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Začal sa doteraZ najväč-
ší štrajk na slovensku. uči-
telia vyšli do ulíc a tak sa 
brány takmer všetkých škôl 
na neurčito Zatvorili. odbo-
rový ZväZ stanovil miesto 
konania štrajku iba v troch 
miestach, bratislave, banskej 
bystrici a košiciach. učitelia 
Z celého východu preto vče-
ra cestovali objednanými 
autobusmi do centra diania, 
na hlavnú ulicu v košiciach. 
nechýbali ani prešovčania.

Prišli takmer 
všetci...
Oficiálny začiatok štrajku bol sta-

novený na desiatu hodinu ráno, ale 
prenikavý zvuk píšťaliek, bubno-
vanie a výkriky sa ulicami ozývali 
už oveľa skôr. Pred Dolnou bránou 
v Košiciach sa zišla inteligencia 
východného Slovenska z najrôz-
nejších krajov. Nad davom ľudí 
sa vynímali tabule s názvami škôl 
a okresov. Najväčšie zastúpenie 
mali pedagógovia z Košíc a Prešo-
va, ale nechýbali ani učitelia z Rož-
ňavy, Michaloviec, Gelnice, Spišskej 
Novej Vsi a iných miest. Predpokla-
daný odhad účastníkov priamo na 
štrajku bol okolo dvoch tisíc. „prišli 
sme štrajkovať preto, lebo nám 
lezie na nervy táto neúnosná 
situácia v školstve a za dvadsať 
rokov tu nikto nič neurobil. kto-
rákoľvek vláda bola pri moci, tak 

nás len odkladali. som presved-
čená, že to, ako sú učitelia ohod-
nocovaní, je nepostačujúce. 
naša práca je podhodnotená. to, 
čo dostaneme, je vyslovene al-
mužna. učiteľ si zaslúži viac z po-
hľadu spoločenského a tiež aj 
z pohľadu do budúcnosti. sme to 
my, kto vychováva budúce gene-
rácie a pokiaľ sa o to nebudeme 
starať, dopadneme zle,“ povedala 
pre Prešovský večerník učiteľka Ka-
tarína Lacková z košickej Strednej 
priemyselnej školy. 

Nie je to len 
o platoch!
Vyburcovaný dav súhlasne pri-

kyvoval jednotlivým prejavom, 
ktoré predniesli zástupcovia z ma-

terských, základných, stredných 
a vysokých škôl. Zanietene podpo-
roval požiadavky prednesené vlá-
de a kričal, že tentoraz to nebudú 
oni, kto ustúpi, aj keby mali školy 
ostať zatvorené. „naše požiadav-
ky sú: desať percent do tarifných 
platov pedagogických, nepe-

dagogických a odborných pra-
covníkov všetkých typov škôl. 
podporujeme, aby sa napĺňalo 
programové vyhlásenie vlády 
v oblasti školstva, aby bolo naše 
postavenie na úrovni ostatných 
vyspelých štátov. očakávame, že 
vláda bude systémovo zvyšovať 
finančné zdroje na školstvo tak, 
aby bol do konca ich volebného 
obdobia porovnateľný s inými 
vyspelými štátmi európskej únie 
minimálne šiestimi percentami. 
očakávame, že vláda upraví sys-
tém odmeňovania zamestnan-
cov,“ predniesla požiadavky Ingrid 
Gamcová, organizátorka protestu 
v Košiciach. 

Františka Šáryho, podpredsedu 
odborového zväzu školstva, sme 
sa opýtali, či si myslí, že učitelia vy-
riešia svoju situáciu práve štrajkom: 
„veríme, že na ďalších rokova-
niach s vládou dosiahneme spl-
nenie našich požiadaviek. štrajk 



téma 3www.povecernik.sk

bol ohlásený ako neobmedzený, 
pokiaľ sa s predstaviteľmi vlády 
nedohodneme, tak budeme po-
kračovať. školy zatiaľ ostávajú 
zatvorené.“ Napriek veľkému od-
hodlaniu v tvárach pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov 
však mnohí z nich priznali, že pe-
niaze v školstve nie sú a tak skoro 
ani nebudú, takže je dosť pravde-
podobné, že odbory sa s vládou 
dohodnú na kompromise. 

„som tu preto, lebo bojujem 
za seba, bojujem za to, aby to 
fungovalo lepšie. svoju prácu si 
cením, obetovala som jej všetko 
v čase, keď ostatní už mohli zará-
bať. bojujeme aj za vyššie platy, 
ale aj za to, aby bolo školstvo viac 
financované. učitelia by zo svo-
jich nízkych platov nemali doto-
vať školstvo. to znamená, že by 

sme si sami nemali nosiť papie-
re na rozmnožovanie, kupovať 
ceruzky a perá, lepidlá a ďalšie 
iné pomôcky, ktoré k našej práci 
neodmysliteľne patria,“ opísala 
zúfalú situáciu v školstve učiteľ-

ka Katarína L. zo základnej školy 
z Prešova. „naše školy sú v dezo-
látnom stave. riaditelia nemajú 
finančné prostriedky ani na to, 
aby vykonávali údržbu, nieto 
aby niečo nové spravili. všetko 
sa len pláta a pláta,“ dodala.

Východ je 
najlepší
Organizátori protestu spojili 

svoje sily a podporovali vyburco-
vaný dav vyhlásením, že východ 
je najlepší, lebo najviac učiteľov 
sa do štrajku zapojilo práve tu. Za 
materské a základné školy to bolo 
viac ako osemdesiat percent, za 
stredné školy približne sedemde-
siatpäť percent a štrajk podporili 
všetky vysoké školy východného 
Slovenska. 

„Za prešovský kraj sa do štraj-
ku zapojilo cez dvestodvadsať 
škôl. Za samotný prešov to bolo 
päťdesiatsedem základných 
a materských škôl, samozrejme, 
pridali sa aj základné umelecké 
školy a centrum voľného času. 
čo sa týka počtu zamestnancov, 
štrajkuje cez osemdesiat percent 
zamestnancov základných škôl. 
Za stredné školy je to približne 
sedemdesiat percent zamest-
nancov. do štrajku sa zapojila aj 
prešovská univerzita a na dnes 
sú tu aj jej predstavitelia,“ po-
skytla presné čísla Darina Nagyová, 
predsedníčka krajskej rady združe-
nia základného školstva pre Pre-
šovský kraj. 

„náš protest nie je len o pla-
toch, snažíme sa riešiť situáciu 
v celom školstve. v takejto po-
dobe totiž naše školstvo nepre-
žije. najmä na východe nemá 
žiadny učiteľ priemerný plat 
osemsto eur, ako to médiá skres-
ľujú. priemerný plat učiteľa je na 
hrane šesťsto eur. to je žalostne 
málo. veď máme byť inteligencia 
tohto národa!“ povedala Prešov-
skému večerníku Erika Hagovská, 
predsedkyňa rady odborové zvä-
zu v okrese Rožňava. Nespokojní 
učitelia očakávajú ďalšie rokovania 
s predstaviteľmi vlády a minister-
stva financií a sú pripravení štrajko-
vať aj naďalej. 

Viera Hrabovská
Foto: Viktor Zamborský 
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Striebro
za Prešovský
večerník!
V dnešnej dobe  je striebro a zlato tou najlepšou  investíciou. My vám ho 
v spolupráci so spoločnosťou YOPI ponúkame! 
Vďaka nám môžete vyhrať uncovú mincu investičného striebra (1 oz/31,1 
g). Žrebovať budeme každé dva týždne. Čo k tomu po-
trebujete? Zaslať nám na adresu redakcie aspoň tri 
kupóny s rôznymi dátumami a budete zaradení 
do žrebovania, ktoré bude opäť o dva týždne.
Meno výhercu Emília Mikitová, Potočná 40, 
Prešov
Meno ďalšieho šťastného výhercu 
sa dozvieme 11. decembra. 
Vystrihnuté kupóny posielajte do  
7. decembra.

27.11.
2012

Prešovské sídliska sú v bežný pracovný 
deň už hneď z rána veľmi čulé. Deti ute-
kajú so školskými taškami na autobus, 
alebo za spolužiakmi ponáhľajúcimi sa 
do školy. Včera to však bolo úplne ináč. 
O päť minút osem pred školami a škôl-
kami nikto nestál. Deti ostali doma, ich 
učitelia sa pridali ku kolegom štrajkujú-
cim v Košiciach. 

