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(msch) - Mestu by malo prísť 
v januári na účet viac ako 
osem miliónov eur. Predaj po-
zemkov z dôvodu verejného 
záujmu pre stavbu diaľnice 
D1 Prešov západ Prešov juh 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa včera schválilo 28 po-
slancov. 

Národná diaľničná spoločnosť 
požiadala o majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov vo vlast-
níctve mesta potrebných pre plá-
novanú výstavbu diaľnice D1 v ob-
lasti Kalvárie a Borkútu

Minulý mesiac na ostatnom 
mestskom zastupiteľstve poslan-
ci odobrili zámer predaja aj cenu. 
Národná diaľničná spoločnosť na-
vrhla cenu 8 125 232 eur. Teda je-
den meter štvorcový chce od mesta 
odkúpiť za 67, 92 eur. 

Investorom stavby diaľnice je 
Národná diaľničná spoločnosť, 
ktorá zabezpečuje prípravu stavby 
vo všetkých oblastiach. Zabezpe-
čuje projektovú prípravu, majet-
kovoprávnu prípravu, stavebné 
povolenie, trvalé a dočasné vyňa-
tie predmetných pozemkov z poľ-
nohospodárskej pôdy a prípadne 
aj z lesného pôdneho fondu ako 
i zápis geometrických plánov do 
katastra nehnuteľností. 

Keďže ide o vysokú sumu, neču-
do, že sa pomaly začína boj o to, 
načo budú peniaze konkrétne po-
užité. Poslanci za výbor mestskej 
časti číslo 2 vedenie mesta aj ko-
legov upozornili na fakt, že časť 
peňazí by mala putovať aj pre spo-
mínanú mestskú časť. Obyvatelia 
žijúci Pod Kalváriou dlho trpeli 
tým, že tam bola vyhlásená staveb-
ná uzávera. Do lokality sa neinves-
tovalo. Chodníky aj cesty sú v zlom 
stave. Dlho sa totiž nevedelo, ka-
diaľ presne bude diaľnica viesť. 
Preto by bolo podľa poslancov na 
mieste, aby im z balíka peňazí nie-
čo „kvaplo“. 

Pred časom sme informovali aj 
o tom, že v lokalite bola spísaná 
petícia, ktorá žiada vybudovanie 
obratiska MHD v lokalite Terchov-
skej ulice a do jedného roka pokry-
tie ulíc Terchovská, Súľovská, Mal-
kovská, Ku Kyslej vode a ďalších 
v tejto lokalite dostupnou linkou 
MHD. Doteraz sa k týmto uliciam 
autobus nedostal aj preto, že ces-
ta je úzka a vozidlo hromadnej 
dopravy sa nemá kde otočiť. Celú 
situáciu má vyriešiť obratisko. 

Obyvatelia upozorňujú, že v lo-
kalite je aj viacero iných problémov. 
Nie sú tam ešte odstránené výtlky 
po zime a na niektorých miestach 

sú poškodené betónové panely. 
Problém majú tiež s odtekajúcou 
vodou po cestách. Stačí niekoľko-
minútový dážď a cesta a ulica ku 
Kyslej vode je neprejazdná. 

Svoj kúsok z niekoľkomilióno-
vého balíka žiadajú mnohí. Prio-
ritným by však malo byť pre mesto 
najprv platenie záväzkov, ktoré 
už dlhšie čakajú na svoju úhradu. 
Medzi nimi sú aj miliónové dlhy 
voči mestským firmám. Teda do-
pravnému podniku a technickým 
službám. Tým mesto dlží viac ako 
3 milióny eur.

Ilustračné foto: V. Zamborský 
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známy dominikán Timothy Rad-
cliffe spomína: „To, že Boh je večne 
mladý, slávime počas Vianoc. Navštívil 
som Rwandu po genocíde a jedného zo 
svojich bratov, kanadského dominiká-
na, som našiel v bezútešnej situácii. 
Takmer všetci jeho priatelia zomre-
li, všetko, čo vybudoval, bolo zničené. 
Zdalo sa, akoby preňho budúcnosť už 
neexistovala. Ale na najbližšie Vianoce 
mi poslal fotku, ako drží dve bacuľa-
té rwandské detičky, a dopísal na ňu: 
„Afrika má budúcnosť.“ Každé Via-
noce, keď si spomíname na narodenie 
malého Krista, môžeme smelo povedať: 
„Ľudstvo má budúcnosť.“

V Kristovom narodení, ktorý je 
Pravým svetlom a Kniežaťom pokoja 
(porov. Iz 9, 5), máme všetci posilne-
nú nádej svojej budúcnosti. Životná 
situácia nejedného z nás môže byť 
neriešiteľná, avšak novonarodený 

Kristus prináša všetkým svetlo náde-
je. Preto s toľkou dôverou sa vám od-
važujem zvestovať: „Pravé svetlo pri-
šlo na svet“ (Jn 1, 9). V Kristovi máme 
všetci svoju budúcnosť, čo nie je len 
slovným vyjadrením, ale hlavne reál-
nou ponukou. Lebo Pravé svetlo „dalo 
moc“ (Jn 1, 12), aby tí, ktorí ho príj-
mu sa stali blahoslavenými tvorcami 
pokoja (porov. Mt 5, 9), čo je jedna 
z najdôležitejších daností každej ro-
diny, komunity a spoločnosti. Tvoriť 
prostredie pokoja a žiť v pokoji, pri-
náša pozitívne ovocie všetkým.

Otvorme sa ponuke „Pravého svet-
la, Kniežaťa pokoja“ a prijmime moc, 
ktorú dáva, aby v prostredí, v kto-
rom žijeme, sme boli blahoslave-
nými tvorcami pokoja. Všetci, ktorí 
sa otvárame prijatia nového života 
v Kristovi, sme kladnými tvorcami 
budúcnosti. Iba tak sa realizuje mož-

nosť nádeje obnovenej perspektívy 
v živote každého z nás. Prisľúbenú 
Kristovu moc pre každého z nás, nech 
umocnia i slová sv. Pavla: „Aké krásne 
sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť“ 
(Rim 10, 15). A jedna z najkrajších 
zvestí, ktorú môžeme šíriť, je o ponu-
ke nádeje, ktoré vychádza z Kristov-
ho narodenia.

K vianočným sviatkom narode-
nia Kniežaťa pokoja, vyprosu-
jem vám všetkým rozžiarenie 
Kristovho pravého svetla 
viery, nádeje a moci vo va-
šom srdci, ktoré nech vás 
sprevádzajú aj v novom 
roku 2014.

 Mons. Stanislav 
Stolárik

 košický pomocný 
biskup

 generálny vikár

Milí Prešovčania,

Jedno z najdôležitejších ta-
jomstiev, ktoré smieme cez 
Vianoce prežívať, spočíva 
v napĺňaní prianí a túžob. Asi 
najviac praská napätie pod via-
nočným stromčekom, keď krás-
ne zabalené dary šteklia zve-
davosť. Splní sa to, na čo som 
čakal, alebo ostane srdce skla-
mané? Lenže nie všetky priania 
sú ľudskými silami splniteľné. 
Existujú totiž priania, ktoré sa 
nedajú kúpiť za peniaze.

Prajeme si radosť, šťastie, 
uzdravenie, utíšenie bolesti 
tela i duše. Túžime, aby tí, kto-
rí nás opustili, boli vo chvíli 
Vianoc pri nás. Chceme viac 
porozumenia v rodine, v prá-
ci, menej stresu a viac pokoja. 
Môže niekto tieto priania na-

plniť? Sú ťažké, lebo sa nedajú 
vyriešiť peniazmi. 

Vianoce sú časom, kedy do 
behu ľudských životov chce 
zasahovať sám Boh, ktorý na-
kúpil bez peňazí najväčší dar 
pre tento svet. Boh rozbalil na 

betlehemských stráňach Božiu 
škatuľu Vianoc. Pastieri i mu-
drci boli pri tom. Božie vyja-
venie sa ich dotklo, zmenilo 
ich životy a dalo im jedineč-
ný zmysel. Boh nám dáva dar, 
svojho Syna, Spasiteľa sveta. 
V betlehemskom dieťati sú ste-
lesnené všetky túžby ľudstva 
po zmysluplnom, požehnanom 
a šťastnom živote. Dar Vianoc 
– narodený Spasiteľ je aj v sú-
časnosti Božou ponukou člo-
veku, ktorá má moc ho meniť 
a naplniť jeho život hodnotami, 
ktoré sa nedajú kúpiť.

 Popri všetkých otázkach, čo 
si na Vianoce prajú naši blízky, 
je dobré položiť si otázku: Čo si 
praje Boh počas týchto sviatoč-
ných dní? Anjeli na betlehem-
ských stráňach nám v svojom 
chválospeve odkrývajú Božie 
želanie. Slová „Sláva na výsos-
tiach Bohu a na zemi pokoj ľu-
ďom dobrej vôle“ hovoria o tom 
, že Boh túži, aby dar Vianoc 

neostal nepovšimnutý, ale mal 
svoj dopad v živote ľudí. Tí, 
ktorí na Boží dar – betlehemské 
dieťa reflektujú, sú šíriteľmi 
pokoja a dobrej vôle a oslavujú 
Boha vďačnou mysľou za po-
nuku spásy. Boh túži, aby Jeho 
vianočný balíček neostal nami 
nerozbalený. Radosť Božích 
detí prežívajú po tieto dní tí, 
ktorí si dajú tú námahu strhať 
vonkajší ozdobný obal Vianoc 
a dostať sa až k Božiemu daru, 
ktorý je v škatuli týchto svia-
točných dní. 

S celého srdca prajem 
všetkým Prešovčanom a ľuďom 
dobrej vôle požehnané Via-
nočné sviatky. Nech Boží dar 
Vianoc je rozbalený vo vašich 
životoch a rodinách. Želám 
Vám, aby to, čo sa nedá kúpiť za 
peniaze bolo prítomné pri Vás 
počas týchto sviatkov i v No-
vom roku 2014.

Mgr. Slavomír Sabol 
– biskup VD ECAV
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Stará nábožná pieseň definuje 
Vianoce ako požehnaný „čas 
radosti, veselosti“. Jej odkaz nás 
vedie k premýšľaniu a otázke: 
Sú naozaj pre nás tieto sviatky 
dôvodom k radosti? Čo túto ra-
dosť človeku spôsobuje?
Väčšina ľudí si myslí, že radosť 
nám spôsobujú vzájomné dar-
čeky. Podľa tejto logiky vyplý-
va, že najšťastnejšími a najra-
dostnejšími počas vianočných 
dní by mali byť tí najbohatší. 
Ak si dokážu dopriať, potom si 
vedia zabezpečiť šťastné chvíle. 
Chudobní a bezdomovci podľa 
takej predstavy nemajú šancu 
prežiť Vianoce.
Biblický príbeh prvých Vianoc 
nám vykresľuje práve opačnú 
skúsenosť. Nie bohatý kráľ He-
rodes, ani sebavedomí znalci 

„Zvestujem vám veľkú ra-
dosť, ktorá bude patriť všet-
kým ľuďom. Dnes sa vám 
v Dávidovom meste narodil 
Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 
10-11).
Radosťou vianočných sviat-
kov z narodenia Krista Pána sa 
chceme naplniť počas týchto 
sviatočných chvíľ. Chceme si 
spomenúť na všetkých našich 
drahých žijúcich, ale aj tých, 
ktorí nás v tomto roku pred-
išli do večnosti. Zvlášť chcem 
spomenúť vzácneho a blízkeho 
človeka a trpiteľa, arcibiskupa 
pravoslávnej cirkvi Prešova 
a Slovenska Jána, ktorý sa po 

Milí čitatelia Prešovského večerníka, 
srdečne vás všetkých pozdravujem 
a chcem vám popriať hlboké prežitie 
vianočných sviatkov a zároveň vám 
popriať požehnaný a šťastlivý nový 
rok 2013. 

Istá Vianočná legenda rozpráva 
o tom, že medzi pastiermi, ktorí 
sa vo vianočnú noc prišli pokloniť 
Dieťatku, bol jeden taký chudobný, 
že nemal nič. Nemal čo ponúknuť 
a hanbil sa. Keď prišli k jaskyni, 
všetci sa predbiehali ponúknuť 
svoje dary. Panna Mária nevedela, 
ako to urobiť, aby ich všetky prijala, 
lebo držala v náručí Ježiška. Uvi-
dela pastiera s prázdnymi rukami, 
pozvala ho k sebe a zverila mu Je-
žiška. Mať prázdne ruky bolo jeho 
šťastím.

Aj na nás všetkých čaká Betle-
hemské Dieťa v jasliach. Možno sa 
hanbíme pristúpiť, že sme hriešni, 
alebo že máme prázdne ruky, ale-
bo máme rôzne ohľady, či zábra-
ny, ktoré nám bránia pristúpiť až 
k jasličkám. Nebojme sa a naberme 
odvahu, veď Mesiáš prišiel na ten-
to svet pre všetkých ľudí, nie iba 
pre niektorých. On Je Boh, ktorý 
je prístupný každému človekovi, 
bohatému aj chudobnému, učené-
mu aj jednoduchému, zbožnému 
i hriešnemu, lebo prichádza na svet 
ako malé dieťa. Privítajme ho, za-
stavme sa pri jasličkách a zotrvaj-
me v tichosti pri Ňom. Možno práve 
to, že sme slabí a že máme mnohé 
obavy ako ten pastier s prázdny-
mi rukami, možno všetky tie naše 
obavy a naša bieda, budú aj pre nás 

Vážení spoluobčania! zákona, ale jednoduchí chu-
dobní pastieri prežívajú radosť 
Vianoc. Nie v betlehemskom 
hostinci, ani v spiacich do-
moch, ale vonku pod holým 
nebom zneje posolstvo nebies, 
ktoré spôsobuje radosť z ne-
beského daru. Vianočná radosť 
nie je ovocím našich možnos-
tií a schopností, ale prijatím 
Božieho obdarovania v na-
rodenom Spasiteľovi. Ona sa 
nedá kúpiť. Tá sa dá iba zažiť. 
Nemožno si ju pripraviť, ale je 
potrebné otvoriť sa tomu, čo 
Boh pripravil pre nás. Preto 
sú Vianoce univerzálnou mož-
nosťou pre každého človeka. 

Milí Prešovčania!
Prajem vám radostné požeh-
nané Vianoce. Nech zvesť „na-
rodil sa vám Spasiteľ“, ktorá je 
ponukou Božej lásky každému 
človeku neostane nami odmiet-
nutá. Ten, kto sa otvorí tomuto 
daru lásky, toho ona prenikne, 
rozradostí a obšťastní. Ňou 
pretvorení sa staneme obdaro-
vaním pre svoje rodiny i okolie. 
Vtedy nastane skutočný „čas 
radosti, veselosti“, ktorý vám 
prajem z celého srdca. Zároveň 
vám vyprosujem Božie požeh-
nanie  pre Nový rok 2013.

Mgr. Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu
Evanjelickej a. v. cirkvi na 

Slovensku

Niekoľko slov pre čitateľov 
Prešovského večerníka.

veľkým šťastím. Len majme odvahu 
vkročiť do chrámu.

A nezostaňme iba pri vonkajšku, pri 
ozdobách, pri spevoch, či pri obdivo-
vaní jasličiek. Otvorme svoje srdce 
Božiemu Dieťatku, ktoré prišlo, aby 
nás všetkých obdarovalo pokojom 
a láskou a doviedlo nás do cieľa náš-
ho života, do neba. 
So žičením hlbokého pokoja v duši, 
úprimnej radosti v srdci počas sviat-
kov Božieho narodenia i počas celé-
ho nového roku 2013 vám všetkým 
zo srdca žehnám 

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský gréckokatolícky arci-

biskup a metropolita

Radosť z narodenia krista pána
mnohé roky prihováral svo-
jim vianočným a novoročným 
vinšom vám všetkým. V ňom 
a skrze neho si môžeme v tejto 
chvíli spomenúť na všetkých 
našich drahých, ktorí nás pre-
dišli do večnosti, a veríme, sú 
už v Kristovom pokoji. Bolesť 
z odchodu našich drahých sa 
pri betlehemských jasliach 
premieňa na radostnú nádej 
na stretnutie práve s tými, kto-
rých sme mali tak veľmi radi. 
Modlíme sa, aby všetci, ktorí 
nás opustili v časnosti, slávili 
tohoročné Vianoce už pri ne-
beských jasličkách.
Ohlásená radosť z  narodenia 

Krista Pána nech nás sprevádza 
vo viere v prežívanom Roku sv. 
Cyrila a Metoda i v Roku vie-
ry, ako nás k tomu povzbudil 
pápež Benedikt XVI. Nech 
túto radosť, ktorá posil-
ňuje živosť novej evanje-
lizácie, zachytíme do pla-
chiet našich sŕdc. Nech 
to radostné „dnes“ nás 
všetkých napĺňa počas 
vianočných sviatkov 
i v novom roku 2013.

Žehnám
Mons. Stanislav Stolárik

 košický pomocný biskup
generálny vikár
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i hriešnemu, lebo prichádza na svet 
ako malé dieťa. Privítajme ho, za-
stavme sa pri jasličkách a zotrvaj-
me v tichosti pri Ňom. Možno práve 
to, že sme slabí a že máme mnohé 
obavy ako ten pastier s prázdny-
mi rukami, možno všetky tie naše 
obavy a naša bieda, budú aj pre nás 

Vážení spoluobčania! zákona, ale jednoduchí chu-
dobní pastieri prežívajú radosť 
Vianoc. Nie v betlehemskom 
hostinci, ani v spiacich do-
moch, ale vonku pod holým 
nebom zneje posolstvo nebies, 
ktoré spôsobuje radosť z ne-
beského daru. Vianočná radosť 
nie je ovocím našich možnos-
tií a schopností, ale prijatím 
Božieho obdarovania v na-
rodenom Spasiteľovi. Ona sa 
nedá kúpiť. Tá sa dá iba zažiť. 
Nemožno si ju pripraviť, ale je 
potrebné otvoriť sa tomu, čo 
Boh pripravil pre nás. Preto 
sú Vianoce univerzálnou mož-
nosťou pre každého človeka. 

Milí Prešovčania!
Prajem vám radostné požeh-
nané Vianoce. Nech zvesť „na-
rodil sa vám Spasiteľ“, ktorá je 
ponukou Božej lásky každému 
človeku neostane nami odmiet-
nutá. Ten, kto sa otvorí tomuto 
daru lásky, toho ona prenikne, 
rozradostí a obšťastní. Ňou 
pretvorení sa staneme obdaro-
vaním pre svoje rodiny i okolie. 
Vtedy nastane skutočný „čas 
radosti, veselosti“, ktorý vám 
prajem z celého srdca. Zároveň 
vám vyprosujem Božie požeh-
nanie  pre Nový rok 2013.

