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Zemplín: V boji proti horúčavám 
pomáhajú aj mestské samosprávy

Zariadenie pre seniorov na 
Dubníku sa v rámci rekonštrukcie 
začalo ťahať do výšky

Humenné: Letné kúpalisko 
otvorilo svoje brány o tri dni 
skôr

  Viac na str. 2   Viac na str. 3

TASR, ZEMPLÍN, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V Michalovciach sa s horú-
čavami rozhodli popasovať 
pravidelným kropením pešej 
zóny. Ako TASR informovala 
hovorkyňa mestského úradu 

Iveta Palečková, Technické 
a záhradnícke služby mesta 
Michalovce tak robia trikrát 
denne a využívajú na to zá-
sadne úžitkovú vodu. Obča-
nia tiež podľa jej slov majú 
na pešej zóne k dispozícii 

niekoľko pitných fontán. Ako 
pre TASR uviedol riaditeľ 
Technických služieb mesta 
Humenné Milan Kuruc, roz-
prašovač vodnej hmly inšta-
lovaný na Námestí slobody 
pri Fontáne lásky bude v pre-

vádzke od stredy 12. júna. Od 
utorka pravidelne polievajú 
pešiu zónu. Ďalší rozprašo-
vač nainštalujú v stredu (12. 
6.) v Snine. Spríjemniť po-
byt v meste si vďaka nemu 
budú môcť občania pri fontá-

Občania na Zemplíne majú možnosť spríjemniť si pobyt v rozpálených mestách. Poslúžia na to 
rozprašovače vodnej hmly a tiež pravidelné polievanie mestských komunikácií.
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ne pred mestským úradom. 
V Strážskom sa o zvlhčova-
nie centra mesta a tiež mest-
ských komunikácií postarajú 
pracovníci Mestského podni-
ku služieb, a to trikrát den-

ne. Vo Vranove nad Topľou 
slúži na osvieženie vzduchu 
v zrekonštruovanom centre 
mesta fontána, občania majú 
k dispozícii aj fontány pitné. 
V prípade neustávajúcich 
horúčav má mesto v pláne 
aj postrekovanie mestských 

komunikácií, TASR o tom 
informoval Marcel Kopčo z 
referátu výstavby, dopravy a 
životného prostredia mest-
ského úradu. V Sobranciach 
i v Medzilaborciach zatiaľ 
žiadne opatrenia proti páľa-
ve na uliciach nepodnikajú. 

Ak sa teplota vyšplhá ešte 
o pár stupňov nahor, Tech-
nické služby mesta Sobrance 
sú pripravené začať s krope-
ním mestských komunikácií.

porkačovanie zo strany 1 

Zemplín: V boji proti horúčavám pomáhajú aj mestské samosprávy

Horúčavy môžu spôsobiť  kolapsy, treba dbať na pitný režim

Humenné: Letné kúpalisko otvorilo svoje brány o tri dni skôr

tasr, Slovensko    

„Záťaž teplom môže viesť k 
poklesu výkonnosti, zvýšenej 
únavnosti a môže spôsobiť až 
prehriatie organizmu so zvý-
šením telesnej teploty, ma-
látnosťou, ospalosťou, boles-
ťami hlavy, závratmi, nevoľ-
nosťou až zvracaním,“ priblí-
žil Úrad verejného zdravot-
níctva (ÚVZ) SR. Teplo viac 
ohrozuje ženy, podľa skúse-
ností záchranárov skolabujú 
častejšie ako muži. Takisto 
treba dávať pozor aj na deti 
a seniorov. Dospelý človek 
by mal počas horúcich dní 
vypiť najmenej tri litre vody. 
Nevhodné sú však nápoje s 
obsahom cukru, kofeínu, chi-
nínu či alkoholu. Do pitného 
režimu sa teda nezapočítava-
jú tekutiny prijaté vo forme 
malinoviek, piva, alkoholu 
či kávy. Ideálna je obyčajná 
voda, prijímaná najlepšie 
pravidelne v menších dáv-

kach. Dôležitá je tiež teplota - 
vhodnejšie sú vlažné nápoje. 
Potreba pitia rastie nielen v 
závislosti od vonkajšej teplo-
ty, ale aj od telesnej aktivity 
a zdravotného stavu. „Vodu 
je potrebné piť aj vtedy, keď 
človek nepociťuje smäd,“ pri-
pomenuli odborníci z ÚVZ. 
Na uhasenie smädu detí je 
vhodná voda, neperlivé mi-
nerálne vody a nesladené 
ovocné či bylinkové čaje. 
Najmä počas horúcich let-
ných dní, pri pobyte v pro-
stredí s nízkou vlhkosťou 
vzduchu alebo pri športe tre-
ba dbať na to, aby dieťa vypi-
lo aspoň dva až trikrát viac 
ako inokedy. Seniori by mali 
počas horúčav piť v menších 
dávkach a častejšie. Organiz-
mus seniora obsahuje menej 
tekutín a orgány pracujú po-
malšie, nedokážu preto vylu-
čovať tekutiny spoločne s od-
padovými látkami tak ako u 
mladších ľudí. Denná dávka 

približne jeden a pol až dva 
litre by sa mala rovnomerne 
rozložiť počas celého dňa. 
Najvhodnejšia pre seniorov 
je čistá pitná voda, pri výbere 
minerálnych vôd treba veno-
vať zvýšenú pozornosť obsa-
hu sodíka, pretože starší ľu-
dia majú často vysoký krvný 
tlak a obsah sodíka vo vode 
by im mohol tento stav ešte 
zhoršiť. Pre príjem vitamínov 
sú vhodné nesladené ovocné 
šťavy alebo džúsy bez che-
mických prísad, ktoré je dob-

ré zriediť vodou. Počas ho-
rúčav musia záchranári čas-
tejšie zasahovať pre kolapsy. 
Človek vtedy náhle zbledne, 
dostaví sa nevoľnosť, môže 
ho obliať studený pot, na 
chvíľu stratí vedomie, no po 
pár sekundách sa začne pre-
berať. Vtedy ho treba dať do 
tieňa, dať mu trochu vody, 
ovlažiť ho, nechať ležať, lebo 
môže znova odpadnúť a za-
volať na tiesňovú linku 155, 
kde operátor poskytne ďalšie 
rady a pošle pomoc. 

tasr, mpo, Humenné    

Pre vysoké teploty odštarto-
valo humenské letné kúpa-
lisko svoju sezónu v stredu 
12. júna. Zvyčajne mohli jeho 
služby návštevníci využívať 

o tri dni neskôr, 15. júna, 
informovala samospráva na 
svojej internetovej stránke. 
Na návštevníkov čakajú aj 
tento rok novinky. V rám-
ci rekonštrukcie sa rozšíril 
priestor pri detskom bazéne, 

kde je vymenená zámková 
dlažba, pribudli nové lavičky, 
sprchy i pergoly so sedením. 
Tohtoročnou zaujímavosťou 
je aj ohrievanie vody vonkaj-
šieho 50-metrového bazéna 
solárnymi kolektormi, ktoré 

na kúpalisku spustili v sobo-
tu 15. júna. Letné kúpalisko 
v Humennom je verejnosti 
prístupné počas celého týž-
dňa od 10.00 do 19.00 hod.

Horúčavy, ktoré zasiahli Slovensko, prinášajú veľa zdravotných rizík a môžu spôsobovať kolapsové 
stavy. Vysoké teploty vzduchu sú pre organizmus záťažou, problémy môžu spôsobiť aj zdravým 

ľuďom. Netreba preto podceňovať pitný režim.
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ts, Humenné, FOTO: MsÚ    

Vo štvrtok 6. júna sa uskutočnil 
ďalší kontrolný deň na stavbe Za-
riadenia pre seniorov v lokalite 
Dubník. Kontrolného dňa sa zú-
častnili zástupcovia Odboru výstav-
by a územného plánovania MsÚ a 
zhotoviteľa stavby. Na stavbe sa po-
kročilo najviac v prácach na príze-
mí a prvom poschodí. Vymenili sa 
tu všetky okná a hotové sú aj všet-
ky murárske a omietkárske práce. 

Súčasťou stavebných prác sú aj 
nové povrchové úpravy a technické 
inštalácie, ako napr. elektroinšta-
lácia, kanalizácia, vodovodné prí-
pojky a kúrenie. Druhé poschodie 
budovy sa stavalo formou nadstav-
by oceľovej konštrukcie a aktuálne 
sa tu pracuje na osadení nových 
okien. Čo sa týka strechy, v tomto 
prípade je opäť namontovaná oce-
ľová konštrukcia, kde sa následne 
uloží hydro a tepelná izolácia s ko-
nečnými úpravami. 

So stavebnými 
prácami sú  
v predstihu
Ako sa vyjadril 
Marián Šalata za 
Odbor výstavby 
a územného plá-
novania, termín 
dokončenia Zaria-
denia pre seniorov 
je v pláne 30. júna 
2020. „Aktuálne práce pokračujú 
podľa stanoveného plánu, dokonca 

sme v niektorých častiach rekon-
štrukcie v predstihu,“ dodal.