Na Jurkovičovej ulici sídli najväčšia ma-
terská škola v meste. Aj tá  bola včera 
prázdna.  Našli  sme  tam  jedine  jej  ria-
diteľku  a  niekoľko  nepedagogických 
zamestnancov.  „Ja som sa rozhodla 
ostať v škôlke preto, lebo dezinfor-
mácie sú najhoršie informácie,“  po-
vedala pre Prešovský večerník Monika 
Imrichová,  riaditeľka  Materskej  školy 
na  Jurkovičovej  ulici.  Všetky  pedago-
gické    zamestnankyne,  okrem  tých, 
ktoré boli objednané k lekárovi, nastú-
pili do autobusu. „Vybavili sa krikľa-
vými šiltovkami, ktoré používame, 
keď niekde ideme s deťmi, majú aj 
logo školy, nech nás je poriadne vi-
dieť,“ hovorí riaditeľka.
Do škôlky včera neprišlo žiadne dieťa. 
Rodičia boli o štrajku vopred informo-
vaní aj vedením. „Komunikujem s ro-
dičmi mailom. A o situácii ich budem 
aj naďalej informovať,“ konštatovala 
riaditeľka  a  dodala  tiež  aj  svoj  postoj 
k školskému štrajku. „Mnohí z nášho 
kolektívu sú živiteľmi rodín. Máme 
strach, že štrajk nie je dobre nača-
sovaný. O mesiac sú Vianoce. Jed-
noducho už sa však nedá cúvnuť. 
Bojujeme.“

Včera ráno bolo pred školami pusto. 
O deti sa postarali aj babičky

V okolí škôlky sa včera hralo aj niekoľko 
škôlkarov,  ale  bez  učiteľského  dozo-
ru.  „Ostala som s vnučkou doma,“ 
prezradila  Mariana  M.  „Dcéra s man-
želom pracujú v súkromnej firme, 
s dovolenkou to nemajú najľahšie. 
Čo už. Ja som im k dispozícii vždy, aj 
keď je vnučka chorá, alebo keď ma 
jednoducho potrebujú,“ povedala 
nám sympatická dôchodkyňa.  Iný ná-
zor mala vedľa stojaca mamička s dvo-

ma  deťmi. „Nedávno som nastúpila 
do práce po materskej. Starí rodičia 
ešte tiež pracujú. Starší syn chodí na 
základnú školu, dcéra do škôlky. So 
štrajkom však stotožnená nie som. 
Platím za to, že moje dieťa je v ma-
terskej škole, teda počítam s tým, 
že za každých okolností bude mať 
zabezpečenú starostlivosť. Dúfam, 
že štrajk nebude zbytočný, keď už 
si to najviac odnesieme my, rodičia,“ 

vysvetlila  svoj  postoj  nespokojná  ma-
mička. 

Zatvorená  bola  včera  aj  jedna  z  naj-
väčších  škôl  na  Slovensku,  ktorá  sídli 
na ulici Československej armády. Nav-
števuje ju 995 detí a pracuje tu stovka 
zamestnancov. Riaditeľka školy Ľubica 
Kohániová pre TASR uviedla, že k štraj-
ku  sa  nepridalo  12  zamestnancov, 
pričom väčšina z nich je nepedagogic-
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Park kultúry 
a oddychu na 

decembrové dni 
ponúka:

7.12.2012 o 19. hodine v kine Scala 
Koncert Honzu a Franta Nedvědovcov 
s kapelou
pri príležitosti 40. narodenín ich folkovej skupiny Brontosauři

10.12.2012 o 19. hodine v kine Scala 
RetroACT EXperience BOSORAK TOUR 2012
Martin Valihora – bicie, Oskar Rózsa - basová gitara, Eugen Vizváry 
– klávesy

15.12.2012  o 19. hodine v kine Scala 
BEATLES  VIANOCE  2012
(The Backwards – najlepší Beatles Revival Band na svete)
Zažite  fantastickú atmosféru 60. rokov na vlastnej koži so skupinou   
THE BACKWARDS a najväčšími hitmi  legendárnych The Beatles. 
Po skončení koncertu sa uskutoční autogramiáda.

11.12.2012 o 19. hodine  PKO-ČIERNY OROL  
10. ADVENTNÝ KONCERT CAMERATY ACADEMICA A JEJ HOSTÍ
Koncert k 85. výročiu narodenia Milana Nováka a k 25. výročiu založenia 
komorného orchestra PU v Prešove Camerata academica 
Camerata academica – umelecký vedúci a dirigent Karol Medňanský 
Milan Novák (*1927) a ďalší skladatelia 
Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby IHVU FF PU 
v Prešove

10.12.2012 o 18. hodine  – Veľká Scéna DJZ 
Šarišan - Spirit of Slovak Folk
Premiérový program pri príležitosti 45.výročia založenia súboru 
s názvom 
Z valašečku za dražečku... Program je spojený s krstom nového CD: 
Hore, Hore, Pastuškove.

kých. „Vytvorili sme takzvaný kontakt-
ný bod pre žiakov  1. – 3. ročníka našej 
školy, v prípade, že by rodičia mali váž-
ny problém s ich umiestnením. Od rána 
sme tu však nemali ani jednu takúto 
žiadosť zo strany rodičov,“  povedala 
Kohániová. Pre žiakov dnes zostali zatvo-
rené aj brány ZŠ Važecká na sídlisku Šváby 
v Prešove. Do štrajku sa zapojilo vyše 80 
percent všetkých pracovníkov, v škole ich 
zostalo len asi sedem. „Štrajkový výbor 
funguje na škole počas celého týždňa, 
každý deň máme zabezpečenú poho-
tovosť. Štrajk u nás je neobmedzený, 
budeme čakať do odvolania,“ povedal 
podpredsedníčka  základnej  odborovej 
organizácie Irina Zelinková.
Do  štrajku  zamestnancov  školstva  sa 

včera  masovo  zapojili  aj  stredné  školy 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Prešovské-
ho  samosprávneho  kraja.  Štrajkovala  aj 
časť zamestnancov Spojenej školy Tarasa 
Ševčenka v Prešove, ktorá je jedinou ško-
lou na Slovensku s vyučovacím jazykom 
ukrajinským. Riaditeľ školy Igor Andrejčák 
konštatoval, že do protestu sa nezapojilo 
všetkých 28 zamestnancov. Z 19 učiteľov 
však štrajkuje 17.  
Štrajkujú  aj  učitelia  Gymnázia  J.  A. 
Raymana.  Na  plote  školy  včera  ráno 
visel  transparent  ŠTRAJK.    Kedy  si 
študenti zasadnú do lavíc? Odpoveď 
na túto otázku je asi tou najťažšou... 

 (msch, tasr)
Foto: V. Zamborský
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Žiadna zmena, aj v tomto roku si nákup 
darčekov nechávame na poslednú chvíľu!

A máme ich tu!  Čas nakupovania darčekov, pečenia voňavých koláčikov, veľkého upratovania. Možno 
si v tej chvíli niektorí povedia, že na nákupy je ešte dosť času. No sú aj takí, ktorí so zháňaním darčekov 
začínajú už v jeseni. A čo vy, ako ste na tom?

Vladimíra Falatová 
(predavačka): 
- Darčeky nakupujem najradšej pre seba, ale nie. 
Nakupujem ich na poslednú chvíľu skôr v cen-
tre mesta, pretože nemám rada veľké nákupné 
strediská. 

Tomáš Ňachaj 
(študent): 
- Patrím k tým, ktorí nakupujú na poslednú chví-
ľu, ale sebe nakupujem v predstihu.

Matej Nosek 
(študent): 

- Ja nakupujem na poslednú minútu, úplne na 
poslednú chvíľu, a tak to potom aj vyzerá.

František Stajanča 
(vodič):
- Nakupujem darčeky veľmi tesne pred Vianoca-
mi iba pre najbližšiu rodinu.

Alžbeta Vargová 
(študentka):
- Darčeky kupujem v predstihu, ale ak ma niečo 
ešte zaujme, tak to kúpim aj tesne pred sviatka-
mi.

Marek Kotuľák 
(študent): 
- Väčšinou mám plán, že ich kúpim skôr, ale nie 
vždy sa mi to podarí. Potom to dopadne ako u 
väčšiny kupujúcich a kúpim nejakú somarinu. 

Text a foto: Lýdia Tkáčová
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Pre Päťstosedemdesiatti-
síc žien a viac ako tristode-
väťdesiatdeväťtisíc detí na 
slovensku je domov mies-
tom, v ktorom sa denne obá-
vajú o svoje zdravie a život. 
je to aj výsledok toho, že 
tolerujeme akúkoľvek for-
mu násilia Páchaného na 
ženách a ich deťoch! keď sa 
ženy rozhodnú vyhľadať 
Pomoc a rozPrávajú svoje 
skúsenosti s násilím, často 
sa stretávajú so zľahčova-
ním, sPochybňovaním a ob-
viňovaním. v nedeľu sa Pre-
šovčania PriPojili k zvyšku 
euróPy a „vyPískali násilie“ .

Kampaň 16 dní aktivizmu pro-
ti násiliu páchaného na ženách je 
iniciatívou na jeho zastavenie. Táto 
kampaň je príležitosťou prelomiť 
mlčanie a hovoriť o násilí pácha-
nom na ženách. Viac ako pol milióna 
žien na Slovensku zažíva násilie od 
svojho partnera. Kampaň má me-
dzinárodný rozmer. Jej zakladateľky 
si za začiatok kampane vybrali 25. 
november (Deň boja proti násiliu na 
ženách) a za koniec 10. december 
(Medzinárodný deň Ľudských práv). 
Do slovenskej kampane sa zapojilo 

aj prešovské záujmové združenie 
žien MyMamy. „keďže aj Prešov 
je súčasťou civilizovanej európy, 
som veľmi rada, že sa aktívne aj 
vďaka našej organizácii zapája do 
kampane 16 dní aktivizmu pro-
ti násiliu páchanému na ženách, 
ktoré sa organizuje vo všetkých 
civilizovaných krajinách. už druhý 

rok sme súčasťou 
siete slovenských 
organizácií, ktoré 
sa podieľajú na 
zviditeľnení tejto 
témy. chceli sme, 
aby bolo tému 
počuť, preto bola 
zvolená forma vy-
pískania násilia,“ 
uviedla Apolónia 
Sejková, štatutárka 
združenia. Upozor-

nila tiež na fakt, že miera tolerancie 
násilia páchaného na ženách je v na-
šej spoločnosti stále vysoká. „naj-
častejšou otázkou ľudí je, prečo 
sa ženy k zneužívateľom vracajú. 
obvyklý názor je, že im násilie ne-
vadí, že si ho svojím spôsobom aj 
zaslúžia, bez vetra sa predsa ani 
lístok nepohne... často sú naše 

klientky obviňo-
vané, že si za to 
môžu samé,“ skon-
štatovala smutnú 
realitu. Vysvetlila 
tiež, že ľudia často 
nechápu, že ženy 
k zneužívateľovi 
viažu aj iné dôvo-
dy. Okrem lásky sú 
väčšinou ekono-
mického, sociálne-
ho a kultúrneho 
charakteru. „ženy 
sa boja odísť, 
boja sa toho, ako 
sa bude na nich 
spoločnosť poze-
rať. ekonomické 

dôvody sú tie, že ak ide o ženu, 
ktorá má nízke vzdelanie, je viac-
detná, dlhodobo nepracovala, tak 
má veľký problém, najmä v našom 
regióne, nájsť si prácu či bývanie. 
mnohokrát pri odchode zohráva 
úlohu aj otázka viery.“