Mgr. Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu
Evanjelickej a. v. cirkvi na 

Slovensku

Niekoľko slov pre čitateľov 
Prešovského večerníka.

veľkým šťastím. Len majme odvahu 
vkročiť do chrámu.

A nezostaňme iba pri vonkajšku, pri 
ozdobách, pri spevoch, či pri obdivo-
vaní jasličiek. Otvorme svoje srdce 
Božiemu Dieťatku, ktoré prišlo, aby 
nás všetkých obdarovalo pokojom 
a láskou a doviedlo nás do cieľa náš-
ho života, do neba. 
So žičením hlbokého pokoja v duši, 
úprimnej radosti v srdci počas sviat-
kov Božieho narodenia i počas celé-
ho nového roku 2013 vám všetkým 
zo srdca žehnám 

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský gréckokatolícky arci-

biskup a metropolita

Radosť z narodenia krista pána
mnohé roky prihováral svo-
jim vianočným a novoročným 
vinšom vám všetkým. V ňom 
a skrze neho si môžeme v tejto 
chvíli spomenúť na všetkých 
našich drahých, ktorí nás pre-
dišli do večnosti, a veríme, sú 
už v Kristovom pokoji. Bolesť 
z odchodu našich drahých sa 
pri betlehemských jasliach 
premieňa na radostnú nádej 
na stretnutie práve s tými, kto-
rých sme mali tak veľmi radi. 
Modlíme sa, aby všetci, ktorí 
nás opustili v časnosti, slávili 
tohoročné Vianoce už pri ne-
beských jasličkách.
Ohlásená radosť z  narodenia 

Krista Pána nech nás sprevádza 
vo viere v prežívanom Roku sv. 
Cyrila a Metoda i v Roku vie-
ry, ako nás k tomu povzbudil 
pápež Benedikt XVI. Nech 
túto radosť, ktorá posil-
ňuje živosť novej evanje-
lizácie, zachytíme do pla-
chiet našich sŕdc. Nech 
to radostné „dnes“ nás 
všetkých napĺňa počas 
vianočných sviatkov 
i v novom roku 2013.

Žehnám
Mons. Stanislav Stolárik

 košický pomocný biskup
generálny vikár

Už viac ako dve tisícročia uplynuli od chví-
le, keď svet vstúpil do novej epochy. Počíta-
nie rokov podľa „nášho letopočtu“ sa stalo 
samozrejmosťou, ale kto z nás skutočne 
vie, od ktorej veľkej udalosti ich počítame? 
A pritom Božia Prozreteľnosť pripravovala 

ľudstvo na túto udalosť od počiatku. Kristovo 
Narodenie sa stalo odpoveďou na očakáva-
nia trpiaceho ľudstva. Predkresťanský svet 
spravil všetko, čo mohol, aby našiel Boha 
a zmysel života. Ako odpoveď na tieto snahy 
prichádza zvesť o tom, že Syn Najvyššieho sa 
stal Synom človeka, aby sa človek mohol stať 
synom Božím.

U väčšiny z nás sa vytvoril určitý vzťah 
k vianočným sviatkom. Zvykli sme si vnímať 
ich cez vôňu banánov a mandarínok, čerstvo 
napečených koláčov a vyzdobených vianoč-
ných stromčekov. U kresťanských mysliteľov 
sa však môžeme stretnúť s odvážnou myš-
lienkou: „Aj keby sa Kristus narodil v Betle-
heme tisíckrát, nebudeš mať z toho žiaden 
úžitok, ak sa aspoň raz nenarodí v tvojej 
duši.“ On prišiel na zem nepozorovane, zja-
vil sa len tým, ktorí Ho hľadali. Celá zem po-
čas vianočnej noci spala – tak ako aj dnes spí 
spánkom smrti – a len niektorých zobúdzajú 
životné otrasy. Hľadáme Krista, ale keď pri-
chádza, zatvárame pred Ním dvere. Chceme 
Boha vidieť, ale nechceme s Ním žiť. Ako 
často sa človek obracia k Bohu len s očakáva-
ním nejakej výhody, riešenia problému alebo 
nastolenia poriadku. Naša radosť na sviatok 
Kristovho Narodenia alebo jej absencia sú 

skúšobným kameňom nášho vzťahu k Bohu.

Boh sa nenarodil v kráľovskom paláci rím-
skeho cisára. Nezjavil sa v podobe nepora-
ziteľného vojvodcu alebo neprekonateľného 
rečníka. Narodil sa ako bezbranné Dieťa v ro-
dine tesára. Čo môžeme Bohu za to darovať? 
Vynasnažme sa venovať Bohu a samozrejme 
aj každému človeku v našej blízkosti lásku 
a teplo svojho srdca. To sa týka nielen našich 
rodín, ktoré sú žiaľ často plné sporov, hne-
vu, ba niekedy aj nenávisti, ale i každého, kto 
sa nachádza pri nás, kto možno potrebuje 
našu pomoc a podporu. Naučme sa odpúšťať 
a znášať nedostatky ľudí, ktorí nás obklopujú, 
a vynaložme všetko úsilie, aby im bolo s na-
mi aspoň trocha príjemnejšie. Pamätajme 
– na sviatok Kristovho Narodenia nám Cir-
kev odhaľuje radostné tajomstvo – tajomstvo 
slobodnej, nikým nevynútenej lásky. Lásky 
schopnej v Božom Dieťati uvidieť, spoznať 
a milovať Boha – Ktorý nech sa pre nás stane 
Darom nového života!

Rastislav,

pravoslávny arcibiskup prešovský a Slo-
venska, metropolitný správca

Opäť sú tu Vianoce. Keď sa niečo pravidel-
ne opakuje, je nebezpečenstvo, že zovšednie. 
Mohlo by sa to stať, keby sme na tieto sviat-
ky pozerali len cez zhon, nákupnú horúčku 
a podobne. Ale keď sú to pre nás sviatky 
Narodenia Pána, stále sa na ne budeme te-
šiť, pretože jasnou rečou hovoria o našej zá-
chrane. Boh prišiel každého z nás zachrániť. 

Aby sme však túžili 
po záchrane, najprv 
musíme cítiť stav 
ohrozenia, nebezpe-
čenstva. Tým nebez-
pečenstvom je hriech 
– inými slovami ne-

láska, pošliapanie lásky. V Ježišovi Kristovi 
prichádza na svet láska – vtelená a zosobne-
ná láska Boha ku každému človeku. V malom 
betlehemskom dieťati prichádza pravý Boh, 
ktorého moc spočíva v zachraňujúcej a vše-
objímajúcej láske. 

Všetkým vám zo srdca žičím, aby ste sa dali 
objať Kristom, aby ste mu dovolili zahrnúť vás 
láskou natoľko, aby ste ju spoznali a zakúsili 
tak, že v novom roku 2014 bude Božia láska 
rozliata vo vašich srdciach a bude súčasťou 
vášho osobného života, ale aj vašich vzťahov 
v manželstvách, rodinách, vo farnostiach 
i v spoločnosti. 

Christos raždajetsja!  
Slavite jeho!

Vladyka Ján Babjak SJ,  
prešovský arcibiskup  

a metropolita 

Drahí Prešovčania a všetci  
čitatelia Prešovského večerníka!
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RÍMSKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

KONKATEDRÁLA SVÄTÉHO 
MIKULÁŠA

•  24.12.: Štedrý večer: 22:00, 
24:00

•  25.12.: Narodenie Pána: 
5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 
11:30, 18:00

•  26.12.: Sv. Štefan: 5:45, 
6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 
18:00

•  31.12.: Sv. Silvester: 5:45, 
6:15, 7:00, 12:00, 16:30 
(poďakovanie za milosti pre 
celú farnosť)

KOSTOL SV. JOZEFA  
- FRANTIŠKÁNI

• 24.12.: Štedrý deň: 6:30, 
16:00, 24:00

• 25.12. a 26.12.: 8:00, 9:30, 
11:00, 19:00

• 31.12.: 6:30, 8:00, 16:30 
(nasleduje ďakovná pobož-
nosť)

KOSTOL SV. DONÁTA
(CEMJATA)

• 24.12.: Štedrý večer: 22:00
• 25.12. a 26.12.: 10:15
• 31.12.: 16:00 (nasleduje 

ďakovná pobožnosť)

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA 
– SALEZIÁNI  

(BOTTOVA UL. 9)
• 24.12.: 24:00 
• 25.12. a 26.12.: 7:30, 

9:00,11:00

FARSKÝ KOSTOL KRÁĽOV-
NEJ POKOJA (SÍDLISKO III)

• 24.12.: Štedrý večer: 16:00, 
22:00, 24:00

• 25.12.: Narodenie Pána: 
6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 
11:30, 18:00

• 26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 
7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 
18:00

• 31.12.: Sv. Silvester: 16:00 
(nasleduje ďakovná pobož-
nosť); 23:30 – adorácia

FARSKÝ KOSTOL KRISTA 
KRÁĽA

(SÍDLISKO SEKČOV)
• 24.12.: Štedrý večer: 16:00 

(pre deti), 22:00, 24:00
• 25.12.: Narodenie Pána: 

7:00, 9:00, 11:00, 18:00
• 26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 

7:00, 9:00, 11:00, 18:00
• 31.12.: Sv. Silvester: 16:00 

(nasleduje ďakovná pobož-
nosť); 23:30 - adorácia

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJ-
ŠEJ TROJICE (SOLIVAR)

• 24.12.: Štedrý večer: 24:00, 
v Opále: 21:30

• 25.12. a 26.12.: 7:30, 10:00, 
11:30; v Opále: 11:45

• 31.12.: 17:30 + adorácia; 
23:30 ďakovná pobožnosť 
a požehnanie

KOMUNITNO - PASTORAČNÉ 
CENTRUM (ŠVÁBY)

• 24.12.: 16:00
• 25.12. a 26.12.: 8:30, 18:00
• 29.12.: Večer chvál o 19:00

KOSTOL SV. JÁNA KRSTI-
TEĽA 

(SOĽNÁ BAŇA)
• 24.12.: 24:00
• 25.12. a 26.12.: 8:30
• 31.12.: 15:30 (nasleduje 

ďakovná pobožnosť)

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJ-
ŠIEHO MENA JEŽIŠ A MÁRIA

(NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ)
• 24.12.: 24:00
• 25.12.: 8:00, 11:00

EXERCIČNÝ DOM  
SV. IGNÁCA

(POD KALVÁRIOU)
• 24.12.: 16:00, 24:00
• 25.12. a 26.12.: 6:30, 11:00, 

17:00
• 31.12.: 6:30, 17:00

GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

KATEDRÁLNY CHRÁM  
SV. JÁNA KRSTITEĽA

• 24.12.: Predvečer narodenia 
Pána: 7:00, 8:00 (Kráľov-
ské hodinky), 15:00, 21:00 
(Veľké povečerie)

• 25.12.: Narodenie nášho 
Pána Ježiša Krista: 5:50, 

8:00, 10:00, 11:45, 18:00; 
večiereň 17:00

• 26.12.: Zhromaždenie k pre-
svätej Bohorodičke: 5:50, 
8:00, 10:00, 11:45, 18:00; 
utiereň 7:00, večiereň 17:00

• 31.12.: 5:45, 7:00, 16:30, 
23:45 Eucharistická pobož-
nosť

FARSKÝ CHRÁM POVÝŠENIA 
SV. KRÍŽA (SÍDLISKO SEK-
ČOV, V STREDISKU OPÁL)

• 24.12.: Predvečer narode-
nia Pána: 15:00 večiereň 
s liturgiou (sl.), 20:30 Veľké 
povečerie

• 25.12.: Narodenie nášho 
Pána Ježiša Krista: 8:00 
(csl.), 10:00 (sl.); Soľná 
Baňa: 10:00 (sl.)

• 26.12.: Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke: 
8:00 (csl.), 10:00 (sl.); Soľná 
Baňa: 10:00 (sl.)

• 31.12.: 15:00 Ďakovná litur-
gia, 23:00 Ďakovný akatist

FARSKÝ CHRÁM BLAŽENÉ-
HO HIEROMUČENÍKA PAVLA 
PETRA GOJDIČA (SÍDLISKO 

III)
• 24.12.: Predvečer narodenia 

Pána: 7:30 Kráľ. hod., 15:00 
sv. liturgia s večierňou, 
21:00 Veľké povečerie

• 25.12.: Narodenie nášho 
Pána Ježiša Krista: 8:00 
(csl.), 10:00 (sl.) + myro-
vanie

• 26.12.: Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke: 
8:00 (csl.), 10:00 (sl.)

• 31.12.: 18:00, 23:30 eucha-
ristická poklona

KAPLNKA SV. MAKRÍNY
(MONASTYR SESTIER BAZI-

LIÁNOK, NARCISOVÁ  
UL. Č. 1)

• 24.12.: 7:00 Kráľ. hod., 
16:00 sv. liturgia s večier-
ňou, 22:00 V. povečerie 
s litiou

• 25. a 26.12.: 9:30 utiereň, 
10:30 sv. liturgia, 17:00 
večiereň

• 31.12.: 7:00 utiereň, 7:30 sv. 
liturgia, 17:00 večiereň

PRAVOSLÁVNA  
CIRKEV

KATEDRÁLNY CHRÁM  
SV. ALEXANDRA NEVSKÉHO
• Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:30 

a 9:30 sv. liturgia, 15:00 
večerňa

• Všedné dni: 6:30 sv. litur-
gia, 17:00 večerňa

• Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 
sv. liturgia, 17:00 večerňa 

EVANJELICKÁ  
CIRKEV A.V.

CHRÁM SVÄTEJ TROJICE
• 24.12.: Štedrovečerné služ-

by Božie: 17:00, 22:00
• 25.12.: Sl. Božie na 1. sláv-

nosť vianočnú: 9:00, 11:00
• 31.12.: Sl. Božie na Silves-

tra: 17:00
• Prisluhovanie Večere Pá-

novej: 1.12.: 11:00; 15.12.: 
7:30; 19.12.: 17:00; 22.12.: 
7:30, 17:00

REFORMOVANÁ  
KRESŤANSKÁ CIRKEV

• Každá 2. a 3. nedeľa v me-
siaci: sl. Božie o 11:00 
v Evanjelickom a.v. chráme 
Sv. Trojice

• 26.12.: 11:00

CIRKEV  
ADVENTISTOV  

SIEDMEHO DŇA  
(ŠTEFÁNIKOVA  

ULICA 12)

• Každú sobotu 9:30 – 10:30 
štúdium Biblie; 11:00 bo-
hoslužba

CIRKEV BRATSKÁ
(SLOVENSKÁ  

ULICA 34)

• 24.12.: 15:00
• 25.12. a 26.12.: 9:30
• 31.12.: 18:00

Zmena programu 
vyhradená

Text: Tomáš Majerník
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(msch) – Ako sme vás už informovali, súčasťou ABC centra voľného 
času je aj elokované pracovisko Ekopark – Holá Hora. Stredisko, kto-
ré sa nachádza na Botanickej ulici v Prešove, stálo desiatky tisíc eur 
ročne. Včera poslanci schvaľovali, či   Technické služby mesta Prešov 
dostanú do nájmu areál Ekopark Holá hora na dobu neurčitú. Poslanci 
návrh  nepodporili. Chýbal jeden hlas. 

  Náklady na prevádzku ekopar-
ku v  tomto roku boli vyčíslené na 
57  521 eur. V  novembri minulého 
roka bolo schválenie rozhodnu-
tie odňať hnuteľný a  nehnuteľný 
majetok zo správy alokovaného 
pracoviska ABC – Centra voľného 
času a  jeho prenechanie do nájmu 
obchodnej spoločnosti technické 
služby.

  Navrhovaná koncepcia vychádza 
zo zámeru zachovať všetky charak-
teristické prvky, ktorými je Ekopark 
známy a obľúbený u Prešovčanov. 
Dôraz má byť položený na zachova-
nie a rozvoj športového a rekreačné-
ho potenciálu, výchovno-vzdelávací 
aspekt, ktorý by formou náučných 
chodníkov, malého arboréta a ukáž-
kou chovu domácich i exotických 

zvierat vytvoril chýbajúcu možnosť 
priameho kontaktu verejnosti, hlav-
ne mladej populácie, s prírodou. 
   Podľa technický služieb budú 
vstupné investície vysoké. Bol preto 
navrhnutý nájom jedno euro ročne. 
Zaviazali sa investovať ročne 30 ti-
síc eur do rozvoja infraštruktúry a 
rovnakú čiastku do oprav a samot-
nej prevádzky areálu. 
    Doplnkovým zdrojom financií 
môže byť navrhovaný a návrhom 
zmluvy predpokladaný komerčný 
aspekt využitia Ekoparku, teda pod-
nájom tretím osobám. 
     „Naším cieľom je otvoriť eko-
park širokej verejnosti. Takisto 

materským a základným školám, 
aby deti mali možnosť využívať 
areál od rána do večera. Verím, že 
technické služby budú schopné 
z vlastných zdrojov aj investovať 
do tohto zariadenia, keďže je na-
ozaj do čoho. Je potrebné zlepšiť 
ten stav, ktorý tam je,“ predstavil 
svoju víziu do budúcnosti výkon-
ný riaditeľ TsMP Jozef Višňovský. 
„Som presvedčený, keďže máme 
stredisko údržby, kde máme za-
mestnancov, ktorí majú výučné 
listy na rôzne povolania, sme 
schopní udržiavať tento areál 
v lepšom stave a za výhodnejších 
podmienok,“ dodal riaditeľ.

Žiadne zmeny. 
Ekopark zostane po starom

Darčeky v redakcii čakajú na Mateja Hasaru, Podhorany, Slavomíra Hanušík Prešov, Viera Mrúzová Bzenov.

JARKOVÁ 63, PREŠOV

U KOMIŇARA 

     DÉANTÚS 
PROJECTS s. r. o.

DREVOOBCHOD 
SK s. r. o. Magic stav s. r. o. 

U KOMIŇARA 

Hlavná výhra víkendový pobyt  pre dve osoby v penzióne Nebeski  vo Vysokých Tatrách 
Keď ste sa ešte doteraz nezapojili do našej vianočnej súťaže, máte šancu.  Uverejňujeme kupón so žolíkom, ktorý vám dáva 

šancu na atraktívnu výhru.  Stačí, že nám ho do 3. januára  zašlete na adresu redakcie Jarková č.2, Prešov. 

NOVOROČNÉ  prekvapenie NOVOROČNÉ  prekvapenie 
Hlavná výhra

ŽOLÍK - Víkend v Penzióne
ŽOLÍK - Víkend v Penzióne
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(ľh) - V druhom ročníku pro-
jektu s názvom TOP Lekári na 
Slovensku zožal úspech aj zdra-
votnícky personál prešovskej Fa-
kultnej nemocnice s poliklinikou 
(FNsP) J. A. Reimana. Medzi oce-
nenými boli Ivan Viľcha, Valéria 
Tkáčová a Marcel Cina. Prvého 
menovaného lekára sme vyspo-
vedali.

n Čo považujete za vrchol práce 
lekára?