Zariadenie pre seniorov na Dubníku sa v rámci rekonštrukcie začalo ťahať do výšky

Humenné: Tretie miesto v súťaži profesionálnych hasičov obsadilo domáce družstvo

Na železniciach začal od nedele platiť  letný cestovný poriadok

tasr, Humenné    

Domáci tím obsadil tretie miesto. 
TASR o tom informoval Stanislav 
Stríž, vedúci operatívno-technic-
kého oddelenia Okresného ria-
diteľstva HaZZ v Humennom. 
Svoju zručnosť vo vyslobodzovaní 

zranených osôb z havarovaných 
vozidiel si v súťaži koncom mája 
merali štvorčlenné družstvá. Súťa-
žilo sa v jedinej disciplíne. Úlohu, 
ktorú mali profesionálni hasiči 
v teréne zvládnuť, si vyžrebovali 
vopred, avšak až do nástupu na 
štart o situácii, ktorá ich čaká, nič 

nevedeli. Traja rozhodcovia ná-
sledne hodnotili taktiku, s akou sa 
situácie zmocnili, techniku preve-
denia zásahu a bodovaná bola tiež 
oblasť prvej pomoci. Do úvahy sa 
bral i čas, za aký profesionálni zá-
chranári svoju úlohu zvládli, avšak 
nebol rozhodujúcim kritériom. Po 

sčítaní všetkých bodov označili 
rozhodcovia za najúspešnejší tím 
hasičov z Okresného riaditeľstva 
HaZZ v Kežmarku. Na druhom 
mieste sa umiestnili hasiči z okres-
ného riaditeľstva v Prešove, tretími 
sa stalo domáce družstvo okresné-
ho riaditeľstva.

tasr, Slovensko    

Osobnú vlakovú dopravu na trati 
Bánovce nad Ondavou – Veľké Ka-
pušany obnovuje rezort dopravy po 
šiestich rokoch. Jazdiť tam budú štyri 
páry vlakov a približne 30 kilomet-
rov vzdialenú obec s mestom budú 
spájať počas pracovných dní. Spoje 
budú nadväzovať na ďalšie regionál-
ne vlaky, čo umožní rýchly presun 
do Košíc či Humenného a späť. Na 
trati Košice – Mukačevo budú den-
ne premávať dva páry vlakov. Budú 
mať zabezpečené prípoje na ukrajin-
skej strane smerom na Odesu, Kyjev, 
Charkov a Ľvov, na slovenskej bude 
možné prestúpiť na Prešov, Brati-
slavu a Prahu. Cestujúci musia pri 

prechode štátnou hranicou počítať 
aj s hraničnými kontrolami v Čiernej 
nad Tisou a v Čope na Ukrajine. „Som 
rád, že sa nám relatívne rýchlo poda-
rilo nasadiť nové vlaky, ktoré určite 
pomôžu celému regiónu. Nové že-
lezničné spojenie medzi Mukačevom 
a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a 
zatraktívni tento región pre turistov. 
To, samozrejme, prinesie aj viac lep-
ších pracovných miest,“ skonštatoval 
minister dopravy Árpád Érsek (Most-
Híd). V diaľkovej a medzinárodnej 
doprave sa podľa hovorcu Železníc 
Slovenskej republiky (ŽSR) Michala 
Lukáča zmeny dotknú aj úseku medzi 
Bratislavou a Prahou. Zavedený bude 
nový pár vlakov kategórie railjet. 
Viac vlakov bude k dispozícii obyva-

teľom Svätého Jura a bratislavskej 
mestskej časti Rača. Pribudnú tri 
nové vlaky a vďaka nim bude popo-
ludňajšia frekvencia zastavovania na 
týchto zastávkach každých 20 minút. 
Po januárovom obnovení dopravy 
na trati Zvolen – Šahy bude zároveň 
podľa rezortu dopravy od letnej zme-
ny cestovného poriadku zastavovať 
päť vybraných osobných vlakov aj na 
zastávke v Bzovskej Lehôtke. „V zá-
ujme podpory regiónov a cestovného 
ruchu, zvlášť počas letných prázdnin, 
budú počas víkendov premávať rých-
le spojenia z Popradu cez Kežmarok 
a Starú Ľubovňu do poľskej Muszyny 
a späť,“ priblížila hovorkyňa rezortu 
dopravy s tým, že nadväzovať budú 
aj na prípoje smerom na Krynicu 

a Nový Sacz. To cestujúcim umož-
ní dostať sa až do Krakova a späť. V 
súvislosti s turistickou sezónou na-
stanú zmeny aj na úseku ozubnicovej 
železnice Štrba – Štrbské Pleso, kde 
bude podľa Lukáča zavedených päť 
párov vlakov. Na úseku trate Tat-
ranských elektrických železníc (TEŽ) 
Poprad-Tatry – Štrbské Pleso budú 
súčasne zavedené dva páry vlakov 
a na úseku trate TEŽ Starý Smokovec 
– Tatranská Lomnica pribudne jeden 
pár nových vlakov. Zároveň bude 
podľa MDV posilnená doprava v deň 
konania sa festivalu Európskeho ľu-
dového remesla v Kežmarku, teda 
13. júla. Na úseku Kežmarok – Stará 
Ľubovňa budú v tento deň osobitne 
premávať dva osobné vlaky.

Termín dokončenia Zariadenia pre seniorov je v pláne 30. júna 2020.

Do prvého ročníka súťaže Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove vo vyslobodzovaní 
zranených z havarovaných vozidiel v areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom sa zapojilo deväť družstiev.

Od nedele 9. júna začal na železniciach platiť letný cestovný poriadok. Prináša nové vlaky na východe aj rýchle spojenia počas letných 
prázdnin z Popradu-Tatier do Muszyny v Poľsku, odkiaľ budú nadväzovať prípoje až do Krakova. Podľa hovorkyne Ministerstva dopravy 

a výstavby (MDV) SR Karolíny Duckej by mali tieto spoje zjednodušiť cestovanie a podporiť cestovný ruch v regiónoch.
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Sľúbený traktor mu nedodal. Muž prišiel o vyše 4-tisíc eur

Prvá tohtoročná obeť. Tínedžer sa utopil vo vodách jazera

ts, Humenné     

Muž vystupujúci ako zástupca spo-
ločnosti z Ukrajiny sa v marci toh-
to roku telefonicky, ako aj elektro-
nickou komunikáciou dohodol so 
46-ročným mužom z Brestova na 
predaji mini traktora DF 244 AHT 

aj s príslušenstvom. Dohodnutá 
cena bola cca 4 200 eur. Kupujú-
ci dostal kúpno-predajnú zmluvu 
(v anglickom jazyku) i  číslo banko-
vého účtu, na ktorý mal Brestovčan 
dohodnutú čiastku uhradiť. Začiat-
kom apríla kupujúci na určený účet 
hotovosť aj vložil, no doposiaľ mu 

traktor nebol dodaný a ani zapla-
tené peniaze mu neboli vrátené. 
Pre páchateľa tohto prečinu zákon 
stanovuje trestnú sadzbu odňatia 
slobody na jeden až päť rokov. „Pri 
takýchto obchodoch je potrebné 
dbať na opatrnosť, zvážiť možnosť 
vyplatenia dohodnutého tovaru 

až pri samotnom jeho prevzatí od 
kupujúceho. Zvlášť pri platbách 
do zahraničia je veľká anonymita 
páchateľov,“ upozornila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

ts, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

V nedeľu 9. júna krátko po 
16. hodine skočil z betónové-
ho móla za areálom miestneho 
podniku zvaného Ranč Silva 
v obci Čaňa do vody 15-ročný 
tínedžer z okresu Košice oko-
lie a viac sa nevynoril. Telo bez 
známok života bolo nájdené 
potápačmi krátko pred 18.45 
hodinou. Obhliadajúci lekár na 
mieste predbežne vylúčil cu-
dzie zavinenie a bolo nariadené 
vykonanie pitvy. Polícia v tejto 

súvislosti začala trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia a bližšie 
okolnosti tejto tragickej udalos-
ti ďalej vyšetruje. Polícia ape-
luje na všetkých občanov, aby 
s pribúdajúcimi stupňami ne-
preceňovali svoje sily a schop-
nosti a nehazardovali zbytočne 
s vlastným životom. Frajerina 
pred kamarátmi či nepremysle-
ný a unáhlený skok do vody sa 
môže zmeniť na tragédiu alebo 
vás do konca života pripútať na 
invalidný vozík.

Strážske: Pri dopravnej nehode došlo k úniku prevádzkových kvapalín

Snina: Z topánky vybral príborový nožík a vyhrážal sa ním

tasr, Strážske    

Pri pondelkovej dopravnej nehode 
v Strážskom v okrese Michalov-
ce došlo k úniku prevádzkových 
kvapalín. Zasahovali hasiči aj 
záchranári. K dopravnej nehode 

medzi dvoma vozidlami s ťahačmi 
a jedným osobným automobilom 
došlo v popoludňajších hodinách 
na križovatke ulíc Vihorlatská, 
Osloboditeľov a Mierová. Podľa 
informácií operačného dôstojníka 
Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru (HaZZ) v Ko-
šiciach na mieste zasahovalo šesť 
príslušníkov HaZZ a tiež závodná 
jednotka Chemka Strážske. Na od-
straňovaní úniku prevádzkových 
kvapalín pracovali ešte tri hodiny 
po nehode. Ako pre TASR uviedla 

hovorkyňa Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby Ale-
na Krčová, záchranári na mieste 
ošetrili muža s úrazom hlavy a 
previezli ho do nemocnice v Hu-
mennom. Ďalší účastník nehody 
ošetrenie odmietol.

mpo, Snina     

Dúbravčan  mal v nedeľu 9. júna 
vo večerných hodinách v obci 
Ubľa v jednom z rodinných do-
mov napadnúť 40-ročného muža, 

majiteľa domu. Útočník zo svojej 
topánky vytiahol príborový nôž, s 
ktorým zaútočil na muža, pričom 
mu vulgárne nadával a vyhrážal sa 
mu zabitím. Útočník muža opako-
vane nožíkom zasiahol do hlavy. 

Toto konanie u napadnutého muža 
vzbudilo obavu o svoj život a zdra-
vie. Vzniknuté zranenia si podľa 
predbežného vyjadrenia lekára 
vyžiadali len jednorazové ošetre-
nie. „Dúbravčan bol policajnou 

hliadkou obmedzený na osobnej 
slobody a bol umiestnený do cely 
policajného zaistenia,“ vysvetlila 
prešovská krajská policajná hovor-
kyňa Jana Ligdayová.

Vo veci trestného činu podvodu vedie trestné stíhanie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Humennom.

Frajerina pred kamarátmi či nepremyslený a unáhlený skok do vody sa môže zmeniť na tragédiu alebo vás do konca života 
pripútať na invalidný vozík.

Poverený príslušník Obvodného oddelenie Policajného zboru v Snine vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečné vyhrážanie 
44-ročnému mužovi z obce Dúbrava.