V nedeľu bol v priestoroch ob-
chodného centra aj infostánok, 
v ktorom dobrovoľníci informovali 
o celosvetovej akcii a o postoji sveta 
voči násiliu. Ako dobrovoľníci sa do 
akcie zapojili študenti sociálnej prá-
ce a teológie z neformálnej skupiny 
Smile. „nie je to prvýkrát, čo sa zú-
častňujeme takejto akcie. Pomá-
hame nielen záujmovému združe-
niu žien mymamy, ale aj mnohým 
ďalším združeniam. okrem toho, 
že je to najlepšia prax, človek sa 
stane citlivejším. chodíme do 
detských domovov, domovov pre 
seniorov aj krízových centier,“ po-
vedala pre Prešovský večerník Ivana 
Krišáková, dobrovoľníčka. 

Okrem zorganizovania verejné-
ho zhromaždenia sa ZZŽ MyMamy 
zapája do kampane aj preventív-
nymi stretnutiami s mladými na 
stredných školách. Vo všeobecnosti 
sa o túto tému začalo v poslednom 
období zaujímať čoraz viac ľudí. 
„o násilí sa hovorí viac. konkrét-
ne aj v Prešove je to lepšie. stalo 
sa nám, že nás oslovujú príbuzní 
a známi žien, u ktorých odpozo-
rovali ten problém. konzultujú to 
s nami, čo sa dá robiť. my im však 
vždy musíme povedať pravdu, čo 
to všetko obnáša. hlavne, že mu-
sia prejsť trestnoprávnym kona-
ním a mnohokrát do toho musia 
zapojiť aj deti, to mnohých odrá-
dza...všetkým ženám, ktoré sa tak 
rozhodnú, však vieme sľúbiť, že sa 
tým dá prejsť. Pravdivo im hovo-

ríme, že sa ich ekonomická situá-
cia zhorší. napriek tomu mnohé 
klientky hovoria, že sú šťastné, 
a ten krok, ak by museli, by urobili 
znova,“ uzavrela Apolónia Sejková. 

Michaela Schifferová

Vedeli ste?
Na Slovensku nemáme 

žiadnu národnú špeciali-
zovanú krízovú telefonickú 
linku pre ženy zažívajúce 
násilie. Špecializovaných po-
radenských centier, ktoré pri 
práci so ženami vychádzajú 
z rodového a ľudsko-práv-
neho vnímania násilia pá-
chaného na ženách v súlade 
s tým, ako to definujú mnohé 
medzinárodné dokumenty 
a odporúčania, máme na Slo-
vensku päť. Z toho vyplýva, 
že podľa minimálnych štan-
dardov Rady Európy nám na 
Slovensku chýba štyridsať-
päť špecializovaných pora-
denských centier. V otázke 
bezpečného ubytovania pre 
ženy zažívajúce násilie a ich 
deti máme šesťdesiat miest 
v špecializovaných zariade-
niach, ktoré sú porovnateľné 
s Bezpečnými ženskými do-
mami v Európe, chýba nám 
teda 459 takýchto miest pre 
ženy a deti na Slovensku.



publicistika8 www.povecernik.sk

Zdá sa, že moderná hudba 
je dnes najžiadanejšia. ale 
čo tá ľudová? dokážu sa jej 
tvorcovia udržať na hudob-
nej scéne? Podľa ľuba šebe-
ja Z kaPely kandráčovci sa 
k ľudovej hudbe dá dostať 
Práve aj ceZ tú modernú. beZ 
Prelínania žánrov by to vraj 
nešlo. vie, o čom hovorí, veď 
ročne majú Priemerne sto-
tridsať koncertov!

Prešovský večerník oslovila s tipom 
na Ľuba čitateľka Ľudmila Šebejová. 
Priezvisko sa síce zhodovalo, ale že 
ide o jeho mamu, nám prezradil sa-
motný cimbalista. „teší ma, že tento 
denník má takúto zaujímavú rubri-
ku, v ktorej môžu spolupracovať aj 
čitatelia. tip na mňa napísala moja 
vlastná mama. ďakujem jej za to. 
je to asi preto, že nie sme spolu 
často. veľmi rada chodí na koncer-
ty, kde účinkujem a dá sa povedať, 
že v Prešove za posledných vyše 
dvadsať rokov nevynechala ani 
jeden koncert. úprimne jej za to 
ďakujem.“

O Ľubovi je známe, že je hudobným 
pedagógom, multiinštrumentalis-
tom, aranžérom ľudových piesní, au-
torom scénickej hudby či hudobným 
režisérom. Venovať sa len jednej sfé-
re je preňho priam nemožné. „Počas 
svojej hudobnej kariéry som mal 
možnosť pracovať aj v iných oblas-
tiach hudby. je pravdou, že každá 
z nich je zaujímavá, ale nemožno 
ich robiť samostatne. všetky sa 
vzájomne prelínajú. veľmi ma baví 

komponovanie alebo aranžovanie 
hudby, tiež práca hudobného reži-
séra, ale na druhej strane si neviem 
predstaviť život bez toho, aby som 
si nezahral na nejaký hudobný 
nástroj. Pri vyučovaní žiakov je to 
podobné, aj tu človek naberá skú-
senosti, ktoré neskôr môže použiť 
v iných spomínaných oblastiach. 
je tu potrebná kreativita a pri-
znám sa, že keby som mal robiť iba 
v jednej sfére, bolo by to pre mňa 
jednotvárne.“

Koníček 
povolaním
Ľubo Šebej pôsobil už vo via-

cerých folklórnych súboroch ako na-
príklad vo folklórnom súbore Šarišan, 
Karpaťanin, Torysa, Šarišanček a iné. 
„hudba ma priťahovala od malič-
ka. už počas štúdia huslí na ľudo-
vej škole umenia som sa prvýkrát 
stretol s touto hudbou v detskom 
folklórnom súbore šarišanček, kde 
ma očarili aj rôzne iné hudobné 

nástroje. samozrejme, že som sa 
zaujímal aj o modernú hudbu, ale 
z časových dôvodov som sa mohol 
rozhodnúť iba pre jeden koníček.“ 
V ostatných spomínaných súboroch 
pôsobil počas strednej a vysokej ško-
ly. Ako vraví, jeho koníček, hudba, sa 
mu stali neskôr povolaním, a pôsobil 
ako učiteľ na základnej umeleckej 
škole. A napokon natrvalo zakotvil 
u Kandráčovcov. „v tomto období 
som hrával s kolegami, hudobník-

mi z folklórneho súboru aj v zmen-
šenej zostave a jednou z nich bola 
aj hudba, ktorú sme si pomenovali 
podľa jej primáša ondreja kandrá-
ča. takže som sa stal jej spoluza-
kladateľom.“ V súčasnosti má ľudo-
vá skupina za sebou rôzne úspechy, 
ktoré ich podľa Ľuba povzbudzujú, 
ale zároveň zaväzujú k zodpovednos-
ti voči poslucháčom a divákom. „hrať 
v štvorčlennej zostave pred sto, ale 
aj niekoľko tisícovým publikom 
na živo je určite adrenalín. tam sa 
nedá ‚skryť sa‘ za niekoho. keď za 
náš koncert diváci poďakujú po-
tleskom, môžem si povedať, že to, 
čo robím, má nejaký zmysel.”

