súčasnosti je LSPP v Prešovskom
kraji v každom okrese, aj keď je nad
rámec verejnej minimálnej siete po-
skytovateľov zdravotnej starostlivos-
ti,“ konštatoval Konštantín Oršuľak
z odboru zdravotníctva PSK. Zároveň
informoval, že „v prípade dobrej do-
pravnej a časovej dostupnosti môže
lekár samosprávneho kraja vydať po-
volenie na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti LSPP pre dospelých a
pre deti a dorast pre dva susedné
okresy v rámci samosprávneho kra-
ja s miestom prevádzkovania v jed-
nom z nich.“ 
Okres Medzilaborce mal v čase mi-
nuloročného sčítania 12 450 trvalo
bývajúcich obyvateľov. Z celokraj-
ského pohľadu bol v okrese zazna-
menaný najvyšší index starnutia. Ob-
čanom medzilaborského regiónu by
Lekárska služba prvej pomoci urči-
te chýbala, o to viac, že v Medzila-
borciach od minulého roku nefunguje
nemocnica. Najbližšia nemocnica je
v Stropkove. Z niektorých obcí Me-
dzilaborského okresu je do Stropko-
va takmer 50 kilometrov.       

- lop - 

STRATOVÁ, ALE POTREBNÁ 

V úvode koncertu Krtkovčatá odo-
vzdali kyticu E. Feretovej, ktorá ich
zásobuje sladkosťami a M. Volo-
šinovej (na snímke), ktorá im dlhé
roky pomáha materiálne aj du-
chovne. Obidve dámy v týchto
dňoch oslavujú životné jubileá. 

Koncert otvorili organizátori 
s piesňou Leto za mlada

Krtkovčatá sa predstavili minimuzikálom Narodeniny. Emotívnou bod-
kou bola pieseň Aleluja v podaní Lenky LeRy Salmanovej. 

Prezident Rotary klubu Humenné P. Mihaľko odovzdal
predsedovi združenia Krtkovčatá V. Gocovi symbolický
šek v hodnote 1 000 eur. 

P O S T A R Á M E   S A
Je čas na slušnú jeseň života 
– toľko si každý z Vás zaslúži
Predstavujeme Vám novú formu 
poskytovania starostlivosti  
pre seniorov a tých, ktorí to potrebujú.
Zabezpečíme  stravu, upratovanie, dopravu k lekárovi a ostatné služby.
Chcete vedieť viac?

0905 700869, 057/ 7784797   postaramesa@gmail.com

w w w. p o d v i h o r l a t s k e n o v i n y. s k
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PRIJAL ICH POSLANEC BUNDESTAGU  

Zámer projektu: podpora vybraných zamestnávateľov (oprávnených žiadateľov) vrá-
tane zamestnávateľov z oblasti cestnej dopravy, ktorí vytvoria nové pracovné miesto
na plný úväzok a obsadia ho uchádzačom o zamestnanie z vymedzenej cieľovej sku-
piny.

Oprávnený žiadateľ (zamestnávateľ):  
Zamestnávateľ – podnikateľ, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby, občianske združenia a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) čin-
nosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu alebo
realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť.

Cieľová skupina projektu: uchádzaného miesta: ide o vytvorenie nového pracov-
ného miesta na plný pracovný úväzok na dobu určitú (minimálne na 18 mesiacov) ale-
bo na dobu neurčitú, na ktoré sa poskytuje príspevok počas 12 mesiacov.  Následne
je zamestnávateľ  povinný udržať podporené pracovné miesto po uplynutí 12-mesač-
nej doby poskytovania príspevku ešte počas najmenej 6 mesiacov. 

Charakteristika poskytovaného príspevku: zamestnávateľovi bude mesačne posky-
tovaný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov prijatých zamestnancov, vo vý-
ške 90% z  celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 456,54 eur mesačne. 

Úrad PSVR Humenné plánuje pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (zamestnávateľov) v rámci NP XXI realizovať informačné stretnutie v 1. de-
cembrovom týždni 2012. 
Záujemcovia, nahlasujte účasť na stretnutie najneskôr do 30.11.2012 na tel.: 057/2440
457, alebo elektronicky: adriana.turcovska@upsvr.gov.sk.

Informácie o projekte nájdete: www.upsvar.sk, v sekcii „Výzvy“.

V rámci projektu Spojitosť jazykovej
a odbornej prípravy v európskom
kontexte absolvovalo 11 študentov
Strednej priemyselnej školy v Snine
mobilitnú stáž v Berlíne. Okrem úloh,

ktoré vyplývali zo samotného pro-
jektu, spoznávali aj krajinu a jej hlav-
né mesto Berlín. Dominanty mesta
ako Brandenburská brána, televíz-
na veža či návšteva Židovského mú-

zea, múzea Pergamon a Charlotten-
burg schloss boli silným zážitkom. Po-
sledný deň pobytu bol slávnostný.
Študentov spolu s učiteľmi prijal v
nemeckom Bundestagu spolkový
poslanec Max Lehmer. Po dôslednej
bezpečnostnej kontrole nasledovala
prehliadka spolkového parlamentu s
osobným výkladom poslanca, ktorý
skupinke ukázal pôvodné, historic-
ké časti, ale aj súčasné rokovacie prie-
story. Po ich prehliadke študenti v za-
sadacej miestnosti besedovali s po-
slancom Lehmerom na tému bu-
dúcnosť Európskej únie a zaujíma-
li ho najmä názory mladých ľudí na
to, v čom musí nastať zmena, kam
má smerovať EÚ a aké je ich mies-
to v celom systéme.

-rom-

Tradičný Strieborný podvečer pre ju-
bilantov obce Kamienka tohto roku sa-
mospráva organizovala v spoluprá-
ci so základnou organizáciou ZŤP. Vo
vyzdobenej sále hostí privítal starosta
obce Ing. Benjamín Blaha. Po sláv-
nostnom príhovore a gratuláciách sa
zúčastnení jubilanti zapísali do obec-
nej kroniky a bola im odovzdaná ma-
lá pozornosť. K neopakovateľnej at-
mosfére podujatia prispeli kultúrnym
programom deti z MŠ pod vedením
riaditeľky Anny Škubovej  a členovia

speváckej skupiny Kamienčanka,
ktorá vznikla pri novozaloženej or-
ganizácii Jednoty dôchodcov v Ka-
mienke.  Po podaní slávnostného me-

nu veselá nálada pokračovala do ne-
skorých večerných hodín.

Agnesa Fecenková 

Oslávencov potešila aj Kamienčanka

NA VÝMENE SKÚSENOSTI
Približne tridsaťčlenná skupina pedagógov, poslancov mestských a obec-
ných zastupiteľstiev, starostov obcí,  pracovníkov verejnej správy a drob-
ných podnikateľov z okresov Humenné, Snina a Vranov nad Topľou v sprie-
vode poslanca Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Ivana Hoptu, CSc.,
navštívila v minulých dňoch bieloruské mesto Brest. Hostia z nášho re-
giónu navštívili  školské zariadenia počnúc materskými  a  strednými ško-
lami a končiac Brestskou štátnou univerzitou, kde ich prijal rektor uni-
verzity. Predstavitelia všetkých typov škôl hľadali možnosti vzájomnej spo-

lupráce. Veľký záujem u hostí zo Slovenska mala prehliadka športových
objektov, ktoré sú na takej kvalitatívnej úrovni, že ďaleko prevyšujú aj špor-
tové zariadenia v našom hlavnom meste. Veľkým dojmom na členov slo-
venskej delegácie zapôsobila aj prehliadka Brestskej pevnosti, ale aj ná-
všteva pravoslávneho či katolíckeho  kostola.  Ukazuje sa, že Bielorusko,
ako slovanská krajina, má čo ponúknuť aj občanom zo Slovenska, pričom
u strednej a staršej generácie neexistuje ani jazyková bariéra.                                                    

- na - 
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Starí Mayovia vybudovali v hlbinách stre-
doamerického pralesa najrozvinutejšiu ci-
vilizáciu v novom svete. Jedným z ich naj-
žiarivejších výdobytkov bol komplexný
kalendár, ktorý presnosťou dodnes uchva-
cuje astronómov. Zakladá sa na myšlien-
ke, že ľudské dejiny pozostávajú zo štyroch
vekov, takzvaných dlhých počtov. Podľa
niektorých interpretácií znovuzrodeniu
sveta do nového veku predchádza živelná
katastrofa, ktorá predchádzajúci vek ukon-
čí. Štvrtý vek sa podľa nášho kalendára za-
čal 11. augusta 3114 pred naším letopoč-
tom. Skončí sa 21. decembra 2012. Kon-
com roka 2012 sa odborníčke na mayské
štúdie Chel Manuovej dostane do rúk zrej-
me najvzácnejšia mayská pamiatku na sve-
te – kniha, v ktorej pisár opisuje úpadok
kedysi slávneho mayského mesta. Mohla
by dať odpoveď na otázku, prečo sa Mayo-
via koncom prvého tisícročia utiahli z veľ-
kých miest do pralesa, prestali stavať chrá-
my, stély a spisovať knihy. V rovnakom ča-
se Los Angeles paralyzuje neznáma nevy-
liečiteľná choroba. Spôsobuje insomniu,
nakazení nedokážu zaspať. Nikto sa jej ne-
vie ubrániť, šíri sa rýchlo ako chrípka a
zabíja účinne ako ebola. Do boja s ňou sa
pustí jeden z najlepších odborníkov na pri-
ónové choroby Gabriel Stanton. Je náho-
da, že mayská pamiatka aj choroba sa v
meste objavili len niekoľko dní pred 21. de-
cembrom 2012, keď podľa niektorých in-
terpretácií mayského kalendára zanikne
svet, ako ho poznáme? Nečaká nás rov-
naký osud, pred akým varuje pisár? Stan-
ton a Chel musia spojiť sily, kým je čas.                                                          

* * * * * * * * * * * * * *
Hľadáte skutočnú lásku? Máte partnera
a nie ste si istí, či je ten pravý? Prečo sú
obľúbení partneri narodení v znamení Ra-
ka a prečo sú ťažkosti s Kozorožcom? Ak
hľadáte odpovede na tieto otázky, pomô-
že vám astrologický sprievodca, ktorý uka-
zuje nielen klady, ale aj možné úskalia spo-
jení jednotlivých znamení zverokruhu.

-leš- 

N O V I N K Y IKARu

S úžasom som sa dočítal v regionál-
nych  novinách, ako som prispel ro-
dine z Brekova v ich finančnej núdzi.
Navštívil ma pán Kašo a vyrozprával
mi srdcervúci príbeh Rómky z Pod-
skalky, ktorá žije v Snine. Pri neho-
de prišla o dieťa, zhorel jej byt, utrpe-
la  popáleniny na tele a ohoreli jej aj
vlasy. Povedal, že jej ide kúpiť ku-
chynský riad, že už naň prispeli aj po-
slanci Druga a Ferko, a keďže po-
máham kade komu, tak by som mal
prispieť aj tej nešťastnej a obetavej
matke. Tak som prispel. A dokonca
najviac. Ale adresát pomoci sa zme-
nil bez môjho vedomia. Nikdy by som
ale neprispel špekulantom z Breova,

ktorí ohrozovali život ešte nenarode-
ného dieťaťa, len aby zneužili anglický
sociálny systém a na tom zarobili. An-
glické úrady urobili správnu vec, že
rodine, ktorá sa nevie postarať o de-
ti a spí v aute, deti odobrali. To úplne
schvaľujem. Mysleli si, že keď budú
spať v aute so ženou vo vysokom štá-
diu tehotenstva, tak anglické úrady
im hneď pridelia byt a finančne ich
zabezpečia. Viem, že rodina tiež po-
žiadala obec o pôžičku na kúpu pe-
ce, ktorú v lete predala, lebo ju ne-
potrebovala. A humenský pán „Roz-
boril“ žobre peniaze pre takúto rodi-
nu.
Ing. Milan Mňahončák, podvedený

Návštevníci cintorínov v Medzila-
borciach počas sviatku Všetkých
svätých si určite všimli zmeny, kto-
ré nastali v areáloch. V priestoroch
starého cintorína mesto v  októbri za-
bezpečilo výrub 5 líp veľkolistých a
jedného agáta bieleho. Predmetné
stromy ohrozovali bezpečnosť a zdra-
vie občanov a poškodzovali hrobové
miesta. Návštevníkom mestského
cintorína na Ulici cintorínskej sa pri
vstupe naskytol pohľad na osvetlenú
a hlavne presvetlenú časť areálu a
upravené okolie cintorína. Mesto
svojpomocne upravilo odvodňovací
kanál pri cintoríne. Na jeho úpravu
sa použili betónové panely z rozo-
bratého oplotenia pri futbalovom
ihrisku a betónové kocky. Ukončené
bolo nové betónové oplotenie na

rozšírenom cintoríne. Na základe
požiadaviek občanov a súhlasu mest-
ského zastupiteľstva bol zrealizova-
ný výrub 21 tují, ktoré boli staré, po-
škodzovali a znečisťovali hrobové
miesta. Práce sponzorsky vykonala fir-
ma Martina Bicka. Odstránením
starých tují sa presvetlil vstup do
areálu a celý priestor v okolí hrobo-
vých miest v blízkosti Domu smút-
ku. V rámci náhradnej výsadby bo-
lo vysadených 50 nových tují. Mes-
to v spolupráci s firmou Eltodo
Osvetlenie s.r.o. Košice zrealizovalo
nové osvetlenie chodníka v starej čas-
ti cintorína a pred domom smútku.
Po dlhých rokoch je vyriešený problém
vstupu do domu smútku vo večerných
hodinách.     