– Podľa môjho názoru je to vylie-
čenie, prípadne pomoc pacientovi 
a tým jeho spokojnosť. Je to určite 
veľmi dobrý pocit pre lekára a určité 
zadosťučinenie v jeho neľahkej práci. 
Lebo v medicíne sú chyby neprípust-
né a neodpúšťajú sa.

n Neťahalo vás to niekedy do 
zahraničia, mali ste ponuky?

– Určite som sa nad tým minimál-
ne zamýšľal, ponuky boli a stále sú, 
avšak tu som sa narodil, mám tu ro-
dinu a priateľov. Viem si predstaviť 
prípadnú stáž na niekoľko mesiacov, 
ale natrvalo asi nie.

n Je to pre vás dôležité, ak vás 
ocenia, alebo by ste sa bez toho aj 
zaobišli a robili prácu naďalej naj-
lepšie, ako viete?

– Každé ocenenie poteší. Nepo-
znám nikoho, koho by pochvala ne-
tešila, ale aj bez toho robím svoju 
prácu ako najlepšie viem, celým svo-

jím JA. Medicína nie je o oceneniach.

n Čo vás najviac trápi v zdra-
votníctve?

– Stále sa všade rozpráva a píše 
o peniazoch. V zdravotníctve je ich 
málo, nie sú adekvátne platby od po-
isťovní za výkony a hospitalizáciu. 
Uvediem príklad. Mladého aktívneho 
muža s veľkým kameňom v močo-
vých cestách urgentne miniinvazív-
ne endoskopicky operačne vyriešime 
v priebehu 24 hodín. Je bez kameňa, 
môže ísť domov a do práce na druhý 
deň. Pri operácii použijeme moderný 
laserový prístroj s vláknom a špe-
ciálnym košíčkom , ktorých cena je 
600 eur, pričom od poisťovne dosta-
neme za výkon 300 eur. Tak potom 
je jasné, že oddelenie, respektíve 
nemocnica vyrába stratu. A kde je 
ešte práca lekára, sestry, sanitára, 

anesteziológa. Ďalšia vec, ktorá má 
trápi je, že niektorí naši spoluobča-
nia si mýlia rýchlu zdravotnú pomoc 
s taxíkmi. Som veľmi smutný a skla-
maný aj zo súčasného postavenia 
lekára v spoločnosti, pre niektorých 
sme mi tý zlí, ktorí môžu za všetko 
zlé zdravotníctve, spoločnosti, cho-
roby ľudí. Pritom ľudia si uvedomujú 
cenu zdravia až keď sú chorí, prípad-
ne niečo nie je v poriadku a pre svoje 
zdravie robia veľmi málo.

n Pociťujete nejakú zmenu 
v pracovnej, alebo osobnej sfére, 
odkedy ste jedným z top lekárov 
na Slovensku?

– Určite nie, v práci je to stále rov-
naké, pacientov je veľa, možnože ma 
niektorí spoznali aj prostredníctvom 
výsledkov ankety. Niektorí pacienti 
a známi, vrátane rodiny mi pogratu-
lovali, avšak nevyhol som sa ani zá-
vistlivým pohľadom.

n Skúste našim čitateľom na-
črtnúť vašu cestu k poslaniu, ktoré 
vykonávate.

– Medicínu som vyštudoval na LF 
UPJŠ v Košiciach, počas štúdia som 
začal inklinovať k chirurgickým od-
borom, po skončení školy som na-
stúpil na oddelenie Urológie v Pre-
šove, kde pracujem dodnes. Mám 
dve atestácie z odboru, momentálne 
som v príprave na atestáciu z onko-
logickej urológie. Určite je šťastie, že 
mám možnosť pracovať v kolektíve 
vynikajúcich ľudí – kolegov lekárov 

aj sestier. Nemôžem nespomenúť 
mojich dvoch primárov – primára 
Ladislava Petrička, ktorý ma na od-
delenie prijal a súčasného primára 
Ivana Minčíka, od ktorých som mal 
možnosť sa veľa naučiť a umožnili mi 
rozvíjať jednak samého seba, a rov-
nako aj prešovskú urológiu, ktorá je, 
dovolím si to neskromne tvrdiť jedna 
z najlepších na Slovensku.

n K vašej práci iste patrí aj veľ-
ká dávka stresu. Ako proti nemu 
bojujete?

– Snažím sa aktívne športovať – 
futbal, hokej, tenis, bicyklovanie 
a lyžovanie – to sú aktivity, pri kto-
rých si oddýchnem a naberám hlavne 
psychické sily do práce. Ak mi ostáva 
čas, tak si zájdem na ryby.

n Ako sa cítite v Prešove? Čo na 
ňom obľubujete?

– V Prešove sa cítim veľmi dobre, 
mám rád samotné mesto, aj blízke 
okolie. Keďže som veľký športový fa-
núšik, nechýbam na zápasoch futba-
listov a hádzanárov Tatrana.

n Čo vás najviac teší na vašej 
práci?

– Ak sa práca darí, ak je pacient 
spokojný a podľa možností vylieče-
ný.

n Čomu by ste sa venovali, ak 
by ste neboli lekárom?

Možno by som bol učiteľ ako moji 
rodičia.
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  Už naozaj ostáva len pár dní 
a budeme so svojimi najbližšími 
opäť sedieť pri štedrovečernom 
stole a  rozbaľovať darčeky pod 
stromčekom. Pre Slovákov je 
kapustnica niečím, čo k  Viano-
ciam neodmysliteľne patrí. Kaž-
dý národ má však svoju vlastnú 
tradíciu. Jonathan Gresty žije 
na Slovensku viac ako 20 rokov. 
Ako to u  nich doma v  najkrajší 
sviatok roka vyzerá? „Vždy sa 
snažíme skĺbiť britské a slo-
venské tradície. Dostávame 
každý rok okolo päťdesiat 
pohľadníc z Británie a  práve 
nimi vždy ozdobíme obývač-
ku,“ prezradil nám o  svojich 
domácich zvykoch Jonathan. 
 Priznal sa tiež, že sa mu veľmi 
páčia aj keramické a tradičné ľu-
dové ozdoby. 

  Čo sa týka jedla u Grestyovcov, 
je večera plná kompromisov. 
„Ryba na Štedrý večer, potom 
moriak na prvý a druhý svia-
tok vianočný. Mojim najobľú-
benejším jedlom je tradičný 
anglický vianočný puding. Môj 
slovenský švagor ho pečie kaž-
dý rok. Musí ho pripraviť asi 
sedem týždňov pred Vianoca-
mi. Musí sa nechať odstáť, aby 
dozrel,“ skonštatoval Jonathan. 

  „Vianočný puding je skvelý. 
Je s ním síce veľa roboty, ale dá 
sa pripraviť na milión spôso-
bov. Mne pripomína naše Via-
noce. Robí sa len raz v  roku, 
inak by stratil svoje čaro. Moje 
deti ho veľmi radi nemajú, ta-
kže mne sa vždy zvýši poriad-
ny kus,“ dodal so smiechom.  

Ježiško chodí 
dvakrát

  Nie úplne inak, ale predsa len 
po svojom trávi Vianoce aj Chris 
Gleaves rodinou. Ten žije na Slo-
vensku o  niečo kratšie ako Jo-
nathan. Má tiež krásnu manžel-
ku a dvoch malých šibalov. Práve 
jeho chlapci sa na Vianoce tešia 
najviac. Darčeky totiž dostávajú 
dvakrát. „Ježiško u  nás chodí 
dvakrát. Dvadsiateho štvrtého 
zachovávame tradičné sloven-
ské Vianoce, dostávajú aj dar-

čeky. V Anglicku však darčeky 
deti dostávajú až dvadsiateho 
piateho. Večer teda ešte na krb 
povešiame podkolienky, na 
tanierik dáme koláč, brandy 
a  mrkvu. Ježiško chodí v  noci 
pokiaľ spíme, zje koláč, vypije 
brandy a  mrkvu hodí vonku,“ 
prezradil Chris. 

  „Inak milujem slovenské Via-
noce. Veľmi mi chutí kapust-
nica. Je to také jednoduché, 
ale chutné jedlo. Okrem toho 
máme ako všetky slovenské 
rodiny oplátky s  cesnakom,  
medom,  bobaľky, šalát, ryby. 

Majú dvojaké Vianoce
(msch) - Cítia sa tu už roky ako doma. Majú tu svoju 
rodinu aj priateľov. Na svoje rodné Anglicko však neza-
búdajú a na Vianoce si ho pripomínajú tradičnými zvyk-
mi. Ako trávia najkrajšie sviatky v roku anglickí lektori 
žijúci v Prešove Jonathan Gresty a Chris Gleaves? 

Vianoce  u „Grestyovcov“  
nemôžu byť bez pudingu

Chris s rodinou

Večera pre Ježiška.
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Celú večeru pripravuje moja 
manželka, ja strážim deti, 
aby sa jej neplietli pod nohy. 
Vyslovene mojou úlohou je 
však pripraviť hriatô,“  dodáva 
Chris.

  Chris sa však nevzdal ani ty-
pickej anglickej večere. Vianoce 
totiž trávia s deťmi a manželkou 
striedavo raz na Slovensku a raz 
v  Anglicku. Aj tento rok, keďže 
na sviatky pricestujú jeho rodi-
čia, sa Chris ujme úlohy upiecť 
moriaka. „Trvá to dlho, má-
vame k  nemu rôzne omáčky 
a tiež ružičkový kel a klobásky 
zabalené v slanine.“

  Zaujímalo nás tiež, či si pamätá 
svoje najkrajšie Vianoce. „Bolo 
ich veľa, teraz je to iné. Keď 
mám vlastné deti, snažím sa, 
aby sviatky boli pre nich stále 
krásne. Samozrejme, rád spo-
mínam na sviatky doma s ro-
dinou a  priateľmi – chýbajú 
mi vianočné filmy, a kráľovská 
reč. Vyrastal som blízko lesa, 
kde žil Macko Pu z rozprávky. 
Pamätám si, že keď som bol 
dieťa, najprv sme chodili na 
prechádzku a  až potom sme 
rozbaľovali darčeky. Avšak aj 
moje prvé Vianoce na Sloven-
sku boli naozaj úžasné. Nikdy 
som nevidel toľko jedla. Ostal 
som tiež trošku v  šoku, keď 
som videl stáť ľudí pred Tes-
com v  radoch. Nevedel som, 
čo tam robia. Kupovali ryby. 
Pre mňa teda Vianoce na Slo-
vensku začínajú vtedy, keď 
vidím pred Tescom predávať 
kaprov.“ 

Ďakujeme všetkým veľkým i malým zákazníkom, 
obchodným partnerom za prejavenú priazeň. Želáme 

najkrajšie Vianoce a iba to najlepšie v roku 2014.

Jonathan sa teší hlavne 
na vianočný puding.
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Týmto sa chceme poďakovať 
našim zákazníkom za prejavenú priazeň 
a zároveň popriať pokojné prežitie 

Vianočných sviatkov a úspešný 
nový rok 2014!

Dá sa povedať, že Hotel Dukla 
má svoju noblesu a „hviezdičky“ aj 
vďaka Arpádovi Lukáčovi. „Prišiel 
som tu prvého júna 1951, ho-
tel slávnostne otvorili ôsmeho 
februára 1952. Strávil som tu 
tridsaťdva rokov svojho života,“ 
prezrádza bývalý riaditeľ. Ako ináč, 
medzi gratulantmi nemohli chýbať 

ani JUDr. Anton Bidovský, 
predseda predstavenstva 
Hotela Dukla, a.s. a Jozef 
Mačupa, prevádzkar ho-
tela Dukla. „Ste nám veľ-
kým vzorom, snažíme sa 
pokračovať v úspešnej 
histórii hotela Dukla. 
Veríme, že brázda, kto-
rú ste tu hlboko vyorali, 
nezarastie,“ aj takto vzdal 
JUDr. Anton Bidovský svo-
ju úctu Arpádovi Lukáčovi. 
S tortou oslávencovi zagra-
tuloval aj Jozef Mačupa: 
„Vážim si to, čo ste pre 
tento hotel urobili. Je to 
pre nás záväzkom.“

O Arpádovi Lukáčovi 
jeho zamestnanci hovorili, 
že bol prísnym, no zároveň 

láskavým šéfom. Chcel, aby hotel 
bol tým najlepším v Prešove. To 
mu zostalo dodnes. Chodieva tu 
na kávičku a svojím profesionál-
nym okom sleduje prácu čašní-
kov. „ Musím povedať, že je tu 
najlepšia káva, ktorú servírujú 
profesionáli. Vidno, že sa vede-
nie stará, aby tu bola zachovaná 
kvalita a vysoká úroveň. Hosť si 
to hneď všimne “ pochválil. 

Pri stretnutí s Arpádom Luká-
čom vám nedá opýtať sa ho, ako sa 
dá udržať v takej vynikajúcej kon-
dícii. S úsmevom na tvári prezra-
dil: „Nevynechávam prechádz-
ky, mám svoju pravidelnú trasu. 
Je to veľmi dôležité. Vlastne 
pomohli mi prekonať chorobu. 
Stretnem ľudí, sledujem ako sa 
mení Prešov...“

Blížia sa najkrajšie sviatky v ro-
ku, ako ich strávi oslávenec ? „Na 
štedrý večer budem u dcéry, na 
druhý deň zasa u syna. Je to ra-
dosť stretnúť sa s najbližšími,“ 
dodáva Arpád Lukáč. 

Foto: V. Zamborský 

(pv) - Keď ho počujete recitovať list Onegina Tatiane, 
na perách sa vám mimovoľne objaví úsmev. Dušu vám 
zaleje pocit lásky a pokoja. Deväťdesiatročný osláve-
nec Arpád Lukáč miluje poéziu, vlastne ako prezradil, 
aj tá mu priniesla do života krásne chvíle. No jeho srd-
covkou bol, je a bude Hotel Dukla. 



Smiechoty 10.25 A tento poznáte? 10.55 Aj 
múdry schybí 12.05 Roseanne 14.00 Smie-
choty 14.40 Crazy TV 15.00 Ženatý so záväz-
kami 15.25 Ženatý so záväzkami 15.50 Partič-
ka 17.05 Bláznivo zamilovaní 17.30 Bláznivo 
zamilovaní 18.00 Roseanne 18.30 Roseanne 
19.00 Crazy TV 20.10 Sám doma. Stratení na 
letisku 21.50 Tele Tele 23.00 Community 

05.45 Krimi 06.15 Veľké noviny TV JOJ 07.10 
Nakupuje vám to 07.25 Súdna sieň 08.30 Súd-
na sieň 09.30 Extrémne prípady 10.35 Pane-
lák 12.00 Noviny o 12.00 12.30 Kosti 13.30 
Kosti  14.30 Vtierka Castle 15.40 Nakupuje 
vám to 15.55 Páli jej to? 17.00 Noviny o 17.00 
17.50 Súdna sieň 19.00 Veľké noviny TV JOJ 
20.00 Šport 20.15 Najlepšie počasie 23.10 
Kráľovstvo ohňa 01.20 Kosti 

05.15 Šokujúce zábery 05.35 Šokujúce zábe-
ry 05.55 Magnum 06.55 Osudové veštenie 
07.55 V uliciach San Francisca 08.55 Hawaii 
5.0 09.55 Akty X 10.50 Akty X 11.50 Profe-
sionáli 12.45 Hawaii 5.0 13.40 Hawaii 5.0 
14.45 Kutyil s.r.o. 15.35 Simpsonovci 16.05 
Simpsonovci 16.35 Panelák 17.45 Kosti  18.40 
Profesionáli 19.45 Nakupuje vám to 20.00 
Krimi 20.30 Move up! - finále 21.55 X Factor 
USA 2013 - finále 01.50 Sliediči 02.30 Sliediči 
03.10 Boxer 

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 
Správy 09.30 Šport+ 09.45 Golf 10.00 Sprá-
vy 10.30 Správy 11.00 Správy 11.20 Téma 
dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 
Svet technológií 13.00 Správy 13.30 Správy 
13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy 14.30 
Analýzy a trendy 15.00 Správy 15.30 Správy 
15.40 Ekonomika a šport 16.00 Žurnál 16.30 
Biznis 16.45 Škola pre život 17.00 Správy 

Góly - body - sekundy 21.35 Kinorama 22.05 
Veľký Gatsby  00.25 BJD Chucho Valdés & The 
Afro-Cuban Messengers (Kuba) 

06.00 Teleráno 08.30 Chlapi neplačú 09.35 
Surfistka 12.05 Kobra 11 13.05 Dr. House  
14.05 NCIS. Los Angeles 15.00 Krok za kro-
kom 15.30 Dva a pol chlapa 16.00 NCIS. Ná-
morný vyšetrovací úrad 17.00 Prvé televízne 
noviny 17.25 Reflex 17.50 Chlapi neplačú 
19.00 Televízne noviny 20.00 Športové novi-
ny 20.15 Počasie 20.30 OVB Športovec roka 
22.40 Tankový prapor 00.20 NCIS. Námorný 
vyšetrovací úrad 01.15 Kobra 11 02.40 NCIS. 
Los Angeles 

06.30 Rebeli 07.20 Túžba tela 08.30 Sudky-
ňa Hatchettová 08.55 Veštiareň 09.55 Perla 
Orientu 10.50 Sila 12.05 V objatí hodvábu 
12.55 Slzy Bosporu 14.05 V siedmom nebi 
15.00 Nespútaný anjel 16.00 Vojna Monteov-
cov 17.00 Vojna Monteovcov 18.00 Priatelia 
19.00 Frasier 19.30 Bez servítky 20.30 Zá-
mena manželiek 22.00 Strieborné zvončeky 
00.05 Neľahký život 01.45 Rodina na úteku 
03.10 Priatelia 

06.45 Akčná výhra 08.15 Walker, texaský ran-
ger 09.50 V mene zákona 10.30 112 11.00 Star 
Trek - Nová generácia 11.50 Walker, texaský 
ranger 13.40 112 15.10 Star Trek - Nová ge-
nerácia 18.05 Walker, texaský ranger 19.00 
Teória veľkého tresku 19.50 Dva A pol chlapa 
20.15 Pán prsteňov. spoločenstvo prsteňa - 
premiéra 23.40 Od súmraku do úsvitu 

06.30 Smiechoty 07.00 Roseanne 07.20 Rose-
anne  07.45 Ženatý so záväzkami 08.10 Crazy 
TV 08.55 Roseanne 09.20 Roseanne 09.40 