Základy od 
učiteľov - 
a potom sám
Ľubo sa netají tým, že hrá na via-

cerých hudobných nástrojoch. Myslí 
si, že každý z nás má v sebe vlohy na 
niečo iné. Otázne však je, či dôjde aj 
k ich rozvoju. „ja som svoj talent 
pre hudbu zdedil, ale zároveň som 
ho aj rozvíjal, a to hlavne preto, že 
som sa zaľúbil do zvukov hudob-
ných nástrojov. na väčšinu z nich 
som dostal základy od rôznych 
učiteľov a ďalej som sa učil sám.“ 
Najskôr študoval hru na husle, neskôr 
sa učil hrať na viole, gitare, kontra-
base, bassgitare, klavíri, keyboarde 
či akordeóne. „okrem toho, pri hre 
používam aj množstvo rôznych 
perkusií alebo špeciálnych hu-
dobných nástrojov ako ústna har-
monika, drumbľa a podobne. no 
kráľom medzi nástrojmi je pre mňa 
cimbal.“

Bez prelínania 
žánrov by to 
nešlo
Mnoho mladých sa orientuje pre-

dovšetkým na modernú hudbu. 
Otázkou teda je, či sa ľudová hudba 
dokáže dnes presadiť. Podľa Ľuba je 
ale jedno, akú hudbu počúvame, no 
má slúžiť na to, aby nás potešila. „vo 
svete je veľa vynikajúcich hudob-
níkov, ktorí nie sú známi, a to len 
preto, že nás niekto rozdeľuje na 
väčšinový a menšinový žáner. aj 
cez modernú muziku sa dá dostať 
ku klasickej alebo ľudovej hudbe. 
každý hit musí byť niečím zaují-
mavý a bez prelínania štýlov by 
to nešlo.“ Nadaný cimbalista nie je 
zástancom toho, že ľudová hudba 
musí ostať rovnaká, aká bola pred 
mnohými rokmi. „hudba má svoj 
vývoj, ktorý je nekonečný. ja mám 
obľúbené naozaj všetky žánre, ale 
musia byť zahrané kvalitne. takis-
to by si mali poslucháči vybrať tiež 
to, čo sa im páči. orientovať sa iba 
na jeden smer je akoby ste čítali 
dookola iba jednu knihu.“ Osobne 
je rád, že vidí stále viac fanúšikov ľu-
dovej hudby Kandráčovcov. Dokonca 
ide o rôzne vekové kategórie. „to je 
pre nás, hudobníkov, ohodnotenie 
alebo známka za náš výkon. s kan-
dráčovcami koncertujem priemer-
ne stotridsaťkrát v roku na slo-
vensku aj v zahraničí. okrem toho 
si rád zahrám aj na súkromných 
oslavách alebo koncertoch so svo-
jimi žiakmi,“ vraví Ľubo Šebej a ďalej 
dodáva, že z práce, ktorú robí, má veľ-
mi dobrý pocit. „teším sa z každého 
úspechu, ktorý sa mi podaril a nie-
len v hudbe, ale aj v živote. okrem 
svojej práce som taktiež manželom 
a otcom rodiny, a to považujem za 
svoj úspech v živote. bez nich by to 
nešlo.“

Drahomíra Semanová
Foto: archív Kandráčovci

Na fotke zľava Martin /kontrabas/, Ľubo 
/cimbal/, Ondrej /husle/, Milan /akordeón/.

Ľubo Šebej: Cimbal je preňho kráľom.



/1202641/ Predám Škoda Super B, 2.5. TDI. Bližšie 
informácie na t. č. 0919 272 890

/0505136/ Prenajmeme nebytové priestory na 
Sídlisku III - 150 m2 vhodné ako predajňa, kan-
celárie, resp. sklad a výrobné alebo skladovacie 
priestory 300 m2, 650 m2 a 430 m2 na Budovateľ-
skej ul. Prenajmeme pozemok na Sídlisku III - 3600 
m2. Výhodná cena. T. č. 0905 703 708

/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 kan-
celárie. Cena dohodou. Kontakt: 0905 967 886,  
sokratesko007@gmail.com

/1201774/ Prenajmem priestory pri Justičnom pa-
láci v Bratislave (v pasáži, prístup aj z ul. Krížnej aj 
z Hlavnej) o výmere 45 m2. Vhodné ako kancelárie 
a služby. Cena dohodou. Kontakt: 0905 967 886, 
sokratesko007@gmail.com

/1202639/ Dám do prenájmu priestory na Čapa-
jevovej ulici, vhodné na predajňu, sklady a kan-
celárie a 3-izbový byt v RD na Sabinovskej ulici, 
dlhodobo. T. č. 0907 354 049

/1202655/ Ponúkame do prenájmu nebytové 
priestory na Hlavnej 9 v Prešove o výmere 35 m2 + 
priestor pre parkovanie osobných motorových vo-
zidiel so vstupom zo Slovenskej ulice. T. č. 051/77 
34 708, 0915 946 909 do 15. h

/1202300/ Predám rádio s CD prehrávačom na MC 
kazety + dialk. ovládanie funkčné až na tlačidlo 
play na prehrávači kaziet. Cena dohodou. Ďalej 
predám videokameru JVC - GR - AX68 s príslušen-
stvom. Cena len 35 eur. Kontakt: 0949 687 054

/1202303/ Predám mikiny Adidas, Fila, Puma veľ-
mi zachovalé, ďalej predám väčšie množstvo ori-
ginál CD - všehochuť. Cena 4 - 10 eur/ks, CD David 
Guetta - 2 CD, Katy Perry. Kontakt: 0944 927 073

/1202377/ Predám kočiar Quinny, hlboká vanička, 
šport. časť, autosedačka, maxi cosi taška, fusak, 
adaptery, bežné známky používania. Rok výroby 
2007, modrá farba, zachovalý. Cena 140 eur. T. č. 
0905 807 279

/1202584/ Predám novú porcelánovú kávovú sú-
pravu - 6 šálok s tanierikmi - nepoužívaná. Cena 
15 eur. Kontakt: 0944 927 073

/1201772/ Predám pozemok k. ú. Vyšná Šebastová 
o výmere 10 á. Cena dohodou. Kontakt: 0905 967 
886, sokratesko007@gmail.com
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/1202635/ !!!OKAMŽITE PRIJÍMAME!!! Telekom 
v Prešove ihneď prijíma telekomunikačných 
poradcov. Náplň práce je informovanie zákazní-
kov vrámci spustenia vianočných akcií. Požadu-
jeme: komunikatívnosť, flexibilitu, chuť byť mo-
tivovaný. Plat 1000 eur. Zaškolenie, ubytovanie, 
fir. auto. T. č. 0902 553 899

PRÍJEM InzERcIE

Športujete? Obľubujete tenis a chcete sa ho na-
učiť alebo zdokonaliť svoj forehand? Súťažte 
s Prešovským večerníkom a spoločnosťou Dobro, 
s. r. o. o hodinový vstup na tenisové kurty U Ko-
miňara! Čo musíte pre to urobiť? Stačí, ak zašlete 
na adresu Jarková 2, Prešov kupón zverejnený 
v dnešných novinách. Ďalším výhercom je Vero-
nika Michalková, Rumanova 2, Prešov. Výhru si 
môže prevziať v našej redakcii. Blahoželáme!

/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PE-
RODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3, 10 eur. 
V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DO-
VEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982 Lahodný čokoládový 

múčnik s polevou
Ingrediencie: na 4 porcie na cesto potrebujeme 100 g 
polohrubej múky, 225 g horkej kvalitnej čokolády, štip-
ku soli, 200 g cukru, 50 g kyslej smotany, 4 lyžice kakaa, 
1 lyžička vanilkovej arómy, 4 vajcia, 2 lyžičky prášku do 
pečiva, 140 g masla, na ozdobu 50 g bielej čokolády, na 
polevu 150 ml smotany, 275 g horkej kvalitnej čokolády.

Postup: Rúru predhrejeme na 175 °C. Formu s priemerom 
22 - 24 cm vyložíme papierom na pečenie. Čokoládu 
s maslom za stáleho miešania rozpustíme vo vodnom 
kúpeli. Vajcia s cukrom vyšľaháme do peny. Pridáme 
rozpustenú čokoládu s maslom, vanilku a smotanu. Mie-
šame do hladkého cesta bez hrudiek. Nakoniec pridáme 
preosiatu múku, kakao, soľ a prášok do pečiva. Ešte raz 
dobre premiešame. Cesto vlejeme do pripravenej for-
my a vložíme do predhriatej rúry. Lahodný čokoládový 
múčnik pečieme asi 40 minút. Upečený múčnik necháme 

na mriežke vychladnúť. Polevu si pripravíme zo smota-
ny a horkej čokolády, všetko spolu rozpustíme. Polevou 
prelejeme múčnik, posypeme nastrúhanou bielou čoko-
ládou a necháme stuhnúť. Lahodný čokoládový múčnik 
s polevou nakrájame a podávame ku káve. Z cesta mô-
žeme pripraviť aj bábovku či muffiny.

/1101826/ Oprava počítačov aj v byte/firme 
zákazníka. Odvírenie, napojenie internetu, 
nastavenie wifi, preinštalovanie systému, in-
štalácie programov, záchrana dát a mnoho 
ďalších služieb pre Vás a Vaše firmy.