KRIMI
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Spravme si poriadok v hlave aj na tanieri... 
radí Antónia Mačingová

(AM), (MF), -MJK-; Slovensko     

HLUCHAVKA 
- Liečivá polievka zo záhradky
Z obyčajnej hluchavky sa dá uvariť geniálna a 
zdravá polievka. Antónia Mačingová, koučka a 
autorka bestsellerov Najedzte sa do štíhlosti. 
Ako zastaviť starnutie? Treba si spraviť poria-
dok v hlave a na tanieri, radí Antónia Mačin-
gová, ktorej „28-čka“ (28 dní nie je diéta, ale 
cesta k zdravému životnému štýlu) a systém 
stravovania sú povestné. Mačingovej stravu si 
môžete objednať aj s donáškou, ale nie je nič 
jednoduchšie než si uvariť unikátnu polievku z 
hluchavky priamo doma. Je chutná i výživná, 
no zároveň aj nezvyčajná. A zdravá. 
Tonku Mačingovú poznajú (určite nielen) ženy 
na Slovensku, ale vďaka jej zdraviu prospešnej 
práci už aj u našich českých susedov, hlavne 
na Morave. Celkovej zmene stravovania u žien 
i mužov sa Košičanka venuje viac ako dvadsať 
rokov. Odporúča návrat k domácej kuchyni, 
príprave jedál z prvotných surovín, nezdravé 
prídavky nahradiť korením, soľou a zdravými 
tukmi. 

Zdravá polievka zo záhradky
V tomto recepte použila A. Mačingová hlu-
chavku bielu. „Hluchavka je vlastne žihľava, 

ktorá nepŕhli a ešte má aj chutné biele kvietky, 
ktoré spolu s listami pridávam napríklad do 
zeleninových šalátov.“ 
O hluchavke sa hovorí, že pomáha pri dýcha-
cích ťažkostiach a kašli, pretože podporuje vy-
kašliavanie hlienov. Je taktiež nápomocná pri 
trávení, podporuje tráviacu sústavu, prospieva 
črevnej mikroflóre. Je močopudná. Ženám 
uľavuje pri bolestivej menštruácii, posilňuje 
vaječníky a maternicu. Mužom priaznivo účin-
kuje na močové orgány a prostatu.
Kvety hluchavky si môžete nasušiť aj ako čaj. A 
okrem iného, nakŕmia sa ňou aj včielky, ktoré 
na našej planéte pomaly hynú, lebo ich likvi-
dujeme nezmyselnými chemickými postrekmi 
monokultúrnych plodín. Nebudú včely - po-
stupne vymrieme aj my. Tak buďme vedomí 
pri každom našom rozhodnutí.

Potrebujeme (2 porcie):
1/2 tekvice * 4-5 ks zelenej špargle * 1 ks jar-
nej cibuľky * kúsok čerstvého zázvoru (resp. 
strúčik cesnaku) * zväzok čerstvej hluchavky 
(kvitne od mája do septembra) * 1 ČL masla 
ghee * morskú soľ * čilli papričku (môžete 
pridať aj kurkumu a garam masala - korenie)

Postup:
Na osolenom masle ghee osmažíme nakrá-
janú zelenú cibuľku a na kúsky nakrájaný 
zázvor. Pridáme nakrájanú špargľu, 1/2 ČL 
kurkumy, 1/2 ČL garam masaly. Mierne ores-
tujeme a pridáme na kocky nakrájanú tekvicu. 
Zalejeme vodou a 15 minút varíme. V závere 
pridáme hluchavku a ešte 10 minút povaríme. 
Nebojte sa varenia. Varená polievka a celkovo 
varené jedlo je pre tráviaci trakt stráviteľnej-
šie. Po dovarení ešte rozmixujeme, pred ser-
vírovaním dochutíme (citrónom, vlašskými 
orechmi, rastlinnou smotanou), ozdobíme 
jedlými kvietkami či lístkami žihľavy.  

INZERCIA / SPRAVODAJSTVO

Vždy usmievavá, charizmatická Tonka 
Mačingová.  | FOTO ARCHÍV AM

Liečivá „Hluchavka biela“ (lat. Lamium 
album).  | FOTO ARCHÍV AM
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O. Sukeľ: Budúcnosť  lekárenstva bude taká, akú si ju urobíme

tasr, Humenné

 � Prečo ste sa rozhodli pre 
štúdium farmácie?
Už počas základnej školy a gymnázia 
som bol zameraný chemicko-prí-
rodovedným smerom, bol som 
úspešný aj v chemickej olympiáde, 
takže záujem bol prirodzený. Nuž 
a farmácia v sebe integruje veľmi za-
ujímavým spôsobom poznatky me-
dicínskych, chemických a biologic-
kých vied a má konkrétny aplikačný 
výsledok. Nehovoríme len o chémii 
ako takej, ale vidíme realitu, keď 
v bežnej praxi dokážu tieto poznatky 
liečiť ľudí.

 � Po ukončení štúdia ste išli 
do praxe, v roku 2006 ste si v 
Humennom dokonca otvorili 
vlastnú lekáreň. Momentálne 
ste prezidentom SLeK. Skúste 
nám ju predstaviť z pohľadu 
inštitúcie.
Komora je samosprávna inštitú-
cia zriadená zákonom, vykonáva 
niektoré vlastné činnosti a výkon 
štátnej správy v oblasti registrácie, 
vydávania licencií, hodnotenia po-
vinnosti sústavného vzdelávania, 
posudzovania odbornej spôsobilos-
ti. Aktivity, ktoré teraz robíme, sú 
zamerané na to, aby sme aj verejnos-
ti, či už odbornej, alebo laickej, ale aj 
ministerstvu predstavili, že komora 
je spoločensky aktívny subjekt, do-
káže prinášať riešenia, dokáže mať 
konštruktívne návrhy a máme spo-
ločný záujem, ktorým je stabilita 
zdravotníckeho systému.

 � Ako sa z vášho pohľadu 
zmenilo lekárenstvo na Slo-
vensku za posledných desať až 
20 rokov?
V praxi som viac než 15 rokov, ale už 
ako študent som sa reálne zaujímal 
o dianie vo farmácii, čítaval som aj 

komorové časopisy a vnímal všetky 
problémy, ktoré nastali v 90. rokoch, 
či už boli spojené s privatizáciou, 
alebo s definíciou toho, kto môže 
prevádzkovať lekáreň, čo bol veľký 
boj, ktorý nakoniec vyhrali nelekár-
nici a neodborníci, a tak dnes môže 
lekáreň prevádzkovať aj človek bez 
farmaceutického vzdelania. Prezen-
tuje sa nám to ako európsky trend, 
pričom to európsky trend nie je. Do-
konca aj krajiny, ktoré išli podobnou 
cestou, dnes menia svoju legislatívu, 
napr. Maďari a Poliaci, pretože si 
uvedomujú, že zaobchádzanie s liek-
mi nie je biznis ako každý iný, ale je 
to služba, ktorá má vysoký verejný 
záujem a týka sa verejného zdravia. 
      Vývoj bol u nás dosť prudký a za 
posledných 15 rokov sa rýchlo menil, 
čo prinieslo i dramatické zvýšenie 
počtu verejných lekární, a tak aj zní-
ženie počtu zamestnancov v jednot-
livých lekárňach. Dnes verejná leká-
reň na to, aby zarobila toľko, čo pred 
desiatimi rokmi, musí podať dvojná-
sobný výkon. Pri rastúcom počte le-
kární bude nevyhnutné, aby sa tým 
začal zaoberať aj štát, lebo o pár ro-
kov to môže priniesť širšie dôsledky, 
ktoré sa môžu prejaviť aj na akade-
mickej pôde – pokiaľ odborníci ne-
budú dostatočne zaplatení, klesne aj 
záujem kvalitných študentov o toto 
štúdium a kedysi výberové školy 
sa budú stretávať s tým, že nebudú 
mať tých najlepších. Stredoškoláci si 
vyberú odbory, ktoré budú finančne 
zaujímavejšie.

 � Povolanie lekárnika sa 
vždy pokladalo za exkluzívne 
– absolvent farmácie nikdy 
nemal problém zamestnať sa. 
Ako to vidíte v súčasnosti?
Nie je problém uplatniť sa, ale kon-
čiace ročníky by si dnes mali uve-
domiť, že je potrebné postupne 
obsadzovať aj miesta, z ktorých 

boli farmaceuti postupne vytlačení, 
čiže v štátnej správe, poisťovniach, 
školách či nemocniciach, v oblasti 
verejných obstarávaní a klinickej 
farmácie. Liberalizáciou lekárenstva 
totiž nastalo to, že sa zrazu zdvoj-
násobil počet lekární, ktoré ponú-
kali oveľa lepšie ohodnotenie, ako 
ponúkala napríklad štátna správa. 
Moja generácia sa stretávala s boo-
mom farmaceutických firiem, kam 
odchádzala veľká časť mojich roves-
níkov. O päť až desať rokov mladší 
kolegovia išli zväčša do lekární, 
ktoré ponúkali vysoké platy, keďže 
potrebovali kvalifikovaný personál. 
Teraz nastáva iný fenomén – tým, 
že máme veľa lekární, ich obraty nie 
sú také, aké boli kedysi. Lekáreň si 
dnes nemôže reálne dovoliť zamest-
nať viacero ľudí a nemôže im dať 
také platy, aké by očakávali a zaslú-
žili si.

 � Aká bude podľa vás budúc-
nosť lekárenstva v najbližších 
rokoch?
Budúcnosť bude taká, akú si ju uro-
bíme. To, čo ma trápilo, keď som 
sa začal angažovať v komore, bolo, 
že my lekárnici sme neboli hýba-
teľmi vecí, ale vždy sme sa uchýlili 
iba k reakciám – iba sme reagovali 
na to, čo sa dialo. Mojím cieľom je, 
aby ostatní reagovali na nás. Aby 
sme my boli tí, ktorí prídu s návrh-
mi riešení, a aby sme my selektovali 
reakcie. Ako komora chceme byť 
generátorom myšlienok a chceme 
zhromažďovať ľudí, ktorí dokážu 
aplikovať nové trendy a vízie, chce-
me spolupracovať so štátnou sprá-
vou, Štátnym ústavom pre kontrolu 
liečiv, s univerzitami a aj s ľuďmi 
z iných odborov, ale budeme si se-
bavedomo uzurpovať právo hovoriť 
do toho, ako má lekárenstvo vyzerať. 
Toto právo prislúcha nám farmaceu-
tom a nemá ho nikto iný.