06.30 Podvodníci v akcii 07.05 Medicopter 117 
07.50 Správy RTVS 08.40 Góly - body - sekun-
dy 08.50 Počasie 09.00 Sila lásky 09.50 Asijina 
voľba 10.50 Duel 11.15 5 proti 5 12.00 Správy 
RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Postav dom, 
zasaď strom 14.30 Nebíčko v papuľke 15.10 
Asijina voľba 16.00 Správy RTVS 16.20 Poča-
sie 16.25 Geo report 17.15 Podvodníci v akcii 
17.50 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Správy RTVS 
19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Počasie 
20.20 Milujem Slovensko 21.40 Legendy popu 
23.25 Nikto nie je dokonalý 00.35 Medicopter 
117  01.20 Dámsky klub 02.55 Sila lásky  

06.35 Profesionál 06.50 Polícia 07.05 Správy 
RTVS pre nepočujúcich 07.10 Správy - Hírek 
07.20 Správy RTVS z regiónov 07.30 Správy 
a komentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre 
materské školy 09.00 Pesničky z Hviezdičky 
09.05 Fokus právo 09.50 Nízke Tatry srdce 
Slovenska 10.15 Rómsky magazín 10.45 Mlá-
ďatá zo zoo II 11.10 Slovensko 2013 - Advent 
12.15 Živá panoráma 12.50 ArtSpektrum 
12.55 F Sekulách okouo Vánoc 13.25 Večer 
pod lampou 15.55 Tvárou v tvár 16.25 Euro-
virtuál - Anton Srholec 16.45 Fokus rodina 
17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Počasie 
17.50 Správy - Hírek 18.00 Národnostné sprá-
vy 18.10 Televíkend 18.45 Večerníček - Roz-
právky pod stromček 18.50 Macko Uško 19.00 
Dobrodružstvá Bolka a Lolka 19.10 Hádaj, 
kto nás pozval 19.50 Správy RTVS pre nepo-
čujúcich 19.55 100 názorov 20.00 Slovensko 
2013 - Advent 21.05 Família - Návraty 21.30 

Piatok 20. decembra 2013
Katolícky kalendár: sv. Zefirín,  
pápež

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

17.30 Správy 18.00 Správy 18.30 Hlavné sprá-
vy 18.55 Šport 19.00 Počasie 19.05 Správy 
19.30 Ekonomika 19.50 Dobré správy 20.30 
Správy 21.00 24 hodín vo svete 21.30 Bravo! 
22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.15 
Rozhovory cez polnoc 00.30 Žurnál  

06.20 Policajné bažanty 07.15 Vraždy v 
Kitzbüheli 08.30 Alf 09.20 To je vražda , na-
písala 10.20 Polícia Hamburg 11.20 Dvaja 
bratia 13.30 Walker, Texas Ranger 14.30 Dok-
tor z hôr. Nové príbehy 15.30 Žena zákona 
17.40 Popoludňajšie správy 18.00 Prostřeno ! 
18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 
19.40 Divácke správy 19.55 VIP správy 20.15 
Miesto činu. Lastrumský prípad 22.20 Show 
Jana Krausa 23.25 Americký gangster 02.40 
Vojna policajtov

05.59 Raňajky s Novou 08.55 Ulica 09.45 Or-
dinácia v ružovej záhrade 11.00 Krok za kro-
kom 11.25 Zničené v sekunde 11.50 Tescoma 
s chuťou 12.00 Obedňajšia Televízne noviny 
12.40 Zákon a poriadok. Zločinné úmysly 
13.30 Odložený prípad 14.25 Dr. House 15.20 
Ordinácia v ružovej záhrade 16.30 Krok za 
krokom 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 
17.35 Kriminálka Las Vegas 18.30 Ulica 19.30 
Televízne noviny 20.20 Honza málem králem 
22.00 Križovatka smrti 2 23.30 Salton Sea 
01.15 Novashopping 01.50 Odložený prípad 
02.35 Moje dieťa neje 03.20 Áčko

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

možné?! 09.40 Smiechoty 10.20 A tento po-
znáte? 10.50 Aj múdry schybí 12.40 Sedem s r. 
o. 13.30 Smiechoty 14.10 Crazy TV 14.55 Že-
natý so záväzkami 15.20 Ženatý so záväzkami 
15.45 JPP. Jožo Pročko pokúša 16.15 Partička 
17.15 Clifford 19.00 Crazy TV 20.10 Aj Santa 
má brata  22.10 Aj múdry schybí 23.20 Tele-
cvoking  

06.15 My Little Pony 06.40 Max Steel  07.10 
Aladin a kráľ zlodejov 10.20 Ako zmeniť muža 
12.30 Vianočná zlodejka 14.35 Útek do Mexi-
ka 16.45 Kráľovstvo ohňa 19.00 Veľké noviny 
TV JOJ 20.00 Šport 20.15 Najlepšie počasie 
20.20 Neserte nám pestúnku 22.50 Muži, kto-
rí nenávidia ženy  

06.20 Šokujúce zábery 06.55 Osudové vešte-
nie 07.55 Slnečno, sem-tam vraždy 09.00 Sl-
nečno, sem-tam vraždy 10.05 X Factor USA 
2013 - finále 13.55 Panelák 15.05 Vtip za 
stovku 16.05 Ako zmeniť muža 18.10 C.S.I.. 
Kriminálka New York 19.05 C.S.I.. Kriminál-
ka New York  20.00 Krimi 20.30 Master & 
Commander. Odvrátená strana sveta 23.10 
Útek do Mexika 01.05 Bad Boys 02.05 Slneč-
no, sem-tam vraždy 02.45 Slnečno, sem-tam 
vraždy 

07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy 08.30 
Správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Sprá-
vy 10.30 Správy 11.00 Správy 11.20 Dobré 
správy 12.00 Žurnál 12.30 Zdravie 12.50 Do-
kument Euronews 13.00 Správy 13.30 Týždeň 
vo filme 14.00 Správy 14.30 Správy 14.45 
Spektrum 15.00 Bez dresu s Dušanom Gabá-
nim 16.00 Žurnál 16.30 Bravo! 17.00 Sprá-
vy 17.15 Škola pre život 17.30 Správy 17.45 
Motoring 18.00 13. komnata Jakuba Ludvíka 
18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 19.00 Po-

06.00 Dr. House  06.45 Zajac Bugs a pria-
telia 07.05 Scooby-Doo, ako sa máš? 07.30 
Scooby-Doo a 13 duchov 07.50 Scooby-Doo 
a duch bosorky 09.10 Krok za krokom 09.30 
Sám doma. Stratení na letisku 11.15 Pán 
prsteňov. Spoločenstvo prsteňa 14.50 Popo-
luška. Sladkých Šestnásť 16.40 Miss Špeciálny 
agent 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové 
noviny 20.15 Počasie 20.30 Hugo a jeho veľký 
objav 23.10 Nezvratný osud 4 00.40 Sweeney 
Todd. Diabolský holič z Fleet Street 02.35 
Miss Špeciálny agent  

06.45 Zachráňme Milly 08.40 Šéfkuchár bez 
čapice 09.10 Veštiareň 10.10 Matkin dar 12.05 
Slzy Bosporu 13.05 Slzy Bosporu 14.10 FBI. 
Prípady Sue Thomasovej 15.05 FBI. Prípa-
dy Sue Thomasovej 16.05 Vtedy na Vianoce 
18.15 Santa hľadá manželku 20.00 Vianočný 
bozk 22.00 Pokoj a pohoda 00.00 Gracina voľ-
ba 01.30 Lovkyňa záhad. Víkend plný tajom-
stiev 02.55 Šéfkuchár bez čapice 

06.00 V mene zákona 06.45 Akčná výhra 
08.15 Walker, texaský ranger 09.00 112 10.55 
Snežné peklo 12.25 Úder tornád 14.00 Liga 
výnimočných 14.55 Liga výnimočných 15.55 
Pevnosť Boyard 18.05 Walker, texaský ranger 
19.00 Scooby-doo, ako sa máš? 20.00 Zajac 
bugs a priatelia 20.15 NCIS. los angeles 22.05 
Nikita  22.55 Nikita 23.50 Neporaziteľní. 
Profesionálka II 01.25 Od súmraku do úsvitu 
03.10 Walker, texaský ranger 

06.50 Smiechoty 07.15 Ženatý so záväzkami 
07.35 Ženatý so záväzkami 08.00 Crazy TV 
08.45 JPP. Jožo Pročko pokúša 09.10 Je to 

06.50 Animované biblické príbehy 07.15 Dra-
čie poviedky 07.45 Flipper a Lopaka 08.10 
Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 08.25 Fid-
libum 08.55 Dunajské rozprávky 09.25 Berlin, 
Berlin 10.25 Milujem Slovensko 11.45 On air 
12.20 Pošta pre teba 13.20 Elisa z Rivombro-
sy 14.55 Vtedy na západe 17.45 Postav dom, 
zasaď strom 18.25 Nebíčko v papuľke 19.00 
Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 
20.10 Počasie 20.20 Pošta pre teba 21.20 Svia-
točné zásnuby 22.50 Šťastné a veselé 00.45 
Elisa z Rivombrosy 02.15 Vtedy na západe   

06.55 Správy RTVS pre nepočujúcich 07.00 
Tempo 07.15 Piloti 07.40 Clementine 08.00 
Živá panoráma 08.25 Televíkend 08.55 Ha-
lali 09.10 Televízny klub nepočujúcich 09.40 
Ambulancia 10.05 Keď je Zem najbližšie k 
Slnku 11.00 Slovensko 2013 - Advent 12.05 
5 minút po dvanástej 13.05 Zimný slnovrat 
na kopaniciach 13.35 Encyklopédia sloven-
ských obcí 13.50 Puto najsilnejšie  15.15 
Kapura 16.00 Farmárska revue 16.25 Senior 
klub 17.00 Herecké legendy - Ladislav Chudík 
17.05 Jacobowsky a plukovník 18.45 Večer-
níček - Rozprávky pod stromček 18.50 Mac-
ko Uško 19.00 Dobrodružstvá Bolka a Lolka 
19.05 Čím cestovať 19.20 Hádaj, kto nás 
pozval 19.55 Správy RTVS pre nepočujúcich 
20.00 100 názorov 20.05 Zrod obchodných 
domov 21.00 Anjeli strážni 21.40 Tanec me-
dzi črepinami 23.05 Pred rokmi... 23.30 Čes-
koslovenský filmový týždenník  

Sobota 21. decembra 2013
Katolícky kalendár: sv. Peter Kaní-
zius, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, 
prorok

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA
časie 19.05 Portrét Márie Kráľovičovej 19.35 
Správy 20.00 Rozhovory cez polnoc 21.00 24 
hodín vo svete 21.30 Showbiz 22.00 Žurnál 
22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.30 Dokument 
Arirang 00.00 24 hodín vo svete 00.30 Žurnál  

06.00 Spravodajstvo FTV Prima 06.55 Jake a 
piráti zo Zeme Nekrajiny 07.25 Mickeyho klu-
bík 07.55 Malá morská víla 08.25 Autosalón 
09.40 Top Gear. Indický špeciál 11.40 Hawaii 
5-0 12.40 Kúzelná opatrovateľka 14.50 
McBride. To je vražda, madam 16.50 Vraždy 
v Midsomeru 18.55 Správy FTV Prima 19.25 
Krimi správy 19.40 Divácke správy 19.55 VIP 
správy 20.15 Gulliverove cesty 22.15 Skrat 
00.10 Obeť zla 02.10 Vraždy v Midsomeru 

06.00 Oggy a škodiace 06.20 Tom a Jerry (13) 
06.45 Batman. Odvážny hrdina 07.10 Baku-
gan 07.35 Tučniak z Madagaskaru 08.05 Pani 
Zima 09.10 Hodná a zlá čarodejnica 10.45 Ko-
renie 11.45 Volajte Novu 12.20 Dym zemiako-
vej vňate 14.00 Natierač 15.35 Tak si predstav 
17.40 Tipy vtáka Loskutáka 18.00 Rady vtáka 
Loskutáka 18.45 Babicovy dobroty 19.30 Te-
levízne noviny 20.20 Počiatok 23.10 Beštie 
00.45 nakazení smrťou 02.15 Novashopping 
02.50 Áčko 
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Nedeľa 22. decembra 2013
Katolícky kalendár: 4. ADVENTNÁ 
NEDEĽA; sv. Adela, opátka

05.55 Smiechoty 06.20 Roseanne 06.40 Rose-
anne 07.05 Ženatý so záväzkami 07.30 Ženatý 
so záväzkami 07.55 Crazy TV 08.30 Rosean-
ne  08.55 Roseanne 09.20 Smiechoty 09.50 A 
tento poznáte? 10.20 Aj múdry schybí 11.20 
Roseanne 13.00 Smiechoty 13.30 Aj múdry 
schybí 14.25 Crazy TV 15.00 Ženatý so záväz-
kami 15.25 Ženatý so záväzkami 15.50 Výmena 
18.00 Roseanne 18.30 Roseanne 19.00 Crazy 
TV 20.10 Kliatba bratov Grimmovcov 22.15 
Transylmánia 23.55 Community  

05.50 Krimi 06.15 Panelák 07.40 Nakupu-
je vám to 07.55 Súdna sieň 08.50 Súdna sieň 
09.55 Sexi Santa 12.00 Noviny o 12.00 12.30 
Kosti 13.20 Kosti  14.20 Vtierka Castle 15.10 
Spy Kids 17.00 Noviny o 17.00 17.50 Súdna sieň 
19.00 Veľké noviny TV JOJ 19.55 Šport 20.10 
Najlepšie počasie 20.15 Panelák 22.40 De-
dičstvo 23.45 Kuriér 00.45 Kuriér 01.45 Kosti 
02.25 Vtierka Castle 03.10 Kuriér 03.55 Sliediči  

06.30 Magnum 07.15 Šokujúce zábery 07.35 
Šokujúce zábery 07.55 Ninja Factor 08.20 V 
uliciach San Francisca 09.15 Hawaii 5.0 10.10 
Akty X 11.05 Akty X 12.00 Profesionáli 12.55 
Vianočný Panelák 13.55 Hawaii 5.0 15.05 Ku-
tyil s. r. o 16.05 Simpsonovci 16.30 Simpsonov-
ci 17.00 Panelák 17.55 Kosti 18.50 Profesionáli 
19.45 Nakupuje vám to 20.00 Krimi 20.30 
Smrtonosná pasca 2 23.05 Biele goliere 00.05 
Agent 01.00 Synovia vetra. Medzi svetlom a 
temnotou 02.35 Navarro  

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Sprá-
vy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy 

06.00 Zajac Bugs a priatelia 06.10 Scooby-Doo 
a duch bosorky 07.15 Preteky so slnkom 08.55 
Shrek Tretí 10.35 Chlapi neplačú 11.40 Pozri, 
kto to hovorí 13.25 Posledné Vianoce 15.30 
To sa môže stať každému 17.30 Pyšná prin-
cezna 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové 
noviny 20.15 Počasie 20.30 S tebou mě baví 
svět 22.10 Piadihajzlík v akcii 00.00 Vianoce 
na štvrtú 01.25 To sa môže stať každému   

05.10 Zachráňme Milly 06.40 Gracina voľba 
08.20 Veštiareň 09.25 Santa Claus sa žení! 
11.05 Od srdca k srdcu 12.45 Pokoj a pohoda 
14.25 Strieborné zvončeky 16.25 Vianočný 
bozk 18.10 Štyridsiatka na krku 20.00 Priateľ 
pod stromček  21.40 Sila 22.30 Perla Orientu 
23.35 Desať božích rán 01.20 Krutá pomsta 
03.10 Vianočná pošta 

06.00 112 07.00 Akčná výhra 08.30 Walker, 
texaský ranger 10.10 Ľudský terč 12.30 Ľud-
ský terč 14.55 Teória veľkého tresku  15.45 
Ikona. Brána smrti 23.30 Serpentíny 02.05 
Krvavý masaker  

05.55 Tisíc a jedna noc 07.35 Animované 
biblické príbehy 08.00 Asterix a Galovia 
09.10 Arabela 09.40 Arabela 10.25 Jasky-
ňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro  
11.55 Najkrajší Vianočný darček 13.35 Orest 
z rodu čarodejníkov 15.20 Rozprávky bratov 
Grimmovcov. Zlatá priadka 16.20 Rozprávky 
bratov Grimmovcov. Červená Čiapočka 17.25 
Planéta 51 18.50 Mimi a Líza 19.00 Správy 
RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Po-
časie 20.20 Biblia 21.50 Láska prichádza na 
Vianoce 23.20 Max, Katrin a Vianoce s dvoma 
psami 00.55 Biblia 02.25 Max, Katrin a Viano-
ce s dvoma psami 

07.15 Správy RTVS pre nepočujúcich 07.25 
Národnostné správy 07.30 Vianoce na Lip-
tove 08.00 Živá panoráma 08.30 Betlehem-
ský večný salaš 09.05 Noc v archíve 10.05 
Família - Návraty 10.35 Vianočné čary 11.00 
Moje omyly\Vianoce 11.40 Koledníci,vinšov-
níci,poďte k nám 12.05 Živá panoráma 12.30 
Jankove hračky 13.35 Medvedia rodina a ja 
14.30 Športové ozveny 14.55 FIFA magazín 
15.35 Autosalón 15.55 Národnostný magazín 
mix 16.25 Hľadanie stratených svetov 17.00 
Dobrodružstvo pri obžinkoch  18.10 Vianoce 
18.35 Štedrý deduško Večerníček - Rozprávky 
pod stromček 18.40 Macko Uško 18.50 Mimi 
a Líza 19.00 Dohviezdny večer 19.40 Správy 
RTVS pre nepočujúcich 19.45 Po stopách 
Svätého Pavla 20.40 Vianočný koncert 21.30 
Pamäť ruky 22.10 Ostrov 00.00 Dobrý večer, 
pokoj stály  

Pondelok 23. decembra 2013
Katolícky kalendár: sv. Ján Kentský, 
kňaz; sv. Viktória, mučenica

STV 1

STV 2
DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA
11.00 Správy 11.30 Týždeň 12.00 Žurnál 12.30 
Ekonomika 12.45 Spektrum 13.00 V politi-
ke 14.00 Správy 14.30 Portrét Štefana Pitáka 
15.00 Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika 
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 
Svet technológií 17.00 Správy 17.30 Správy 
18.00 Správy 18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 
19.00 Počasie 19.05 Portrét Ivana Táslera 
19.30 Správy 20.00 Správy 20.30 Dokument 
Arirang 21.00 24 hodín vo svete 21.30 Showbiz 
22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.15 
Bez dresu s Dušanom Gabánim 00.30 Žurnál  

06.20 Alfovi výnimočné Vianoce 07.20 Ci-
liling a veľká záchranná výprava 08.55 Ako 
ševci zdvihli vojnu pre červenú sukňu 10.25 
Grinch 12.30 Santa Claus 2 14.45 Periskop 
hore a dole! 16.45 Kapitán Ron 18.55 Správy 
FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke 
správy 19.55 VIP správy 20.15 Láska nebeská 
22.50 TOP STAR magazín 23.55 Doblba! 02.05 
Vianočná koleda