- drib - 

Humenský „Rozboril“ podvádza 

Mesto vyhlási novú súťaž
ZVEĽADENÝ A OSVETLENÝ CINTORÍN

ŠKOLILI 
STAROSTOV

Od doby vzniku Slovenskej republiky
každá vládna garnitúra zápasila so zdô-
vodňovaním rôznych ekonomicko – fi-
nančných káuz spájaných s neekono-
mickým nakladaním so zvereným ma-
jetkom alebo priamo s tunelovaním nie-
koľko miliónových investičných záka-
ziek a prevodom finančných pro-
striedkov na osobné účty a účty zain-
teresovaných a momentálne na vláde
parcipujúcich strán.
Každá vláda na zodpovedné posty na
všetkých stupňoch riadenia dosadzo-
vala a dosadzuje svoje „nomenklatúr-
ne kádre“, ktorých podľa všetkého pr-
vou povinnosťou je dbať na čisté a ne-
poškvrnené meno politickej strany a za-
bezpečovať financie na chod straníckeho
aparátu.  Za vlády komunistov sa to veľ-
mi kritizovalo a odsudzovalo.
Za takmer dvadsať rokov existencie sa-
mostatného Slovenska v našom štáte
vzniklo niekoľko miliónových až mi-
liardových káuz, ktoré doposiaľ nebo-
li vyšetrené, a tým pádom niet vinní-
kov ani  odsúdených a zaviazaných spô-
sobenú škodu štátu nahradiť. Všetky
kauzy po veľkom boome sa zametú pod
koberec a spokojná je koalícia a aj opo-
zícia. Potom sa nečudujme, že na Slo-
vensku je najvýhodnejšie byť ministrom,
štátnym tajomníkom alebo vysokým
úradníkom – nominantom strany,
ktorá je práve pri moci. Úradník má za-
ručený pravidelný mesačný príjem a aj
keď niečo pokazí, tak sa nič nedeje, aku-
rát ho môžu odvolať s tučným od-
stupným.
Problémom vlády je naplnenie štátne-
ho rozpočtu, aby bola splnená úloha
Európskej komisie na dodržanie defi-
citu pre rok 2013. Hľadajú sa možnosti,
kde sa dá ušetriť. Doposiaľ podstatná

záťaž v rámci šetrenia dopadla na živ-
nostníkov a obyčajných ľudí, ktorým
stúpajú náklady na dopravu, potravi-
ny, zdravotnú starostlivosť, školstvo ...
Ale  nadštandardne zarábajúcich sa šet-
renie požadované štátom pri ich príj -
moch nedotkne vôbec. 
Podľa nedávnej analýzy uverejnenej v
denníku PRAVDA ako sa dotkne zvý-
šenie dane  nadštandardne zarábajú-
cich občanov, najlepšie sú na tom po-
slanci NR SR, ktorých príjem aj s be-
nefitmi je zarážajúci. Ich nekontrolované
paušálne náhrady, cestovné výhody,
ubytovanie, bezplatné kancelárie, štá-
tom platení asistenti, počítačová tech-
nika a ešte ďalšie výhody, o ktorých
možno obyčajní ľudia nevedia, ich sta-
via do pozície nadľudí.  Práve preto pred
voľbami kandidáti používajú všetky
možné spôsoby boja a sľuby, len aby
boli zvolení do NR a mali na štyri ro-
ky zabezpečený príjem.  A popritom stih-
nú vykonávať ešte ďalšie dve - tri a po-
daktorí možno aj viac pracovných po-
zícií alebo poslaneckých mandátov a zá-
roveň si upevňujú pozíciu do budúc-
nosti, lebo momentálne známosti tre-
ba čo najviac využiť.
Ktorý zamestnanec tej - ktorej firmy sa
môže pochváliť takými výhodami ako
poslanci NR SR?  Prečo poslanec po
skončení mandátu v NR SR si pone-
cháva prenosný počítač, ktorý by mo-
hol byť darovaný niektorej základnej
škole? Prečo poslanci NR SR majú nad-
štandardné odstupné? Načo je Slo-
vensku 150 poslancov? Stačilo by ich
úplne menej ako 100, ale aby svoju prá-
cu vykonávali zodpovedne, všetci sa po-
dieľali na príprave návrhov zákonov. Aby
sa nestavalo, že zákon ešte nebol uve-
dený do života a už je potrebná jeho no-

velizácia. A aby pravidelne skladali účty
svojim voličom. Poslanec NR SR by mal
zastupovať región, v ktorom žije a má
trvalé bydlisko a ktorého voliči mu da-
li svoj hlas. To, že si poslanci NR SR s
veľkým aplauzom zrušili imunitu pre
občanov nič neznamená. Nezlepšila sa
im životná úroveň, nezvýšila sa za-
mestnanosť, chudák zostal chudákom,
nezamestnaný zostal nezamestnaným,
bezdomovec zostal bezdomovcom, ale
bohatý sa stal bohatším!!!
V rámci šetrenia je potrebné prehod-
notiť zákon o platoch primátorov, sta-
rostov a predsedov VÚC.  Samostatnou
kapitolou sú generálni riaditelia štát-
nych podnikov a členovia ich dozorných
rád.  Poberajú nadštandardné platy a
odmeny, aj keď podnik vykazuje stra-
tu a je zadlžený. Potrebné je prehod-
notiť aj odmeňovanie sudcov.  Obča-
nia sa stretávajú s prieťahmi v súdnych
konaniach, sťažujú sa a sudcovia ne-
majú žiadne postihy.  Zrušil by som aj
príspevky štátu politickým stranám za
výsledky v parlamentných voľbách,
nech si svoje rozmary a večierky pla-
tia zo svojho.
V našej republike netreba hľadať zá-
zračné opatrenia na šetrenie, len pre-
stať kradnúť a tunelovať firmy a o zve-
rené hodnoty sa starať tak ako zod-
povedný gazda. Treba na Slovensku
skoncovať so zásadou:  Kto nič nero-
bí, nič nepokazí a preto si zaslúži vy-
sokú odmenu, lebo nespôsobí žiadnu
škodu.  Obyčajný občan aj so svojou
rodinou muší vyžiť z 350 € mesačne,
dôchodca ešte z menej, ale našim  mo-
cipánom sa mali aj 3 000 € a viac a pri-
tom ešte oni a ich rodiny využívajú rôz-
ne nepeňažné benefity. 

Ing. Mikuláš  DIMUN, Humenné

ŠETRENIE PO SLOVENSKY 

Vo Veľopolí sa 14. novembra usku-
točnila odborná príprava starostov -
predsedov krízových štábov miest  a
obcí obvodu Humenné. V úvode ria-
diteľ Správy a údržby ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja, oblasť
Humenné, Ing. Vasiľ Guzan infor-
moval o pláne zimnej údržby ciest.
Prednosta Obvodného úradu život-
ného prostredia v Humennom Ing. Jo-
zef Harakaľ prítomných oboznámil s
platnými právnymi predpismi na
úseku ochrany pred povodňami. Ta-
jomníčka obvodnej povodňovej komisie
Ing. Jana Valigová upozornila sta-
rostov na nedostatky, ktoré vznikajú
z ich strany pri vypracovaní priebež-
ných správ a súhrnnej správy o prie-
behu povodní, ich následkoch a vy-
konaných opatreniach. Zdôraznila tiež
povinnosť starostov, ktorí majú vo vý-

požičke alebo prenájme drobný vod-
ný tok, vypracovať povodňové plány
zabezpečovacích prác. O aktuálnych
úlohách na úseku civilnej ochrany a
krízového riadenia informovali Ing. Ja-
na Surkovičová, Ing. Daniela Žinčá-

ková, Bc. Anna Stebnická a Franti-
šek Straňavský. V diskusii si staros-
tovia vymenili informácie a poukáza-
li na existujúce problémy.

Ing. Roman Gallik, 
vedúci OCOaKR ObÚ Humenné

Rekonštrukcia schodiska v juž-
nej časti námestia v Humennom
sa na istý čas odkladá. Verejná
súťaž na zhotoviteľa stavby bo-
la zrušená a bude vypísaná no-
vá. „Firma Euro-Building, a.s. po-
dala námietku na verejnú súťaž.
Úrad pre verejné obstarávanie tú-
to námietku zamietol ako ne-
oprávnenú. Toto rozhodnutie
však nebolo možné spracovať v
lehote, kedy sa súťaž mala
ukončiť, a tak bude vyhlásená
nová súťaž,“ uviedla Michala
Macková z tlačového odboru
mestského úradu v Humennom.
Maximálna cena rekonštrukč-
ných prác bola pôvodne stano-
vená na sumu 332 908 eur (cca
10 miliónov bývalých korún).  

-lop-

PODPORILI
BOÓROVÚ
Aj v Humennom minulý týždeň
lietali papierové lietadielka. Mat-
ku odobratých detí Ivanu Boóro-
vú, ktorá sa sporí s britskými
úradmi o ich vrátenie do jej opa-
tery, prišla na námestie k Fontáne
láske podporiť skupina študentov
humenskej Obchodnej akadémie
a niekoľko občanov.  Podujatie
zorganizoval Humenčan Zoltán
Kašo.         

-ml-
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ŽENY, KTORÉ ROZHODUJÚ 
Na akademickej pôde Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici sa v pia-
tok 9. novembra  uskutočnil už dru-
hý medzinárodný okrúhly stôl o po-
stavení žien v dnešnej spoločnosti,
ktorý zorganizoval Inštitút NAPS v
spolupráci s univerzitou a Bansko-
bystrickým samosprávnym krajom.
Pozvanie za hlavné debatérky kon-
ferencie prijali Katalin Szili, pred-
sedníčka Národného zhromaždenia
Maďarskej republiky 2002 – 2009,
Jana Laššáková, podpredsedníčka
Národnej rady SR, Daphne Bergsma,
mimoriadna a splnomocnená veľvy-
slankyňa holandskej kráľovnej Bea-
trix na Slovensku a Katarína Neve-
ďalová, najmladšia poslankyňa Eu-
rópskeho parlamentu zo Strednej Eu-
rópy.
Po úvodnom príhovore rektorky
UMB prof. Beaty Kosovej zakladateľ
NAPS Peter Solej 170 účastníkov kon-
ferencie informoval o tom, že NAPS
považuje problematiku postavenia
žien v spoločnosti za jednu z najak-
tuálnejších spoločenských tém. Aj
preto sa spoločne s aktivitami v ob-
lasti vzdelávania, kultúry a pre-
hlbovania dialógu medzi národmi a
náboženstvami stala jednou z nos-
ných oblastí činnosti NAPS. V diskusii
sa prítomní zaoberali najmä proble-
matikou rodovej rovnosti, ale aj toľ-
ko diskutovanou témou zavedenia
kvót v organizáciách a firmách. De-

bata sa sústredila na to, či je potrebná
takzvaná pozitívna diskriminácia.
Rečníci  boli  za aj  proti, takže dis -
kusia jednoznačnú odpoveď nedala. 
Podujatia Ženy, ktoré rozhodujú II.
sa popri akademických funkcioná-
roch nielen z UMB zúčastnili aj pred-
stavitelia miestnej a regionálnej sa-
mosprávy a viacerí diplomati. Podu-
jatie moderovala Jarmila Lajčáková
- Hargašová.  Na záver sa konala re-
cepcia, ktorú v priestoroch UMB or-

ganizoval predseda Banskobystric-
kého samosprávneho kraja Vladimír
Maňka.                 - ts - 

Aj tento rok, v rámci mesiaca úcty k starším, sa v Kultúrnom dome v Han-
kovciach konalo posedenie jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili 60,65,70,75
a 80 rokov. Organizátorom osláv boli už tradične obecné zastupiteľstvo a
obecný úrad, aby občanom vyjadrili vďaku za ich prácu, lásku, obetavosť,
ktorou sa podieľali na rozvoji obce. Starostka obce Ľudmila Veľasová im po-
priala ešte veľa krásnych a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších. 
O zábavu a kultúrny program sa postarala folklórna spevácka skupina Udav-
čene z Udavského a miestna mužská spevácka skupina. Posedenie jubilantov
sa nieslo v príjemnej atmosfére a bolo spojené so slávnostným zápisom do
pamätnej knihy obce. Slávka Besslerová 

Študenti Strednej odbornej školy technickej v
Humennom spolu s pedagógmi navštívili v
októbri Londýn. Pre mnohých to bol prvý vý-
let do anglicky hovoriacej krajiny. Okrem náv -
števy pamätihodností sa žiaci prešli aj po Ken-
sigtonských záhradách, plavili sa loďou po rie-
ke Temža do časti Greenwich, kde navštívili
hvezdáreň a videli nultý poludník prechá-
dzajúci hvezdárňou. Videli tiež doky sv. Ka-
taríny, Tower of London, prešli sa po svetoz-
námom Tower Bridge. Najhrôzostrašnejšia a
zároveň najemotívnejšia bola návšteva pod-
zemia Londýna s jej krvavou históriou. Ne-
chýbali nákupy, návšteva najluxusnejších
štvrtí Londýna a múzeí. -cer-

ZA KRÁSAMI LONDÝNA

Galéria mesta Bratislavy projektom Umenie
zblízka symbolicky vyšla zo svojich brán už po
štvrtýkrát. Cieľom projektu bolo, aby sa priamo
do škôl preniesli diela moderného a súčasného
slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storo-
čia formou reprodukcií diel zo zbierok galérie. Za-
pojili sa doňho aj žiaci a pedagógovia zo ZŠ Pu-
gačevova. Projekt ukázal nové možnosti práce s
umeleckým dielom, ktoré boli spestrením vyučo-
vacieho procesu na hodinách výtvarnej výchovy.
Žiaci prejavili vysokú vnímavosť a pri interpretá-
cii prekvapili veľmi presnou formuláciou pocitov,
ktoré v nich dielo vyvolalo a niekedy aj pobavili
originalitou interpretácie. Projekt Umenie zblíz-
ka je súťažný. Žiaci ZŠ Pugačevova získali diplom
za účasť.                                               - ľh - 

DIELA Z GALÉRIE 
V ŠKOLÁCH
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* www.reality-humenne.sk,
Klaudius Danics. Tel.: 0915
961 074
* Predám 3-izb. byt na Síd-
lisku pod Sokolejom. Tel.:
0918 422 190
* Predám 3-izb. byt v OV na
Sídl. pod Sokolejom, ul. Par-
tizánska 29. Cena dohodou.
Tel.: 0910 995 655
* Predám 3-izb. druž. byt na
Sídl. pod Sokolejom. Tel.:
0908 998 233
* Predám 3-izbový byt v OV
na Sídlisku pod Sokolejom,
za výhodnú cenu. Tel.: 0911
981 400
* Predám 3-izb. byt na Sídl.
pod Sokolejom, v pôvodnom
stave, 66 m2, 4. posch. s vý-
hľadom na mesto. Cena 27
500 €. Tel.: 0908 089 897
* Predám 2,5-izb. byt blízko
centra. Tel.: 0908 998 233
* Predám 2-izbový byt v OV,
64 m2, Mierová ulica. Tel.:
0908 215 861
* Predám dvojizbový zariade-
ný byt na Sídl. IIA, 2. posch.
Tel.: 0908 543 388
* Predám 2-izb. byt na Sídl. I.
Tel.: 0902 160 964
* Predám 1-izb. byt na Sídl.
pod Sokolejom. Tel.: 0902
154 908
* Predám garsónku na
Hrnčiarskej ul., plast. okno,
plyn, cena dohodou. Súrne.
Tel.: 0908 569 777, 0918 653
600
* Predám výhodne rodinný
dom v Kochanovciach. Tel.:
0915 762 505
* Predám RD v Čabinách, po
čiast. rekonštrukcii. Tel.: 0915
371 445
* Predám suchú garáž (17 m2).
Cena 5 300 €. Tel.: 0949 004
126
* Predám záhradu s chatkou
v Jasenove (3 764 m2). Tel.:
0903 613 759
* Predám Renault Megane
Scenic, r. v. 98, benzín +
plyn, cena dohodou. Tel.:
0948 424 900
* Predám Hyundai Lantra, r.
v. 96, STK, EK 09/13. Lac-
no. Tel.: 0908 313 679
* Predám karavan Monza 400,
veľmi zachovalý. Je pre 4 oso-
by, výborná výbava, komplet
slovenské doklady, platná
STK, stačí vodičský preukaz
sk. B. Cena dohodou. Tel.:
0905 739 638