 � Univerzita Komenského si 
tento rok pripomína 100 rokov 
od svojho vzniku. Čo by ste jej 
zapriali do ďalšej storočnice?
V súvislosti s Univerzitou Komen-
ského občas zaznievajú také zho-
vievavé vyjadrenia o jej mladosti v 
porovnaní s významnými svetovými 
univerzitami zakladanými niekedy v 
stredoveku. Dovolím si však v tomto 
kontexte poukázať na skutočnosť, 
že napriek tejto mladosti je naša 
univerzita ukážkovým príkladom 
základnej definície akademickej 
stability. Od založenia UK uplynulo 
snáď najdynamickejšie storočie v 
doterajšej histórii ľudstva, pričom tá 
dynamika mala všetky pozitívne aj 
negatívne charakteristiky, ktoré mať 
môže. Bolo to storočie zásadných 
vedeckých objavov, ktoré jednak 
zvýšili kvalitu života, ale tiež viedli k 
obrovským ekologickým škodám či k 
ich mocenskému zneužívaniu. Bolo 
to storočie fantastického progresu v 
chápaní ľudských práv, ale tiež sto-
ročie ich najmasovejšieho porušova-
nia, nie iba v čase vojnových konflik-
tov, ale aj v období mieru. Uplynu-
lých sto rokov generovalo jedinečné 
osobnosti, ktoré prepísali históriu, 
ale tiež jedincov, ktorí ju síce prepí-
sali tiež, ale radšej by sme boli, keby 
to neurobili. Na pozadí tejto dyna-
miky Univerzita Komenského nielen 
prežila, ale rástla, rozvíjala sa a stala 
sa jedným zo základných pilierov 
našej krajiny. Do ďalšej storočnice 
Univerzite Komenského prajem, 
nech si úlohu byť stabilným pilierom 
v akýchkoľvek aj nestabilných ča-
soch plní stále lepšie a lepšie. Nech 
je garantom rozvoja, kvality a správ-
neho smerovania dynamiky našej, 
európskej i svetovej spoločnosti. A 
nám, jej absolventom, prajem, aby 
sme svojou prácou a životom pomá-
hali univerzite byť týmto pilierom.

Vývoj v lekárenstve za posledné roky bol podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondreja Sukeľa „dosť prudký“. O tom, ako 
sa zmenilo lekárenstvo na Slovensku za posledných desať až 20 rokov, porozprával v rozhovore pre TASR. Ondrej Sukeľ je absolventom 

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) je od roku 2014.
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tasr, Chorvátsko    

Na slovenských turistov bude do-
zerať osem slovenských policajtov. 
Informovala o tom hovorkyňa Pre-
zídia Policajného zboru SR Deni-
sa Baloghová. Slovenskí policajti 
budú pôsobiť v dvoch najnavštevo-
vanejších oblastiach Chorvátska, a 
to v Splitsko-dalmatínskej oblasti 
a v Primorsko-goranskej. Pomoc 
slovenských policajtov budú môcť 
turisti vyhľadať od 15. júna do 15. 
septembra, čo je o mesiac viac 
ako v minulých sezónach. Policajti 
budú v Chorvátsku slúžiť v sloven-
ských uniformách vždy spoločne s 
chorvátskymi policajtmi. Budú ta-
kisto vybavení služobnými autami, 
čo sa podľa Baloghovej v minulosti 
stretlo s pozitívnym ohlasom. Ho-
vorkyňa prezídia však pripomína, 
že slovenskí policajti „nemajú na 
území Chorvátska policajné právo-

moci“. Slovenská po-
lícia sa do programu 
Bezpečná turistická 
sezóna zapája už od 
roku 2008. Najčas-
tejšie prípady, ktoré 
v Chorvátsku rieši, 
sú straty a krádež 
dokladov, kľúčov od 
apartmánov, zlé par-
kovanie, odtiahnutie 
vozidiel a najmä do-
pravné priestupky. 
V súvislosti s nimi 
slovenská polícia 
dáva na vedomie 
sprísnenie sankcií za 
priestupky v dopra-
ve. V roku 2018 bolo 
v Chorvátsku počas 
letnej sezóny obvinených 15 obča-
nov Slovenska, čo je nárast o päť 
osôb oproti roku 2017. Poškode-
ných trestnými činmi bolo v minu-

lom roku 56 Slovákov, čo je pokles 
o polovicu oproti roku 2017. „Počas 
turistickej sezóny boli zahraniční 
turisti najčastejšie obeťami majet-

kových trestných činov, páchateľmi 
drogovej a všeobecnej trestnej čin-
nosti,“ spresnila Baloghová.

Benjamín Blaha, predseda ZO SZPB    

ZO SZPB v Kamienke pri tejto príle-
žitosti zorganizovala brigádu, ktorej 
cieľom bolo vyčistenie pamätníkov 
padlým partizánom v okolitých le-
soch. Stretli sme sa v sobotu pre-
dovšetkým mladší členovia, ktorí 
už nezažili hrôzy vojny a vyrazili 
sme najprv k pomníku mjr. Iljikča-
na, náčelníka štábu partizánskeho 
oddielu Pugačov. Major Jakov Te-
rosovič Iljikčan ušiel zo zajateckého 

tábora z Čiech a napriek tomu, že ho 
gestapo sledovalo, dostal sa až do 
Vihorlatských vrchov. Nemci však 
mali veľký záujem zlikvidovať ho, 
a tak nasadili dvoch agentov vydá-
vajúcich sa za sovietskych zajatcov 
a tí majora Iljikčana v lesoch v ka-
tastri obce Kamienka zastrelili. Jeho 
pomník je na mieste, kde ho našli 
mŕtveho, avšak telesné pozostatky 
neskôr boli prevezené na humen-
ský cintorín. Okolie pomníka sme 
vykosili, vyhrabali, vyčistili, zasadili 

papradie a zapálili sviečky. Touto 
cestou by som chcel aj poďakovať 
pánu riaditeľovi SOŠ polytechnickej 
v Humennom Ing. Antonovi Švelto-
vi a majstrovi Ladislavovi Salakovi 
za prevedené odborné asanačné 
práce v réžii školy. Ich prístup si vy-
soko vážime a úprimne ďakujeme. 
Ďalšou našou zastávkou bol pomník 
na Babeji. Na mieste, kde bol tábor 
partizánskeho oddielu Jastrib, je 
dnes hrob partizána Ignáca Belo-
rusa, ktorý bol ťažko zranený pri 

podmínovaní Hamornického mos-
ta medzi Kamienkou a Kamenicou 
a prevezený partizánmi na Babej. 
Ani privolaná doktorka z Michalo-
viec, ktorú neskôr Nemci za to chy-
tili, znásilnili a usmrtili, nedokázala 
mu už pomôcť. Pomník bolo po-
trebné vyčistiť od machu, konárov, 
vyhrabať lístie a odpratať popadané 
konáre. Po práci sme sa všetci stretli 
na chate Skalka, kde nám už starší 
členovia pripravili guláš a chutné 
ražniči.

Slovenskí policajti budú v Chorvátsku aj toto leto

Prospešná aktivita členov ZO SZPB v Kamienke

tasr, mpo, Snina

Areál Biokúpaliska Sninské rybní-
ky otvoril svoje brány pre prvých 
návštevníkov v tohtoročnej letnej 

sezóne v sobotu 15. júna, informuje 
o tom sninská samospráva na svo-
jom webovom sídle. Biokúpalisko, 
ktorého vodná plocha tvorí 3510 
metrov štvorcových, má kapacitu 

2000 návštevníkov. Areál využí-
va technológiu samočistenia vody 
pomocou rastlín a rias. Plocha 
biotopu predstavuje 4000 metrov 
štvorcových. Patrí medzi prvé svoj-

ho druhu na Slovensku. V prostredí 
rekreačnej oblasti Sninské rybníky 
sa aj v tomto roku uskutoční festi-
val Rock pod Kameňom. Je naplá-
novaný na prvé tri augustové dni.

Snina: Biokúpalisko Sninské rybníky otvorilo letnú sezónu v sobotu

Aj v roku 2019 sa slovenskí policajti zúčastnia na projekte Bezpečná turistická sezóna v Chorvátsku. 

V tomto roku si pripomenieme 75. výročie SNP, jedného z najvýznamnejších politicko-vojenských 
vystúpení slovenského národa v jeho moderných dejinách.

Slovenskí policajti budú pôsobiť v dvoch najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to v 
Splitsko-dalmatínskej oblasti a v Primorsko-goranskej. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Na Zemplínskej šírave už otvorili letnú turistickú sezónu

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska s novým predsedom hovoril aj o školstve

mpo, ts, Zemplínska šírava, FOTO: MILAN POTOCKÝ   

Otvorenie sa uskutočnilo uply-
nulú nedeľu 16. júna v stredisku 
Kamenec, Motel Kamenec. Ten-
to rok to je to už 53. ročník, keď 
členovia ZOOCR v spolupráci 
s MDV SR a Košice Región Tu-
rizmus pripravili pre domácich 
a zahraničných návštevníkov 
bohatý kultúrny program, ktorý 
oslovil každú vekovú skupinu. 
Počas leta nebudú chýbať už 
tradičné akcie pre návštevní-
kov Zemplínskej šíravy. Cieľom 
všetkých aktivít je pozvať náv-
števníka na Zemplínsku šíravu, 
ktorá sa mení na komfortnej-
šiu, niektoré časti prechádzajú 
rekonštrukciou, iné sa budujú 
nanovo, mnohí poskytovatelia 
služieb prichádzajú s viacerými 
novinkami. Otvorenie letnej tu-
ristickej sezóny patrí k dôležitým 
podujatiam v destinácii dolný 
Zemplín, ktoré podporujú rozvoj 
cestovného ruchu. Zemplínska 
oblastná organizácia cestovného 
ruchu si uvedomuje, že rok 2019 
je výzvou pre ďalšie inovácie v 
cestovnom ruchu, nové atrakti-
vity, podujatia. Návštevníci sa už 
teraz môžu tešiť na leto, čaká ich 
množstvo prekvapení. Pieskové 

sochy opäť ožijú 
na stredisku Ka-
menec pred ho-
telom Glamour. 
Najväčší party 
club na výcho-
de Slovenska pri 
slovenskom mori 
prinesie počas 
letných prázdnin 
zábavu, zaujíma-
vé nové podujatia 
a nezabudnuteľné 
zážitky v Moteli 
Kamenec. V stre-
disku Kamenec 
pribudnú nové 
sociálne zariadenia, sprchy, 
prezliekarne, šatne, kuchyn-
ky, práčovňa a nové parkovacie 
miesta. Určite si zaslúžite relax 
v troch novootvorených vonkaj-
ších relaxačných bazénoch pri 
penzióne Juliana či v saunovom 
svete hotela Chemes.
Medvedia hora ponúka pieskové 
pláže so zavlažovaným trávni-
kom, prenájom kajakov, kanoí, 
detské ihriská, rozšírené detské 
atrakcie a predaj rybárskych líst-
kov pre revír Zemplínskej šíravy 
v penzióne Anima. V mesiacoch 
júl a august vás pozývame znovu 
na fakultatívne výlety Špacirki 

po okoľici spojené s relaxačným 
pobytom v areáli vodného sveta 
Thermalpark Šírava, kde pri-
budlo množstvo nových atrakcií 
v spoločnej harmónii vášho tela 
i duše. Zaujímavé akcie a filmy 
premietané pod holým nebom v 
najväčšom prírodnom amfiteátri 
Lúč na stredisku Hôrka určite 
nevynechajte. Atmosféru čarov, 
kúziel, dobrej zábavy môžete za-
žiť na Vinianskom jazere a hrade 
počas Jánskych ohňov nad Šíra-
vou, kde pribudol unikátny do-
bový šliapací žeriav. Skúste uro-
biť niečo pre svoje zdravie, pri-
dajte sa k skupine bežcov počas 