06.15 Len počkaj, zajac! 06.25 Oggy a škodiace 
06.35 Tom a Jerry. Kto vyzreje na pirátov 07.45 
Rumburak 09.25 Šípková Ruženka 10.35 Ako 
básnici nestrácajú nádej 12.45 Slnko, seno 
a pár faciek 14.55 Jack Frost 16.40 Oblačno, 
miestami fašírky 18.05 Dařbuján a Pandrho-
la 19.30 Televízne noviny 20.20 O princeznej 
Jasněnke a lietajúcim šustrovi 21.50 Môj su-
sed zabijak 23.35 Majstri hazardu 01.15 No-
vashopping
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11.35 Je to možné?! 12.40 Sedem s r. o. 
13.35 Smiechoty 14.20 Crazy TV 15.00 
Ženatý so záväzkami 15.25 Ženatý so 
záväzkami 15.50 JPP. Jožo Pročko pokú-
ša 16.30 Aj múdry schybí 17.45 Priateľky 
19.00 Crazy TV 20.10 Vianoce na nože  
21.50 Výmena 00.05 Fooormania  

05.00 Dedičstvo 06.25 Barbie a kúzelný 
módny salón 08.10 Vianočná zlodejka 
10.15 Vianočné dobroty Gordona Ram-
sayho 12.20 Všetci sú v pohode 14.40 
Beethoven a pátranie po kúzelnom vaku 
16.50 Sexi Santa  19.00 Veľké noviny TV 
JOJ 20.00 Šport 20.15 Najlepšie počasie 
20.20 Pád Bieleho domu 23.00 Smrtonos-
ná pasca 2 01.45 Nápad za milión  

06.35 Osudové veštenie 07.35 Šokujúce 
zábery 08.00 Slnečno, sem-tam vraždy 
09.00 Slnečno, sem-tam vraždy 10.05 
Svet zázrakov 10.50 Planéta bez ľudí 
11.50 Podvodníci 14.00 Krimi 14.30 Origi-
nály na cestách 15.30 Master & Comman-
der. Odvrátená strana sveta 18.10 Blázni, 
vodníci a podvodníci 20.00 Krimi 20.30 
Ten chlapec je postrach 22.10 Doživotie 
00.30 Slnečno, sem-tam vraždy 01.20 Sl-
nečno, sem-tam vraždy 02.15 V uliciach 
San Francisca 

násť 08.10 Aj Santa má brata  10.25 Hugo a 
jeho veľký objav 12.50 Miss Špeciálny agent 
15.05 Vianoce na nože 17.00 Shrek Tretí 19.00 
Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 
Počasie 20.30 Mrázik 22.15 Posledné Vianoce 
00.30 Niet úniku 

06.25 Matkin dar 08.20 Šéfkuchár bez ča-
pice 08.55 Veštiareň 09.55 Santa hľadá 
manželku 11.45 Pasadena 12.45 Pasadena 
13.50 FBI. Prípady Sue Thomasovej 14.50 
FBI. Prípady Sue Thomasovej 15.50 Druhé 
Vianoce  17.50 Santa Claus sa žení! 20.00 
Štyridsiatka na krku 22.00 Dokonalý man-
žel. Skutočný príbeh Laci Petersonovej 
23.45 Krutá pomsta 01.50 Dokonalý man-
žel. Skutočný príbeh Laci Petersonovej  

06.00 112 07.00 Akčná výhra 08.30 Walker, 
texaský ranger 09.30 Besniace peklo 11.05 
Úder tornád 12.35 Snežné peklo 14.10 
NCIS. Los Angeles 16.00 Top Gear 18.05 
Walker, texaský ranger 19.55 Zajac bugs a 
priatelia 20.15 Ľudský terč  21.10 Ľudský 
terč 22.05 Spartakus. bohovia arény 00.05 
Krvavý masaker 01.30 Neporaziteľní. Pro-
fesionálka II 02.50 Ľudský terč 

06.40 Smiechoty 07.05 Ženatý so záväzka-
mi 07.25 Ženatý so záväzkami 07.45 Crazy 
TV 08.30 Priateľky 09.35 Smiechoty 10.20 
A tento poznáte? 10.45 Aj múdry schybí 

06.35 Animované biblické príbehy 07.00 Dračie 
poviedky 07.30 Flipper a Lopaka 07.55 Flipper a 
Lopaka 08.20 Včielka Maja - Nové dobrodruž-
stvá 08.35 Zázračný ateliér 09.00 Aj kone sa 
hrajú 10.05 Megamozog 10.35 Autosalón 11.05 
Planéta Zem II 12.00 Slovensko v obrazoch 
12.20 Svet v obrazoch 12.50 Sviatočné zásnuby 
14.25 Agatha Christie. Poirot 16.05 El dorado 
18.15 Tajomstvo mojej kuchyne 19.00 Správy 
RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Poča-
sie 20.20 Tisíc a jedna noc 21.55 Tisíc a jedna 
noc 23.35 Max, Katrin a Vianoce so psom 01.05 
Agatha Christie. Poirot  

07.35 Správy RTVS pre nepočujúcich 07.40 Cle-
mentine 08.00 Živá panoráma 08.30 Kapura 
09.10 Farmárska revue 09.35 Família - Návra-
ty 10.00 Šťastie na dobierku 11.15 Chichôtka 
12.15 Zrod obchodných domov 13.20 On air 
13.45 Orientácie 14.10 Slovo 14.15 Spišský 
Jeruzalem 14.45 Puto najsilnejšie  16.10 An-
jeli strážni 16.55 Noc pred Kračúnom 17.45 
Stromček prianí 18.45 Večerníček - Rozprávky 
pod stromček 18.55 Macko Uško 19.00 Dob-
rodružstvá Bolka a Lolka 19.10 Hádaj, kto nás 
pozval 19.55 Správy RTVS pre nepočujúcich 
20.00 Divadlo nás baví - Quo vadis 20.15 Quo 
vadis 22.30 Noc v archíve 23.30 Správy RTVS 
00.20 Slovo  

06.00 Zajac Bugs a priatelia 06.10 Scooby-Doo 
a 13 duchov 06.35 Popoluška. Sladkých Šest-

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy 
08.30 Správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 
10.00 Správy 10.30 Správy 11.00 V poli-
tike 12.00 Žurnál 12.30 Portrét Štefana 
Pitáka 13.00 Správy 13.30 Showbiz 14.00 
Správy 14.30 13. komnata Jakuba Ludvíka 
15.00 Správy 15.30 Týždeň vo filme 16.00 
Žurnál 16.30 Týždeň v kultúre 17.00 Sprá-
vy 17.30 Správy 17.45 Svet technológií 
18.00 Dokument Euronews 18.10 Zdravie 
18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 19.00 
Počasie 19.05 Správy 20.00 V politike 
21.00 Správy 21.30 Týždeň 22.00 Žurnál 
22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.30 Bravo! 
00.00 Svet 24/7 00.30 Žurnál  

06.00 Spravodajstvo FTV Prima 06.40 Jake 
a piráti zo Zeme Nekrajiny 07.10 Mickey-
ho klubík 07.40 Malá morská víla 08.10 
Tajomstvo vojny 09.20 Prima SVET 09.55 
Sekundy pred vraždou 11.00 Partie 11.55 
Pečenie s Markétou 12.30 Santa Claus 
14.50 Danielle Steelová. Zoja (2/2) 16.50 
Vraždy v Midsomeru 18.55 Správy FTV 
Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke 
správy 19.55 VIP správy 20.15 Kúzelná 
opatrovateľka a Veľký tresk 22.35 Prázd-
niny 01.25 Policajné bažanty 02.05 Vraž-
dy v Midsomeru 

06.05 Oggy a škodiace 06.25 Dinofroz 
06.50 Dinofroz 07.20 Bakugan 07.45 Han-
nah Montana naveky 08.10 Hannah Mon-
tana naveky 08.40 Ako vycvičiť drakmi 
09.05 Princezná ze mlejna 09.40 Víkend 
10.25 Santov prevlek 12.10 Čarodejnice z 
predmestia 13.45 Dvaja ľudia v zoo 15.25 
LOL (a) 17.15 Ako básnici nestrácajú ná-
dej 19.30 Televízne noviny 20.20 Slnko, 
seno a pár faciek 22.35 Šiesty deň 00.40 
Spoločné Vianoce 

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

FOOR

FOOR

Mrázik

Pád bieleho domu

S tebou ma baví svet

Slnko, seno a pár faciek



05.35 Teória veľkého tresku - Vianočná časť 
06.00 Walker, texaský ranger 06.45 Krokodíl 
Dundee 08.20 Krokodíl Dundee 2 10.05 Star 
Trek. Prvý kontakt 11.55 Batman 14.00 Teória 
veľkého tresku - Vianočné časti 14.55 Star Trek. 
Vzbura 16.45 Batman sa vracia 20.00 Expen-
dables. Nezničiteľní  22.00 Neľútostný zabijak 
23.50 Expendables. Nezničiteľní 02.00 Honba 
na Šakala  

05.50 Smiechoty 06.20 Roseanne 06.40 Rose-
anne 07.05 Ženatý so záväzkami 07.25 Ženatý 
so záväzkami 07.50 Crazy TV 08.30 Roseanne 
08.55 Roseanne  09.20 Smiechoty 09.50 A tento 
poznáte? 10.20 Aj múdry schybí 11.20 Rose-
anne 13.00 Smiechoty 13.30 Aj múdry schybí 
14.35 Crazy TV 15.20 Ženatý so záväzkami 
15.45 Ženatý so záväzkami 16.15 Gremlins 
18.00 Roseanne 18.30 Roseanne 19.00 Crazy 
TV 20.10 Bláznivo zamilovaní 20.35 Bláznivo 
zamilovaní 21.00 Partička 22.15 Mladosť v ťahu 
23.50 Community 01.30 Surfer, Dude  

05.10 Vianočný zázrak Jonathana Toomeyho 
06.40 Doba ľadová 2 08.10 Vianoční škriatkovia 
08.40 Sám doma 10.50 Vianočné rande 12.45 
Bláznivé Vianoce 14.35 Vianoce s Holly 16.30 
Sám doma 2. Stratený v New Yorku  19.00 Veľké 
noviny TV JOJ 19.50 Najlepšie počasie 19.55 
Panelák 21.00 Problémy v raji 23.20 Diabol 
nosí Pradu 01.30 Vianočné rande 03.00 Sliediči  

05.20 Ninja Factor 05.40 Profesionáli 06.20 
Magnum 07.05 Šokujúce zábery 07.25 Šokujúce 
zábery 07.50 Ninja Factor 08.10 V uliciach San 
Francisca 09.10 Hawaii 5.0 10.10 Santa a jeho 
štvornohí pomocníci 12.00 Spartakus 15.25 

06.00 Zajac Bugs a priatelia 06.10 Sco-
oby-Doo a 13 duchov 06.30 Scooby-Doo a 
13 duchov 06.55 Kráľ Drozdia brada 08.35 
Perinbaba 10.20 Pozri, kto to hovorí 2  11.45 
Saxána a Lexikon kouzel 13.35 Asterix a Obe-
lix kontra Cézar 15.35 Pacho, hybský zbojník 
17.20 Mrázik 19.00 Televízne noviny 20.00 
Športové noviny 20.15 Počasie 20.30 Snehu-
lienka 22.30 Červená Čiapočka 00.15 Štyria 
bratia 02.10 Červená Čiapočka  

05.45 Na streche 06.05 Priateľ pod strom-
ček 07.40 Vianočný zázrak 09.15 Druhé 
Vianoce 10.50 Vianoce plné lásky  12.25 
Rozhovory s Bohom 14.25 Dokonalý deň 
16.05 Líbáš jako Bůh 18.20 Na Vianoce 
nepečiem 20.00 Vianoce u Tiffanyho 21.40 
Sila 22.30 Perla Orientu 23.25 Kúzlo prvej 
lásky 01.20 Sesterstvo bosoriek 02.45 Kúz-
lo prvej lásky  

06.30 Rozprávky bratov Grimmovcov. Kocúr 
v čižmách 07.30 Animované biblické príbe-
hy 08.00 Asterix a Kleopatra 09.15 Arabela 
09.45 Arabela 10.15 Jaskyňa Zlatej ruže ale-
bo princezná Fantaghiro 11.55 Urbi et Orbi 
12.35 Vianočné oblátky 13.40 Šťastné Via-
noce 15.10 Rozprávky bratov Grimmovcov. 
Braček a sestrička 16.10 Rozprávky bratov 
Grimmovcov. Snehuľka a Ruženka 17.10 
Kliatba Mesačného údolia 18.50 Mimi a Líza 
19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body - se-
kundy 20.10 Počasie 20.20 Biblia 21.50 Via-
nočné srdce 23.15 Richard Müller & Fragile 
- HLASY 00.30 Šťastné Vianoce 01.55 Biblia  
03.30 Tajomstvo mojej kuchyne 

07.05 Po stopách Svätého Pavla 08.00 Živá 
panoráma 08.35 Medvedia rodina a ja 09.30 
Slávnostné služby Božie na 1. sviatok via-
nočný 11.00 Sviatočné slovo 11.05 Cengot 
zvoncov ako koleda 11.30 Vianočné po-
solstvo 11.55 Keď sa Kristus narodil 12.20 
Husiarka a kráľ 13.20 Medvedia rodina a 
ja 14.10 Putovanie po Svätej Zemi 14.35 
Spomienky na spomienky 15.05 Vianoce 
na Honte 16.00 Harmonia pastoralis 16.30 
Hľadanie stratených svetov 17.00 Ženský 
zákon 18.25 Poviem ti básničku 18.35 Štedrý 
deduško Večerníček 18.40 Macko Uško 18.50 
Mimi a Líza 19.00 Krtko 19.25 Tao Tao 20.00 
Kronika komika 21.10 Love Story  22.55 
Tokijský metropolitný symfonický orches-
ter - 1.časť  
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Hawaii 5.0 16.20 Simpsonovci 16.45 Simpso-
novci 17.15 Vianočný panelák 18.15 Buddy 
mieri na Západ  20.00 Krimi 20.30 Blb a bl-
bec 22.40 Mafstory 00.30 Spravodlivá odplata 
02.20 Utajená identita  

07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy 08.30 
Správy 09.00 Správy 09.30 Správy 10.00 Správy 
10.30 Správy 11.00 Trochu inak v SND s Adelou 
Banášovou 12.00 Žurnál 12.30 Portrét Dalibora 
Jandu 13.00 Správy 13.30 Správy 13.50 Šport 
14.00 Správy 14.30 Spektrum 14.45 Motoring 
15.00 Správy 15.30 Správy 16.00 Žurnál 16.30 
Dokument Arirang 17.00 Správy 17.30 Správy 
18.00 Správy 18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 
19.00 Počasie 19.05 Portrét Kamily Magálovej 
19.30 Správy 20.00 Organ v nebi 21.00 Sprá-
vy 21.30 Týždeň v kultúre 22.00 Žurnál 22.30 
Správy 23.00 Správy 00.00 Správy 00.30 Žurnál  

06.00 Nech žije nebožtík 07.30 Na vlásku 09.20 
Rodinka 09.50 Rodinka 10.25 Horton 11.55 
Mravnosť nadovšetko 13.20 Garfield 14.50 
Prstienok 16.30 Marley a ja 18.55 Správy FTV 
Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke správy 
19.55 VIP správy 20.15 Sám doma 2. Stratený v 
New Yorku 22.35 Dobrý ročník 00.50 Po prečí-
taní spáľte 02.35 Sám doma 2. Stratený v New 
Yorku

06.05 Len počkaj, zajac! 06.25 Taz - mania 
III 06.45 Tom a Jerry. Čarodejník zo Zeme Oz 
07.45 Nebojsa 09.20 Šialene smutná princezná 
10.55 Veselé Vianoce želajú chobotnice 12.40 
Kúzelný mešec 14.15 Mr. Bean 14.45 Moderná 
Popoluška 16.20 Shrek 2 17.55 Princ a Večerni-
ca 19.30 Televízne noviny 20.20 S čerty nejsou 
žarty 22.10 Môj sused zabijak 2 23.55 Tango a 
Cash 01.40 Novashopping 02.15 Bohatstvo, po-
sadnutosť a smrť 03.50 PF

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

Utorok 24. decembra 2013
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so záväzkami 07.50 Crazy TV 08.30 Roseanne  
08.55 Roseanne 09.20 Smiechoty 09.50 A tento 
poznáte? 10.20 Aj múdry schybí 11.20 Rosean-
ne 13.00 Smiechoty 13.30 Crazy TV 14.10 Že-
natý so záväzkami 14.35 Ženatý so záväzkami 
15.00 Číslo 5 žije 2 16.50 Partička 19.00 Crazy 
TV 20.10 Gremlins 22.15 Kde v prdeli je ten 
Santa? 23.50 Kliatba bratov Grimmovcov 01.40 
Číslo 5 žije 2  

05.20 Veľké noviny TV JOJ 06.00 Vianočný zá-
zrak Jonathana Toomeyho  07.30 Spy Kids 08.55 
Panna Aquamarine 10.40 Spy Kids 2 12.20 San-
ta a jeho štvornohí pomocníci 13.55 Dvanásť 
do tucta 15.35 Doba ľadová 16.55 Vianoční 
škriatkovia 17.15 Doba ľadová 2 18.45 Doba 
ľadová. Mamutie Vianoce 19.00 VIANOČNÝ 
PANELÁK 19.55 Sám doma 21.35 Bláznivé 
Vianoce 23.05 Miami Vice 01.10 Zabijak bez 
tváre 02.40 Sliediči 03.15 Sliediči 03.55 Česko 
Slovensko má talent - hviezdna rota  

05.35 Magnum 06.20 Šokujúce zábery 06.40 
Šokujúce zábery 07.00 Ninja Factor 07.20 V 
uliciach San Francisca 08.10 Hawaii 5.0 08.50 
Podvodníci 10.50 Superpolicajti z Miami 12.40 
Profesionáli 13.30 Profesionáli 14.15 Hawaii 
5.0 15.10 Simpsonovci 15.40 Simpsonov-
ci 16.05 Panna Aquamarine 18.00 Spy Kids 
2  20.00 Miami Vice 22.50 Doba ľadová 00.20 
Dvanásť do tucta 01.50 Nikto nie je dokonalý  

07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy 08.30 
Správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Sprá-
vy 10.30 Správy 11.00 Správy 11.30 Dokument 
Arirang 12.00 Žurnál 12.30 Portrét Stanislava 
Štepku 13.00 Správy 13.30 Správy 13.50 Šport 
14.00 Správy 14.30 Týždeň v kultúre 15.00 
Správy 15.30 Správy 15.50 Šport 16.00 Žurnál 
16.30 Evanjelické služby Božie 18.00 Správy 
18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 19.00 Poča-