* Predám 4 ks originál Opel alu
disky (5 x 110), veľkosť 15”,
obuté letné pneu Formula
GT 195/65 R15 91V, jazdené.
Cena 150 €, zľava pri rýchlom
jednaní. Tel.: 0915 150 777
* Predám 4 ks zimné pneu s
diskami 175/65 R14. Cena
dohodou. Tel.: 0908 347 713
* Predám 5-plužkový riadko-
vač, z toho dva krajné sú sní-
mateľné na prepravu. Tel.:
0907 398 505
* Predám radlicu na sneh za
traktor. Š - 270 cm, v - 70 cm.
Presná kópia originálu. Tel.:
0907 398 505
* Predám 17-plužkový kulti-
vátor s hydraulicky zdvíha-
teľnými bránami. Tel.: 0907
398 505
* Predám 3-radličný pluh s ka-
lenými lemešami, ľahkou ma-
nipuláciou, málo používaný.
Tel.: 0907 398 505
* Predám postrekovač na trak-
tor, obsah 400 l. Cena doho-
dou. Tel.: 0905 437 751
* Predám dubové veľkoplošné
parkety (14 m2). Cena doho-
dou. Tel.: 0905 408 387
* Predám jahňatá franc. mä-
sové plemeno na chov alebo na
mäso. Tel.: 0905 407 968
* Predám hrušky. Tel.: 0918
279 885
* Predám maštaľný hnoj, aj
väčšie množstvo. Tel.: 0905
407 968
* Palivové drevo. Tel.: 0917
083 374
* Predám palivové drevo, aj po-
rezané. Tel.: 0907 456 586

* Hľadám pre svojich klientov
byty, domy, pozemky. Po-
núknite. Tel.: 0918 858 692
* Hľadám menší byt v Snine
alebo v Humennom. Tel.:
0948 352 052
* Hľadám dom na bývanie ale-
bo chalupu. Tel.: 0948 521
333
* Kúpim starý motocykel, aj
nepojazdný, príp. ND. Tel.:
0911 987 771
* Kúpim guľatinu BK a DB, len
z urbár. spoloč. Tel.: 0905 407
968

* www.hviezda-humenne.sk
ponúka na prenájom prízemie:
40 m2, 50 m2, resp. 100 m2.
Tel.: 0904 364 762
* Dám do prenájmu kanc. prie-
story. Tel.: 0908 876 468
* Dám do prenájmu 3-izb. byt
v Humennom. Tel.: 0907 925
636
* Dám do prenájmu 2,5-izbo-
vý, zariadený byt, 5 km od HE.
Tel.: 0908 697 903
* Prenajmem 1,5-izbový byt.
Tel.: 0948 030 751

* Daňové priznanie pre opa-
trovateľky v Rakúsku, vy-
bavenie rodinných prídavkov
v Rakúsku. Poradenstvo.
Tel.: 0907 406 586
* Spoľahlivá prepravná firma
s plným poistením (každá se-
dačka poistená na 33-tisíc €)
zabezpečí prepravu opatrova-

teliek z celého Slovenska do
Rakúska 9-miestnym busom
s 2 vodičmi. Zvoz smerom na
Linz a v každý nepárny uto-
rok aj na Klagenfurt. Tel.: 0907
741 458
* Sťahovanie - nákladná do-
prava 5 t. Tel.: 0905 626 584
* Úvery do 500 eur vypláca-
me v hotovosti. Tel.: 0904 801
684
* Rekonštrukcie bytových ja-
dier, dlažby, obklady, omiet-
ky, sadrokartón, podlahy, mu-
rárske práce. Dobré ceny.
Tel.: 0915 123 691

* Práca v Nemecku.
www.turbostaff.sk
* Firma Udava, a. s., Udavs-
ké 117 prijme vyučeného au-
tomechanika s praxou na
opravu nákladných áut. Tel.:
0905 980 795
* Prijmem murárov, tesárov,
želez. Tel.: 0911 172 620
* Hľadáme šikovných ľudí na
predaj elektronických cigariet
v OC Tesco Humenné, na stá-
lo aj brigádnicky. Možnosť
slušne zarobiť, záleží od akti-
vity nasadenia. Vaše životopisy
posielajte na mactes-
ro@gmail.com
* Prijmeme kuchára / ku-
chárku. Ihneď. Tel.: 0915
702 202

* Darujem krásnych ryšavo-
bielych maličkých kocúrikov
do dobrého domova. Sú hra-
ví, prítulní, dobre živení a
veterinárne ošetrení. Tel.:
0915 945 095

PREDÁM

PRÁCA

SLUŽBY

PRENÁJOM

KÚPIM

DARUJEM

Prostredníctvom novín chcem
vyjadriť svoje úprimné poďa-
kovanie 

Nikole ŠMAJDOVEJ
zo Suchého jarku

za dočasnú opateru a vrátenie
strateného šteniatka plemena
Cavalier.

Vďačná majiteľka 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým žiaľom oznamujeme,
že v stredu 7. novembra, krátko
pred obedom, prehral vo veku 56
rokov svoj ťažký boj so zákernou
chorobou náš drahý manžel,
otec a dedko

Anton KUĽHA
z Ľubiše

Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa s
ním prišli rozlú-
čiť na jeho po-
slednej ceste, za prejavenú sú-
strasť a slová útechy.

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú modlitbu a spomienku.

Manželka s deťmi

POĎAKOVANIE PRIJÍMAM OBJEDNÁVKY
NA ČERSTVO PITVANÉ 

VYKŔMENÉ MORKY. 

Váha od 12 – 20 kg. 
Cena: 3,90 €/kg

Info: 057/7796 175
0905 480 587

COOP JEDNOTA Humenné, 
spotrebné družstvo

Družstevná 24, 066 27  Humenné

PONÚKA na odpredaj tieto objekty: 
Motorest: KOŠKOVCE

MYSLINA
ZUBNÉ

Rešt. časť: PAPÍN
Pohostinstvo: HUDCOVCE

ZBUDSKÉ DLHÉ
ULIČ
ČUKALOVCE

Potraviny: KRÁSNY BROD
VO sklad: KRÁSNY BROD

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 

057/775 00 17, 057/772 25 92.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu COOP JEDNOTY 
alebo na e-mail: jednota@he.coop.sk. 

Firmu TELELUK 
Servis a kníhviazačstvo 

LAMISTA 
nájdete v nových 

spoločných priestoroch 
na Ul. Štefánikovej č. 4
(pod nadjazdom pri kruhovom objazde

Štefánikova - Staničná ulica). 

P O S T A R Á M E   S A
Je čas na slušnú jeseň života 
– toľko si každý z Vás zaslúži
Predstavujeme Vám novú formu 
poskytovania starostlivosti  
pre seniorov a tých, ktorí to potrebujú.
Zabezpečíme  stravu, upratovanie, dopravu k lekárovi a ostatné služby.
Chcete vedieť viac?

0905 700869, 057/ 7784797   postaramesa@gmail.com
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Pondelok 19. 11. 2012 
08:25 Bez servítky s markizákmi 
09:25 Kobra 11 
10:25 Za život mojej dcéry 
12:20 Farma 
13:40 Farma- DUEL 
15:30 Priatelia 
16:00 Dr. House 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:20 Počasie 
17:25 Reflex 
18:00 Poď na rande 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 Farma 
21:45 Masterchef 
22:55 Dva a pol chlapa 
23:15 Nočné Televízne noviny 
23:40 Dr. House 
00:35 Občanský průkaz 
03:10 Kobra 11 
03:55 Poď na rande

Utorok 20. 11. 2012 
08:25 Poď na rande 

09:25 Kobra 11 XII.. Mesto v strachu 
11:25 V tieni zločinu 
12:20 V tieni zločinu 
13:20 Mentalista 
14:20 Farma 
15:30 Priatelia 
16:00 Dr. House 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:20 Počasie 
17:25 Reflex 
18:00 Poď na rande 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 Farma 
21:40 Horúca krv 
23:00 Nočné Televízne noviny 
23:25 Dr. House 
00:25 Mentalista 
01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 
02:10 Kobra 11 XII.. Mesto v strachu 
03:40 Poď na rande

Streda 21. 11. 2012 
08:20 Poď na rande 
09:15 Kobra 11 
10:15 Oči vraha 

12:10 Horúca krv 
13:20 Mentalista 
14:20 Farma 
15:30 Priatelia 
16:00 Dr. House 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:20 Počasie 
17:25 Reflex 
18:00 Poď na rande 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 Modré z neba 
22:30 Nočné Televízne noviny 
22:55 Dr. House 
23:50 Mentalista 
00:50 Ochránim svoje dieťa 
02:30 Eleventh Hour - nulová šanca 
03:10 Kobra 11 
03:50 Poď na rande

Štvrtok 22. 11. 2012 
08:10 Poď na rande 
09:05 Kobra 11 
10:05 Vražda na Tienistom vrchu 
12:05 V tieni zločinu 
13:00 V tieni zločinu 

14:00 Mentalista 
15:00 Priatelia 
15:30 Priatelia 
16:00 Dr. House 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:20 Počasie 
17:25 Reflex 
18:00 Poď na rande 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 Farma 
21:40 Horúca krv 
23:00 Nočné Televízne noviny 
23:25 Dr. House 
00:20 Mentalista 
01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 
02:05 V tieni zločinu 
02:50 Kobra 11 
03:35 Poď na rande

Piatok 23. 11. 2012 
08:15 Poď na rande 
09:10 Kobra 11 
10:10 Mama, smiem spať s netvorom? 
12:10 Horúca krv 
13:20 Mentalista 

14:20 Farma 
15:30 Priatelia 
16:00 Dr. House 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:20 Počasie 
17:25 Reflex 
18:00 Poď na rande 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 Farma 
21:45 Masterchef 
22:55 Spider-Man 2 
01:25 Blade 2 
03:20 Kobra 11

Sobota 24. 11. 2012 
05:55 Zachráňte Willyho 
08:05 Spoveď mladej nevesty 
10:00 Priatelia 
10:30 Masterchef 
13:05 Spider-Man 2 
15:45 Klokan Jack 
17:35 Partička 
18:20 Smotánka 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 

20:10 Počasie 
20:20 Farma - DUEL 
22:20 Partička 
23:05 Teror na plese 
00:55 Než sa diabol dozvie, že si mŕtvy 
03:00 Teror na plese

Nedeľa 25. 11. 2012 
06:10 Scooby Doo, kde si?! I 
06:30 Spoveď mladej nevesty 
08:15 Spláchnutý 
09:55 Priatelia 
10:20 Priatelia 
10:50 Klokan Jack 
12:40 Zo zákulisia Markízy 
13:00 Na telo 
13:35 Lampáreň 
14:15 Stroskotanec 
17:05 Letuška 1. triedy 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:10 Počasie 
20:20 RED. Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 
22:40 Vnútorný nepriateľ 
00:40 Blade 2 
02:50 RED. Vo výslužbe a extrémne nebezpeční

Pondelok 19. 11. 2012
07:55 Práca pre teba 
08:10 Duel 
08:40 5 proti 5 
09:25 Galileo 
09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 
10:55 Sila lásky 
11:50 Práca pre teba 
12:00 Poludňajšie správy 
12:10 Dámsky klub 
13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 
14:15 Žena na úteku 
15:00 Doktorka Quinnová III. 
15:50 Práca pre teba 
16:00 Správy STV o 16.00 
16:15 Góly - body - sekundy 
16:20 Počasie 
16:25 Sila lásky 
17:15 Galileo 
17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 
19:00 Správy STV 
19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Láska sa nevyhráva 
21:35 Reportéri 
22:05 Hlavný podozrivý - newyorské prípady 
22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 
23:45 Doktorka Quinnová III.

Utorok 20. 11. 2012
07:35 Práca pre teba 
07:45 Vojna kuchárov 

08:15 Duel 
08:45 5 proti 5 
09:35 Galileo 
10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrova-
nia 
11:00 Sila lásky 
11:50 Práca pre teba 
12:00 Poludňajšie správy 
12:10 Dámsky klub 
13:35 Postav dom, zasaď strom 
14:05 Žena na úteku 
15:00 Doktorka Quinnová III. 
15:50 Práca pre teba 
16:00 Správy STV o 16.00 
16:15 Góly - body - sekundy 
16:20 Počasie 
16:25 Sila lásky 
17:15 Galileo 
17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 
19:00 Správy STV 
19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Doktor z hôr - Nové osudy 
20:55 Otázka rešpektu 
22:40 Luther 
23:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyše-

trovania

Streda 21. 11. 2012
07:30 Práca pre teba 
07:40 Vojna kuchárov 
08:10 Duel 
08:40 5 proti 5 
09:30 Galileo 

10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrova-
nia 
11:00 Sila lásky 
11:50 Práca pre teba 
12:00 Poludňajšie správy 
12:10 Dámsky klub 
13:35 Taxík 
14:05 Žena na úteku 
15:00 Doktorka Quinnová III. 
15:50 Práca pre teba 
16:00 Správy STV o 16.00 
16:15 Góly - body - sekundy 
16:20 Počasie 
16:25 Sila lásky 
17:15 Galileo 
17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 
19:00 Správy STV 
19:40 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:00 Galileo - Špeciál o futbale 
20:35 Liga majstrov 
22:50 Liga majstrov - zostrihy

Štvrtok 22. 11. 2012 
07:30 Práca pre teba 
07:40 Vojna kuchárov 
08:10 Duel 
08:40 5 proti 5 
09:30 Galileo 
10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 
11:00 Sila lásky 
11:50 Práca pre teba 
12:00 Poludňajšie správy 
12:10 Dámsky klub 

13:35 Radosť zo života 
14:05 Žena na úteku 
15:00 Doktorka Quinnová III. 
15:50 Práca pre teba 
16:00 Správy STV o 16.00 
16:15 Góly - body - sekundy 
16:20 Počasie 
16:25 Sila lásky 
17:15 Galileo 
17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 
19:00 Správy STV 
19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Rossella 
21:45 Prežiť! 
22:35 Tonyho pomsta 
23:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyše-

trovania

Piatok 23. 11. 2012 
07:25 Práca pre teba 
07:40 Vojna kuchárov 
08:05 Duel 
08:40 5 proti 5 
09:25 Galileo 
10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 
11:00 Sila lásky 
11:50 Práca pre teba 
12:00 Poludňajšie správy 
12:10 Dámsky klub 
13:35 Nebíčko v papuľke 
14:10 Žena na úteku 
15:00 Doktorka Quinnová III. 