Klokočovskej 5. Ochutnať tradič-
né jedlo – lečo vás pozývame do 
neďalekých Veľkých Kapušian 
alebo pohladkať krásneho koní-
ka na Furmanských pretekoch v 
Sobranciach. S kúskom nostal-
gie buďte súčasťou prehliadky 
viac ako 90 historických vozidiel 
počas Zemplín veterán rallye. 
Vôňu nablýskaných motoriek si 
vychutnajte počas spanilej jazdy 
Motozrazu sveta motocyklov. Ak 
chcete spoznať Zemplínsku šíra-
vu aj z vtáčej perspektívy, stačí 
prísť na Medzinárodné stretnu-
tie paraglidistov.

tasr, Slovensko   

Konzultačná platforma Okrúhly 
stôl Rusínov Slovenska (OSRS) 
spájajúca zástupcov organi-
zácií a nezávislých osobností 
so záujmom o rozvoj národnej 
identity Rusínov na Slovenku 
si na svojom sobotňajšom (8. 
6.) 28. zasadnutí zvolila nového 
predsedu. Stal sa ním 34-roč-
ný Peter Štefaňák, informo-
val o tom hovorca OSRS Peter 

Medviď. Na poste predsedu 
vystriedal Jána Lipinského, 
ktorý viedol platformu dve za 
sebou nasledujúce jednoroč-
né volebné obdobia. Zároveň 
došlo aj k zmene rokovacieho 
poriadku OSRS, keď sa predĺžil 
mandát predsedníctva z jedné-
ho na tri roky. Nové vedenie 
tak povedie platformu do roku 
2021, keď sa uskutoční sčítanie 
obyvateľstva, domov a bytov. 
Za svoju hlavnú úlohu na toto 

obdobie si preto určilo pripra-
viť čo najviac aktivít, ktoré by 
pomohli nárastu počtu Rusínov 
na Slovensku. Na sobotňajšom 
stretnutí bol prítomný aj štátny 
tajomník ministerstva školstva 
Peter Krajňák, ktorý predstavil 
možnosti zavádzania výučby 
rusínskeho jazyka na školách 
s vyučovacím jazykom sloven-
ským. Informoval o tom, že sa 
tak môže diať v rámci takzvané-
ho rámcového učebného plánu. 

„Ak sa pre takýto model škola 
rozhodne, žiaci tejto školy budú 
mať v prvom ročníku jednu 
vyučovaciu hodinu jazyka ná-
rodnostnej menšiny týždenne, 
v druhom až siedmom ročníku 
to budú dve hodiny a vo ôsmom 
a deviatom tri hodiny týždenne. 
Zároveň sa pre školu zvýši nor-
matív na žiaka o štyri percen-
tá,“ vysvetlil Medviď.

Pri penzióne Juliana v rekreačnom stredisku Kamenec otvoria tri nové relaxačné bazény. 
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Eurofondy určené pre regióny musia zostať v krajoch, tvrdia župani

Humenné: V deň háčkovania vyrábali dečky pre detské oddelenie nemocnice

ts, Prešovský kraj, FOTO: AČ

Zástupcovia Združenia samospráv-
nych krajov – SK 8 rokovali na úze-
mí Prešovského samosprávneho 
kraja. Predsedovia samosprávnych 
krajov dôrazne nesúhlasia so zá-
merom vlády prerozdeliť záväzok 
na rok 2019 z Integrovaného regi-
onálneho operačného programu 
(IROP) do Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra (OP II). 
Šiesty rok z aktuálneho sedemroč-
ného programového obdobia vyčer-
pali samosprávne kraje iba zhruba 
20 percent vyčlenených peňazí. 
Predsedovia samosprávnych kra-
jov sa zhodli na tom, že v novom 
programovom období je potrebné 
posilniť postavenie regiónov. Župa-
ni naďalej deklarujú vôľu rokovať 
s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka o tejto téme. 

„V štátoch, kde čerpanie eurofon-
dov funguje podstatne lepšie ako 
u nás, štáty podpisujú partnerskú 
dohodu s Európskou komisiou so 
súhlasom krajov. Regionálne roz-
diely sa tak postupne znižujú. Ak 
chceme, aby to tak fungovalo aj 

u nás, je potrebné budovať posta-
venie samosprávnych krajov ako 
sprostredkovateľských orgánov. 
Samosprávy budú vedieť efektív-
nejšie čerpať peniaze z eurofondov 
vtedy, ak kompetencie o vypisovaní 
výziev či manuálov budú v rukách 
žúp,“ uviedol predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. „Peniaze z IROP sú určené 
na budovanie a modernizáciu ciest, 
do oblastí vzdelávania, zdravotníc-
tva či sociálnych služieb alebo na 
rozvoj kultúry v regiónoch a tak to 
musí aj ostať,“ doplnil Jozef Visku-
pič, predseda SK 8 a trnavský žu-
pan. Župani sa tiež zhodli na spo-
ločnom postupe pri tvorbe politiky 
súdržnosti Európskej únie pre roky 
2021 – 2027, a to pri formovaní 
nariadení Európskou komisiou, pri 
tvorbe národných dokumentov po-
trebných pre čerpanie európskych 
fondov a formovaní dokumentov k 
územnej spolupráci. „Zamietli sme 
preto návrh Úradu podpredsedu 
vlády, aby sa vytvorilo približne 50 
nových administratívnych celkov 
na čerpanie eurofondových peňazí 
v ďalšom programovom období, 
ktorý nemá oporu v zákone. Navrh-

li sme funkčný model prostredníc-
tvom krajov tak, ako je to v každej 
krajine, kde sa regionálne rozdiely 
zmenšujú,“ uviedol Trnka. 

Združenie SK 8 vyjadruje zásad-
ný nesúhlas so zámerom skupiny 
poslancov Národnej rady Sloven-
skej republiky za klub Most-Híd, 
ktorí predkladajú na schôdzu Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 
návrh novely zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov, ktorá má 
negatívny dopad na rozpočty VÚC. 
Navrhovatelia o zámere neroko-
vali so zástupcami krajov ani so 
zástupcami miest a obcí, doložka 
o dopade na rozpočty samospráv 
bola pravdepodobne vyhodená zá-

merne. Z dôvodu, že tento návrh je 
poslanecký, neprebehlo k nemu ani 
pripomienkové konanie, čo pova-
žujú župy pri dopadoch na ich roz-
počty za neprijateľné.

Župani sa tiež zhodli na potrebe 
otvorenia diskusie s Ministerstvom 
zdravotníctva SR a navýšení počtu 
študentov prvého ročníka medi-
cína. Neriešenie nedostatočného 
počtu študentov môže v priebehu 
niekoľkých rokov spôsobiť vážne 
problémy v sektore zdravotníctva. 
Na rokovaní k téme sociálnych 
služieb sa zúčastnila aj verejná 
ochrankyňa práv Mária Patakyová, 
ktorá tiež informovala županov o 
svojej činnosti.  

tasr, Humenné

Iniciátormi Veselého háčkovania 
boli denné centrá pod záštitou 
mesta Humenné. „Boli sme na 
podobnom podujatí v Košiciach, 
kde sa nám to páčilo. Chceme 
túto myšlienku šíriť ďalej. Myslím 
si, že je dobre, aby toto remeslo, 
tradícia háčkovania, nezanik-
la, aby sme ho učili svoje deti, 
odovzdávali ďalej. A chceme aj 

podporiť nemocnicu,“ povedala 
pre TASR referentka mestského 
úradu pre denné centrá Antónia 
Halecká. Do podujatia sa okrem 
členov denných centier zapojili 
aj žiaci základných škôl a širo-
ká verejnosť. Členovia denných 
centier navštevovali miestne zá-
kladné školy od začiatku mája, 
kde záujemcov zaúčali do háčko-
vania. „Veselé háčkovanie je pre 
nás veľkou príležitosťou podporiť 

charitatívne zmýšľanie u detí. 
V rámci našej školy sa deti učili 
háčkovať, rozvíjali si svoju zruč-
nosť, vrátili sa k remeslám svojich 
starých mám a najmä podporili 
myšlienku darovať niečo malič-
kým deťom,“ povedala Jitka Fiľo-
vá, riaditeľka Základnej školy na 
Hrnčiarskej ulici v Humennom. 
Štvorce, ktoré jednotlivo v prie-
behu šiestich týždňov háčkovali, 
boli veľké 15 krát 15 centimetrov. 

Spolu sa ich podarilo uháčkovať 
viac ako 600. K trom desiatkam 
dečiek, ktoré boli hotové na konci 
podujatia, ich tak pribudne ešte 
osem. Prvého ročníka Veselého 
háčkovania v Humennom sa zú-
častnil aj primátor mesta Miloš 
Meričko, ktorý symbolicky odo-
vzdal niekoľko dečiek primárke 
novorodeneckého oddelenia Má-
rii Vasilovej.

Združenie SK 8 vyjadruje zásadný nesúhlas so zámerom skupiny poslancov NR SR, ktorí predkladajú na schôdzu návrh 
novely zákona o dani z príjmov, ktorá má podľa županov negatívny dopad na rozpočty VÚC.