Jantar Slovakia spol. s r. o., 
Ing. Andrej Halaga, 

Tkáčska 2 (Devín centrum), Prešov. 
T. č. 0903 903 880, 

email: obchod@jantar.sk

/1202619/ Stavebná spoločnosť prijme do 
TPP účtovníka/čku na podvojné účtovníctvo. 
Prac min. 10 rokov. Nástup ihneď. Kontakt:  
ekonom@duhaas.sk, t. č. 0910 809 807
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Čo sa dá v Spojených štátoch stihnúť 
za tri týždne? Podľa Mlokov veľa. 
„Do Ameriky sme leteli 23. októb-
ra. Mali sme naplánovaných päť 
koncertov. Ani sa nám nesnívalo, 
čo všetko zažijeme. Stretli sme sa 
so skvelými ľuďmi, ktorí sa o nás 
postarali a mnoho Prešovčanov 
sa pričinilo o to, že sme vôbec do 
Ameriky išli. Medzi nimi bol aj Ma-
rek Šoltis, Vlado Škurla, Milan Ko-
bulský a ďalšie dobré duše.“

Z tejto, doslova dobrodružnej cesty, 
sa  kapela ešte stále spamätáva. Mloci 
si cestou do Ameriky splnili svoj veľký 
sen. „Cestovali sme, Bohuš, Vlado, 
Fando,   fotograf a kameranam  Igor 
Demján, zvukár Tony Guman a ja,“ 
predstavuje osadenstvo „zájazdu“ 
Žojco. K Spojeným štátom má o nie-

Mlokov za veľkou mlákou 
prenasledovala ničivá Sandy

čo horší vzťah jediný z členov, Vlado 
Kavulič: „Išiel som do tej škaredej 
Ameriky s tým, že musím vyskúšať 
hnusné americké pivo, bolo ako 
keby som pil drožďovú sódu.  Kávu 
som ovoňal,  meltu máme oveľa 

lepšiu. Hamburger som zjedol celý, 
lebo som bol hladný, ale chutil ako 
z pokazeného hovädzieho mäsa. 
To všetko som  nakoniec zavŕšil 
hotdogom a ten ma sklamal, lebo 
bol výborný.“

Prvý koncert čakal Mlokov v Cle-
velande, v komunitnom centre 
pri kostole. „Atmosféra bola vy-
nikajúca, tak ako na všetkých 
ostatných koncertoch, ktoré 
sme v Amerike odohrali. Skoro 
na všetky koncerty chodili naši 
krajania.  Slováci, zvlášť východ-
niari, Česi, Poliaci. Niekde, kde 
to bolo klubovejšie, tak prišli len 
naši. Na niektorých koncertoch 
boli aj Američania. Tí, aj keď ne-
rozumeli, stačila im muzika,“ ho-
vorí o zážitkoch  Žojco Havadej. 

Mlokom bolo jasné, že do Ameri-
ky neprišli v najlepšom termíne. 
Všetci už len s napätím čakali, kedy 
dorazí hurikán Sandy. Našťastie, 
druhý koncert v Chicagu  vyšiel 
podľa plánov. „Koncertovali sme 
v bývalej českej reštaurácii, vyše 
sto rokov ju vlastnili Česi. Chodil 
tam hrávať karty Al Capone,“ pre-
zradil Žojco Havadej. 

Keďže New York už pustošil huri-
kán, Mloci či už chceli alebo nie, 
museli si svoj pobyt v Chicagu pre-

Na americké turné sa vybrala 
prešovská skupina Mloci. 

V pätách im bol ničivý hurikán 
Sandy, ale ani to ich nezasta-

vilo. Potešili všetkých rodákov 
a dokonca „šalene vichodňa-

re“ ohúrili aj Američanov.

Ide sa za veľkú mláku!

Koncertovali v kostole

Mloci, Alcapone a Sandy
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Mlokov za veľkou mlákou 
prenasledovala ničivá Sandy

na muki ľabdac, spľitac dva na tri – hlúpo, bláznivo 
rozprávať
spravjac śe – dokazovať svoju pravdu, presvedčovať
na oči virucovac – vyčítať
zdirgnuc śe – zaraziť sa 
obrušovac śe, pisk oduľovac – hrubo sa ozývať, pysk 
vystavovať
odukalec – nevrlý, hrubý človek
Na muki ľabdal, spľital a ona muśela sluchac. Darmo śe 
mu spravjala, tag i tag vihvarala, ňimala uňho viri. Obru-
šoval śe, pisk na ňu oduľoval, odukalec jeden! Na oči mu 
virucila, že macir zbil, aľe un śe aňi ňezdzirgnul...

trančir-drancir – ničiteľ
čirip – črep
naraźe – raz-dva, hneď
Šak to trančir-drancir dze bul 

na śvece, daj mu poradnu vec 
do ruki, ta z ňej naraźe čirip!

ňezľudni, ňeprijazni, ňefaj-
ni človek – neľudský, nezho-
vorčivý, odporný
samsvuj – sebec
To bul bars ňezľudni, ňepri-
jazni, ňefajni človek, taki 
samsvuj, to z ňim ňebulo aňi 
do hvari, aňi do pari.

prisc do prikladu – skoro až 
do bitky
Tag me s piskom urval, tag 
me dopik, že  ňefigeľ mi z ňim 
bulo prisc do prikladu. Ňech-

cel bi som z ňim prisc do prikladu, bo bi som śe ňestri-
mal a jednu mu vical.

ňezdobački – nenazdajky
zdobaric, natparic – naďabiť, natrafiť
nagabovac – popadať, na chuť /šmak/ prichodiť
ochvat – boľačka
Calkom ňezdobački som ho zdobaril, natparil, jag 
mi ženu duśil, ta som śe ku ňemu obezval – ta co, 
kamarat, ce nagabuje, šmaki ci priśľi na moju ženu, 
ta ti dajaki bars zachcivi, ta ľem že bi śi s teho britki 
ochvat ňedostal! 

štond – stav
Eśči me stac /eśči som f stave/, eśči som štond 
za jednu ľubosc jedne čižmi kupic! Taka haňba, 
jeho ňebulo stac temu dzifčecu jednu chustečku 
kupic?

grondaľ – hrubina
bičkoš, zbitňik – bitkár
plankovec – surový bukový kyjak
dukirovac – patriť, zaslúžiť si
vidriľic – vysotiť
kozla, kopanki vivracic -  horeznačky vyvrátiť 
/skopirdac, skoprdať/
Grondaľe, bičkoše, najvekše zbitňici ho dostaľi do 
harsci, ech, dostal ten bundu a s plankofcom, šag 
mu to dukirovalo, potom ho vondzverami vidriľi-
ľi, ľem tak kozla /kopanki/ zvivracal.

priškapic – prísť do cesty, pritrafiť
škapa škamrava, briduľa, hiďa – ohyzda ohy-
zdná, pačmaga
Na frajovaňu času ňimal, ta co śe mu na perši 
raz priškapilo, za ženu vźal – škapu škamravu, 
aľe bohačku! Jak śľepej kure i škamravej śe priš-
kapi šumni muš. Rozdźaveni, piski ma škamrave, 
aňi zaśvet bi som ho ňepobośkala!

tremcec – triasť sa
kotvaśic śe – dýmiť a nehorieť
ceplo vismirdac – vyvetrať

Pokračovanie nabudúce...

NNajpreukaznejším dôkazom 
a dokladom princípu stvoren-
stva v rozmanitosti sú, vlastne 

už len boli, nárečia. No pri dnešnom 
cieli života iba dobre sa mať, nastáva 
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len 
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej 
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslo-
vesnými staťami.

Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany

dĺžiť. Manhattan bol hore nohami. 
Metro bolo zaliate vodou, nebol 
benzín. „To, čo po sebe zanechal 
hurikán, bolo strašné. Zváľané 
stromy opreté o strechu, nebo-
la elektrina. Ľudia stáli niekoľ-
ko hodín v radoch na pumpe. 
Báli sme sa, že sa ľudia na náš 
koncert nedostanú... Púšťali len 
autá, v ktorých sedeli traja ľudia 
a viac. Tankovanie bolo na prídel 
alebo jeden deň tankovali pár-
ne značky, druhý deň nepárne. 
Zažili sme aj to, že sme nemali 
kde kúpiť naftu. Keď sme našli 
benzínku, dovolili nám tankovať 
len za 50 dolárov,“ rozhovorili sa 
Mloci. Dokonca uvažovali aj o tom, 
že koncert zrušia.  „Nakoniec sme 
koncert nechali, aby sme neskla-
mali tých, čo sa do mesta dostali.  
Ľudí bolo menej, ale na každom 
koncerte, čo sme mali, bola at-
mosféra neuveriteľná, výborná.“ 
V New Yorku Mloci nakoniec neča-
kane dopriali svojim fanúšikom aj 
„dupľu“. Neplánovaný koncert mali 
aj v krajanskom klube v New Jersey 
a v sokolovni v Greenwichi. 

Mloci absolvovali aj návštevu rádia. 
„Vlastnia ho manželia zo Sloven-
ska, je to internetové rádio hlav-
ne pre Spojené štáty a Kanadu. 
Marek Šoltis nám dohodol hodi-
novú reláciu, bola to veľká pará-
da. Stretli sme tam Roba Miklu 

z prvej SuperStar, je tam  asi rok. 
Marek si ho zobral pod svoje 
krídla, robí technika. Bol s nami 
na koncertoch, je aj redaktorom. 
Z dohodnutej hodinky sa relácia 
predĺžila ešte o hodinu,“ dodáva 
Žojco Havadej. 

V Bostone bol na rozdiel od ostat-
ných celkom iný koncert. Mal byť 
verejný. „Bohužiaľ, v tom čase, 
keď sme tam boli, nebola voľná 
žiadna sála, ktorú mali Slováci 
a Česi k dispozícii. Tak sa stalo, 
že sme hrali na uzavretej party, 
respektíve oslave päťdesiatych 
narodenín. Prišlo asi sedemde-
siat ľudí - Česi, Slováci aj Ame-
ričania. Nemali sme sa ani kde 
pohnúť.“ Bostonská slovensko-
česká rodina zobrala Mlokov aj na 
prehliadku mestom. „Je to veľmi 
pekné prístavné mesto. Aj keď 
sme najprv všade chodili peši. 
Až potom sme išli na tokom au-
tobuse „jak loď ka“, že i pláva 
i po „draže chodí,“ s úsmevom 
a po šarišsky dodal Vlado. Známa 
atrakcia, ktorú Mloci absolvovali, 
sa volá bostonská kačka. Vyrobi-
li ju ženy počas druhej svetovej 
vojny. Vyzerá to ako autobus bez 
kabíny a s kolesami. 
 