15:50 Práca pre teba 
15:55 Práca pre teba - žrebovanie 
16:00 Správy STV o 16.00 
16:15 Góly - body - sekundy 
16:20 Počasie 
16:25 Sila lásky 
17:15 Galileo 
17:50 Duel 
18:15 5 proti 5 
19:00 Správy STV 
19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Legendy popu 
22:05 V očiach vraha 
23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania

Sobota 24. 11. 2012 
07:35 Jurošík 
07:45 Včielka Maja 
08:10 Garfield II. 
08:20 Fidlibumove rozprávky 
08:50 Superchyty 
09:25 Hádaj, kto nás pozval 
09:50 Dom plný zvieratiek 
10:25 Výprava nádeje 
11:20 Legendy popu 
13:15 Autosalón 
13:45 On Air 
14:10 Rossella 
15:55 Česť a pomsta 
17:25 Postav dom, zasaď strom 
17:55 Taxík 
18:25 Nebíčko v papuľke 
19:00 Správy STV 

19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Pošta pre teba 
21:15 Sladkých šestnásť 
22:50 Góly - body - sekundy 
23:00 Slepá dôvera

Nedeľa 25. 11. 2012 
07:15 Jurošík 
07:25 Včielka Maja 
07:50 Garfield II. 
08:05 Maškrtníček 
08:30 Góóól 
09:00 S Jakubom na rybách 
09:25 Dom plný zvieratiek 
09:55 Planéta Zem zhora II. 
11:00 Slovensko v obrazoch 
11:25 Svet v obrazoch 
11:55 O 5 minút 12 
13:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová 
14:40 Vrah zo záhrobia 
16:20 Pošta pre teba 
17:30 Kráľ vinár 
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
19:00 Správy STV 
19:45 Počasie 
19:50 Góly - body - sekundy 
20:10 Puccini 
21:50 Puccini 
23:30 Góly - body - sekundy 
23:40 Odpískané 

Pondelok 19. 11. 2012
08:35 Pre materské školy 
09:00 Práca pre teba 
09:05 Dámsky klub 
10:35 Deti vypovedajú 
11:05 Fokus - rodina 
11:35 Tvárou v tvár 
12:00 Živá panoráma 
12:40 ArtSpektrum 
12:45 Cesty za folklórom 
13:05 Učiteľ na neplatenej dovolenke 
13:45 Autosalón 
14:15 Odpískané 
14:50 Športové ozveny 
15:20 Magazín Ligy majstrov 
15:55 Národnostný dokument 
16:30 Fokus - práca 
16:55 Vat 
17:20 Práca pre teba 
17:30 Regionálny denník 
17:55 Otázniky v doprave 
18:00 Život rýb 
18:30 Večerníček 
18:40 Eurovirtuál - Anton Gajdoš, Elvíra Chadimová 
19:00 Správy STV 
19:40 Správy - Hírek 
19:50 Počasie 
19:55 Medicína 
20:55 Jeden deň 
21:30 Správy a komentáre 
21:55 Góly - body - sekundy 
22:00 Na východ od Bukurešti 
23:30 Umenie 2012 
23:55 Udalosti ČT

Utorok 20. 11. 2012
08:35 Pre materské školy 
09:00 Práca pre teba 
09:05 Dámsky klub 
10:35 Život rýb 
11:05 Fokus - práca 
11:35 Storočnica J.K.Šmálova 
12:00 Správy - Hírek 
12:10 Živá panoráma 
12:35 ArtSpektrum 
12:40 Zahraj mi horalská muzika 
13:10 Medicína 
14:05 Spomíname na režiséra T.Rakovského 
15:00 Športové ozveny 
15:40 Eurovirtuál - Anton Gajdoš, Elvíra Chadimová
15:55 Rusínsky magazín 
16:30 Fokus zdravie 
16:55 Práca pre teba - magazín 
17:15 Práca pre teba 
17:30 Regionálny denník 
17:55 Otázniky v doprave 
18:00 Ako to funguje 
18:30 Večerníček 
18:40 Príbehy k Roku dobrovoľníctva 
19:00 Správy STV 
19:40 Správy - Hírek 
19:50 Počasie 
19:53 (Ne)celebrity 
20:00 Stratené záznamy o atentáte na JFK 
20:55 Spektrum vedy 
21:30 Správy a komentáre 
21:55 Góly - body - sekundy 
22:00 Doslova 
23:05 Polícia 
23:15 Autosalón 
23:40 Práca pre teba 
23:45 Udalosti ČT

Streda 21. 11. 2012
08:35 Pre materské školy 
09:00 Práca pre teba 
09:05 Dámsky klub 
10:40 Ako to funguje 
11:05 Fokus zdravie 
11:35 Rusínsky magazín 
12:00 Správy - Hírek 
12:10 Živá panoráma 
12:40 ArtSpektrum 
12:45 Za tucet pjesničiek 
13:30 Stratené záznamy o atentáte na JFK 
14:25 Doslova 
15:25 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 
15:40 Energetika 
15:55 Maďarský magazín 
16:30 Fokus - peniaze 
17:00 Senior klub 
17:25 Regionálny denník 
17:55 Basketbal: Euroliga Košice 
19:40 Správy - Hírek 
19:50 Počasie 
19:53 (Ne)celebrity 
20:00 Generácia na prelome 
21:00 Občan za dverami 
21:30 Správy a komentáre 
21:50 Práca pre teba 
21:55 Góly - body - sekundy 
22:00 Nemožná 
23:15 Profesionál 
23:30 Prežili sme GULAG

Štvrtok 22. 11. 2012 
08:35 Pre materské školy 
09:05 Práca pre teba 
09:10 Dámsky klub 
10:40 Prežili sme GULAG 
11:25 Fokus - peniaze 

12:00 Maďarský magazín 
12:25 Správy - Hírek 
12:35 Živá panoráma 
13:00 ArtSpektrum 
13:05 Ej, keď si zanôtime 
13:30 Generácia na prelome 
14:25 Polícia 
14:35 Profesionál 
14:50 Občan za dverami 
15:30 Televízny klub nepočujúcich 
15:55 Rómsky magazín 
16:30 Fokus právo 
16:55 Práca pre teba 
17:00 Kvarteto 
17:30 Regionálny denník 
17:55 Otázniky v doprave 
18:00 Príroda zblízka 
18:30 Večerníček 
18:40 Zadná Poľana 
19:00 Správy STV 
19:40 Správy - Hírek 
19:50 Prípad Sikorski - Churchillova zrada Poľska 
20:45 Futbal - Európska liga 
23:00 Spektrum vedy 
23:25 Práca pre teba 
23:30 Udalosti ČT

Piatok 23. 11. 2012 
08:35 Pre materské školy 
09:00 Práca pre teba 
09:05 Dámsky klub 
10:40 Príroda zblízka 
11:05 Fokus právo 
11:35 Rómsky magazín 
12:05 Správy - Hírek 
12:10 Živá panoráma 
12:45 ArtSpektrum 
12:50 Šláger na šláger 

13:05 Prípad Sikorski - Churchillova zrada Poľska 
13:55 Kvarteto 
14:25 Senior klub 
14:50 Orientácie 
15:20 Európska liga - zostrihy 
15:55 Tvárou v tvár 
16:30 Fokus - rodina 
16:55 Mama to vie najlepšie 
17:20 Práca pre teba 
17:30 Regionálny denník 
17:55 Otázniky v doprave 
17:58 Práca pre teba - žrebovanie 
18:00 Televíkend 
18:30 Večerníček 
18:45 Diskriminácia sa ma (do)týka 
19:00 Správy STV 
19:40 Správy - Hírek 
19:50 Počasie 
19:53 (Ne)celebrity 
20:00 Záchrana pandy 
20:55 Família 
21:30 Správy a komentáre 
21:55 Góly - body - sekundy 
22:00 Muž, ktorý zastrelil Libertyho Valancea 

Sobota 24. 11. 2012 
08:40 Televíkend 
09:05 Záchrana pandy 
09:55 Občan za dverami 
10:25 Cesta 
10:50 Senior klub 
11:20 Energetika 
11:35 Separé 
12:05 5 minút po dvanástej 
13:05 Mama to vie najlepšie 
13:35 A3UM 
14:05 Dve duše 
15:10 Kapura 

15:55 Farmárska revue 
16:15 Zadná Poľana 
16:30 Test magazín 
16:40 V službách zákona 
18:00 Na ceste II. 
18:28 Ovce.sk 
18:30 Večerníček 
18:40 Táraninky 
18:50 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 
19:00 Správy STV 
19:40 Národnostné správy 
19:50 Počasie 
19:53 (Ne)celebrity 
20:00 Stavba roka 2012 
21:15 Celuloid country 
21:45 Anjeli strážni 
22:20 Filmový klub 
23:50 Retro noviny

Nedeľa 25. 11. 2012
08:40 Kapura 
09:30 Slávnosť na sviatok Krista Kráľa 
11:35 Família 
12:05 Krásna múdrosť 
13:25 Orientácie 
13:50 Slovo 
14:10 Folklórne slávnosti pod Poľanou 
15:30 Anjeli strážni 
16:00 Preteky F1 
20:00 Prečo chudoba? 
21:00 Cena Ministra školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR za vedu a tech-
niku za rok 2012

22:10 A3UM 
22:40 Umenie 2012 
23:10 Pozvánka do divadla 

DVOJKA

Pondelok 19. 11. 2012
07:50 Súdna sieň 
08:55 Súdna sieň 
09:55 Najkrajšie bývanie 
11:00 Áno, šéfe USA 
12:00 Noviny O 12:00 
12:50 Múmia 
15:20 Simpsonovci FILM 
17:00 Noviny O 17:00 
17:30 Riskni milión! 
18:00 Súdna sieň 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Recept na bohatstvo 
20:15 Najlepšie počasie 
20:20 Panelák 
21:35 Dr. Dokonalý 
22:40 Luxusná spoločníčka 
00:30 Operácia Zlomený šíp 
02:50 Mafstory 
03:30 Črepiny

Utorok 20. 11. 2012
07:40 Súdna sieň 
08:50 Panelák 
09:55 Najkrajšie bývanie 
11:00 Áno, šéfe USA 

12:00 Noviny O 12:00 
12:55 Súdna sieň 
14:00 Panelák 
15:00 Najkrajšie bývanie 
16:00 Kosti 
17:00 Noviny O 17:00 
17:30 Riskni milión! 
18:00 Súdna sieň 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Recept na bohatstvo 
20:15 Najlepšie počasie 
20:20 Panelák 
21:30 Pod povrchem 
22:45 Kosti 
23:45 Čistič 
01:30 Mafstory 
02:40 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť!
03:20 Pod povrchem

Streda 21. 11. 2012
07:40 Súdna sieň 
08:45 Panelák 
09:55 Najkrajšie bývanie 
11:00 Áno, šéfe USA 
12:00 Noviny O 12:00 
12:55 Súdna sieň 
14:00 Panelák 
15:00 Najkrajšie bývanie 

16:00 Kosti 
17:00 Noviny O 17:00 
17:30 Riskni milión! 
18:00 Súdna sieň 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Recept na bohatstvo 
20:15 Najlepšie počasie 
20:20 Kosti 
21:25 Kosti 
22:30 Vtierka Castle 
23:30 Kosti 
00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
01:25 Mafstory 
02:35 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť!
03:20 Vtierka Castle

Štvrtok 22. 11. 2012 
07:45 Súdna sieň 
08:45 Panelák 
09:55 Najkrajšie bývanie 
11:00 Áno, šéfe USA 
12:00 Noviny O 12:00 
12:55 Súdna sieň 
14:00 Panelák 
15:00 Najkrajšie bývanie 
16:00 Kosti 
17:00 Noviny O 17:00 
17:30 Riskni milión! 