Medzinárodný deň háčkovania si pripomenuli v Humennom. V mestskom kultúrnom stredisku sa konal prvý ročník 
Veselého háčkovania. Výsledkom celodenného podujatia bolo 30 háčkovaných dečiek, ktoré organizátori darovali pôrodnici 

a novorodeneckému oddeleniu Nemocnice Andreja Leňa v Humennom.
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MsKS – DOM KULTÚRY

NEBER DROGY, BER HUDBU
Hudobná prehliadka humenských kapiel – 

S.P.L.N., Lea Danis, Girls from the moon, Jenoś 
brothers. – v piatok 21. júna od 16.00 hod. na 

námestí pred DK. 

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA
Samuel Lorinčík (popový spevák) a SMŠ 

AURA Humenné. – v nedeľu 23. júna o 17.30 
hod. na námestí pri Fontáne lásky.

MOJE FAREBNÉ POLIA
Autorská výstava - Zsuzsanna Mezei... Potrvá 

do 30. júna vo výstavnej miestnosti DK. 

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Výstava archeologických nálezov dokumentuje 
proces osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých 
kultúr na našom území od čias doby kamennej 

po novovek. Najstaršie vystavené nálezy  v 
podobe pravekých kamenných nástrojov 

pochádzajú  z obdobia 250 000 rokov pred 
Kristom a nájdené boli  v blízkosti Humenného, 
Čertižného, Kochanoviec, Brestova a Hažína. 

Potrvá do 28. júla.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Výstava súťažných prác krajského kola ne-
profesionálnej  výtvarnej tvorby autorov z 
Prešovského kraja je súčasťou 56. ročníka 

celoštátnej postupovej súťaže. Medzi vystavu-
júcimi autormi sa svojou tvorbou vo VM ak-

tuálne prezentuje aj sedem výtvarníkov z okresu 
Humenné a Medzilaborce. Vo výstavných 

priestoroch VM potrvá do 30. júna.

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií 

prináša zábery od najstarších dochovaných vyo-
brazení štvorkrídlového objektu renesančného 
kaštieľa a priľahlého parku na rytine z obdobia 

druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

ŠŤASTNÝ LAZZARO
(LAZZARO FELICE)

dráma (ITA), české titulky – 19. júna o 19.30 
hod.

ASFK... Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný 
a úprimný, až sa niektorým ľuďom zdá hlúpy. 

Žije v odľahlej časti Talianska v izolovanej 

komunite roľníkov, ktorí už pred desiatkami 
rokov stratili kontakt so zvyškom sveta a 

bez nároku na mzdu, vzdelanie alebo slušné 
životné podmienky tvrdo pracujú pre svoju 

„premudrelú“ pani. Žijú však svojím spôsobom 
šťastne. Keď skupinu zotročených dedinčanov 
zhodou náhod objaví polícia, roľníci zisťujú, v 
akom klamstve roky žili a s vidinou splnených 
snov sa vydávajú do mesta. Zatiaľ čo ostatní 

prezívajú tvrdý stret s novou realitou, Lazzaro 
zostáva aj uprostred moderného sveta až do-

jemne dobrý a prirodzený, a pôsobí ako čriepok 
stratenej minulosti. 

PODFUKÁRKY
(THE HUSTLE)

komédia (USA), slovenské titulky – 20. a 22. 
júna o 19.30 hod. 

Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých 
mužov. A presne takých milujú naše hrdinky. 

Okúzľujúcej Angličanke Josephine (A. Hatha-
way) a trošku neohrabanej Američanke Penny 
(R. Wilson) totiž nejde o lásku, ale len a len o 
peniaze... veľa peňazí. Tieto dve podvodníčky 

sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie netre-
ba podceňovať v nijakom povolaní.

AVENGERS: ENDGAME
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 21. júna 

o 18.30 hod.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia 

Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných 
vo filme A: Nekonečná vojna, sa svet ocitol 
v troskách. Polovica všetkých bytostí bola 

vyhubená. Avengers sa so zvyškami svojich 
spojencov ešte raz spoja, aby zvrátili Thanosove 

zločiny a znovunastolili poriadok vo vesmíre.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
(THE SECRET LIFE OF PETS 2)

animovaná komédia, rodinný (USA), slovenský 
dabing – 22. a 23. júna o 15.45 hod.; 22. a 23. 

júna o 17.30 hod. 3D verzia. 
Ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými 
emóciami. A že to sú teda drámy! Teriér Max sa 
horko ťažko vyrovnal so skutočnosťou, že nie je 
jediným obľúbencom svojej paničky Katie, a už 
sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. Najskôr sa 
k nim nasťahoval ten chlap. Potom Katie začala 
priberať a na nejaký čas odišla. Keď sa vrátila, 
priviezla so sebou nejaké malé dieťa. Keďže 
bolo totálne bezbranné a neschopné, začal ho 

Max na každom kroku strážiť a chrániť. Z 
neustálych starostí si vytvoril nervový tik, na 
ktorý veterinár Maxovi naordinoval pobyt na 

dedine. Veľká chyba!

ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ
(BOOKSMART)

komédia (USA), české titulky – 23. a 25. júna 
o 19.30 hod.

Najlepšie kamošky a zároveň najlepšie štu-
dentky v triede Amy a Molly sú veľmi múdre, 

šikovné... a dosť neobľúbené. Myslia si, že 
život je ukrytý len v učebniciach a na svojich 
spolužiakov s horšími známkami sa pozerajú 
s neskrývaným dešpektom. Lenže deň pred 

ukončením štúdia si obe zrazu uvedomia krutú 
pravdu - štyri roky šprtania boli v podstate 

stratou času a ony si mohli užívať presne ako 
všetci ostatní. 

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY
(LE GRAND MÉCHANT RENARD ET 

AUTRES CONTES)

animovaný (FRA/BEL), slovenský dabing – 26. 
júna o 19.30 hod.

ASFK... Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa 
zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: 

lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; 
zajac, ktorý sa hrá na bociana či kačka, ktorá 
chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že 

život na vidieku je prechádzka ružovou záhra-
dou, zamyslite sa znova... Film sa premieta 

spolu s krátkym predfilmom „Šarkan“ Martina 
Smatanu.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

(BLÍŽENCI * 20. 5. – 20. 6.;
RAK * 21. 6. – 21. 7.)

17. 06.  ADOLF, ADOLFÍNA
 (Svetový deň boja proti rozširovaniu 

púští a sucha)
18. 06. VRATISLAV
 (Medzinárodný deň piknikov)
19. 06. ALFRÉD, ALFRÉDA, LEOŠ
 (Svetový deň žonglovania)
20. 06. ALOJZ, LEJLA, ELVIS
 (Svetový deň utečencov)
21. 06. PAULÍNA, PAULÍN, PAULA
 (Deň kvetov / Svetový deň hudby / 
 Medzinárodný deň skejtovania)
22. 06. SIDÓNIA, SIDÓN
23. 06. JÁN
 (Svetový deň hádzanej / Medzinárodný 

deň detských dediniek SOS / Deň 
verejnej služby - OSN)

24. 06. TADEÁŠ, OLÍVIA

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
17. 06. MACÍK / ELIOT
18. 06. DIPSY / TARA
19. 06. FELÍCIA / MIŠKO
20. 06. PUSINKA / LYRA
21. 06. ALIBABA / MILÁČIK
22. 06. FIDEL / ZUZANKA
23. 06. GRAHAM / SAŠA
24. 06. BINGO / LASSIE
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (17.06.) 4:22 / 20:39 hod.
ut 4:22 / 20:40 hod.
str 4:22 / 20:40 hod.
štvr 4:22 / 20:40 hod.
pia  4:22 / 20:41 hod.
sob 4:23 / 20:41 hod.
ned 4:23 / 20:41 hod.
pon (24.06.) 4:23 / 20:41 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
(17. – 23. 6. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 09.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 str 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
str 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

H
E

/0247

Firma PAVEX s.r.o.
p o n ú k a   na 
PRENÁJOM  

PRIESTORY NA POSEDENIE
v príjemnom prírodnom

prostredí, vhodné 
na rodinné a firemné akcie.

Priestor sa nachádza v blízkosti 
obce Kamenica nad Cirochou 

(bývalý pioniersky tábor).
Súčasťou priestoru na prenájom 

je ohnisko, drevené stoly  
a lavice, detské pieskovisko, 

kotol (možnosť uvariť si 
chutný guláš), gril na drevené 

uhlie, palivové drevo.  
K dispozícii sú toalety, voda, 

elektrina a chladnička. Cena za 
prenájom je 60 eur / 1 deň.

V prípade záujmu  
nás kontaktujte na tel. č.: 

0908 370 378

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM NEDOSTAL NÁŠ  
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,  

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU TÝŽDŇA  
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM

H
E

/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

P R Á C A 
 � Prijmem PRACOVNÍ-

KOV DO DREVOVÝRO-
BY pri obci Udavské. Plat 
800 – 1 300 eur / me-
siac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

P R E D A J
 � Predám CHATKU so 

záhradkou v ZO Pokrok 
v Humennom. Tel. 0915 
941 371.  

HE-R/0149

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

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

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
17. 06.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
18. 06.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
19. 06.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
20. 06.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
21. 06.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
22. 06.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
23. 06.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
24. 06 . DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za SLSP)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Veľa rýb v júni predpovedá 
málo zrna.

Na svätého Jána Krstiteľa 
(24. 6.) otvára sa k letu 

brána.

Do Jána sa deň predlžuje,  
po Jánovi sa už kráti.

Mrkva zasadená na Jána  
je zdravá.

Na sv. Jána jahôd bude  
do džbána.

Keď daždivo je na Jána, 
mokrú žatvu očakávaj.

Po sv. Jánovi prší aj  
bez modlenia.

Do Jána Krstiteľa nechváľ 
gazda jačmeňa.

V deň Jána zrelé sú čerešne 
i muchy.

Ak je jún studený, sedliak 
krčí ramenami. 