10.30 Začarovaná Ella 12.15 Susedia 12.50 
Happy Feet 14.45 S čerty nejsou žerty 16.35 
Soľ nad zlato 18.10 Perinbaba 20.00 Tři oříšky 
pro Popelku 21.45 Líbáš jako Bůh  00.25 Sně-
ženky a machři po 25 letech 02.25 Snowboar-
dová akadémia  

05.10 Na streche 05.35 Na streche 06.05 Koncert 
Lucie Bílej 07.15 Štyridsiatka na krku 08.50 Dia-
bolské Vianoce 10.25 Vtedy na Vianoce  12.05 
Vianočný zázrak 13.40 Vianočný pozdrav 15.10 
Vianoce plné lásky 16.50 Priateľ pod stromček 
18.30 Vianoce na štvrtú 20.00 Hodvábna cesta 
22.00 Dokonalý deň 23.35 Rozhovory s Bohom 
01.30 Hodvábna cesta 03.15 Dokonalý manžel. 
Skutočný príbeh Laci Petersonovej  

05.15 Nikita 06.00 112 06.30 Besniace peklo 
07.55 Ikona. Brána smrti 10.35 Ľadové peklo 
14.35 Star Trek. Prvý kontakt 16.40 Batman 
19.00 Teória veľkého tresku - vianočné časti  
20.00 Krokodíl dundee 21.50 Krokodíl dundee 2 
23.55 Honba na Šakala 01.50 Traveler. Vianočná 
pomsta  

05.55 Smiechoty 06.20 Roseanne 06.40 Rose-
anne 07.05 Ženatý so záväzkami 07.25 Ženatý 

05.35 Rozprávky bratov Grimmovcov. Zlatá 
priadka 06.35 Rozprávky bratov Grimmovcov. 
Červená Čiapočka 07.40 Animované biblické 
príbehy 08.05 Planéta 51 09.30 Arabela 10.00 
Arabela  10.35 Jaskyňa Zlatej ruže alebo prin-
cezná Fantaghiro 12.05 Láska prichádza na 
Vianoce 13.40 Úsmev ako dar 14.55 Rozprávky 
bratov Grimmovcov. Kocúr v čižmách 16.00 Z 
pekla šťastie 17.55 Sokoliar Tomáš 19.35 Mimi 
a Líza 19.45 Vianočné oblátky 20.55 Biblia 
22.25 Biblia 00.00 Polnočná svätá omša 01.30 
Biblia 03.00 Z pekla šťastie  

07.00 Správy RTVS pre nepočujúcich 07.05 Po 
stopách Svätého Pavla 08.00 Živá panoráma 
08.30 Vianoce na samotách 08.55 Medvedia 
rodina a ja 09.50 Slovenský betlehem 10.00 
Čarodejníci 10.20 Koncert za snehovú vločku 
11.05 Zďaleka ideme, novinu nesieme 11.45 
Jablonka 12.50 Medvedia rodina a ja 13.45 
Putovanie po Svätej Zemi 14.10 Sláva Bohu na 
výsosti... 14.40 Narodil sa Kristus Pán 15.05 
Kubo 16.20 Čas vianočný 17.00 Rysavá jalovi-
ca  18.05 Vianočné impresie 18.25 Vianočné 
koledy 18.50 Štedrý deduško Večerníček 19.00 
Macko Uško 19.05 Krtko 19.35 Mimi a Líza 
19.45 Po stopách Svätého Pavla 20.40 Sviatoč-
né slovo 20.45 Na skle maľované 22.35 Rómeo 
a Júlia 00.45 Vianočné oslovenie zo Šaštína  

06.00 Scooby-Doo. Abrakadabra! 07.10 Princ 
a Večernice 08.35 Mr. Bean 09.00 Nebojsa 
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sie 19.05 Portrét Dalibora Jandu 19.30 Správy 
20.00 Trochu inak v SND s Adelou Banášovou 
21.00 Správy 21.30 Portrét Štefana Pitáka 22.00 
Rímskokatolícka sv. omša z Vatikánu 00.00 
Správy 00.30 Žurnál  

06.00 Kapitán Ron 07.55 Kúzelný strom 09.30 
Rodinka 10.05 Rodinka 10.40 Mamutie Vianoce 
11.05 Nech žije nebožtík 12.35 Rozprávky na 
dobrú noc 14.35 Karel a ja 16.20 Princ a ja 2 
18.20 Správy FTV Prima 18.30 Na vlásku 20.35 
Sám doma 22.35 Notting Hill 01.00 Pýcha a 
predsudok 03.00 Kráľ zlodejov

05.55 Len počkaj, zajac! 06.05 Tom a Jerry. 
Stretnutie sa Sherlockom Holmesom 06.50 
Sviatky vem kačer! 07.40 Dařbuján a Pandr-
hola 09.00 O princeznej Jasněnke a lietajúcim 
šustrovi 10.30 Chobotnice z II. poschodia 12.15 
Tretí princ 13.45 Krakonoš a lyžníci 15.10 
Shrek 16.45 Televízne noviny 17.10 Neboj-
sa 18.40 Šialene smutná princezná 20.20 Tri 
oriešky pre Popolušku 21.55 Slávnosti snežie-
nok 23.20 Vianoce naruby 01.00 Mr Bean 01.50 
Novashopping 02.25 Bohatstvo, posadnutosť a 
smrť

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

FOOR

FOOR

Perinbaba

Tri oriešky pre popolušku

Notting Hill

Ženský zákon

Snehulienka
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(pv) - Polstoročie svojej exis-
tencie si nedávno pripomenula 
Súkromná stredná odborná škola 
Mladosť. Za túto dobu sa vyprofi-
lovala na jednu z najúspešnejších 
stredných škôl na Slovensku. 

„Dnešná spoločnosť nabra-
la neuveriteľne dravý spôsob 
fungovania. Väčšinou víťazí 
ten, kto viac kričí a má silné 
lakte. No nájdu sa aj víťazi, 
ktorí majú presvedčivú argu-
mentáciu, skvelý nápad a jeho 
rýchlu realizáciu. Sú silnými 
osobnosťami a vedia predví-
dať zložité okolnosti. Toto je 
práve cieľom našej Súkromnej 
strednej odbornej školy, ktorá 
plynule nadviazala na druž-
stevné tradície a prispôsobila 
sa súčasnej konkurenčnosti 
a potrebám praxe. Od začiat-
ku súkromnej éry, ktorá prišla 
s novým zriaďovateľom sme 
vedeli, že je potrebné zmeniť 
myslenie ľudí a ich pohľad na 
súkromný sektor,“ hovorí Mgr. 
František Novotný, riaditeľ ško-
ly. 

Škola stojí na pevných zá-
kladoch, jej absolventi pracujú 
v prestížnych európskych hote-
lových zariadeniach. „Denno-
denne sme presviedčali ľudí 
o úctivosti, čestnosti, pracovi-
tosti a slušnosti v jednaní, ale 
aj konaní. Kontakty so zahra-
ničím, s Holandskom, Maďar-
skom a už šesť rokov s Cyp-
rom, nás utvrdili, že ideme 
správnym smerom,“ dodáva 
František Novotný. Postupne sa 
prichádzali prvé úspechy na rôz-
nych domácich súťažiach, potom 
v zahraničí a vyvrcholili úspeš-
nou prezentáciou na Svetovom 
kulinárskom pohári v Luxembur-
sku či Svetovej kuchárskej olym-
piáde v Erfurte.

Kým počty žiakov na iných 
školách klesali, na tejto dostá-
vala zelenú stúpajúca tendencia. 
„Sme na to veľmi hrdí a dnes 
môžeme konštatovať, že pat-
ríme k najväčším súkromným 
školám na Slovensku. Naše 
priestory sa vďaka finančnej 
pomoci od zriaďovateľa ne-

ustále zlepšujú a kopírujú sú-
časné požiadavky doby aj na-
priek tomu, že do súkromnej 
sféry eurofondy sa dostávajú 
veľmi ťažko, my sme vzorom 
ich získavania pre ostatných,“ 
ponúka ďalšiu zaujímavú infor-
máciu riaditeľ školy.

V súčasnosti žiaci študujú 
v odboroch hotelová akadémia, 

manažment regionálneho ces-
tovného ruchu, kuchár, čašník, 
hostinský. Hotelová akadémia 
a manažment regionálneho ces-
tovného ruchu sú nové odbory, 
ktoré svojou atraktivitou prilá-
kali mnohých záujemcov. Prví 
z nich budú už v tomto školskom 
roku maturovať. Ostatné odbory 
majú už svoju mnohoročnú tra-
díciu.
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Názov prijímateľa: Záujmové združenie žien MYMAMY
Názov projektu: Úplne od začiatku a samostatne
ITMS kód Projektu: 27120330013
Názov operačného programu: 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výzva: OP ZaSI - FSR - 2010/2.3/01
Miesto realizácie aktivít projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Prešov
Trvanie realizácie projektu: 01/11/2012 – 31/12/2013
Výška nenávratného finančného príspevku: 70 581,96 Eur
Kontaktné údaje 
(telefón/fax/e-mailová adresa, web stránka): +421517712233,
                                                                                                     iveta_baranova@email.cz,
                                                                                                     www.mymamy.sk

Ciele projektu:

Zvýšenie šance na ekonomické osamostatnenie sa klientiek ZZŽ MyMamy 
prostredníctvom samopodnikania a zabezpečenie nových služieb v Podnika-
teľskom inkubátore.

Hlavné aktivity: Zriadiť Podnikateľský inkubátor pre ženy - PIŽ – servis 
služieb pre začínajúce podnikateľky s rodinnými povinnosťami; poskytovanie 
bezplatného poradenstva a služieb počas prvých 6 mesiacov podnikania, 
mobilné poradenstvo v teréne.

Poskytovať poradenské a vzdelávacie služby:

a) pred začatím podnikania - Poradenstvo pri výbere podnikateľskej 
činnosti, prieskum  trhu 

b) vzdelávanie v oblasti začatia podnikania- vedenie účtovníctva, písanie 
PP, legislatíva – 3 kurzy

c) advokácia a tútorstvo – zosúladenie rodiny a práce pred nástupom do
zamestnania, ZP 

d) Klubovňa – podporná skupina začínajúcich podnikateliek, výmena 
skúseností, nadviazanie podnikateľskej spolupráce, sieťovanie 
podnikateľských činností
                            

Poskytovať služby v oblasti „rodinnej školy“ 

a) vzdelávanie: budovanie rodiny, spolunažívanie v rodine, financovanie, 
zdroje a rodinný rozpočet, výchova a starostlivosť o deti

b) rodinná poradňa

Cieľové skupiny: 

Osoby, uchádzačky a záujemkyne s rodinnými povinnosťami, ženy z etnických
minorít



  Ani po Vianociach si šikovné gazdinky nemajú čas 
oddýchnuť. Už určite rozmýšľajú nad tým, čo pripravia 
pod zub na silvestrovskú zábavu. Prinášame pár 
chutných nápadov. 

Publicistika 17www.povecernik.sk

Silvestrovské špeciality

Potrebujeme:  200 g jabĺk, 200g 
ananásového kompótu, 50 g 
orechov,200 g majolka, soľ, šťa-
va z citróna

Postup: Jablká ošúpeme, na-
strúhame nahrubo a pokvap-
káme citrónovou šťavou, aby 
nezhnedli. Ananás necháme od-
kvapkať a nakrájame ho nadrob-
no. Orechy olúpeme a nasekáme 
na drobné kúsky. Pripravené 
suroviny zmiešame v miske, pri-
dáme k nim majolku, dochutíme 
soľou a premiešame. Nátierku 
natierame na plátky bieleho 
chleba a zdobíme listom šalátu, 
kúskom broskyne alebo poma-
ranča. Nátierku ihneď podáva-
me.

Potrebujeme: 200 g čerstvého 
lososa, 30 g póru,  čerstvý kôpor, 
dijonskú horčicu, soľ, korenie 
biele mleté, olivový olej

Postup: Lososa bez kože na jem-
no nasekáme i s pórom, pridáme 
kôpor, horčicu a dochutíme so-
ľou a korením. Všetko dôkladne 
zmiešame. Zdobíme plátkom cit-

róna a kôprom. Môžeme servíro-
vať na bylinkovej bagetke.

Potrebujeme: 2 strúčiky cesnaku, 
2 lyžice olivového oleja, 1 červenú 
cibuľu, 2 paradajky, 2 lyžice seka-
nej bazalky, 1 toastový chlieb

Postup: Plátky toastového chle-
ba potrieme z oboch strán olejom 
a na predhriatom grile opečieme 
dozlata. Z jednej strany potrie-

me strúčikom cesnaku. Ak 
chceme pripraviť bruschet-
tu s paradajkami a bazal-
kou, pokryjeme opečený 
toast nakrájanými paradaj-
kami, cibuľou a bazalkou.  
V predhriatom grile nechá-
me bruschettu ešte 1 - 2 mi-
núty zapiecť. 

Potrebujeme: 200 g 
syra mozzarella, 200 
g paradajok, 4 želatí-
nové pláty,  1 sladkú 
smotanu, bazalkové 
lístky, soľ, korenie 
čierne mleté

Postup: Želatínu 
necháme napučať  
v studenej vode. Do 
jednej nádoby vlo-
žíme mozzarellu, časť smotany, 
soľ, korenie. Mierne zohrejeme 
zvyšok smotany a v nej rozpus-
tíme 2 plátky želatíny a pridáme 
do nádoby. Všetko rozmixujeme. 
Do druhej nádoby dáme ošúpa-
né paradajky, soľ, korenie a ba-

zalku. V troške vody rozpustíme 
zvyšok želatíny a takisto všetko 
rozmixujeme. Do formy vložíme 
fóliu a vlejeme vrstvu mozzarel-
ly a na ňu vrstvu paradajok. 
Dáme do chladničky stuhnúť. 
Nakrájame a ozdobíme lístkami 
bazalky.

Potrebujeme: 1 balenie tortových 
oblátok, 1 salko, 250 g masla, čo-
koláda na zdobenie

Postup: Tortové oblátky napa-
ríme nad hrncom. Trochu vody 
v širokom hrnci dáme 
jemne zovrieť, navrch 
uviažeme čistú utierku 
a uložíme na ňu štvorce  
z oblátok veľkosti asi 7 x 
7 cm. Keď zmäknú, proti-
ľahlé konce zvinieme do 
kornúta a chvíľku pridr-
žíme, aby sa nerozvinu-
li. Kornúty si môžeme 
pripraviť i niekoľko dní 
vopred. Potom ich napl-
níme krémom, ktorý pri-

pravíme tak, že salko v konzerve 
varíme asi 2 hodiny, necháme ho 
trochu vychladnúť, vyklopíme do 
misy a primiešame celé maslo. 
Naplníme kornúty a dozdobíme 
ľubovoľne čokoládou.

Potrebujeme: 150 g eidamu vcel-
ku, 1/2 lyžičky sušenej petržleno-
vej vňate, 1 téglik tvarohu, 1 lyžicu 
tatárskej omáčky, 1/2 lyžičky mle-
tej štipľavej papriky, soľ, tortilla na 
obalenie: slnečnicové semienka

Postup:  Tvaroh vyklopíme do 
misky, pridáme nastrúhaný syr 
(na jemnom strúhadle), podľa 
chuti soľ, mletú papriku, sušenú 
alebo čerstvú petržlenovú vňať a 
nakoniec tatársku omáčku. Tva-
rohovú nátierku dáme vychladiť a 
stuhnúť do chladničky. Medzitým 
si rozbalíme tortilly a nakrájame 
ich na hrubšie prúžky. Z tvaro-
hovej nátierky tvoríme pomocou 
lyžičiek alebo v prstoch guľôčky, 

ktoré obalíme v slnečnicových se-
mienkach. Pre obmenu môžeme 
tvarohové guľky obaliť aj v mletej 
paprike. Každú guličku zabalíme 
do tortillového prúžku a zopneme 
špáradlom. Tortillové jednohubky 
s tvarohovou guľôčkou podávame 
ako slanú chuťovku. Vhodné aj na 
akúkoľvek oslavu.

Bruschetta s paradajkami 
a bazalkou

Tataráčik z čerstvého lososa

Terinky z mozzarelly a paradajok

Silvestrovské zmrzlinky Tortillové jednohubky  
s tvarohovou guľôčkou

Nátierka Wellington



/1302189/ Hľadám podnájom jednu izbu, 
lacno, s dieťaťom, prípadne pomôžem 
v domácnosti. Seriózne. T. č. 0940 815 
348

/1302191/ Domov sociálnych služieb 
v Prešove, Volgogradská 5, 080 01 Prešov - 
ako správca, ponúka do nájmu nehnuteľ-
nosť: Nebytový priestor v DSS v Prešo-
ve, Volgogradská 5 o výmere 20,71 m2. 
Bližšie informácie na stránke VUC Prešov 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/. 
Kontaktná osoba v DSS v Prešove, Vol-
gogradská 5, Ing. Hodulík Stanislav, t. č. 
051/77 101 45 klp. 71.