18:00 Súdna sieň 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Recept na bohatstvo 
20:15 Najlepšie počasie 
20:20 Panelák 
21:30 Pod povrchom 
22:45 Kosti 
23:45 Haló 
00:30 Webmaster 
01:40 Mafstory 
02:45 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť!
03:30 Pod povrchom

Piatok 23. 11. 2012 
07:45 Súdna sieň 
08:45 Panelák 
09:55 Najkrajšie bývanie 
11:00 Áno, šéfe USA 
12:00 Noviny O 12:00 
12:55 Súdna sieň 
14:00 Panelák 
16:00 Kosti 
17:00 Noviny O 17:00 
17:30 Riskni milión! 
18:00 Súdna sieň 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 

20:10 Recept na bohatstvo 
20:15 Najlepšie počasie 
20:20 Panelák 
21:30 Kde bolo, tam bolo 
22:30 Kde bolo, tam bolo 
23:30 Dom snov 
00:30 Vyklepaný Gary 
02:35 Vražda v mojom dome

Sobota 24. 11. 2012 
06:50 Rýchla rota Chipa a Dala 
07:20 Timon a Pumbaa 
07:50 Gumkáči 
08:15 Ninjago 
08:45 Beyblade Metal Fusion 
09:15 Bakugan 
09:40 Česko Slovensko má talent - SEMIFI-
NÁLOVÁ SOBOTA 
11:50 Panelák 
12:55 Dom snov 
13:55 Kde bolo, tam bolo 
14:50 Kde bolo, tam bolo 
15:50 Česko Slovensko má talent - SEMIFI-
NÁLOVÁ NEDEĽA 
18:00 Najlepšie torty 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Najlepšie počasie 
20:20 Bournovo ultimátum 

23:00 FARMÁR HĽADÁ ŽENU 
00:35 Denná hliadka 
03:10 Krimi 
03:35 Noviny TV JOJ 
03:55 Bournovo ultimátum

Nedeľa 25. 11. 2012 
03:55 Bournovo ultimátum 
06:00 Dobrodružstvo vo výšinách 
08:00 Zamilovaný Romeo 
10:00 Najlepšie torty 
11:00 Bez syna neodídem 
12:00 Deväť životov 
12:55 Recept na bohatstvo 
14:15 Múmia sa vracia 
17:00 Top Star 
18:20 Nové bývanie 
19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 
19:59 Šport 
20:10 Najlepšie počasie 
20:20 Česko Slovensko má talent - FINÁLE 
23:00 Česko Slovensko má talent - KTO SA

STANE VÍŤAZOM? 
00:00 Múmia sa vracia 
02:50 Bez syna neodídem 
03:35 František je děvkař 

MARKÍZA

TV JOJ

JEDNOTKA
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V košickej Steel Arene vystúpil 14. novembra St. Petersburg Balet. Pe-
tersburskí umelci sa predstavili nádherným Čajkovského dielom Spia-
ca krásavica. Vynikajúce tanečné výkony, krásne kostýmy a rozprávková
scéna nadchli divákov, medzi ktorými boli aj výhercovia súťaže Po-
dvihorlatských novín (na snímke) zo ZUŠ Humenné.                 - as - 

MOTIVUJÚ K ICH VZDELÁVANIU 
Vzdelanie a vzdelá-
vanie nie je pre Ró-
mov zo Zbudského
Dlhého prioritou. De-
ti končia základnú
školu a v štúdiu ne-
pokračujú. Preto sa
ich snažíme motivo-
vať organizovaním
rôznych aktivít. Vo
štvrtok 8. novembra
sme so skupinou
chlapcov navštívili
Odborné učilište in-
ternátne v Snine, kde
sme si pozreli dielne,
učebne i internát.
Chlapcom sa pros -
tredie páčilo a medzi
študentmi našli aj
niektorých svojich
známych a priateľov.
Škola vytvára dobré
podmienky pre vzde-
lávanie detí so špe-
ciálnymi potrebami.
Napriek záujmu detí o vzdelávanie sa ich túžby neraz nemôžu naplniť pre
neochotu rodičov.                           Ladislav Ferenc, ZŠ s MŠ Koškovce

ZO SVETA REKORDOV
NAJDLHŠIE PSIE UŠI

Pes, ktorý má v porovnaní so svojím
telom najdlhšie uši, je baset. Uši tých -
to štvornohých krásavcov sú také
dlhé, že si občas na ne šliapu labkami.
Rekord v dĺžke basetích uší drží  ba-
set z nemeckého mesta Fulda, kto-
rého uši meraj úctyhodných 33,2 cen-
timetrov. Keďže táto britská rasa do-
sahuje maximálne  len 38 cm dĺžky,
pôsobia jej uši ešte ozrutnejšie. Ba-
sety sú výborní spoločníci na poľo-
vačke, lebo majú extrémne dobre vy-
vinutý čuch. 

NAJVITAMÍNOVEJŠIE OVOCIE 
Vedeli ste, že existuje ovocie, ktoré má
30-krát viac vitamínu C ako citruso-
vé plody? Je ním camu – camu, ovo-
cie rastúce v Južnej Amerike. Patrí me-
dzi ovocie, ktoré obsahuje najviac vi-
tamínov vôbec. Červené plody, veľké
asi ako čerešne, rastú od decembra do
apríla. Dajú sa konzumovať surové ale-
bo v podobe džúsu. V Európe ich však
veľmi nedostať, jedine ak v lekárni vo
forme prášku ako doplnok výživy. 

NAJVYŠŠÍ RODINNÝ DOM
Najvyšší rodinný dom stojí v indickom
Bombaji v štáte Maháraštra? Dom, kto-
rý je pomenovaný po bájnom ostrove
Antilia, je vysoký 170 metrov, má 27
veľkolepých poschodí a ponúka obyt-
nú plochu s rozlohou 37-tisíc metrov
štvorcových. Tento domček údajne stál
750 miliónov eur. Jeho majiteľ je naj-
bohatším človekom v Indii. Do svojho
nového domu sa nasťahoval začiatkom
roku 2010 spolu so svojou ženou a tro-
mi deťmi. Tí tam majú tanečné a joga
štúdio, viacero bazénov a fitnes cen-
tier, jednu ľadovú saunu, kino, kniž-
nicu a 9 výťahov so šiestimi poscho-
diami garáží. O dom a priľahlú záhradu
sa stará okolo 600 zamestnancov.     

Z knihy nálepiek 
Svet neuveriteľných rekordov

SPIACA KRÁSAVICA V KOŠICIACH



Dňa 6.no-
vembra 2012
bol na úradnej
tabuli a inter-
netovej strán-
ke mesta
H u m e n n é
z v e r e j n e n ý
NÁVRH VIAC -
R O Č N É H O

ROZPOČTU MESTA NA ROKY
2013-2015. VK Chemes Humenné
po preštudovaní tohto návrhu roz-
počtu oceňuje, že v oblasti podpo-
ry športu dochádza aj v meste Hu-
menné k dlhodobo očakávanému

zvýšeniu podpory tejto pre ob-
čiansku spoločnosť dôležitej akti-
vity. V aktivite 6.4 - Dotácia na pod-
poru športu dochádza oproti pred-
pokladanej skutočnosti k nárastu.
Očakávaná skutočnosť v roku 2012
bola 82 500,-€, včítane dodatočnej
dotácie na hokej a futbal. Návrh na
rok 2013 je v čiastke 111 850,€, čo
nás mimoriadne teší.  Momentál-
ne sme plní očakávania a pevne
presvedčení, že MsZ v Humennom
na svojom zasadnutí navrhovanú
sumu 111 850,-€ schváli, pretože
navrhovaná čiastka určite podpo-
rí rozvoj športu v našom meste,

hlavne športovú činnosť deti a mlá-
deže.  Veríme, že aj v nasledujúcich
rokoch bude mesto Humenné po-
kračovať v nastúpenom trende.

Ing. Stanislav Rehúš, 
predseda SR VK Chemes Humenné 
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VOLEJBAL
1.liga: VK Chemes Humenné B - MŠK
Vranov nad Topľou (24.11. o 11.00
a 13.00 v MŠH)
Kadeti: Humenné A  – Vranov (ne-
deľa 25.11. o 11.00 a 13.00), Svid-
ník  – Humenné B (nedeľa 25.11. o
10.00 a 14.00)
Mestská liga Medzilaborce
2. kolo   24.11.2012 ( sobota ): 14.00
hod. SOŠ A. W.:GYMNÁZIUM ( RE-
PAS ), 15.00 hod. REPAS: PSS a. s (
SOŠ A. W. ), 16.00 hod. TJ SOKOL
VYDRAŇ:MESTO ( PSS a. s. )

BASKETBAL
2. liga: Michalovce - Humenné

FUTSAL
Mestská futsalová liga v Humen-
nom, 2. kolo
III. liga: 25.11.2012 (nedeľa): 07:30
– 08:15 Dynamo Karná - Hažín, 08:20
– 09:05 EdenClub – Legia Topoľov-

ka, 09:10 -  09:55 Brestov - Koškovce,
10:00 – 10:45 Vyšná Sitnica-Lac-
kovce, 10:50 – 11:35 Falco-Obchod-
ná akadémia
II. liga: 25.11.2012 (nedeľa): 11:40
– 12:25 Devils - Aston, 12:30 – 13:15
N.Sitnica - Harvistan Hankovce,
13:20 – 14:05 Satlan - Myslina, Wa-
gamama - OldratiGroup, 15:00 –
15:45 Bela n/C -Drekos  
I.liga: 25.11.2012 (nedeľa): 15:50 –
16:35 BrodwayClub - Udava, 16:40
– 17:25 Pizza Friggi & Polcom – KIA
HE, 17:30 – 18:15 Angels - Autolanc,
18:20 – 19:05 Staviva – Mucha Team,
19:10 – 19:55 Vodomont - BuboTeam  

HOKEJ
2.liga seniorov: MHK Humenné -
MŠK Hviezda D. Kubín (sobota
24.11. o 17.30)

STOLNÝ TENIS
3.liga: STO Jabloň - ŠK Orion Belá,
STO Snina "B" - STJ Družba Barde-
jov "C", MŠK VSTK Vranov "B" - ŠKST

Humenné "B" (nedeľa 25.11. o 10.00)
4.liga: STO Snina "C" - Klampo Ha-
žín, VSTK Vranov nad Topľou "D" STO
- OcÚ Jasenov  (nedeľa 25.11. o
14.00), STO Košarovce - ŠKST OcÚ
Kamenica,  ŠKST Z. Hámre - STO Me-
dzilaborce, STŠK Tecák Vranov nad
Topľou - ŠK Orion Belá nad Cirochou
"B" (nedeľa 25.11. o 10.00)
5. liga: ŠK Orion Belá "C" - OcÚ Ka-
menica "B", STO Košarovce "B" - OŠK
Kamienka "A"  (23.11. o 17.30), STO
Dlhé - STO TJ Tatran Kolonica (25.11.
o 15.00), STO Snina "D" - STO Mys-
lina (24.11. o 17.00), TTC Kochanovce
"A"  - TJ Hrabovec (25.11. o 14.00)
6.liga: TTC Kochanovce "B" - Klam-
po Hažín n/Cir "C",  Čertižné - Klam-
po Hažín n/Cir. "B", OŠK Kamienka
"B" - STO Stakčín (25.11. o 14.00),
STO Lieskovec - STO Jabloň "B"
(24.11. o 17.00), STO Košarovce "C"
- STO RedMills Ptičie (23.11. o
17.30)

KAM ZA ŠPORTOM

MLADÍ ŠACHISTI ROBIA RADOSŤ 

V DERBY JASNÁ ZÁLEŽITOSŤ BRATISLAVČANOV 
Unicef BRATISLAVA - Chemes HUMENNÉ 3:0 (25:22, 25:10, 25:19) 

Loď s posádkou humenských plav-
cov, po sérii medzinárodných vy-
stúpení, pristála v domovskom prí-
stave, v ktorom sa zdrží minimálne
dva týždne. V sobotu 10.11.2012 sa
uskutočnilo druhé kolo majstrovstiev
východoslovenskej oblasti v pláva-
ní jednotlivcov. Domáca voda, tak-
mer kompletné zloženie pretekárov
a proces prípravy, ktorý je už pomaly
na vrchole, mali naznačiť trénerom,
ako sú na tom ich zverenci a čo tre-
ba vyladiť v poslednej fáze pred Majs-
trovstvami SR. Skutočnosť, že 32 na-
šich plavcov dosiahlo 101 osobných

rekordov, ukázala veľké ambície.
V kategórii mužov sa predstavili che-
mesáci v plnej sile a bojovali zväč-
ša len so stopkami rozhodcov. Mar-
tin Babjak (na snímke vľavo) by mo-
hol pri udržaní formy a sebadiscip-
líny  dosiahnuť skutočne najvyššie
méty, čo ukázal doma ziskom šty-
roch prvenstiev pri rovnakom poč-
te štartov.  Najkvalitnejší výkon do-
siahol v disciplíne 200 m voľný spô-
sob v čase 2:02.18. Na prvé miesto
sa postavil aj Matej Micikáš, za-
plávaním  osobného maxima 1:05.60
v jeho typickej disciplíne 100 m znak.
V prvej desiatke štartovného poľa sa
umiestnil v ďalších štyroch disci-
plínach. Filip Levický si počínal rov-
nako výborne, a dokázal vyplávať dve
strieborné  (200m motýlik, 200m po-
lohové preteky) a rovnaký počet bron-
zových pozícií (50 a 200m voľný spô-
sob). Tibor Hodbod svoje meniny
oslávil dvoma tretími miestami na
50m motýlik a 100m prsia v osob-
ných rekordoch. Adam Tóth po vy-
nechaní celej uplynulej sezóny zo
zdravotných dôvodov potvrdil zlep-
šenie troma umiestneniami v prvej
desiatke.
Starší žiaci bojovali so cťou, no bu-
dú netrpezlivo očakávať, ako to do-
padne s ich prípadným postupom na
Majstrovstvá SR do Trnavy.  V naj-
lepšom svetle v tejto kategórii sa
predviedol Samuel Hudák ziskom
striebra na 100 m prsia a bronzu na
50 m motýlik. Do prvej desiatky za-
padol aj Viliam Terkoš v disciplí-
nach 100 m prsia a 50 m motýlik.
Patrícia Koškovská najkvalitnejší
výkon dosiahla v polohovke na 200
m, keď sa prvýkrát dokázala pre-
hupnúť cez trojminútovú hranicu
/2:59.10/. Patrícia Chochoľáková
zaplávaním výkonov na 50 a 100 m
motýlik, sa zaradila medzi desiatku
najlepších. Znova, čo štart, to zlep-
šenie, ukázala Kristína Horvátová,
no rovnako, ako Stanke Gribani-
čovej, to stačilo len na druhú de-
siatku výsledkových listín. 
Veselšie to bolo v kategórii mladších
žiakov, kde svoj nesporný talent opäť
raz ukázal Peter Semanco, keď vo

všetkých svojich štartoch zaujal
medailové pozície. Azda najkvalit-
nejšie to bolo v disciplíne 50 m voľ-
ný spôsob, kde za čas 32,99 obsa-
dil druhú priečku. Do Dolného Ku-
bína na „majstráky“ určite pocestuje
aj Daniela Gribaničová, ktorá si vy-
plávala štyri osobné výkony a naj-
lepšie skončila v disciplínach 100 m
znak a 50 m motýlik na štvrtom
mieste. Zaujal aj Tomáš Horvát zi-
skom tretieho miesta na trati 50 m
motýlik. Terézia Terifajová zaujala
troma osobnými výkonmi a v dvoch
disciplínach sa týmto posunula do

prvej desiatky výsledkových listín.
Alexandra Kučalová, Alexandra
Kušnírová a Richard Latta, ktorí
plávali niekde na horných hraniciach
kvalifikačných časov, budú ne-
trpezlivo očakávať konečný verdikt
ohľadom postupu.
Húf najmladších rybičiek vedie Lea
Diničová, ktorá sa už pravidelne pre-
sadzuje nielen doma, ale aj v za-
hraničí. Nezlomná dravosť jej pri-
niesla opäť najvyššie méty. Prvenstvo
na 100 m znak  v čase 1:32.51 a
zlepšenie maxima o 10 sekúnd, vy-
razilo dych aj jej trénerovi Ing. Zol-
tánovi Kirschnerovi. Jasne domi-
novala aj v disciplíne 50 m voľný spô-
sob a druhá skončila na tratiach 50
m motýlik a 200 m polohové prete-
ky. S najvyššími métami cestuje na
neoficiálne Majstrovstvá republiky do
Prešova o dva týždne aj Lenka Mel-
ničáková, ktorej k vycibrenej tech-
nike chýba už len dravosť. Znova po-
sunula svoje hranice na 100 m pr-
sia a v čase 1:41.72 obsadila dru-
hé miesto. Do prvej desiatky vý-
sledkových listín sa v tejto naj-
mladšej  kategórii vtesnali aj Leo Al
Ahdal, Vlado Babinčák, Kristína
Gajdošová, Miloš Krupka, Ale-
xander  Mastik a Nina Vološino-
vá. Plakať nad rozliatym mliekom ur-
čite nemusia ani Alexandra Babja-
ková, Laura Ivanková, Artur Kaš-
šai, Dominika Kopčová, Samuel
Onderišin, Dáša Regulová, Anna
Mária Terkošová, Ema Zvalčáko-
vá a Samuel Čerňa, ktorí  napre-
dujú míľovými krokmi a svojim
úsilím sa určite v blízkej dobe zaradia
do širšej špičky výsledkových listín.  
Všetkým plavcom ďakujeme za pred-
vedené výkony a držíme im palce do
ďalších pretekov. Najbližšie,už o týž-
deň, 17.11.2012, sa naši pretekári
predstavia opäť v Humennom, na Ce-
ne plaveckého klubu – Andritz Cup
2012 s medzinárodnou účasťou, na
ktoré Vás srdečne pozývame.