PRANOSTIKA

 (jac)

Spoločnosť ALTHAN 
s.r.o., prehlasuje,

ŽE HOVÄDZIE MÄSO 
NA NAŠICH PULTOCH 

JE VÝLUČNE  
ZO SLOVENSKÝCH 

FARIEM A SO 
SLOVENSKÝM 

PÔVODOM

INZERCIA / INFORSERVIS
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-MJK-, (svf); Humenné

Len málokedy má menšie mesto 
možnosť vidieť a hostiť národ-
né reprezentácie v tom-ktorom 
športe, hlavne seniorskej kategó-
rie. V Humennom sme už takúto 
možnosť mali, nie raz (zápasenie, 
nohejbal, volejbal). Naposledy sa 
fanúšikovia vysokej siete mohli 
tešiť z dvoch reprezentačných 

stretnutí mužov a žien, v stredu 
12. júna na palubovke humenskej 
mestskej športovej haly, v súťaži 
Zlatej európskej ligy. Rok 2019 je 
pre slovenskú volejbalovú rodinu 
výnimočný, oslavujeme storočnicu 
slovenského volejbalu a v závere 
augusta bude naša krajina prvý-
krát v histórii hostiť európsky 
šampionát žien EuroVolley.

Šport nie je o komforte a pohode, je 
o drine, pote, trpezlivosti, zodpoved-
nosti a v neposlednom rade o talente. 
Preto ani „saunovanie“ v MŠH počas 
dvoch významných zápasov neubralo 
siedmemu (pomyslenému divákovi) 

hráčovi na ihrisku na chuti z nádher-
ných volejbalových výkonov. Celý 
minulý týždeň bol povestný tropic-
kými horúčavami tiahnucimi k 35 
stupňovým teplotám na slnku. Isteže, 
v súčasnosti sa už žiada klimatizova-
né prostredie na takýchto dôležitých 
podujatiach. 
V tomto vydaní nášho týždenníka pri-
nášame postrehy zo zápasu mužov.

ZLATÁ EURÓPSKA LIGA 
MUŽOV A ŽIEN 2019

MUŽI
A-skupina: SLOVENSKO, Belgic-
ko, Turecko, Lotyšsko
B-skupina: Holandsko, Estónsko, 
Španielsko, Chorvátsko
C-skupina: Fínsko, Česká republika, 
Ukrajina, Bielorusko

Slovenská volejbalová reprezentácia mužov a žien pod vysokou sieťou v Humennom. 

Spolupráca slovenských reprezentantov – Zaťko a Ondrovič. | FOTO MJK Možno zaujímavosťou pre humenského fanúšika bola špičková televízna technika. | FOTO MJK 

Maskot ZEL – Harrvy, úspešne bavil divákov aj v Humennom. | FOTO MJK 

V Humennom v zápase Slovensko vs. Lotyšsko nastúpili títo reprezentanti: Tomáš Kriško (kapitán, smečiar), Ján Jendrejčák (blokár), Filip Palgut (nahrávač), Patrik 
Lamanec (univerzál), Peter Ondrovič (blokár), Marcel Lux (smečiar), Marián Vitko (libero), Juraj Zaťko (nahrávač), Jakub Kováč (blokár), Pavol Kurej (libero), Filip Gavenda 
(univerzál), Lukáš Kyjanica (blokár), Július Firkaľ (smečiar), Martin Pavelka (smečiar). * Team manažér: Ján Uhlárik. Tréner: Andrej Kravárik. Asistent trénera: Martin Pipa, 
Roman Kašša. Kondiční tréneri: Miroslav Vavák, Róbert Ollé. Štatistik: Daniel Bruch. Fyzioterapeut: Mateusz Kowalik (POL). | FOTO MJK 
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Skvelú divácku atmosféru „nezložili“ ani tropické horúčavy. 

Tréner Andrej Kravárik pri jednom z oddychových časov 
dohovára svojim zverencom. | FOTO MJK 

Martin Pavelka na príjme servisu od Lotyšov. | FOTO MJK 

Slovenský legionár v Belgicku, Martin Pavelka, sa prebíja 
dvojicou Lotyšov na blokoch – Svans a Ozolinš. | FOTO MJK 

Gavenda a Ondrovič na blokoch.| FOTO MJK Komentátorom oboch stretnutí v Humennom bol Ľubo Stražay zo SVF. | FOTO MJK 

Zo zápasu mužov, Slovensko vs. Lotyšsko. | FOTO MJK 

ŽENY
A-skupina: SLOVENSKO, Česká 
republika, Ukrajina, Švédsko

B-skupina: Chorvátsko, Maďarsko, 
Francúzsko, Rakúsko

C-skupina: Azerbajdžan, Fínsko, 
Bielorusko, Španielsko

MUŽI – HUMENNÉ (12. 6. 2019)

SLOVENSKO – LOTYŠSKO 
1:3 (-22, -15, 16, -21)

Rozhodovali: Lopes Pinto (Portu-
galsko) a B. Kováč (Slovensko) - 
810 divákov – 113 minút.

SVK: Lux 8, Kyjanica 1, Gavenda 
13, Kriško 11, Ondrovič 5, Zaťko 1 
- liberá M. Vitko a Kurej (J. Kováč 
2, Firkaľ 1, Lamanec 2, F. Palgut 2, 
Pavelka 3, Jendrejčák 2). Tréner: 
Andrej Kravárik.

LAT: Abolins 9, Švans 10, Petrovs 
5, Ozoliňš 16, Adamovičs 10, Pla-
tačs 11 - libero Ivanovs (J. Jansons 
0, Vanags 1, Šimanskis 0, Blumber-
gs 1, R.-P. Jansons 0). Tréner: Avo 
Keel (Estónsko).

Charakteristické krátke výmeny 
prvého setu, ale vôbec nie opatrné 
viedli k vyrovnanému priebehu. 
Oba tímy išli tvrdo za každým bo-
dom. Dvojbodový rozdiel zo záveru 
setu (18:20) sa Lotyšom darilo udr-
žať a úspešný blok súpera znamenal 
využitý prvý setbal – 22:25.
Lotyši si vytvorili bodový náskok 
v úvode druhého setu a pritom ne-
bol istý favorit tohto zápasu. Súper 
veľmi dobre čítal hru slovenského 
výberu a o tom hovorí aj výsledok 
druhého dejstva – 15:25.
Celkom odlišne sa javil priebeh tre-
tej časti zápasu, keď ho trochu zdra-
matizovali. Zverenci Andreja Kra-
várika zabrali naplno, dôveru dostal 
aj Martin Pavelka, bývalý hráč VK 
Chemes Humenné, ktorý dohral na 
ihrisku zvyšok zápasu – 25:16. 
Slováci nezopakovali výkon z pre-
došlého setu, Lotyši dominovali 
v presných útočných fázach, hlavne 
stredom siete. V prospech mali až 
sedem mečbalov (17:24), využili až 
piaty – 21:25.
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MUŽI - POPRAD
 (15. 6. 2019)

SLOVENSKO – 
BELGICKO 

3:1 (-21, 22, 20, 21)

Rozhodovali: Bensi-
mon (Izrael) a Králo-
vič (Slovensko), 1100 
divákov – 120 minút.

Slovensko: Pavelka 8, 
J. Kováč 5, Gavenda 
19, Kriško 19, Ondro-
vič 12, Zaťko 4 - libe-
ro M. Vitko (Firkaľ 0, 
Lamanec 1, F. Palgut 
0, Lux 0). Tréner: An-
drej Kravárik.
Belgicko: Depovere 
0, S. Peeters 11, Thys 
1, Kindt 20, B. Pe-
ters 9, Van de Velde 
9 - libero Verstraete 
(Stuer 0, Hofmans 1, 
Van Hoyweghen 0, De 
Beul 5, Vandeweyer 
3, D’Heer 0). Tréner: 
Brecht Van Kerckho-
ve.

RIGA * Lotyšsko 
- Turecko (nedeľa, 

17.10)

Tabuľka A-skupiny:
Turecko  5 5 0 15:2 15
Lotyšsko 5 3 2 11:9  10
Slovensko 6 2 4 9:15  6
Belgicko 6 1 5 8:17 2

 Slováci na humenskej palubovke neuspeli. Turecko má istý postup na turnaj Final Four

Tréner slovenskej reprezentácie Andrej Kravárik a libero Vitko 
(vzišiel zo svidníckeho klubu).| FOTO MJK 

Lotyšskí volejbalisti po víťazstve nad Slovákmi. | FOTO MJK 

Zo zápasu mužov, Slovensko vs. Lotyšsko. | FOTO MJK 

Ondrovič a Lux sa postavili proti Ozolinšovi. | FOTO MJK 
Za najlepšieho hráča v Humennom bol 
vyhlásený smečiar Tomáš Kriško. | FOTO MJK 

Cenu za najlepšieho hráča Lotyšov si od prezidenta SVF, 
Martina Kraščeniča, prevzal nahrávač Deniss Petrovs.| FOTO MJK 

Gavenda v útoku.|  FOTO MJK 
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(dk), -MJK-; Šamorín, Snina 

V šamorínskej športovej hale Sama-
ria sa v dňoch 6. až 9. júna konali 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 
v šerme, všetkých vekových kategó-
rií. Sninskí šermiari si tu vybojovali 
štyri tituly Majstra SR, štyri strie-
borné a päť bronzových medailí.

Umiestnenia pretekárov KŠ Snina:

MLADŠÍ ŽIACI / jednotlivci * 1. 
Martin Koškovský... 7. Lukáš Senti-
van, 12. Ladislav Kosťun, 26. Gabriel 
Ganaj... / družstvo Snina v zložení - 
Sentivan, Koškovský a Kosťun, získa-
lo striebornú medailu.

STARŠÍ ŽIACI / jednotlivci * ...3. 
Lukáš Sentivan... 7. Martin Koškov-
ský, 11. Martin Hrustič... / v súťaži 
družstiev Snina v zložení - Sentivan, 
Koškovský a Hrustič, získala bronzové 
medaily.

STARŠIE ŽIAČKY / jednotlivci * Je-
diná sninská zástupkyňa Mária Riedl 
nenašla premožiteľku v tejto kategórii 
a tak získala pre Sninu titul Majsterky 
SR a zlatú medailu.

KADETI / jednotlivci * ...7. Tomáš 

Petro, 10. Ľubomír Hunčár, 11. Tomáš 
Gazda, 14. Štefan Šimo, 19. Matej Ko-
hút... / v súťaži družstiev Snina v zlo-
žení - Petro, Hunčár, Gazda a Kohút, 
obsadila 4. miesto.