/1302176/ Predám rohovú gaučovú sú-
pravu pravý roh bordovej farby a tiež ku-
chynské stoličky čalúnené. Treba vidieť. 
Ceny dohodou. T. č. 0911 011 532

/1301983/ Predám nový 5-izb. tehlový 
dvojpodlažný rod. dom v obci Kanaš, ale-
bo ho vymením na byt + doplatok. Úžit-
ková plocha domu je 160 m2. Na každom 
podl. je samostatná kúpeľňa s WC. Ohrev 
vody zabezpečujú solárne panely v kom-
binácii s elektr. bojlerom. Samozrejmos-
ťou je podl. kúrenie, rekuperácia vzdu-
chu a riadené vetranie. Dom má vlastnú 
studňu a je napojený na obecnú kanaliz. 
Súčasťou kuchyne je moderná kuch. lin-
ka so vstavanými spotr. Dom je čiast. 
zariadený a bol ohodnotený znalcom na  
149 000 eur. T. č. 0907 179 208

/1302106/ Ponúkam na predaj 3-izbový 
byt 80 m2, OV, 2. poschodie na Ďumbier-
skej ulici 5, po rekonštrukcii. Cena doho-
dou. T. č. 0904 890 258

/1302138/ Predám 2-izbový byt v osob-
nom vlastníctve bez balkóna na Ulici Mar-
ka Čulena na Sídlisku II v Prešove. Byt má 
51 m2, je v pôvodnom stave a nachádza sa 
na 3. poschodí. T. č. 0949 393 196

/1302151/ Predaj krásneho, rozľahlého 
pozemku v Kanaši, rozloha 1246 m2. Po-
zemok je rovinatý a slnečný, s vlastnou 
prístupovou cestou. Na pozemku je elek-
trina. Cena 31,90 eur/m2. T. č. 0903 771 
524

/1302190/ Predám rodinný dom v Litma-
novej, okr. Stará Ľubovňa. V blízkosti je 
pútnické miesto s peknou prírodou a ly-
žiarske vleky. Cena dohodou. T. č. 0944 
287 670

/1301989/ Odkúpim guľatinu: orech, dub. 
Platba v hotovosti. T. č. 0911 253 073, 
0905 805 184

/1302188/ Slovenský Červený kríž, Územ-
ný spolok Prešov, ďakuje všetkým svojím 
partnerom za spoluprácu v roku 2013 
a oznamuje nové termíny kurzov: opat-
rovateľstva - 7. január 2014, prvej pomoci 
- 15. január 2014, hygienického minima 
- 20. január 2014

Katarína Matľaková, 94 r., 11. h,
Dom smútku Solivar

Kováčová Agnes, 81 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Jozef Červeň, 71 r., 14. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Príjem iNzercie

/1302181/ Predám Traktor bager Bielo-
rus r.v. 1994 - hydraulica vo výbornom 
stave. Predám Liaz 150.261 S3 vyklápač 
vo výbornom stave. Predám príves 3 osí 
valníkový s palchtou PU 22.16 alebo len 
TP + SPŽ. T. č. 0918 492 841
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/1201773/ Prenajmem priestory v centre 
Prešova na Hlavnej ul. v dvorovej časti 
(pasáž obchodov), na prízemí o výmere 
40 m2, na 1. NP o výmere 70 m2. Vhodné 
ako obchodné priestory a kancelárie, bý-
vanie. Cena dohodou. Kontakt: 0905 967 
886, sokratesko007@gmail.com

/1300731/ SAD Prešov Vám ponúka na 
prenájom kanc. priestory v administr. 
budove na autobusovej stanici v Prešove, 
v rozlohe od 20 m2. Možnosť prenajatia 
priest. je samostatne po častiach, alebo aj 
vcelku. Výhodná cena prenájmu po doho-
de oboch strán. Rozmanitá ponuka priest. 
od 20 m2 do 400 m2, celkom Vám ponú-
ka možnosť realizácie či už kanc., obch. 
alebo skladovacích priest. Tiež ponúkame 
možnosť predplatenia si vlastného park. 
miesta. Bližšie inf. získate na t. č. 0902 
965 723

/1301545/ Dám do prenájmu 2-izbový sl-
nečný byt s balkónom na Pavlovičovom 
námestí. T. č. 0905 623 373

/1302155/ Dám do prenájmu 2-izbový byt 
v Prešove. T. č. 0907 570 222

/1302168/ Dám do prenájmu 2-izbový 
byt na sídlisku Šváby. Byt je zariadený, po 
celk. rekonštrukcii. Cena 320 eur s ener-
giami. T. č. 0903 603 300

/1302177/ Dám do prenájmu 3-izbový 
byt v Prešove. T. č. 0907 182 452. Dám do 
prenájmu garsónku v Košiciach. T. č. 0907 
182 452

/1302182/ Dám do prenájmu 2,5-izbový 
byt, čiastočne zariadený na Sekčove. T. č. 
0905 529 351

/1302186/ Prenajmem priestory na Slo-
venskej ulici v Prešove na 1. posch. Vyu-
žitie: kancelárie, služby, prech. bývanie. 
Výhodná cena. T. č. 0905 858 994

Že čas vraj žiaľ zahojí, je len večný klam, 
čím ďalej ubieha, tým viac chýba nám.

Ďna 24. decembra 2013 si 
pripomenieme 20. výročie smrti 
nášho dobrého manžela, otca, 

starého otca, svokra a príbuzného

Jána TUHRINSKÉHO.

Prosíme o spomienku 
všetkých, ktorí ho 

poznali a mali radi.

Manželka Mária, dcéry, 
zaťovia, vnuci, vnučka 

a pravnučka

Dám do prenájmu garáž na Prostějov-
skej ulici v PO. Tel.: 0905 667 585



/1302115/ Lektor nemeckého jazyka po-
núka konverzačné hodiny. T. č. 0907 400 
615

/1302152/ Príležitosť ako si vybudovať fin. 
nezávislosť. Pozrite si www.sixi.pleja.tv. 
V prípade otázok ma kontaktujte: 0944 
253 372

/1302183/ Hľadáme vyučenú holičku do 
holičstva v Prešove. T. č. 0905 289 465

/1302185/ Hľadám opatrovateľku - (a) 
v Prešove - Sekčove. Potreba opatrovania 
počas dňa (pomoc pri sprchovaní, upra-
tovaní, doprovod k lekárovi a nákupoch), 
cca 10 - 14 hodín týždenne. Odmena z prí-
spevku od štátu za opatrovanie 91,40 eur 
za mesiac. Ponuka je len pre dôchodcov, 
podrobnosti na t. č. 0918 613 822

/1302187/ Prijmeme príjemne vystu-
pujúce čašníčky do novootvorenej 
RESTART coffee v Prešove. Profes-
ný životopis s fotografiou zašlite na  
rasto.andrejko@gmail.com

/1302137/ Nemecký boxer - predám šte-
niatka s PP. T. č. 0905 500 262

Večerné prekvapenie 
od donáškovej služby 

Pizza Na rOhu
Správne znenie tajničky z čísla 5818: „Pôvodne 
som šiel požiadať o ruku jej dcéry, ale nene-
chala ma dohovoriť.“ Výhercami prekvapenia 
od donáškovej služby Pizza Na rohu sú: Peter 
Varga, Tuhrina 80, Marek Mucha, Komenského 
24, Prešov a Ivan Drotár, Mirka Nešpora 19, Pre-
šov. „Prekvapenie“ od donáškovej služby Pizza 
Na rohu si výhercovia môžu prevziať osobne od 
dnes do štvrtka budúceho týždňa priamo v piz-
zerii. Ak tak neurobia, výhra im prepadne. Pri 
prevzatí „prekvapenia“ je potrebné sa preuká-
zať dokladom totožnosti.

/1302178/ Ponúkam na predaj Yorkshire 
Terrier. Odber možný ihneď. Cena 70 eur. 
Informácie na t. č. 0907 259 990

/1302180/ Predám šteniatka Labladora 
bieleho čistokrvného. Odber možný po 24. 
decembri 2013. T. kontakt: 0918 692 684

/1302184/ Darujem troch psíkov. Deň na-
rodenia 2. október 2013, rasa miešanec, 
farba: biely s čiernym uškom, biely s čier-
nymi škvrnami, hnedočierny. V prípade 
skutočného záujmu kontakt na tel. č. 0908 
646 371

Inzercia 19www.povecernik.sk

Pomôžte 
Konkatedrále 

sv. Mikuláša v Prešove
Dovoľujeme si Vás poprosiť 

o finančnú pomoc pri generálnej 
oprave Konkatedrály sv. Mikuláša 

– dominanty mesta Prešov.

Za dobrodincov sa budú slúžiť sväté omše 
v posledný deň kalendárneho roku a Váš 

milodar zverejníme v našom farskom 
Infoliste s nákladom 1000 ks 

ako aj na stránke farnosti 
www.presov.rimkat.sk

bankové spojenie: 
VÚB .a.s., Mlynské Nivy 1., 

829 90 Bratislava 25
 číslo účtu: 3082665551/0200
 doplňujúce údaje: konkatedrála
Každé euro je pre nás možnosťou 

pokračovať a dokončiť opravu 
Konkatedrály.

Viac informácií: tel. 0911 487 341, 
e-mail: konkatedralapo@gmail.com

 
o. Jozef Dronzek, dekan, 

farnosť sv. Mikuláša Prešov 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako 
zriaďovateľ Detského domova Prešov, Po-
žiarnická 3, 080 01 Prešov v súvislosti s § 11a 
zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 317/2009 z. z.“) vyhlasuje vý-
berové konanie na voľné pracovné miesto: 
špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone 
práce vo verejnom záujme, Detský domov 
Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov. Pracov-
ný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas 
materskej dovolenky. Kvalifikačné predpo-
klady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika – 
pedagogický smer. Kontakt pre poskytnutie 
informácií: Meno a priezvisko kontaktnej 
osoby: Mgr. Monika haraksimová, telefón: 
0917106690, E-mail: dedpopsycho1@gmail.
com. Termín podania žiadosti o pracovnú 
pozíciu spolu so všetkými požadovaný-
mi dokladmi je do 31.12.2013. V určenom 
termíne ich zasielajte na adresu detského 
domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. 
rozhodujúci je dátum podania žiadosti na 
poštovú prepravu. Po tomto termíne budú 
Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači 
budú pozvaní na osobný pohovor.

Baran 21.3. - 20.4.
Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napä-

tá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa 
vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zby-
točným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.
Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Ne-

podliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, 
aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej 
metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.
Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné 

počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. 
Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.
Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhla-

som okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú ne-
platia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší 
zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.

Lev 23.7. - 23.8.
Na väčšie akcie sa dnešný deň akosi nehodí. 

Koniec koncov ani nemáte teraz na niečo také kondí-
ciu. Dobre urobíte, ak sa najskôr zotavíte.

Panna 24.8. - 23.9.
Máte o čom rozprávať, takže je predpoklad, že 

sa s vami nebude nikto nudiť. Dávajte si pozor na 
to, aby ste v rámci zanietenia nepovedali viac, ako 
ste chceli.

Váhy 24.9. - 23.10.
V zápale za vec ste pozabudli na niečo, čo vám 

dnes budú pripomínať. Pre budúcnosť by ste si mali 
uvedomiť, že nič nie je zadarmo, ani keď sa to týka 
vás.

Škorpión 24.10. - 22.11.
Atmosféra v rodine bude mať ďaleko od  

ideálu. Pokúsite sa ju upraviť. Pravdepodobne po-
môže krátky výlet. Voľte vždy vhodné slová, napätie 
môže rýchlo narásť.

Strelec 23.11. - 21.12.
Heslo dňa je nemiešať sa do vecí druhých. Mohli 

by ste na to doplatiť. V citovej oblasti budete prekva-
pení, ako rýchlo dokážete očariť partnera.

Kozorožec 22.12. - 20.1.
Vyskytne sa viac možností ako dosiahnuť to, 

po čom túžite. Jediný problém bude, že nie každá je 
v súlade s vašimi prostriedkami. Budete musieť nájsť 
kompromis.

Vodnár 21.1. - 19.2.
Minulý týždeň ste mali zlú náladu, teraz priam 

sršíte činorodosťou. Podporia vás aj staršie osoby. 
Ste takí nabití energiou, že vás už nemôže nič pre-
kvapiť.

Ryby 20.2. - 20.3.
Ak sa nebudete spoliehať len na šťastie, mô-

žete veľa dosiahnuť. Tým skôr, ak presne viete, čo 
chcete. Večer by ste mali stráviť s osobou, ktorá má 
podobné záujmy ako vy.

Večerník vyjde 
8. januára 2014
Prešovský večerník medzi 

Vianocami a Novým rokom 
nevyjde. Prvé novoročné 

číslo si budete môcť 
prečítať v stredu  
8. januára 2014.
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Halový futbalový turnaj
3b Vianoce 2013

(jac) – Vyznávači športu si prídu na svoje aj počas sviatočných dní. 
V hale Prešovskej univerzity sa 25. a 26. decembra uskutoční 3b Via-
noce 2013 futbalový turnaj. Turnaj pripravuje spoločnosť 3b a pod-
ľa slov jedného z jeho organizátorov Mareka Mateja, prinesie dobrý 
šport i zábavu. Pre najlepšie tímy sú pripravené hodnotné ceny a di-
váci sa môžu tešiť na žrebovanie bohatej tomboly. Ceny do nej veno-
vala spoločnosť 3b. Tombola sa bude žrebovať počas oboch hracích 
dní, hlavná cena – horský bicykel – sa bude žrebovať pred finálovým 
duelom. 

V stredu 25. decembra sa od 9. h bude hrať v skupinách, vo štvr-
tok 26. decembra sú na programe štvrťfinálové a semifinálové duely, 
zápas o 3. miesto a finále. Uskutoční sa aj exhibičný futbalový zápas 
osobností a priateľov športu. Pripravené sú i nejaké prekvapenia.

V jednom tíme môže byť na súpiske deväť hráčov a jeden brankár. 
Zápasy budú hrať štyria hráči a brankár.

Bežci doma sedieť nebudú
(jac) – Záverečným podujatím bežeckého 

roka 2013 bude 28. ročník Silvestrovského 
behu. Preteky, ktoré sú aj posledným kolom 
oblastnej bežeckej ligy 2013 regiónov Pre-
šov a Sabinov, pripravujú Oblastný bežecký 
spolok Prešov, Olympijský klub Prešov a ZŠ 
na Šmeralovej ulici. V posledný deň roka sa 
črtajú zaujímavé súboje vo viacerých kate-
góriách, lebo nie o všetkých medailových 
umiestneniach v lige je už rozhodnuté.

Prezentácia účastníkov sa v ZŠ na Šme-
ralovej ul. začne o 9. h, štart mužov (päť ka-
tegórií) a žien (dve kategórie) je stanovený 
na 10. h. Najrýchlejší muž a žena budú od-
menení pohármi, najlepší vo všetkých ka-
tegóriách dostanú medaily. Bude aj nejaké 
prekvapenie.

Vlani na Silvestrovskom behu štartovalo 
rekordných 117 bežcov. Rekordy na sedem-
kilometrovej trati (od roku 2001): muži:  
J. Szabo (ATU Košice) 21:23 min (2012), 
ženy: S. Pavuková (Proč) 27:48 min (2008). 

Rekordér Silvestrovského behu 
Jaroslav Szabo. 

24 www.povecernik.skŠPORT

Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, 
okrem soboty a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 0517724163, mail: spravodajstvo@povecernik.sk, REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: spra-
vodajstvo@povecernik.sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: sport@povecernik.sk. GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: grafika@povecernik.sk. WEB: www.povecernik.sk 
INZERCIA: tel./fax: 0517723398, mail: inzercia@povecernik.sk. TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii 
- Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), Sídlisko III v preda-
jni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33,  ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. 
Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030.

Piatok 14.12 Sobota 15.12 Nedeľa 16.12-8°C-3°C -0°C -5°C -3°C1°C

(jac)  - Aj v  tomto roku 
sme v  ankete športovec 
mesiaca oceňovali  osob-
nosti prešovského športu. 
Anketu už tradične pripra-
vujú Prešovský večerník, 
spoločnosť Elzin a  Kra-
jské športové centrum. 
Spolu s  vami, vážení 
čitatelia, chceme oceniť 
športovkyňu a  športovca 
roka 2012.

Aj v  tomto roku sa 
prešovským športovcom 
darilo, dosiahli  viacero

skvelých úspechov na 
medzinárodnej a  domácej 

športovej scéne. Hviezdili 
hádzanári Tatrana Prešov, 
vynikajúce výsledky dosi-
ahli aj  jednotlivci. Vyber-
ajte z  tých športovcov, 
ktorí sa stali  osobnosťami 
mesiaca.  Hlasovací lístok 
s menami športovcov nal-
epte na korešpondenčný 
lístok alebo pohľadnicu 
a  do 4. januára pošlite 
na adresu: Prešovský 
večerník, Jarková ul. č. 2, 
080 01 Prešov.

Štyria účastníci ankety 
dostanú vecné ceny.

ŠPORTOVCI 
ROKU 2012

(jac) - ABC centrum voľného času 
na Októbrovej ulici v Prešove s pris-
pením Mesta Prešov a v spolupráci 
so Základnou školu na Sibírskej uli-
ci pripravilo na predvianočné dni 
volejbalový sviatok v podobe 48. 
ročníka Vianočného volejbalového 
turnaja žiakov a žiačok s medziná-
rodnou účasťou. Viac nám prezradil 
Miroslav Gábor z oddelenia športu 
ABC CVČ Prešov.
Turnaj bude v pondelok a utorok 

(jac) - Klub modernej gym-
nastiky Charm Prešov uspo-
riada zajtra v telocvični ZŠ na 
Važeckej ulici preteky Mini 
Charm Cup 2012. Pre moderné 
gymnastky Delty Bardejov, Lip-
tovského Mikuláša a Charmu 
Prešov sú pripravené súťaže 
jednotlivkýň a dvojíc a trojíc.

(jac) - Hneď v prvých dňoch roku 
2013 sa v našom meste uskutoč-
ní hádzanársky sviatok - 7. ročník 
medzinárodného hádzanárskeho 
turnaja mládeže Kempa 4 Sport 
Cup 2013. Podujatie na dni 3. až 
6. januára hotujú v spolupráci 
s Mestom Prešov, Slovenským 
zväzom hádzanej a hádzanár-

Zajtra Mini Charm Cup

Súčasťou sobotňajších pre-
tekov bude aj vyhodnotenie 
Prešovského gymnastického 
pohára 2012 a exhibičné vy-
stúpenia.

Začiatok nesporne príťažli-
vého podujatia je stanovený 
na 10. h.

Hádzanársky sviatok
skym klubom Tatran Prešov spo-
ločnosť 4 Sport a OZ Pro Regio.

Hrať budú starší a mladší doras-
tenci, starší a mladší žiaci, mlad-
šie dorastenky, staršie a mladšie 
žiačky. Zatiaľ sa na tento turnaj 
prihlásilo viac ako 80 tímov z 12 
krajín Európy.

Do Prešova prídu 
aj obhajcovia prvenstiev

v telocvični ZŠ na Sibírskej ulici. Po 
oba dni sa zápolenia pod vysokou 
sieťou začnú o 8. h. V pondelok budú 
obhajovať prvenstvo dievčatá zo ZŠ 
na Mlynskej ul. v Stropkove a v uto-
rok chlapci z Licea Jana Kochanows-
kiego v Muszyne. V kategórii žiačok 
bude zahraničným tímom ZŠ Móric-
za Zsigmonda Nyíregyháza.
Najstaršie volejbalové podujatie 
mládeže na Slovensku tak sľubuje 
zaujímavé boje.

V sobotu Mini Charm 
Cup 2013 v modernej 

gymnastike
(jac) – Gymnastický rok v klube 

modernej gymnastiky Charm Pre-
šov vyvrcholí zajtra podujatím Mini 
Charm Cup 2013 v telocvični ZŠ na 
Važeckej ulici. V jeho rámci sa usku-
toční aj vyhodnotenie siedmeho 
ročníka Prešovského gymnastického 
pohára. Nebudú chýbať ani exhibič-
né vystúpenia.

Ako nám povedala predsedníčka 
a trénerka klubu Lucia Vašková, na 
tomto príťažlivom podujatí sa pred-
stavia moderné gymnastky z via-
cerých slovenských klubov a účasť 
prisľúbili aj gymnastky z Ukrajiny. 
Gymnastky budú súťažiť v siedmich 
kategóriách, ich zápolenia majú 

stanovený začiatok na 10. h. Bohaté 
zastúpenie v súťaži bude mať uspo-
riadajúci klub KMG Charm Prešov. 