-lev-

HOKEJ
MHk 32 L. Mikuláš "B" - MHK
Humenné 8:2 (3:0, O:1, 5:1)

Góly: Matúš Lúč, Tomáš Leščišin
Strely: 30 : 28, vylúčenia: 6:3, pre-
silovky: 2:1, rozhodcovia: Snášel
Vladimír, Vyšný Drahoslav, Paulíny
Jozef, divákov: 85
MHK Humenné: Martin Hudák,
Lukáš Tomaščík - Rudolf Fabuľa,
Tomáš Fedorjak, Tomáš Leščišin, To-
máš Košč, Matúš Lúč - Adam Suvák,
Tomáš Murajda, Július Forgáč, An-
drej Fedorko, Martin Mikluš, - Vla-
dislav Fedič, Roman Turcovský, Vla-
dimír Štefanik

Hralo sa 69 mi-
nút, rozhodcovia:
Dušan Hodoň,
Juraj Mokrý 
Priebeh setov: 1.
set: 26 min. 8-4,
16-15, 21-18, 25-
22 2. set: 20 min.

8-4, 16-7, 21-9, 25-10 3. set: 23 min.
8-7, 16-13, 21-15, 25-19
VT UNICEF: Joseph Kauliakamoa,
Matej Paták, Martin Benčič, Martin
Larsson, Joseph Sunder, Richard Ne-
mec (c), libero Matej Kubš  (Peter Kaš-
per, Ondrej Hruboška, Tomáš Ha-
landa) Tréner: Emanuele Zanini (ITA)

ŠK Chemes: Jakub Joščák, Stanislav
Soták (c), Milan Javorčík, Milan Mi-
zerák, Mikolaj Sarnecki, Milan Líza-
la, libero Marcin Kryś (Martin Pavel-
ka, Peter Mlynarčík, Jakub Hriňák, Ja-
kub Bališin)  Tréner: Stanislav Var-
tovník 

Šestnásť hráčov cesto-
valo v nedeľu
11.11.2012 za klub
Reinter Humenné odo-
hrať víťazné zápasy v
súťaži treťoligistov.
Osem hráčov družstva
C vybojovalo so sil-
ným súperom Sláviou PU Prešov B
skóre 5 : 3. Hneď na  prvých ša-
chovniciach remízovali hráči Gerbe-
ry (FM) a Pčola st.. O víťazstvo sa ten-
tokrát postarala mládež, keď Pristaš
a Polačko porazili svojich protihráčov
na 3. a 4. šachovnici, Pčola ml. (na
snímke) pridal bod na 6. šachovnici
a aj dvaja najmenej skúsení doras-

tenci Ganaj a Jakubčo
Dominik udržali svo-
jich protivníkov a uhra-
li remízy. Po troch ro-
koch pravidelných tré-
ningov konečne ukáza-
li mladí hráči, že tréning
má zmysel a tvorili tak

silnú základňu družstva.
Úspešný zápas C-čka vystriedala už
menej radostná prehra družstva B.
Remízu pre družstvo uhrali len dva-
ja hráči Rajňak a Šuťák. Aj napriek
snahe ostatní hráči už nestačili odo-
lávať taktike súperov ŠK Stropkov +
Svidník a skončili s prehrou 7 : 1.

Bc. Miriama Kudlová

Názov súťaže: III. LIGA (2009÷2011), Majs-
trovstvo regiónu Východ (2011-2012),IV.
liga Východ (od jesene 2012)
Realizačný tím: tréner: Pavol DIŇA  do
28.10.2011, František HANC od
28.10.2011, asistent trénera:František

HANC do 28.10.2011, Marek LUKÁČ od 28.10.2011, ve-
dúci mužstva: Ing. Matej LUC do 11.09.2011, Ľubo-
mír MOLITORIS 18.09. - 22.10.2011, Jaroslav UCHY-
TIL od 28.10.2011, lekár: MUDr. Marek ANDRAŠČÍK,
masér: Ladislav JANKAJ
Káder mužstva tvorilo celkovo 39 hráčov (odohrané
minúty/počet zápasov): Jozef LUKÁČ (8746/100), Šte-
fan PČOLA (7916/92), Marián PČOLA (7821/ 91), Peter
HIŠEM (7446/89), František HANC (7315/83), Maroš
ČERVE-ŇÁK (7307/88), Lukáš BEDNÁR (6926/90), Pe-
ter DIŇA (6612/73), Juraj POPOVIČ (6611/89), Ľuboš
JANKAJ (5846/89), Marek LUKÁČ (5754/88), Radovan
TOMČÁK (5352/66), Martin AĽUŠÍK (2957/40), Miroslav
HABU-RAJ (2673/35), Matúš MUCHA (2160/24), Peter
KRAJNÍK (2099/40), Ján WIENER (1894/25), Ján KO-
PÁČ (1528/24), Matúš ŠTOFÍK (1350/22), To-máš PAV-
LINA (1147/36), Samuel LOJKA (1008/12), Marián RE-
GULA (992/ 21), Martin MARCHEVSKÝ 836/15), Miloš
LOJKA (720/8), Matúš HOLOV-KA (415/16), Marek BU-
DI (357/13), Maroš UCHYTIL (287/8), Erik HANC
(181/20), Ján SIDOR (162/13), Eduard DRANČÁK

(116/6), Vladimír HALA-GAN (100/4), Daniel KOBAN
(90/1), Martin HABURAJ (34/4), Lukáš HIŠEM (16/2),
Martin GUBÍK (9/4), Tomáš DIŇA (4/2), Marek BREČ-
KA (4/1), Ma-rek MOCHNAĽ (3/3), Martin KAPRAĽ (2/1)
Strelci gólov: 42 – Štefan PČOLA, 35 – Lukáš BEDNÁR,
Marek LUKÁČ, 12 – Marián PČOLA, Juraj POPOVIČ, 8
– Radovan TOMČÁK, Martin AĽUŠÍK,  6 – Ma-roš ČER-
VEŇÁK, Jozef LUKÁČ, 4 – František HANC, 3 – Peter HI-
ŠEM, 2 – Tomáš PAVLINA, 1 – Ján WIENER, Ján KO-
PÁČ, Maroš UCHYTIL Karty: červené:9, žlté: 191

Umiestnenie:
(2009/10) 3. 30 30 8 8 54:32 50 +5

(2010/11) 4. 30 14 6 10 60:43 48 +3

(2011/12) 6. 30 13 7 10 51:36 46 +1

jeseň 2012 2. 16 7 8 1 21:6 29 +5

Doma: 53 37 12 2 131:32 128 -30
Vonku: 53 9 17 27 51:89 44 +44

Diváci – celkovo: 51 178, priemer na zápas 483, do-
ma: 36 650, priemer na zápas 692, vonku: 14 637, prie-
mer na zápas 276

Ladislav Jankaj

Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti v plávaní

1. TENISOVÝ KLUB HUMENNÉ
USKUTOČNÍ VÝBER 

DO TENISOVEJ PRÍPRAVKY
PRE 6-7 ROČNÉ DETI

V pondelok a piatok o 17,30 hod. 
V TELOCVIČNI ZŠ DARGOVSKÝCH

HRDINOV HE
V stredu o 16,30 hod.

V TENISOVEJ HALE v Humennom

VYBRANÉ DETI BUDÚ ZARADENÉ DO
TENISOVEJ PRÍPRAVKY, TRÉNINGY BU-
DÚ V TELOCVIČNI ZŠ DARG. HRDINOV
A V NAFUKOVACEJ TENISOVEJ HALE

BLIŽŠIE INFOMÁCIE:   
tel.: 0907 915 318

VK Chemes oceňuje návrh rozpočtu v oblasti športu

HISTORICKÁ ŠTATISTIKA IV. LIGY VÝCHOD ZA OBDOBIE 2009/10  
- JESEŇ 2012 V SENIORSKEJ KATEGÓRII KLUBU MFK SNINA

1. KOLO IX. ROČNÍKA 
MESTSKEJ LIGY VO VOLEJBALE

V MEDZILABORCIACH
TJ SOKOL VYDRAŇ : REPAS  3 : 0
MESTO : SOŠ A.W.  1 : 3
GYMNÁZIUM  : PSS a. s.   1 : 3
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Mestská futsalová liga - 1. kolo

1.liga o pohár primátorky
BuboTeam - Angels  6:0 (2:0)
Góly: Kolesár 2, Šamo, Vožný, Stre-
ňo, Kulich
BuboTeam: Jakubek - Balint, Krivak,
Šamo, Streňo, Vžný, Bačík, Kulich,
Rada, Kolesár, Kimak, Okoš
Angels: Naster (Vasilko)- Šalata,
Kuzma, Jasik, Šarapan, Dzurko
Miernu prevahu mal BuboTeam, ale
Angels sa darilo dobre prikryť hráčov
súpera až do 10. min, keď Kolesár
otvoril skóre zápasu. Ten istý hráč pri-
dal druhý gól o minútu, keď zavesil
do šibenice. BuboTeam mal aj naďalej
prevahu, ale vyložené šance nedokázal
premeniť. V 22. min. po vyšachova-
ní obrany zvýšil Šamo na 3:0. V 31.
Min. Dzurko z tímu anjelov posadil
brankára na zadok, ale loptu neza-
sunul do brány. O minútu skóroval
Vožný. Šalata na druhej strane tra-
fil žrď, ale delovka Streňa znamenal
piaty gól. Na konečných 6:0 upravil
Kulich.  
Najlepší hráči: Kolesár - Šalata

Udava – Autolanc  5:0 (4:0)
Góly:  Suchanič 2, Vajs, Havrilčák,
P. G reško
Udava  sa ujala vedenia už v 1. min.
V 8.min. Vajs vymietol šibenicu brá-
ny Autolanc. Gól Ivanka na 1:2 ne-
platil.  Suchanič zvýšil z deväťme-
trového kopu na 3:0. V závere polčasu
ten istý hráč upravil na 4:0. Ďalší 9
metrový kop však nepremenil. V dru-
hom polčase Autolanc nevyužil pre-
silovku a tak v závere zápasu strelil
piaty gól Udavy Pavol Greško. 
Udava: R. Šuľak - Havrilčák, Su-
chanič, Turik, Koscelník, P. Graško,
Proč, Komjaty, Vajs
Autolanc: Mi. Liška - Binda, Blahu-
ta, Matej, Ivanko, Devečka, Ma. Liš-
ka, Hutaj, Bodnár
Najlepší hráči: Komjaty – Devečka

KIA – Vodomont 4:3 (1:2)
Góly: Čerňa 2, Opiela, Popik – L. Hri-
cov 3
V súboji favoritov celého turnaja sa
ujala vedenia KIA. Dve prihrávky La-
dislava Lukáča zužitkoval Lukaš
Hricov a otočil skóre zápasu v pro-
spech Vodomontu. V 24. min. vy-
rovnal Tomáš Opiela na 2:2.  O päť
minút opäť Lukáš Hricov dostal Vo-
domont do vedenia. V 36. min Čer-
ňa vyrovnal a rozhodnutie prišlo 45
sekúnd pred koncom, keď víťazný gól
obhajcu zaznamenal Popik.
Kia: Dudič - Opiela, Murinčák, Čer-
ňa, Zubka, Bazar, Popík, Nazad
Vodomont: Klamár - R. Albičuk, R.
Lukač, L. Lukač, L. Hricov, Turok-He-
teš, A. Hricov
Najlepší hráči: Opiela - Hricov

MuchaTeam - Brodwayclub 2:1
(2:1)
Góly: M. Pčola, Skvašik - Berezňák
Takmer štvrťhodinu čakali Muchov-
ci na prvý gól. V 14. min. otvoril M.
Pčola skóre zápasu a o minútu pri-
dal Skvašik druhý gól. Minútu pred
koncom polčasu revidoval Berez-
ňák, ktorého kontaktný gól živil ná-
dej pre Brodway. Hostia boli v dru-
hom polčase aktívnejší, brankár Ki-
ra zopárkrát výborne zasiahol, ale Ko-
menda sa tiež nenechal zahanbiť.
Takže po bezgólovom polčase sa te-
šili Muchovci. 
MuchaTeam: Kira - L. Hreha, Skva-
šik, A. Lojan, P. Dzurovej, Prislupčák,
J. Hreha, P. Šimon, M. Pčola
Brodwayclub: Komenda - Berezňák,
Kročko, Lorinc, Pavúk, Martin Haj-
dučko, M. Dzurjo, Kokočák
Najlepší hráči: Kira - Komenda

Pizza Friggi&Polcom - Staviva 4:9
(1:3)
Góly: Karnaj 3, Sima - Pavol Šuľák
4, Jurov 2, Peter Šuľák, Hišem, Ži-
do
V obidvoch celkoch nastúpili viace-
rí aktívni humenskí futbalisti. Základ
úspechu postavila Staviva v prvom
polčase, ktorý vyhrali 3:1. V druhom
polčase Staviva odskočili najmä zá-
sluhou Pavla Šuľáka na 9:2. Hráči