Michaela Schifferová 
Foto: archív Mloci

Mloci, Alcapone a Sandy

Hviezdili aj v rádiu

„Nakopli“ aj 
 Bostonské kačky
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ky 14.10 Lietadlová loď Enterprise. Sivý prízrak 15.05 
Krátkodobá portrét aneb Tri životy Vlasty Chramosto-
vej 15.40 Premeny priateľky Evy 16.05 Prečo chudoba? 
17.00 Planéta YO 18.20 Kúzelná škôlka 18.45 Večerní-
ček 18.55 Phineas a Ferb III. Zrážka svetov / Návrat do 
Danville 19.25 Neuveriteľné príbehy. Hromada stariny 
19.50 Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Lietad-
lová loď Enterprise. Pekelné kladivo 21.00 Prežiť! 21.50 
pološere - Vojnová daň 22.15 Ceny Pamäte národa 
- František 22.20 Chodníky slávy. Burt Reynolds 00.05 
Queen. These Are Days Of Our Live 01.05 Divadlo žije! 
01.35 Kultura.cz 02.00 Kultura.cz Brno 02.25 Tá naša 
povaha česká 02.50 O vede a vedcoch 03.15 Európa 
dnes 03.40 Chcete ich? ZJ - 03.45 Sabotáž 04.10 V zaja-
tí železnej opony 04.25 Pod pokrievkou 04.45 Naprieč 
svetom

05.25 Rallye magazín 06.00 Golfmagazín 06.25 Total 
ragby 06.50 Slovenskej ragby 07.00 BasketManie 
07.25 FIFA magazín MS 2014 07.50 cyklopotulky 
08.00 Panoráma 08.30 Šport vo svete 09.20 Stretnu-
tie majstrov automobilového športu 2012 Sosnová 
10.00 Magazín Ligy majstrov UEFA 10.25 Volejbal Brno 
- Fatra Zlín 12.20 Panorama 12.40 Svetový pohár v cyk-
lokrose 2012/13 Belgicko 13.35 Gambrinus liga 16.10 
Futbal vo svete 16.30 Svetové finále Red Bull Nordix 
17.05 Judo Show Cup 2012 17.35 Time out 18.05 Na 
slovíčko 18.30 Czech Open 2012 20.00 Archív Z. ČSSR 
- ZSSR 21.55 Svet motorov 22.45 Česká pokerová tour 
23.30 Judo Show Cup 2012 00.00 Czech Open 2012 
01.30 Manchester United - Queens Park Rangers 03.10 
Manchester United TV 04.30 Time out

05.20 Novashopping 05.59 Raňajky s Novou 08.55 Uli-
ca 09.55 Vianočné pohľadnice 11.50 Tescoma s chuťou 
12.00 Obedná Televízne noviny 12.35 Ženy z rodu Gil-
morovcov VII 13.35 Pohotovosť Miami 14.30 Bez stopy 
IV. Voľný pád 15.30 Zákon a poriadok. Zločinné úmysly 
IV. Extáza 16.30 Priatelia VII 17.00 Popoludňajšie Tele-
vízne noviny 17.30 Mentalista II. Hlavolam 18.25 Ulica 
19.30 Televízne noviny 20.20 Ordinácia v ružovej zá-
hrade 2. Psíčkovia a mačičky 21.50 Víkend. Čelom vzad 
22.45 Nočná Televízne noviny 23.15 Zákon a poriadok. 
Útvar pre zvláštne obete XII. Trefa 00.05 Nikita 01.05 
Novashopping 01.15 Zákon a poriadok. Zločinné 
úmysly IV. Extáza 02.00 Rady vtáka Loskutáka 02.55 
Babicovy dobroty. Mäso zakaždým inak 04.00 Huff II

06.00 Spravodajstvo FTV Prima 06.55 Policajná bažan-
ty I. Bremeno uniformy 07.50 Kutil Tim VII. Hľadanie 
stratenej vŕby 08.35 M * A * S * H   09.25 Prostřeno! 
10.15 Diagnóza vražda V. Posadnutosť 1/4 11.15 Schi-
manski. Na doraz 13.10 Castle na zabití III. Anatómia 
jednej vraždy 14.05 Komisár Rex III. Krvavé ruže 15.05 
Walker, Texas Ranger III. Pod paľbou 16.05 Rosamunde 
Pilcher. Pobrežie snov 18.00 Prostřeno! 18.55 Správy 
FTV Prima 19.20 Krimi správy 19.35 Krimi plus 19.50 
VIP správy 20.00 VIP prestretý! 21.40 Obchoďák. Nikto 
nič nevie 22.55 Zberatelia kostí VII. Prekážka na ceste 
23.55 Myšlienky zločinca VI. Mäsiar sa vracia 00.50 Ne-
dokonalé zločiny IV. Moja smrť, tvoj život 02.05 Volajte 
Proroka 03.50 Zberatelia kostí II. Dievča v izbe 2103 
04.35 Prima SVET. To najzaujímavejšie zo zahraničia. 
Už od roku 1995!

08.30 Futbal 09.15 Krasokorčuľovanie 10.15 Skoky na 
lyžiach 11.00 Biatlon 12.00 Jazdectvo 12.15 Futbal 
13.00 Krasokorčuľovanie 14.00 Bežecké lyžovanie 
14.45 Bežecké lyžovanie 15.30 Biatlon 16.30 Skoky 
na lyžiach 17.30 Bežecké lyžovanie 18.15 Bežecké 
lyžovanie 19.00 Plávanie 20.00 Box 21.00 Box 23.00 
Motorsport 23.15 Rally 00.15 Biatlon 01.15 Watts 01.30 
Záver vysielania

06.00 Futbal 08.00 Televízne nákupy 09.00 Futbal 
10.00 Televízne nákupy 11.00 Futbal 12.00 Televízne 
nákupy 13.00 Ľadový hokej 15.30 Ľadový hokej 17.45 
Ľadový hokej 20.30 NFL 00.00 Box 03.00 Ľadový hokej

08.00 Teleshop 09.00 Sport Expres 09.10 Brooklyn-
Portland 11.00 Sport Expres 11.10 Borec mesiaca 
11.25 Auto-mag 11.55 Teleshop 12.00 European Poker 
Tour - Season 7 13.00 Sport Expres 13.10 Teleshop 
13.15 Chelsea TV 15.00 Chelsea TV 15.00 Sport Expres 
17.00 Sport Expres 17.10 Teleshop 17.30 Magazín HBL 
18.00 Element 18.15 offroad Maratón 19.00 Šport 
Expres 19.10 Outdoor speciál 19.25 SC Magdeburg-
Fuchs Berlin 21.30 America ‚s Cup Magazine 22.00 
Smackdown 23.00 Sport Expres 23.10 NFL 00.45 Te-
leshop 01.00 Videotext

v čiernom 06.40 R.I.S.. Kriminálka Paríž I. 08.20 V me-
ne zákona 08.50 Aj múdry schybí 09.50 Flashpoint. 
Smrtiaci výstrel III. 10.45 Kobra 11 XII. 11.40 Anderov 
rebrinák 12.10 Aj múdry schybí 13.20 Walker, texaský 
ranger IV. 14.15 Flashpoint. Smrtiaci výstrel III. 15.05 
V mene zákona 15.35 112 16.10 Ženatý so záväzkami 
VII. 17.05 Kobra 11 XII. 18.05 Walker, texaský ranger 
IV. 19.00 Dobrodružstvá Jackieho Chana 19.25 Muži 
v čiernom 20.00 Meč spravodlivosti 22.10 Sexy šport 
22.15 Vnútorný nepriateľ I. 23.05 Las Vegas. Kasíno V. 
23.55 Sexy šport 00.00 Sexy výhra 01.35 Vnútorný ne-
priateľ I. 02.15 Sexy šport 02.20 R.I.S.. Kriminálka Paríž 
I. 04.00 V mene zákona 04.20 JPP. Jožo Pročko pokúša 
04.45 Aj múdry schybí 

05.45 KRIMI 06.15 NOVINY TV JOJ 07.45 Súdna sieň. 
Zákerný kolega 08.50 Panelák. Kolja 10.00 Najkraj-
šie bývanie. II. 11.00 Áno, šéfe USA. V. 12.00 NOVINY 
O 12.00 13.00 Súdna sieň. Cirkus 14.00 Panelák. Kolja 
15.00 Najkrajšie bývanie. II. 16.00 Dr. Dokonalý. Dvo-
jičky 17.00 NOVINY O 17.00 17.30 Riskni milión! 18.00 
Súdna sieň. Žalujem Slovenskú republiku 19.00 KRIMI 
19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 ŠPORT 20.10 Recept na 
bohatstvo 20.15 NAJLEPŠIE POČASIE 20.20 Panelák. 
Dudkov útek 21.30 POD POVRCHOM 22.45 Najprís-
nejší rodičia na svete 23.45 Farmár hľadá ženu 01.25 
Mafstory. Elton John 02.35 Neporaziteľná Jane. Ťažko 
ju zabiť! 03.20 POD POVRCHOM 04.10 Odsúdená ne-
právom 