Pripravených je i viacero vystú-
pení. So svojou skladbou s piatimi 
obručami – na nedávnych majstrov-
stvách Slovenska s ňou získali bron-
zovú medailu – sa predstavia nádeje 
Natália Gregová, Laura Bernátová, 
Sabrina Seifertová, Alexandra Šim-
ková, Sára Müllerová. Atmosféru 
umocní aj vystúpenie Jany Duchnov-
skej, ktorá v tomto roku reprezento-
vala Slovensko na majstrovstvách 
Európy vo Viedni, na slovenskom 
šampionáte sa stala majsterkou Slo-
venska v cvičení s loptou a získala 
dve bronzové medaily a reprezen-
tovala na prestížnom Dunajskom 
pohári. 

Podujatie vyvrcholí o 15. h odo-
vzdávaním cien. 

Posielajte 
hlasy

(jac) – Aj v tomto roku sme 
v ankete športovec mesiaca 
oceňovali osobnosti prešovské-
ho športu. Anketu už tradične 
pripravujú Prešovský večer-
ník, spoločnosť Elzin a Krajské 
športové centrum v Prešove. 
Spolu s vami, vážení čitatelia, 
chceme oceniť športovkyňu 
a športovca roka 2013.

Aj v tomto roku sa prešov-
ským športovcom darilo, do-

siahli viacero jedinečných 
úspechov na medzinárodnej 
a domácej športovej scéne. 
Hviezdili hádzanári Tatrana 
Prešov, vynikajúce výsledky 
dosiahli aj jednotlivci. Vybe-
rajte z tých športovcov, ktorí 
sa stali osobnosťami mesia-
ca. Hlasovací lístok s mena-
mi športovcov a športovkýň 
nalepte na korešpondenčný 
lístok alebo pohľadnicu a do 
14. januára pošlite na adresu: 
Prešovský večerník, Jarková ul.  
č. 2, 080 01 Prešov.

Štyria účastníci ankety do-
stanú vecné ceny. 

V minulých dňoch oslávil vý-
znamné životné jubileum – šesť-
desiate piate narodeniny – bývalý 
výborný futbalista Jozef Mačupa. 
Futbal hral aj jeho brat – dvojča 
– Ladislav. 

Jozef počas svojho aktívneho 
futbalového života od žiakov po 
dospelých obliekal len dres Tat-
rana Prešov. Bol oporou na poste 
ľavého obrancu, v prvej českoslo-
venskej futbalovej lige odohral 172 
zápasov, dal dva prvoligové góly. 
V druhej lige odohral vyše 200 
stretnutí. Hral aj v Pohári UEFA. 
V kronike jeho futbalovej karié-
ry sú najvýraznejšie zapísané dva 
úspechy. V ročníku 1972/73 získal 
s Tatranom svoj najväčší úspech 
– striebornú priečku v prvej čes-

koslovenskej lige. V roku 1967 
ako kapitán priviedol dorastencov 
Tatrana Prešov k druhému miestu 
v Československu. Futbal mu pri-
nášal potešenie, nesmierne ho ba-
vil, mal z neho veľkú radosť. 

Bratia – dvojčatá Jozef a Ladislav 
Mačupovci hrávali spolu v žiackych 
a dorasteneckých tímoch Tatrana. 
Spolu nastúpili aj v dvoch prvoli-
gových zápasoch. 

Jozef Mačupa sa od roku 1993 
venoval podnikaniu, neskôr sa 
stal prevádzkárom v hoteli Dukla 
v Prešove.

Želáme všetko najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia a pohody v kruhu 
najbližších. 

 (jac)
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Európsky šampionát  
v Prešove

(jm) – Šarišská metropola bude dejiskom majstrovstiev starého kon-
tinentu, náš denník bude priamo „pri zdroji“. Podujatie sa totiž usku-

toční v Tenisovej aréne Prešovského večerníka. 
Európsky šampionát žiakov a žiačok kategórie 
U 15 v nohejbale SUN/FIFTA 2013 sa uskutoční od 
piatka 27. decembra do nedele 29. decembra. Pôj-
de o turnaj jednotlivcov, dvojíc i trojíc. Začiatok je 
vždy od 8. h, prvé dva dni končia o 20. h, rozlúč-
ková nedeľa o 21. h. Na významné športovú akciu 
je vstup zdarma. 

Hruščák v Tatrane skončil
(jm) – Hádzanári ponúkajú svojim fanúšikom na rozlúčku s kalen-

dárnym rokom 2013 dva domáce zápasy. Slovenská reprezentačná 
dvadsiatka sa stretne dnes od 18. h s Modrou. Seniori Tatrana Pre-
šov si budú zajtra v tom istom čase merať sily s tým istým súperom. 
Dnešný súboj môže byť zaujímavý a to pohľadu postavenia mužstiev 
v tabuľke. Modra je na ôsmom mieste, SR 20 o priečku nižšie. Ak by sa 
mladíkom podarilo uspieť, posunuli by sa v tabuľke práve pred svojho 
súpera. 

V tíme slovenského majstra ukončil po vzájomnej dohode svoje pô-
sobenie k 31. 12. 2013 Patrik Hruščák.

(jm) – V zápase 29. kola prvej 
hokejovej ligy vyhral HC Prešov 07 
nad HK Spišská Nová Ves 4:3 v pre-
dĺžení. Šarišania otvorili strelecký 
účet, no potom dvakrát prehrávali 
– 1:2 a 2:3. Hostia zahodili šancu 
„ujsť“ domácim na rozdiel dvoch 
gólov, keď Ihnaťo nepremenil 
trestné strieľanie. Prešovčanom 
našťastie vyšiel finiš – 102 sekúnd 
pred koncom riadneho hracieho 
času dokázali vyrovnať na 3:3. 
Rozhodnutie padlo v tretej minú-
te predĺženia, presadil sa najlepší 
strelec žlto-modrých Halás. 

Dnes je na programe 30. pr-
voligová runda. Zverenci trénera 
Branislava Kohutiara sa predsta-
via v Bardejove. S rokom 2013 sa 
rozlúčia v nedeľu. V poradí tre-
tie východniarske derby zohrajú 
tentoraz s Michalovcami. Dva dni 

pred Štedrým dňom sa v Ice arene 
zopakuje minuloročná plyšáko-
vá šou. Po prvom domácom góle 
budú diváci môcť hádzať na ľado-
vú plochu plyšové hračky, ktoré 
potom hokejisti odovzdajú deťom 
v prešovských nemocniciach a zo 
sociálne slabších rodín. Slogan Bez 
plyšáka na hokej nechoď bude zno-
va aktuálny... 

Prešov – Spišská Nová Ves 4:3 pp 
(1:1, 1:2, 1:0, 1:0), góly: 4. Ľ. Sabol, 
35. a 59. Prokop, 63. Halás – 11. 
Koky, 23. Rosenberg, 39. Ištocy. 
Vylúčení 5 - 4 na 2 min, presilovky 
1- 1, oslabenia 0:0. Rozhodovali: 
Štefik – Vyšný, Hric, 273 divákov. 
HC 07: Kmeť – Tkáč, Malina, R. 
Slávik, Ejem, B. Ružička, Ivančo, 
Guntáš – Halás, Ľ. Sabol, Kohutiar 
– Podsedlý, J. Prokop, Krempaský 
– Fusek, Tomčák, Tahotný - S. Cha-
lupa, Renčok. 

Futbal ich spája  
už dvanásť rokov

(jm) – Futbal je fenomén, ktorý tu je a bu-
de. Chlapi naháňajú koženú v piatok i sviatok. 
V tele v tridsaťstupňových horúčavách i v zi-
me. Niektorí sa v chladnejších dňoch schovajú 
do telocviční, no sú aj takí, ktorí zostanú pod 
holým nebom a neprekážajú im teploty okolo 
nuly. Častým termínom futbalového randevú je 
napríklad aj nedeľňajšie dopoludnie. Verte, ne-
verte, partia pánov zo Sídliska III sa takto stre-
táva už dvanásť rokov. Vždy v druhý víkendový 
deň od pol desiatej naháňajú koženú celé dve 
hodiny. V letných mesiacoch si doprajú dávku 
navyše a to každý štvrtok od 17. hodiny. Najstar-
ší Ján Ivan Kornienko má 70 rokov, najmladší 
Martin Sabol by mohol byť aj jeho vnukom. Tri 
generácie na jednom ihrisku Základnej školy 
na ulici Mirka Nešpora. Aj keď si to nežnejšie 
polovičky vysvetľujú po svojom, futbal naozaj 

spája. Partia, o ktorej píšeme, sa zišla aj napo-
sledy v nedeľu. Víťazi zdolali porazených 3:1, 
po polčase 0:1. Strelci gólov v tomto prípade 
dôležití nie sú, skôr súpisky obidvoch tímov... 
Víťazi: Jaroslav Jankiv, Ladislav Tkáč, Vladimír 
Strenk, Ján Ivan Kornienko, Marián Tomko, Sla-
vomír Šutko, Stanislav Lech, Ľubomír Lech st., 

Jaroslav Kraus. Porazení: Ľubomír Sabol, Marek 
Sabol, Martin Sabol, Rudolf Bronek, Vladimír 
Štefančík, Vladislav Sedlák, Milan Tomčo, Mi-
lan Rychvalský, Michal Bujdoš, Jozef Rychval-
ský, Ľubomír Lech ml. Nuž, aj takúto podobu 
má futbal v našom meste... 

Foto: Viktor Zamborský
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Na charitatívnej športovej akcii 
Integrácia 2013 nechýbal prešov-
ský hokejový odchovanec Jaroslav 
Obšut (nar. 3. septembra 1976). 
„Absolvoval som niekoľko teni-
sových exhibícií, toto bolo niečo 
iné. Škoda len, že som si nemo-
hol zahrať pre zranenie futbal, 
no aj z lavičky som si vychutnal 
fantastickú atmosféru. Na dru-
hej strane, ak by som bol zdravý, 
nie som si istý, či by ma bol môj 
súčasný zamestnávateľ uvoľnil,“ 
dal sa počuť obranca HKm Zvolen.

Otec hokejista
Vyrástol v blízkosti prešovského 

zimného štadióna. Na otázku, či 
práve to rozhodlo o jeho športovej 
budúcnosti, odpovedal skôr zápor-
ne. „Nie, nepovedal by som. Otec 
bol hokejista, spolu s mamkou ma 
odmala vodili na tréningy a zápasy, 
za veľa im preto vďačím,“ uviedol 
obranca s parametrami 183 centi-
metrov a 90 kilogramov. 

Trest za bitku
Jaroslav Obšut štarto-

val na olympijských hrách 
v Salt Lake City 2002, Sve-
tovom pohári 2004 a na 
dvoch majstrovstvách sveta 
(2005 v Rakúsku a 2009 vo 
Švajčiarsku). Na konte má 
celkovo 37 reprezentačných 
štartov a v nich jeden gól 
do lotyšskej siete. Sníval 
sen tiež o druhej olympiáde 
a nebol ďaleko k jeho napl-
neniu. No stalo sa, čo sa sta-
lo. V zápase Kontinentálnej 
hokejovej ligy sa pustil do 
pästného súboja s protihrá-
čom a výsledkom bol zlome-
ný prst na ruke. „Čo k tomu 
povedať... Rýchlo som si 
uvedomil, že som mal po-
užiť hlavu a nie nechať 
pracovať emócie. Vancou-
ver 2010 sa nekonal. Mrzí 
to o to viac, že som mal vtedy 
dobrú formu a k nominácii som 

veľmi blízko,“ zaspomínal si bek 
s tradičným číslom 43 na drese. 

Splnený sen
Podujatie pod piatimi kruhmi, 

dokonca v kolíske hokeja, by bolo 
pre J. Obšuta, ako sa vyjadril, bez-
pochyby vrcholom kariéry. Napriek 
tomu má vo vitríne medaily a oce-
nenia, na ktoré môže byť pyšný. 
S Atlantou Mitišči hral v roku 2011 
finále KHL proti Ufe. Keď už bola 
reč o snoch, jeden chlapčenský sa 
mu predsa len splnil. „Odohrať 
aspoň jeden zápas v zámorskej 
NHL, toto mi blúdilo mysľou už 
ako žiačikovi hokejovej triedy, 
neskôr ako dorastencovi. Pred 
devätnástimi rokmi som preto 
odišiel do Spojených štátov na-
priek tomu, že to bol obrovský 
krok do neznáma. Vedel som 
iba hrať hokej a niekoľko slov 
po anglicky. V sezóne 2000/2001 
som dostal príležitosť v štyroch 
stretnutiach za St. Louis Blues, 
v ročníku 2001/02 v troch za Co-
lorado Avalanche.“ 

Tisíc zápasov
Jaroslav Obšut sa už pred už 

pred dva a pol rokmi v jednom 
z rozhovorov pre média vyjadril, 
že chce naháňať puk do štyridsiat-
ky. Tento cieľ súvisí s inou métou 
a to tisíc profesionálnych zápasov 
v kariére. „Teraz ich mám na 
konte 860, niečo mi ešte zostáva 
odohrať v tejto sezóne a potom 

v ďalších.“ Nevylučuje, že v záve-
re aktívnej činnosti, ak mu zdravie 
vydrží, oblečie žlto-modrý dres 
svojho materského klubu. „Mož-
no v nejakej exhibícii, možno 
aj v majstrovských zápasoch. 
Nikdy nehovor nikdy.“ 

Kanonier 
Kristián

Náš spolubesedník tvrdí, že Slo-
vensko je malé, a preto, hoci teraz 
býva so svojou rodinou vo Zvole-
ne, dokáže autom rýchlo presunúť 
do Prešova k rodičom a blízkym 
príbuzným. Čo sa týka príslovia 
o jablku, čo nepadlo ďaleko od 
stromu, zdá sa, že v prípade dy-
nastie Obšutovcov platí možno až 
dvojnásobne. „Čoskoro deväťroč-
ný syn Kristián sa dokáže rýchlo 
takpovediac zorientovať v mno-
hých športoch. Aktívne začal 
s tenisom a išiel v šľapajach svo-
jej mamy. Neskôr začal kopať do 
futbalovej lopty. Hneď v prvom 
zápase dal pri remíze 7:7 šesť 
zo siedmich gólov svojho muž-
stva. V prvých štyroch dueloch 
ich zaznamenal spolu jedenásť. 
Hokej? Začal ako prípravkár, 
potom, pravdupovediac, sa mu 
nechcelo, no pred polrokom sa 
na ľad vrátil. Nuž uvidíme, pre 
ktorý z trojice športov sa nako-
niec rozhodne. Dáme sa prekva-
piť,“ dodal na záver predvianočnej 
debaty J. Obšut. 

Ján Miroľa
Foto: www 
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(jm) - Trinástka prešovským 
volejbalistom naposledy nepriala. 
Pred necelým týždňom v 13. kole 
volejbalovej extraligy prehral VK 
Mirad PU na ihrisku VK Prievidza 
0:3. História z prvého vzájomné-
ho zápasu v tejto sezóne, ktoré 
sa konalo na východe, sa, žiaľ, 
neopakovala. Tentoraz to bolo na 
Hornej Nitre úplne iné stretnu-
tie. „Kohúti“ sa výrazne posilnili 
o dvoch veľmi kvalitných hráčov 
– brnenského nahrávača Michala 
Sládečka a o Mateja Kupša, kto-
rý prišiel z rozpadnutého Volley 
Teamu Bratislava. Ich príchodom 
stúpla sila Prievidze na príjme, 
podaní a nahrávke, ktorá je bada-
teľná najmä v domácom prostre-
dí. Prievidza je v súčasnosti, aj 
s podporou veľkého množstva 
domácich divákov, omnoho sil-
nejšia.

„Trošku sme zaostali za naším 
herným optimom,“ priznáva tré-
ner Prešova Ľuboslav Šalata. „Do 
Prievidze sme cestovali len s de-
viatimi hráčmi a viacerých hráčov, 
ktorí hrali, kvárili drobné zranenia 
alebo choroby. Tie ich limitovali 
podať ideálne výkony.“

Napriek tomu boli Prešovčania 
Prievidzi vyrovnaným partne-
rom. O víťazstve sa rozhodovalo 
v koncovkách setov (25:21, 26:24, 
27:25). „Počas hry sme spravili nie-
koľko chybných rozhodnutí v útoku 

po prihrávke, a najmä v protiúto-
ku po dobrej obrane,“ pokračuje 
Ľuboslav Šalata. „Len dvaja hrá-
či podali svoj štandardný výkon, 
ostatní neboli v optimálnej poho-
de. Zápas sme si rozanalyzovali na 
videu a poukázali na nedostatky, 
na ktorých musíme v nadstavbovej 
časti a najmä v najbližšom zápase 
popracovať.“

Súper sa posilnil 
Prešovskí volejbalisti by sa veľ-

mi radi rozlúčili s kalendárnym 
rokom a základnou časťou víťaz-

stvom, ktoré je pre nich dôleži-
té pri nasadzovaní do predkola 
Slovenského pohára. Zajtra ich 
čaká duel s VKM Stará Ľubov-
ňa, v ktorom, po analýze zápasu 
s Prievidzou, nechcú nič nechať 
na náhodu.

„V každom prípade budeme pro-
ti Starej Ľubovni v pozícii favorita 
a radi by sme sa spoľahli na naše 
prednosti,“ uviedol prešovský 
kormidelník. „Chceme vnútiť sú-
perovi náš spôsob hry, zatlačiť ho 
dobrým servisom a následne ťažiť 
zo vzniknutých protiútokových prí-
ležitostí.“

Súperi z východu Slo-
venska sa navzájom dob-
re poznajú. Stará Ľubov-
ňa sa posilnila o dvoch 
dôležitých hráčov - sme-
čiarov z Volley Teamu 
Bratislava, Milana Hriňá-
ka a Mateusza Medrzyka. 
Ich príchodom vzrástla 
sila hostí, čo potvrdili 
svojím prvým extrali-
govým víťazstvom tejto 
sezóny nad Trenčínom. 
„Hráči Starej Ľubovne ne-
majú čo stratiť, budú hrať 
bez zábran,“ vysvetľuje 
kouč domácich. „O to je 
ich pozícia výhodnejšia. 
My však veríme, že sa pre-
sadíme vyrovnaným a ko-
lektívnym výkonom, ktorý 

sme doteraz v domácom prostredí 
počas celej základnej časti podá-
vali.“

Začiatok zápasu naplánovaný 
na 18. hodinu, tradičným de-
jiskom je hala Prešovskej uni-
verzity. Diváci si určite prídu na 
svoje: Jeden z nich tradične získa 
v tombole na víkend osobné auto 
Hyundai i40 kombi od spoločnos-
ti Motor-Car Prešov. Auto bude 
počas zápasu vystavené v areáli 
univerzitnej haly. Sponzorom 
zápasu je Tratec – geologický 
prieskum.

Foto: Viktor Zamborský
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Vám všetkým
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Nech slnko stále 
krásne svieti
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Na Vianoce 
šťastie, lásku, 

pohodu

Adrián Mikloš

Všetko zlé nech 
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Veľa, veľa, 
veľa lásky 
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