PizzaFriggy&Polcom už v závere do-
kázali iba zmierniť prehru. 
PizzaFriggi: Juščík - D. Čopák,
Hrehovčík, Karnaj, Sima, Kula, Gu-
ba, Jakubčo, K. Friga, P. Friga, L. Čo-
pák
Staviva: Madeja - M. Goga, Pe. Šu-
ľák, Pa. Šuľák, Jurov, Voroňák, Ži-
do, Hišem, Š. Pčola, Fedor, J. Goga,
Demčák, Legdan, Figura, Vandžura
Najlepší hráči: Karnaj - Pavol Šuľák

Zostava kola 1. liga:

2. liga: 

Myslina - Aston 1:10 (1:4)
Góly: Pažúr - Mamaj 4, Karas 2, Čo-
kina, Goga, J. Mihalič, V. Vasilenko,
Koc
Myslina: Vohar - Balint, Hlohinec, La-
bun, Behún, Šatnik, Polák, D. Val-
kučák, Vasiľ, Kochma, Pažúr, Smo-
leňák
Aston: Čubák - Koc, M. Mihalič, Kriš-
tof, Karas, Fejko, Goga, P. Mihalič, So-
pirjak, J. Mihalič, Mamaj, Čokina, V.
Vasilenko
Aston začal zhurta a už v 2. min sa
ujal vedenia gólom Karasa. Vpredu
hrozila najmä agilná dvojica Mamaj
- Čokina. Myslina sa osmelila a Pžúr
dokonca znížil. V závere polčasu však
Goga zvýšil na 4:1. Začiatok druhej
polovice patril opäť Karasovi, ktorý
pridal svoj druhý gól. V 25. min. za-
vŕšil Mamaj svoj hetrik a hneď nato
pridal štvrtý gól. V 35. min sa indi-
viduálne po narážačke presadil Ja-
ro Mihalič a po ňom Vlado Vasilen-
ko. Aston predvádzal kreatívny fut-
sal, jeho hráči si zápas užívali a do-
tiahli to až k dvojcifernému výsled-
ku. 
Najlepší hráči: Smoleňák - Mamaj

Drekos - Satlan 1:4 (0:2)
Góly: Andraško - A. Kuľus 3, Ruš-
čanský
Drekos: Rak - P. Barnišin, M. Bar-
nišin, Mastiľak, Andraško, Šimčík,
Praščák, Matta, Revak
Satlan: Krivjančin - A. Kuľus, Belcak,
Kudrik, Sklenčár, Macko, Petričko,
Kolesár, Šepeľa, Kačur, Ruščanský,
Jenčo, Behún, Janošov, Kridla
Úvod bol opatrný. Drekos začal kom-
binačne, ale Satlan nezaostával. Sa-
tlan v závere polčasu pritlačil a v 17.
min skóroval rýchly Kuľus, ktorý o
dve minúty po kikse brankára pridal
druhý gól. V 23. min. sa sa v krás-
nej individuálnej akcii predstavil
najlepší hráč na palubovke Aďo Ku-
ľus, ktorý nastrelil spojnicu. V 25. min
peknou strelou z diaľky znížil Ivo An-
draško.  Drekos zatlačil, ale nevy-
pracoval si žiadnu vyloženú šancu.
A tak trestali agilní hostia gólmi Ruš-
čanského a Kuľusa. 
Najlepší hráči: M. Barnišin - A. Ku-
ľus

N. Sitnica - Oldrati 3:10 (2:3)
Góly: Porvaznik 2, Bučko - Baláž 4,
S. Paľo 2, L. Kužma, Mantič, Frajt-
ko, Olexa
N. Sitnica: Čura - Sukeľ, Dančo, Ma.
Turčik, Mitalčak, Mi. Turčik, Soták,
Petrik, Ištočko, Olexik, Vrhač, Hub-
cej, Bučko, Porvaznik
Oldrati: Lazor - Frajtko, Korba, Ole-
xa, Baláž, J. Kuzma, L. Kuzma, S. Pa-
ľo, Callegari, Mantič
Prvý polčas bol vyrovnaný. N. Sitnica
viedla 1:0 aj 2:1, ale Oldrati z protiú-
tokov vyrovnalo a do polčasu sa ešte
posunulo do vedenia. V druhom pol-
čase už hráči Oldrati na palubovke ex-
celovali, strelecky zažiaril Jožko Ba-
láž so štyrmi gólmi herne Slavo Paľo.
Oldrati predvádzalo rýchly kombinačný
futsal, ktorý sa divákom páčil a na-
delil svojmu súperovi desiatku. 
Najlepší hráči: Porvazník - Baláž

Belá - Devils 4:2 (1:2)
Góly: Čižmár 2, Hišem, Hanc - M. Ga-
vaľa 2

Belá: Dzurovej - Kudravý, Čižmár, Hi-
šem, Dunaj, Kirňák, Pavlina, Hanc,
Brečka, Diňa, D. Vajda, J. Vajda, Ko-
vaľ, Pristáš, Haburaj
Devils: Hodor - Polačko, Ondik, On-
derko, Macej, Beňo, Bobaľa, Gerda,
M. Gavaľa, Beňo, Kridlo, M. Kuruc,
J. Kuruc, Mažerik, Š. Gavaľa
Najlepší hráči: Čižmár - M. Gavaľa

Harvi - stav Hankovce  - Wagama-
ma 4:2 (2:0)
Góly: Harvila, Melnik, Gajdoš, Metiľ
- Breda, Vasiľ
Harvi - stav: Vaško - Mamaj, Petko,
Harvila, Burda, Tribula, Melnik, Kir-
vej, Gajdoš, Štofik, Metiľ, Brza, Filip
Wagamama: Marhefka - Dura, Gom-
bita, Stanislavsky, Ondruško, Breda,
Vasiľ, Černy, Mandžak, Vojtek
Najlepší hráči: Harvila - Vasiľ

Zostava kola 2. liga: 

3. liga
Falco - Dynamo Karná 5:2 (2:1)
Góly: Marek 2, Šepeľa, Partička, Ba-
ča - D. Mišľan, Rada
Falco: Kmeť - Partička, Sibert, Ba-
ča, Vojtko, Striž, Miro Šepeľa, Puškár,
Zelinka, Macko, Dovhun, Marek,
Križ, Marek Šepeľa, Beták
Dynamo: Kunaš - Pekala, Mišľan, Ja-
kub Ragan, Hudák, Hodor, Jurko, Ky-
slan, Patrik Ragan, Rada, Pristáš
V úvodnom zápase futsalovej ligy sa
hral zaujímavý futsal. Mierne navrch
mali hráči Falca. V 35. min. po na-
rážačke zníži Rada, ktorý vrátil Dy-
namo do zápasu, ale záver už patril
Falcu. 
Najlepší hráči: Bača - Patrik Ragan 

Legia Topoľovka - V. Sitnica 6:2
(4:2)
Góly: P. Mihaľov 2, Jakubov 2, Ži-
dzík, R. Tomčák  - Krak, Rošák
Legia: M. Mihaľov - Šatnik, Čirak, Ja-
ro Mihaľov, P. Horanič, Š. Tomčák,
P. Mihaľov, R. Tomčák, Miľko, Židzik,
F. Mihaľov, Sakač, Ďurian, Ján Mi-
haľov, Jakubov
V. Sitnica: Sopko - Kušnír, D. Švi-
gar, Čakurda, T. Švigar, Jalčák, D.
Palšák, M. Palšák, Krak, Halas, Še-
dzmák, Turčík, Rošák, J. Švigar, Kač-
már
Už v úvode prekvapil defenzívu Legie
po rýchlom útoku Rošák, ktorý stre-
lil gól. V 6. min. vyrovnal Židzik a
hneď nato zvýšil Mihaľov. Legia sa do-
stala na koňa a kontrolovala hru. V
15. min. po krásnej kombinácii za-
vesil do prázdnej brány R. Tomčák.
Potom už Legia vynikala, žiarili naj-
mä Jakubov a bratia Tomčákovci, kto-
rí priviedli favorita k pohodlnému ví-
ťazstvu. 
Najlepší hráči: R. Tomčák - Čakur-
da

Obchodná akadémia - Slovaktual
2:2 (1:0)
Góly: Lojan, Porochnavý - Fogoš, L.
Tkáč
OA: Dobda - Porochnavý, Burík, Po-
rvazník, Kuľus, Milčík, Dzurko, Tka-
čin, Lojan, Vaško, Štofej, Mihališin,
Pavelko, Belančin, Rudy
Slovaktual: S. Gajda - Gavaľa, Sa-
bo, Karas, Novak, A. Gajda, Fogoš,
Jenčik, Turčik, V. Tkáč, Horvat, Do-
rocak
Najlepší hráči: Kuľus - Fogoš

Koškovce - Hažín 6:1 (4:0)
Góly: D. Benec 3, T. Dušak, D. Du-
šak, Makar - Dzido
Koškovce: Falatko - Dzurov, T. Du-
šak, D. Dušak, M. Benec, Makar, Ku-
zica, Gajdoš, Jenčik, Ballek, Gojdan,
Boško, Ferjanek, D. Benec
Hažín: J. Michalko - M. Kopač, P. Ko-
pač, Kocik, Račko, Godžak, Dzido,
Švec, D. Mišenko, M. Mišenko, Mi-
chalčák, Kuzica, Pe. Šuľak, Tirpák
Najlepší hráči: D. Benec - Kuzica

STOLNÝ TENIS
I. liga 4. kolo

Čadca B – Humenné 9:5 
Brnčal 2, Fink, I. Serbak po 1,5
Kys. N. Mesto – Humenné 7:7
Fink 3, Brnčal 2, Stojak, I. Serbak po 1

II. liga 5. kolo
Udavské – Vranov A 9:5
Maroš Gajdoš, Bajcura po 2,5, J. Gaj-
doš, D. Gajdoš st. po 2
Snina – Vojčice 6:8
Štúň 2,5, Jelo 1,5, Maliňák, Paulík
po 1
Udavské – Vojčice 8:6 Bajcura 3,
Maroš Gajdoš 2, J. Gajdoš, D. Gaj-
doš st. po 1,5
Snina – Vranov A 6:8 túň 2,5,Jelo
1,5, Paulík, Malinič po 1

III. liga 7. kolo
Humenné B – Jabloň 12:6
Novák, Mihaľovová po 4,5, Michalčo
2, Hajdučko 1
Belá – Stropkov 10:8
Vozár 3,5, Dráb, Drotár po 2,5, Bú-
rik 1,5
Bardejov B – Snina B 14:4
Hríb, Pavlotty, J. Kopáč po 1, 1 x WO
Ostatné výsledky: Svidník – Š. Mi-
chaľany 4:14, Bardejov C – Vranov
B 9:9, Prešov B – Brezovica 11:7

Michaľany 7 7 0 0 109:17 21
Bardejov B 7 6 1 0 87:39 20
Belá 7 4 2 1 78:48 17
Vranov B 7 4 2 1 72:54 17
Humenné B 7 4 1 2 67:59 16
Svidník 7 2 2 3 61:65 13
Prešov B 7 2 1 4 49:77 12
Snina B 7 2 1 4 47:79 12
Stropkov 7 2 0 5 50:76 11
Jabloň 7 1 1 5 51:75 10
Brezovica 7 1 1 5 39:87 10
Bardejov C 7 0 2 5 46:80 9

IV. liga 7. kolo
Z. Hámre – Vranov D 7:11
Širgeľ, Cogan po 2,5, Dzubak 2 – Hu-
baľ 4,5, Holp 3,5, Čurlej 2, Fried-
manský 1
Medzilaborce – Košarovce 5:13
V. Šmiga 3, Mazanec, Salák po 1 –
Karabinčík ml. 3,5, Korba 3, P. Ka-
ňuk, Sabol po 2,5, Bučko 1,5
Kamenica – Snina C 6:12
Bocko 4, J. Sojčák 2 – Charitun, Ba-
jus po 3,5, Kopáč 2,5, S. Koscelan-
ský 2, Kontuľ 0,5
Hažín – Vranov C 9:9
M. Serbak, Topoľančin po 2,5, Zúbek,
Švigar po 2 – Olbricht, Kolečava po
2,5, Knoblich, Balogáč po 2
Belá B – Jasenov 13:5
Gnip, 3, Hrežík, Džatko po 2, Ovad
1, 5 x WO – Krokker 2,5, Barnišin 1,5,
Mir. Gajdoš 1
Čierne – T. Vranov 10:8

Vranov D 7 6 0 1 75:51 19
Jasenov 7 5 0 2 73:53 17

T. Vranov 7 4 0 3 74:52 15
Snina C 7 4 0 3 71:55 15
Belá B 7 4 0 3 67:59 15
Čierne 7 4 0 3 66:60 15
Z. Hámre 7 4 0 3 64:62 15
Vranov C 7 3 1 3 55:71 14
Košarovce 7 3 0 4 69:57 13
Kamenica 7 2 0 5 44:82 11
Hažín 7 1 1 5 57:69 10
Medzilaborce 7 1 0 6 41:85 9 

V. liga 5. kolo
Snina D – Kochanovce A 11:7
Kontuľ, M. Koscelanský po 3,5, Karľa,
Koban po 2 – Kulich 4, L. Forró 2,5,
Grec 0,5
Kamienka A – Dlhé 11:7
T. Kolesár 4,5, D. Gajdoš ml. 3, Bašista
2, Hojdan 1,5 – Beľančin, S. Kohút po
2,5, Dzurikanin Poľačko po 1
Myslina – Belá C 8:10
Michal Kohút 3, Tecák 2,5, Telepun,
Demjanovič 0,5 – Džatko 3,5, M. Ha-
šuľ 3, I. Hašuľ 2,5, Ovad 1
Kamenica B – Košarovce B 8:10
Bokša 4,5, Nitkulinec 2, Šrám 1,5 – P.
Kaňuk 3,5, Bučko 2,5, Turčík, M. Ka-
ňuk po 2
Kolonica – Hrabovec 4:14
Cinkanič 1,5, Kira, Sabač st. po 1 –
Demčák st., Paulišin po 4,5, Demčák
ml. 4, Duda st. 1

Kamienka A 5 5 0 0 61:29 15
Košarovce B 5 5 0 0 59:31 15
Snina D 5 3 0 2 48:42 11
Hrabovec 5 2 1 2 50:40 10
Dlhé 5 2 1 2 48:42 10
Kochanovce A 5 2 0 3 47:43 9
Bela C 5 2 0 3 40:50 9
Kamenica B 5 0 2 3 39:51 7
Myslina 5 1 0 4 33:57 7
Kolonica 5 1 0 4 25:65 7