05.15 MacGyver 06.05 Moderné veštenie 07.05 Mac-
Gyver 08.05 Červené ruže 09.10 C.S.I.. Kriminálka Las 
Vegas XII. 10.05 Biele goliere II. 11.05 Pensacola. Zlaté 
krídla III. 12.05 M*A*S*H 13.20 Najprísnejší rodičia na 
svete 14.25 Ninja Factor II. 14.50 Simpsonovci X. 15.20 
Griffinovci VII. 15.50 Kúzelníci z Waverly II. 16.20 Vytu-
nuj mi fáro II. 16.55 Áno, šéfe USA V. 17.55 Profesionáli 
IV.. Východniar 18.50 Simpsonovci X. 19.20 Griffinovci 
VII. 19.50 Riskni milión! 20.20 C.S.I.. Kriminálka Miami 
IX. 21.05 Letecké katastrofy II. 23.15 C.S.I.. Kriminálka 
Miami IX. 00.15 Vytunuj mi fáro II. 00.40 Cribs 01.10 Kú-
zelníci z Waverly 01.40 Ninja Factor II. 02.10 Pensacola. 
Zlaté krídla III. 02.50 Detektív Nash Bridges VI. 04.25 
Červené ruže 

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 Ranné 
správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.15 Slo-
vensko dnes 09.30 Šport + 10.00 Správy 10.30 Správy 
10.40 24 hodín vo svete 11.00 Správy 11.25 Téma dňa 
12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 Peňaženka 13.00 
Správy/Štúdio TA3 13.30 Správy 13.40 Ekonomika 
a šport 14.00 Správy/Štúdio TA3 14.30 Dokument Rus-
sia Today/Arirang 15.00 Správy/Štúdio TA3 15.30 Sprá-
vy 15.40 Ekonomika a šport 16.00 Žurnál 16.30 Eko-
nomika 16.40 Zdravie 17.00 Správy 17.10 Záznam TB 
- Štúdio TA3 17.30 Správy 18.00 Správy 18.10 Záznam 
TB - Štúdio TA3 18.30 Hlavné správy a šport 19.00 Sprá-
vy / Štúdio TA3 19.30 Ekonomika (záznam) 19.50 Téma 
dňa 20.30 Slovensko dnes 20.45 Labyrint 21.00 Správy 
21.30 Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport + 23.00 Správy 
23.10 24 hodín vo svete 23.30 Žurnál 

05.10 Všechnopárty 05.59 Studio 6 08.30 Kúzelná 
škôlka 09.00 101 dalmatíncov 09.20 StarDance V ...keď 
hviezdy tancujú 11.05 Naspäť sa sobotu 12.00 Správy 
v 12 12.20 BBV, Predpoveď počasia (Praha), Udalosti 
v regiónoch plus 12.30 Sama doma 14.00 StarDance 
V ...dookola 14.05 Banánové rybičky 14.30 Televarieté 
16.05 Cestománie 16.35 AZ-kvíz 16.55 Uvoľnite sa, 
prosím 17.40 Čierne ovce 17.55 Ceny Pamäte národa 
- František 18.00 Udalosti v regiónoch 18.25 Môžeme 
ďalej? 18.50 StarDance V ...dookola 18.55 Udalosti za 
okamih a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, 
sekundy 19.59 Šťastných desať a Euromilióny 20.00 
Najlepšie Bakaláři 21.00 Komici na jedničku 21.55 Už 
vám nie je dvadsať, pani Bláhová 22.30 Medze Waltera 
Hortona 23.10 Žrebovanie Euromilióny 23.15 Žižkov-
ská romance 00.50 Tiesňová linka 01.20 Sviatočné 
slovo doktora Jaroslava Maxa Kašpar 01.25 Zaujíma-
vosti z regiónov 01.50 AZ-kvíz 02.20 Malá farma. Pole, 
políčko 02.40 Banánové rybičky 03.05 kaviarničky skôr 
narodených 04.00 Tvár za oknom

05.05 Hranice bez hraníc. Broumovsko 05.35 Bratisla-
va, mesto veží, Karlovo námestia a okolie 05.59 Dobré 
ráno 08.30 Panoráma 09.00 Ochranca 09.30 Príbehy 
predmetov 09.55 Nemecké pobrežie. Severné more 
10.50 Chcete ich? ZJ - 10.55 Čierna zmija II. Pivo 11.25 
Letecké katastrofy V.. Sklamaný pilot 12.10 Vesmír. 
Vonkajšie planéty 12.55 Príbehy Think Big, meníme 
život okolo nás 13.25 Dobrodružstvo vedy a techni-

05.35 Dámsky klub 06.55 Správy STV 07.40 Práca pre 
teba 07.45 Vojna kuchárov 08.10 Duel 08.45 5 proti 5 
09.30 Galileo 10.10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšet-
rovania. Nedokonalé zločiny /12./ 11.00 Sila lásky V. 
11.50 Práca pre teba 12.00 Poludňajšie správy 12.10 
Dámsky klub 13.35 Postav dom, zasaď strom 14.05 
Žena na úteku 15.00 Doktorka Quinnová III.. Veselý Hal-
loween 15.50 Práca pre teba 16.00 Správy STV o 16.00 
16.15 Góly - body - sekundy 16.20 Počasie 16.25 Sila 
lásky VI. 17.15 Galileo 17.45 Duel 18.15 5 proti 5 19.00 
Správy STV 19.45 Počasie 19.50 Góly - body - sekundy 
20.10 Doktor z hôr - Nové osudy II.. Vyostrenie 20.55 
Filmoviedky.Dušičky seniorov 22.35 Luther II. 23.30 
R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania. Nedokonalé 
zločiny /12./ 00.15 Doktorka Quinnová III.. Veselý Hal-
loween 01.05 Doktor z hôr - Nové osudy II.. Vyostrenie 
01.50 Filmoviedky. Dušičky seniorov 03.25 Miro Ga-
vran 03.40 Sila lásky V. 04.30 Sila lásky VI. 

07.20 Profesionál 07.30 Regionálny denník 08.00 Živá 
panoráma 08.35 Pre materské školy. Jankina rozpráv-
ka 09.00 Práca pre teba 09.05 Dámsky klub „N“ 10.35 
Prečo chudoba?. Solárne mamy 11.30 Fokus práca 
12.00 Národnostný magazín - mix. Ruský 12.25 Správy 
- Hírek 12.35 Živá panoráma 12.55 ArtSpektrum 13.00 
Zahrajže mi,zahraj 13.40 Život rýb. Koralové divadlo 
14.05 Sekera 15.15 Eurovirtuál - Mária Kráľovičová 
15.30 Športové ozveny 15.55 Ukrajinský magazín 
16.30 Fokus zdravie 17.00 Práca pre teba - magazín 
17.15 Práca pre teba 17.30 Regionálny denník 17.55 
Otázniky v doprave 18.00 Ako to funguje 18.30 Ve-
černíček. Máme Emu 18.35 Príbehy k Roku dobrovoľ-
níctva 19.00 Správy STV 19.40 Správy - Hírek 19.50 
Počasie 20.00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT. Celeste 
Buckingham z Radnice v Levoči 21.00 Prečo chudo-
ba?. Vitaj na svete 22.00 Doslova 23.00 Polícia 23.10 
Autosalón 23.40 Energetika 23.50 Práca pre teba 00.00 
Udalosti ČT 00.45 Správy STV 01.25 ArtSpektrum 

05.00 TELEVÍZNE NOVINY 06.00 Teleráno 08.30 Bez ser-
vítky - LELKEŠOVCI 09.30 Kobra 11 XII. 10.30 Letuška 1. 
triedy 12.20 V tieni zločinu II. 13.20 Mentalista III. 14.20 
FARMA 15.30 Priatelia IX. 16.00 Dr. House III. 17.00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.20 POČASIE 17.25 REFLEX 
18.00 Bez servítky - LELKEŠOVCI 19.00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.10 POČASIE 20.20 
FARMA 21.40 HORÚCA KRV 23.00 Nočné Televízne 
noviny 23.25 Dr. House III. 00.25 Mentalista III. 01.20 
Eleventh Hour - nulová šanca 02.10 V tieni zločinu II. 
02.55 Kobra 11 XII. 04.00 Bez servítky - LELKEŠOVCI 

05.15 Čistá láska 06.00 Viktória 07.05 La Tormenta. Po-
kušenie lásky 08.10 Ally McBealová IV. 09.00 Veštiareň 
10.00 Správna Susan 10.50 Druhý dych II. 11.55 Frasier 
12.50 Ezel 14.10 Ten, kto ťa chráni I. 15.05 Viktória 
16.00 La Tormenta. Pokušenie lásky 17.00 Keď budeš 
moja 18.00 V siedmom nebi V. 18.55 Dharma a Greg 
II. 19.25 Frasier 20.15 Druhý dych II. 21.30 Hurikán 
22.40 Larina voľba 23.35 Ezel 00.35 Sex v meste VI. 
01.10 Adela show 01.50 Frasier 02.15 Veštiareň 03.15 
Sex v meste VI. 03.40 Dharma a Greg II. 04.00 L.O.V.E. 
04.35 Adela show 

06.00 Dobrodružstvá Jackieho Chana 06.20 Muži 

Utorok 27. novembra 2012
Blahoželáme Milanom

Mužské meno Milan má slovanský pôvod a v prekla-
de znamená „milý“. V povahových črtách Milanov 
sa skrýva úžasná inteligencia a nesmierna odvaha. 
Majú aj vyvážené reakcie a sú aktívni. Už v detskom 
veku s Milankom treba zaobchádzať ako s dospelým. 
Nie vždy je skvelý študent, ale rozhodne je solídny, 
cieľavedomý a profesionálne zodpovedný. Milanovia 
sa pomerne pomaly prispôsobujú. Podrazy sú im 
cudzie, sú z nich dôslední otcovia a pozorní partneri.