KADETKY / jednotlivci * 1. Viera 
Grossrubatscher, 2. Natália Hrustičo-
vá, 3. Mária Riedl...  5. Želmíra Gros-
srubatscher, 6. Tamara Kohútová... / 
v súťaži družstiev vytvorili Sninčanky 
dva tímy - V. Grossrubatscher, Hrusti-
čová a Ž. Grossrubatscher získali titul 
Majsteriek SR a zlaté medaily; druhé 
družstvo v zložení - Kohútová, Riedl 
a Lúčanová (AŠ Bratislava) vybojova-
lo strieborné medaily.

JUNIORKY / jednotlivci * ...5. Natália 
Hrustičová, 6. Viera Grossrubatscher... 
9. Želmíra Grossrubatscher... / druž-
stvo Sniny - Hrustičová, V. Grossru-
batscher a Ž. Grossrubatscher,  vybo-
jovalo strieborné medaily.

SENIORI / jednotlivci * ...13. Matúš 
Bocko, 14. Martin Kaprál, 17. Ján 
Gerboc, 32. Martin Kazík, 33. Samu-
el Vataha... / družstvo Sniny v zložení 
- Bocko, Kaprál, Gerboc a M. Kazík,  
vybojovalo 4. miesto.

SENIORKY / jednotlivci * ...3. Katarí-
na Hunčárová... / dužstvo Sniny v zlo-

žení - Hunčárová, V. 
Grossrubatscher a 
Ž. Grossrubatscher, 
získalo bronzové me-
daily.

   
Vyjadrenie trénera 
Dalibora Kazíka: 
„Tieto majstrovstvá 
boli pre náš klub veľ-
mi úspešné. Všetci 
podávali skvelé vý-
kony a podľa výsled-
kov a počtu medailí 
môžeme povedať, že 
sme sa na vrchol tejto 
sezóny dobre pripra-
vili. Najúspešnejšou 
sninskou šermiarkou 
na týchto majstrov-
stvách bola Vierosla-
va Grossrubatscher, 
ktorá získala dve zla-
té, jednu striebornú 
a jednu bronzovú me-
dailu. Ďakujeme ro-
dičom našich šermia-
rov a vedeniu mesta 
Snina za finančnú 
podporu, všetkým 
našim šermiarom za 
vzornú reprezentáciu 
klubu a Sniny.“

 

TIPOS III. LIGA VÝCHOD  – 30. kolo

•	 Spišská Nová Ves – Humenné 0:3, 
Vranov n/T. – Giraltovce 8:0, Šarišské 
Michaľany – Stropkov 3:1, Svidník 
– Plavnica 2:3, Krompachy – Veľké 
Revištia 1:0, FC Košice – Bardejovská 
Nová Ves 3:1. Snina a Maria Huta mali 
voľno. MFK Rožňava a 1. FC Tatran 
Prešov B zo súťaže odstúpili.

Košice 26 25 0 1 90:9 75
Vranov 26 19 2 5 72:27 59
Humenné 26 16 2 8 54:28 50
Š. Michaľany 26 14 1 11 49:32 43
Spiš. N. Ves 26 11 4 11 29:45 37
Stropkov 26 10 5 11 34:32 35
Snina 26 10 3 13 39:49 33
Plavnica 26 9 4 13 45:51 31
Giraltovce 26 10 1 15 21:40 31
V. Revištia 26 8 6 12 35:44 30
Svidník 26 9 2 15 27:45 29
Bard. N. Ves 26 8 5 13 44:63 29
Krompachy 26 9 2 15 25:40 29
Maria Huta 26 4 3 19 21:80 15

IV. LIGA SEVER – 30. kolo

•	 Kračúnovce – Medzilaborce 1:0, 
Stará Ľubovňa – Ľubotice 4:1, Soľ – 
Fintice 6:3, Záhradné – Raslavice 3:6, 
Poprad B – Nižný Hrušov 4:1, Svit 
– Sabinov 1:3. Spišské Podhradie – 
Ptičie a Gerlachov – Zámutov (výsled-
ky neboli známe).

Poprad B  30 24 2 4 103:23 74
Spiš. Podhradie 29 21 1 7 81:28 64
Soľ  30 20 4 6 56:30 64
Ľubotice 30 19 5 6 65:32 62
Gerlachov 29 13 5 11 51:43 44
Medzilaborce 30 12 5 13 62:55 41
Sabinov 30 13 2 15 49:63 41
Záhradné 30 12 4 14 41:52 40
Svit  30 13 1 16 44:64 40
Kračúnovce 30 10 9 11 40:32 39
Stará Ľubovňa 30 11 5 14 49:51 38
Raslavice 30 11 4 15 50:66 34
Nižný Hrušov 30 10 4 16 50:73 34
Ptičie 29 10 3 16 43:64 33
Fintice 30 7 2 21 26:84 23
Zámutov 29 2 4 23 33:83 10

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 26. kolo

•	 Belá nad Cirochou – Jasenov 1:1, 
Brekov – Hencovce 2:0, Pakostov 
– Stakčín 1:0, Sačurov – Ulič 14:1, 
Bystré – Kamenica nad Cirochou 0:2, 
Borov – Vyšný Žipov 12:3, Rudlov – 
Sečovská Polianka 4:3.
Kamenica n/C. 26 15 5 6 56:23 50
Jasenov 26 13 10 3 36:15 49
Belá n/C. 26 14 5 7 53:37 47

Hencovce 26 12 6 8 44:25 42
Sačurov 26 12 4 10 52:33 40
Bystré 26 11 3 12 30:47 36
Stakčín 26 10 6 10 42:34 36
Seč. Polianka 26 10 5 11 52:47 35
Borov 26 10 3 13 49:47 33
Brekov 26 8 8 10 28:27 32
Pakostov 26 9 5 12 26:32 32
Rudlov 26 8 7 11 32:45 31
Vyšný Žipov 26 7 7 12 33:62 28
Ulič 26 5 2 19 27:86 17

-MJK-

Majstrovské slovenské šermiarske planše s úspešným účtovaním pre Sninčanov

Kadetky KŠ Snina na Majstrovstvách SR v Šamoríne.  | FOTO ARCHÍV DK

Seniori KŠ Snina – jedinou medailistkou (bronzová) dos-
pelých z M-SR bola Katka Hunčárová.  | FOTO ARCHÍV DK

H
E

/0
2
2
6

FUTBALOVÝ SERVIS
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(jpnc), -MJK-; Štúrovo 

Na štart republikových majstrov-
stiev pre kategóriu mladších žiakov 
v Štúrove v otvorenom dlhom 50-m 
bazéne termálneho kúpaliska Vadaš 
nastúpilo 126 chlapcov a 125 dievčat 
zo 49 plaveckých klubov z celého 
Slovenska. Ako to už býva realitou, 
termín stanovený na začiatok júna, 
niekoľko rokov ovplyvňujú v našej 
krajine tropické horúčavy. Od 7. do 
9. júna sa teploty na juhu Slovenska 
už pohybovali na hranici 33° C, čo 
účastníkom sťažovalo regeneráciu 
po odplávaných disciplínach... ale 
všetci mali rovnako sťažené pod-
mienky.

Oliver VERBA to na majstrovstvách 
Slovenská mladších žiakov poriadne 
rozplával. V Štúrove zvíťazil v najná-
ročnejšej disciplíne motýlik na 100 
metrov časom 1:10,99  minút a po-
tom aj na dvojnásobnej vzdialenosti 
časom 2:39,28 minút.  V kategórii 
12-ročných plavcov sa stal dvojnásob-
ným majstrom Slovenskej republiky 
pre rok 2019 v dlhom 50-m bazéne 

a „uletel“ tak všetkým súperom so 
ziskom dvoch zlatých medailí,  ktoré 
si doniesol do Humenného.  K dvom 
prvenstvám pribalil O. Verba striebornú 
medailu za polohové preteky na 400 m 
(5:43,01 minút). Polohovku na 200 m 
doplával na bronzovej pozícii (2:41,24 
minút) a piatu, tiež bronzovú medailu, 
mu odovzdali za čas 10:42,28 minút v 
disciplíne 800 m voľný spôsob.

Druhým našim medailistom sa stal 
Matúš ADAMEC, ktorý 200 m prsia 
zaplával s tretím najrýchlejším časom 
3:03,67 minút a na hruď mu zavesili 
bronzovú medailu. Na 100-m dĺžke 
disciplíny prsia mu medaila ušla po-
medzi prsty a obsadil nepopulárne 
štvrte miesto.

Ďalší piati plavci Plaveckého klubu 
CHEMES Humenné, ktorých na Maj-
strovstvá SR do Štúrova nominovali 
tréneri  Tomahogh, Pencák a Luksaj, 
na medaily nedosiahli, ale nesklamali 
svojich trénerov vylepšením si osob-
ných rekordov. 

Spolu naši absolvovali 48 štartov 
a v 35 prípadoch si vylepšili osobné 

časy. Marek HAR-
VILIK príjemne 
prekvapil ôsmym 
miestom v motýliku 
na 200 metrov a ďalší 
traja obsadili pora-
die v druhej desiatke. 
Rastislav FECEN-
KO zaplával trinásty 
najlepší čas na 200 
m polohové prete-
ky, Adam KULIK 
v znaku na 200 m do-
plával na 14. mieste. 
Ľubomír FINDRIK 
v motýliku na 100 m 
dohmatol na 15. po-
zícii.  Najmladší, je-
denásťročný Martin 
LEŇO, novic na maj-
strovstvách, v znaku 
na 100 m doplával na 
22. mieste.

Plavecký klub Che-
mes ďakuje rodičom 
plavcov, ktorí sa 
podieľali na prepra-
ve,  spolupráci pri pre-
tekoch a zabezpečo-
vaní pitného režimu, 
menovite: Findrikovi, 
Ľeňovi, Adamcovi; 
Fecenko a Verba. 

Oliver Verba z Plaveckého klubu Chemes Humenné - dvojnásobný majster Slovenska v plávaní

Oliver Verba, dvojnásobný majster SR v plávaní s M. 
Tomahoghom. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Členovia PK Chemes Humenné s trénermi Mariánom Tomahoghom (vľavo) a Jánom 
Pencákom (vpravo). | FOTO  ARCHÍV PKCH

Mladí plavci z Humenného s bývalou slovenskou reprezentantkou, Martinou 
Moravcovou. | FOTO  ARCHÍV PKCH

Jeden z humenských plavcov krátko pred štartom v štúrovskom bazéne. | FOTO  
ARCHÍV PKCH