VI. liga 5. kolo
Stakčín – Lieskovec 6:12
Husťak 3,5, Sochanič 2,5 – F. Rada 4,5,
Choma 3, Kyslan 2,5, P. Rada 2
Hažín B – Hažín C 11:7
Demčák 4,5, Virtaš 3,5, Ferjak 2,5, Var-
hoľak 0,5 – Pavlík, Valko, Kováč po 2,
J. Michalko 1
Kamienka B – Kochanovce B 16:2
Milčík, Kacík po 4,5, Rudik 3, D. Ko-
lesár 2,5, D. Hojdan 0,5 – Krídla 2
Jabloň B – Košarovce C 13:5
Ičtok, Mitro po 3,5, Dudo, Hodor po 3
– Olexík 4,5, Hoľko 0,5
Čertižné – Ptičie 3:15
Sekera, Korba, Brecik po 1 – Repko, Za-
remba, Mastiľák po 4,5, Dzemjan 1,5 

Lieskovec 5 5 0 0 72:18 15
Kamienka B 5 4 0 1 73:17 13
Jabloň 5 4 0 1 60:30 13
Ptičie 5 4 0 1 55:35 13
Hažín B 5 3 0 2 47:43 11
Stakčín 5 2 1 2 56:34 10
Kochanovce B 5 2 0 3 35:55 9
Hažín C 5 0 1 4 35:55 6
Košarovce C 5 0 0 5 12:78 5
Čertižné 5 0 0 5 5:85 5

BASKETBAL
1.BK Humenné – MMBK Sabinov
74:62 ( 14:19, 23:15, 13:16, 24:12)
Humenčania začali zápas bez po-
trebného nasadenia v obrane a mož-
no aj s vedomím, že hrajú so súpe-
rom, ktorý len raz vyhral.  Inkasovali
19 bodov a len raz faulovali. Hostia
v úvode zápasu  ťažili z hry Tebeľa-
ka a z výborného útočného doskoku.
5-bodový náskok Sabinova hráči
1.BK Humenné zlikvidovali 12-bo-
dovou šnúrou až v závere druhej
štvrtiny. S tromi bodmi navrch začí-

nali druhý polčas. A začali ho dob-
re. Ich náskok narástol na 8 bodov.
Lenže vlastnými chybami sa oň pri-
pravili. Do poslednej štvrtiny vstu-
povali obidve družstvá  za remízové-
ho stavu. Domáci basketbalisti dob-
re začali aj dobre nakoniec skončili.
O svojom víťazstve rozhodli 9 bodo-
vou šnúrou v závere zápasu. Zby-
točnými chybami v rozohrávke sa pri-
pravili o lepší výsledok.
Strelci za Humenné: Kusko 20, Lošák
14, Kováč 11,Burič 4, Babják Ma. 2 
Striedali: Bakoš 14, Glasa 5, Babják
Mi. 4, Kelemeca, Jurčišin, Habaľ 

-jb-

Čubák (Aston) 

Baláž (Oldrati), S. Paľo (Oldrati) 

Mamaj (Aston), 
A. Kuľus (Satlan)

Kira (MuchaTeam

Opiela (KIA), Komjaty (Udava)

L. Hricov (Vodomont), 
Pavol Šuľak (Staviva)

Edenclub - Lackovce 7:0 (2:0)
Góly: P. Krajkovič 2, Tokár, Jalč, So-
ták, M. Krajkovič, Jaroš
Edenclub: Čokina - Košický, Soták,
P. Krajkovič, M. Krajkovič, Jalč, Po-
lubjak, Jaroš, Tokár
Lackovce: Surgent - Branovský, D.
Hajdučko, Babjak, Adamov, Smole-
ňák, Komjati, Danko, M. Hajdučko,
Škumanič, Mudzo, Sus, Opalka,
Tkáč
Lepšie začali hráči Edenu, keď úvod-
ný gól zaznamenal Krajkovič. Lac-
kovčania si vytvorili šance, ale bez
gólového efektu. V 19. min  Tokár
sám pred brankárom nezaváhal a
zvýšil na 2:0. V 22. min. nádhernou
strelou z takmer polovice ihriska zvý-
šil Jalč. Potom už Eden na palubovke
dominoval a zvíťazil zaslúžene 7:0. 

Najlepší hráči: Jalč - M. Hajdučko

Zostava kola 3. liga: 

Čokina (Edenclub)

Jalč (Edenclub), Jakubov (Legia)

R. Tomčák (Legia), 
D. Benec (Koškovce)



Na  slovíčko  s majstrom sveta 
v zápasení Jozefom  Lohyňom
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Na rôznych medzinárodných tur-
najoch, či ligových súťažiach stre-
távame slávnych športovcov, ako
trénerov, funkcionárov, ale aj ako
divákov. Na I. kole zápasníckej li-
gy mužov sme takto stretli známeho
zápasníka JOZEFA  LOHYŇU.  Pre-
to som mu položil niekoľko otázok.

Pán Lohyňa, staršia generácia vás
pozná, ako výborného zápasníka.
Môžete nám niečo o sebe povedať? 
So zápasením som začínal ako de-
saťročný v baníckom meste Prievidza.
Od začiatku mojou túžbou bolo re-
prezentovať našu republiku na  majs-
trovstvách sveta a olympijských
hrách.  Tvrdo som trénoval na ži-
nenke, ale aj mimo nej.  Chodil som
hrávať hokej, futbal, plávať, behával
som po lesných cestičkách a tým som
naháňal kondíciu. Pozorne som sle-
doval rôzne chvaty trénerov, ktoré
som využíval na žinenke.  Mojim na-
jobľúbenejším chmatom bola krstač-
ka.  Začal som vyhrávať rôzne mlá-
dežnícke turnaje, neskôr aj súťaže do-
spelých.  Pod vedením bratov Ľuba
a Mikuláša Timkovcov som dosiahol
najlepšie  športové úspechy.  V roku
1988 som získal bronzovú medailu na
Olympijských hrách v Soule a v ro-
ku 1990 na majstrovstvách sveta v
Tokiu zlatú medailu vo voľnom štý-
le.  Som najlepším zápasníkom mi-
nulého storočia. V súčasnosti ob-
chodujem so športovými  potrebami.
Aký máte názor na súčasné zápa-
senie na Slovensku?
Naše zápasenie je choré, ako aj ostat-
né odvetvia športu. Za mojej športo-
vej kariéry bola prvá a druhá liga. V
prvej lige bolo 6 – 8 družstiev a v dru-
hej 4 – 6 družstiev.  Každé družstvo
usporiadalo jedno kolo. Boli rôzne tur-
naje so silnými mužstvami – zápas-

níkmi. Pre nedostatok financií  v mi-
nulom roku u mužov  boli štyri ko-
lá, tohto roku dve kolá a na budúci
rok azda iba jedno.  Potom na me-
dzinárodných súťažiach končia v
prvom kole.  Mladý 15 – 16 ročný ka-
det ide reprezentovať Slovensko na
vlastné náklady.  Dalo by sa o tom
veľa hovoriť. Je to debata na veľmi
dlhý čas.
A čo sninské zápasenie?
Máte tam ľudí, ktorí sa vyžívajú v zá-
pasení. Širokú základňu mládeže.
Tohto roku ste získali tri tituly a to
v mladších a starších žiakov a ka-
detov.  Obhajujete titul mužov, má-
te po jednom reprezentantovi u ka-
detov a mužov. Organizujete dve mlá-
dežnícke turnaje s medzinárodnou
účasťou. Prajem sninskému zápase-
niu veľa úspechov na domácich a za-
hraničných žinenkách. 

Pavel Andraščík

III. LV: NA ZÁVER BOD 
MFK KOŠICE (B) -  ŠK FUTURA  HUMENNÉ 1:1 (1  :  0)Futsal je skratkou z

názvu Futebol de
Salao  (brazílska
portugalčina) alebo
Futbol de Sala (špa-
nielčina). V našich
podmienkach je to

futbal v hale. Jeho korene siahajú do
30-tych a 40-tych rokov minulého sto-
ročia, keď sa začal hrať v Uruguaji a Bra-
zílii. Od roku 1989 sa hrá pod krídla-
mi FIFA. Práve včera sa v Thajsku skon-
čil siedmy svetový šampionát.
Včera sa tiež začal už oficiálne 11. roč-
ník Mestskej futsalovej ligy v Humennom.
O kvalite a popularite súťaže svedčí fakt,
že záujem o súťaž z roka na rok rastie.
Futsal je oproti futbalu dynamickejší a
technickejší. V tomto ročníku bude sú-
ťažiť v troch ligách 30 účastníkov. A pre
ešte väčší záujem sa musela hrať aj kva-
lifikácia. 1. liga bude niesť opäť názov o
pohár primátorky. Obhajcom titulu z mi-
nulého ročníka je KIA na čele s minu-
loročným najlepším hráčom súťaže a v
súčasnosti oporou futbalového tímu z V.
Sitnice Petrom Murinčákom. Vlani v dra-
matickom súboji šampiónovi sekundo-
vali najmä mužstvá Vodomontu a Bu-
boteamu. V kvalifikácii, ktorá pritiahla
naozaj pekné množstvo divákov, svoju
cestu predčasne ukončili štyri tímy (na
snímkach), Koškovce si napriek prehre
vyžrebovali účasť v lige. Za svoje výko-
ny sa však hanbiť nemusia. Jednodu-
cho im chýbal ten povestný kúsoček šťas-
tia.                             Miloš Meričko

Prvé futsalové logá na facebooku
predstavili mužstvá Dynamo Kar-
ná a Oldrati.

ČO PRINIESOL 10. ROČNÍK

Zľava Mgr. Erik Cap, reprezen-
tačný tréner kadetov Slovenska v
zápasení, Jozef Lohyňa, bývalý re-
prezentant v zápasení, Ján Mucha
starší, bývalý reprezentačný bran-
kár vo futbale, hráč  Anglického
Evertonu.

góly:  Andrezly – Cyril Vasiľ
ŽK: Peter Šuľák, Pavol Šuľák, roz-
hodoval: Čiernik
V dohrávke 13. kola, ktoré bolo zá-
roveň aj posledným zápasom jesene,
priviezli Humenčania z Košíc vzácny
bod. V prvom polčase mali viacej z hry
domáci, ktorí mali aj dve stopercentné
šance. Brankár Madeja a obrana im
však dokázali zabrániť. Po streleckých
pokusoch Andrezlyho, Skvašíka a Ka-
raša sa už v 42 min. domáci tešili,
keď Andrezly krížnou strelou z rohu
šestnástky do šibenice otvoril skóre
zápasu. V druhom polčase mali Hu-
menčania niekoľko sľubných šancí,
a to najmä Bačík a Karnaj, ktoré sí-
ce ešte nevyužili, ale naznačili zlep-
šenie hry hostí. K zmene stavu do-
šlo v 67. min, keď po osi Kirvej, Kar-
naj, Bačík nezištne prihral Vasiľovi
pred prázdnu bránu, ktorý už nemal
problém skórovať. Ďalšie šance Kar-
naja a Ljubarského zostali nevyuži-
té. Hostia mali aj šťastie, keď domá-

ci hráči v 88. min nastrelili brvno. 
Futura: Marko Madeja - Martin
Hreško, Peter Jurov (46. Karnaj), Pe-
ter Jakubčo, Pavol Šuľák, Ladislav
Čopák, Maroš Bačík, Michal Paras-
ka, Cyril Vasiľ (85. Dysko), Peter
Šuľák (59. Kirvej), Russlan Ljubar-
skij                                      -mt-

Tabuľka po jeseni
Žiar  D.Ždaňa 15 10 2 3 25:9 32
Košice 15 7 6 2 24:11 27
B. Bystrica B 14 7 5 2 16:7 26
Trebišov 15 7 3 5 29:23 24
Námestovo 15 5 7 3 21:15 22
Moldava B 15 6 4 5 16:13 22
Lipany 15 6 4 5 16:18 22
Prešov B 15 7 1 7 20:27 22
Košice B 15 5 4 6 25:29 19
Lučenec 15 6 1 8 16:23 19
Poprad 14 5 3 6 16:14 18
Spišská N/V 15 5 3 7 23:24 18
Martin 15 5 3 7 23:34 18
Kremnička 15 4 5 6 23:26 17
Vranov n/T 15 2 5 8 17:24 11
ŠK FUTURA 15 2 4 9 15:28 10

PIATI PREHRALI, ALE LEN ŠTYRIA SKONČILI

Lieskovec

Boys of Paradise

Tutti ristorante Ulič

AngelsDrekos

V minulom 10. ročníku futsalovej súťaže sa stala ví-
ťazom 1. ligy Kia Humenné, pred Buboteamom a Vo-
domontom. Všetky tri mužstvá získali rovnako 21 bo-
dov, rozhodli vzájomné zápasy. Najlepšími strelcami
sa stali Ivanko (Autolanc), Voroňak (Stavivá) a Stre-
ňo (Buboteam), ktorí strelili po 14 gólov. V 2. lige sa
atraktívnym futsalom presadil Drekos, najlepším strel-
com bol Tomáš Sima (Mestská piváreň) s 22 gólmi.
V tretej lige suverénne triumfoval Angels, najviac gó-
lov, 23,  zaznamenal Martin Breda (Wagamama).-mer- 

KIA

Halový futbal stredoškolákov
Centrum voľného
času Dúha Hu-
menné oddelenie
telovýchovy a
športu v spolu-
práci s Gymnázi-
om arm.gen.L.
Svobodu organi-
zovalo obvodné
kolo pre chlapcov
stredných škôl
halový futbal.
Do súťaže sa za-
pojilo 7 škôl. Vďa-
ka ústretovosti
p.riaditeľa Paed-
Dr. Ivana Pajtaša,
a p. riaditeľky Ing.
Aleny Židovej,
mohli študenti ob-
vodné kolo odo-
hrať v telocvičniach na gymnáziu a obchodnej akadémi. Hralo sa v dvoch
skupinách každý s každým, víťazi vo finále. Víťaz obvodného kola postu-
puje na krajské kolo do Prešova.
Skupina A: 1. SOŠ technická, 2. GAGLS, 3. SOŠ Mierová,  4. GJZ
Skupina B: 1. OA, 2. SPŠCHaP, 3. Polytechnická
Finále: SOŠ technická - Obchodná akadémia 11:3     Bc. Jana Blichová

SOŠ technická