KatolícKy Kalendár: sv. Virgil; bl. 
Bronislav

VyBrali sMe pre Vás: 
ŠariŠsKá galéria: TAK BEŽAL ČAS 
- Reprezentatívna výstava z bohatých zbier-
kových fondov galérie staršieho umenia 
s dôrazom na umenie 19. storočia.

STV 1

STV 2

doma

joj pluS

Ta 3

markíza
čT1

čT2

TV prima

TV noVa

joj

dajTo

čT4

EuroSporT

SporT1

noVa SporT

Baran 21.3. - 20.4. 
Chcete svojmu protivníkovi 

vrátiť, čo vám svojho času spôsobil. 
Hľadáte vlastne pomstu a myslíte, 
že je vhodný čas. Je však možné, že 
je o vašich plánoch informovaný 
a zámer sa vám nepodarí.

Býk 21.4. - 21.5. 
Cítite sa vo svojom živle, do-

kážete vynikajúco uvažovať. Všetko 
vám vyjde podľa vašich predstáv. 
Môžete mať finančné problémy, ale 
peniaze si nepožičiavajte.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Doprajte si viac spánku a od-

dychu, lebo nezvládnete úlohy. 
V oblasti citov vám hrozí, že pod-
ľahnete neodolateľnému čaru istej 
osoby. Nie je to ten správny typ.

rak 22.6. - 22.7. 
Dnes vás čakajú bežné po-

vinnosti a poteší vás každá malič-
kosť. Dôležité rozhodnutia si odlož-
te na neskôr. Večer urobte niečo aj 
pre vaše telo.

lev 23.7. - 23.8. 
To, čo si želáte, nie je asi tým 

pravým, čo potrebujete. Znepokojí 
vás rýchly sled udalosti. Zachovaj-
te si chladnú hlavu, nič nemôžete 
stratiť.

panna 24.8. - 23.9. 
Teoreticky to už máte v hlave 

dobre premyslené. Teraz by ste mali 
urobiť aspoň jeden pokus, aby ste si 
predstavy overili v praxi. Podľa vý-
sledkov potom pokračujte ďalej.

Váhy 24.9. - 23.10. 
V zamestnaní si vypracujte 

presný zoznam záležitostí, ktoré 
musíte vybaviť v prvom rade, pre-
tože všetko sa nedá zvládnuť naraz. 
V osobnom živote zažijete chvíle po-
koja a harmónie.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Narazili ste na prekážku a te-

raz sa budete musieť uspokojiť len 
s čiastočným úspechom. Nech vás 
to neodradí, v budúcnosti môžete 
rátať s oveľa lepšími výsledkami.

strelec 23.11. - 21.12. 
Vďaka pracovnému nasade-

niu máte šancu zlepšiť si finančnú  
situáciu. Musíte však byť včas na 
správnom mieste. U partnera nájde-
te pokoj a porozumenie.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Ak ste dobre nerozumeli tomu, 

čo vlastne od vás chcú, dajte si to 
ešte raz lepšie vysvetliť. Nepotrebu-
jete zbytočné komplikácie, nestojí 
vám za to ani vaša hrdosť.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Berte dnes ohľad na osobnú za-

interesovanosť svojich príbuzných 
a nerozhodujte o všetkom bez pred-
chádzajúceho dohovoru.

ryby 20.2. - 20.3. 
Porozmýšľajte, či vám naozaj 

stojí za to, aby ste toho toľko ťahali 
naraz. Môže sa dokonca stať aj to, 
že vaša dobre myslená aktivita bude 
považovaná za vnucovanie sa.

2
7

.1
1

.2
0

1
2
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(jm) – Po nedávnom zápase proti 
Michalovciam (6:2) by to dnes mal 
byť ďalší súboj s prívlastkom šláger 
kola. Nie iba preto, že v ňom proti 
sebe nastúpia susedia v tabuľke, 
piaty Prešov a šiesty Bardejov, no 
hlavne preto, že ich súboje majú 
vždy zaujímavý náboj. Úvodné 
buly stretnutia 23. kola prvej hoke-
jovej ligy je naplánované tradične 
na 17. hodinu. 

V piatok v stretnutí 22. kola hrá-
či HC Prešov 07 zdolali Prievidzu 
2:0. Zrodil sa skôr futbalový výsle-
dok, „no treba si ceniť v prvom 
rade tri body. Kto bol na tom 
dueli, mohol vidieť, že hostia 
hrali dobre. Zahodili sme nie-
koľko vyložených šancí, no je to 
za nami, rozhodujúci je koneč-
ný rezultát,“ uviedol prezident 
domáceho klubu René Pucher. 
Opýtali sme sa tiež na novému 
hráča na súpiske Jiřího Matejíčka. 
Po 120 majstrovských minútach 
prvý muž prešovského hokeja 
hodnotí: „Iste, na nejaké defi-
nitívne hodnotenia je priskoro. 
V prvom rade sa v tíme aj v ka-
bíne udomácňuje, zoznamuje 
sa s novým prostredím. Zatiaľ 
sa ukazuje ako tvrdý bek, ob-
ratný, s dobrou strelou.“ Český 

Hokejbalisti 
ukončili 
jesennú časť
(jm) – 3b Prešovská hokejbalová 
liga má za sebou jesennú časť se-
zóny 2012/2013. Bez prekvapujú-
cich výsledkov, lebo najväčší favo-
rit HBC 3b vyhral všetko čo mohol 
a druhý tím HbC Tornádo prehral 
iba v ich vzájomnom súboji. Ostat-
né tímy boli skôr neznámou a pre-
to si počkajme, čo ukážu v jarnom 
pokračovaní. 

HBC 3b - HBC AHK 7:3 (4:0, 3:3), 3b: 
Bajzát - Sála, Palgut, Ličák 1, Pan-
kuch 2, Staš 2, Zavacký 2, Pažin, 
Uličný. AHK : Ščavnický - Pa. Rich-
ter, Leško, Kochan, Jeleňovský, So-
ták, Pe. Richter 2, Vrabeľ 1, Magda, 
Kokoška, Harčár. 

HBC Fany Sport - HBC Čengstav Pod-
horany 2:1 (2:0,1:1), Fany: Sabol - Pa-
velka, Hardoň, Kočík 2, Sivák, M. Fa-
buľa, E. Fabuľa, Viazanko. Podhorany: 
Švigar - Čengeri, Verešpej, Fečo, Eliaš, 
Bindas, Fogaš 1, Gajdoš, Harkábus, 
Pa. Maťaš, Pe. Maťaš, Marcin. 

HBC Tornádo - HBC Brakon Pirates 5:2 
(2:1,3:1), Tornádo: Suchovič - Valkár, 
Virgala 1, Hunyadi, Gulik, Prudič 1, 
Remper 1, Žulkovský 1, Figel, Baňas, 
Pasierb 1. Brakon: Baláž - Jurčenko, Ri-
gas, Puzder, Gajdoš, Krivda, Novotný, 
Kromka 1, Fecko 1. 
HBC Luky sport Warriors - HBC East boys 
5:0 kontumačne. Prvá kontumácia v lige. 

Dohrávka 3. kola:
HBC Luky sport Warriors - HBC Tor-
nádo 1:4 (1:1, 0:3), Warrios: Vyslocký 
- Toporcer, Kucharik, Liba 1, Labanc, 
Zavadán, Miškuf, Matejka, Fabian. 
Tornádo: Suchovič - Virgala, Prudič, 
Valkár, Baňas, Pasierb, Remper 1, Gu-
lík, Figel, Toporcer 2, Žulkovský 1. 

1. 3b                  7700  53:13   14 
2. Tornádo       7601  35:12   12 
3. Fany Sport  7412  28:20     9 
4. Luky sport Warriors   7403  22:17     8 
5. Brakon Pirates  7214  17:23     5 
6. AHK              7205  16:32     4 
7. Čengstav Podhorany      7106    8:33      2 
8. East boys 7105  14:43     2

(jm) – Hádzanári Tatrana Prešov 
si dnes konečne zahrajú s minu-

Hádzanári v Skopje
loročným finalistom Final Four RK 
Metalurg Skopje. Macedónsky celok, 

ako je známe, na zápas 1. kola SEHA 
League na pôdu slovenského maj-
stra nepricestoval a jeho funkcionári 
sa vyhovorili na problémy s leten-
kami. Sklamanie v tábore Šarišanov 
bolo veľké, všetci sa vtedy na súpera 
zvučného mena tešili. Bola z toho na-

koniec kontumácia 10:0 a tri body 
na konte zeleno-bielych. Dnes je na 
programe „odveta“. Zverenci tréne-
ra Djordje Rašiča sa v súboji 10 kola 
stretnú s RK Metalurg Skopje. Hos-
tia sú v tabuľke druhí, domáci o tri 
priečky nižšie. Uvidíme, kto z koho.  

Dnes hokejový ťahák Prešov – Bardejov

legionár je v žlto-modrom drese 
prvým novicom v krátkom čase, 
v nedeľu pribudol ďalší. Ide o 25-
ročného útočníka Matúša Leskov-
janského, v minulej sezóne hráča 
extraligového Zvolena, majstra 
Slovenska v kategórii juniorov. 
„Na začiatku tohto ročníka skú-
sil zahraničné angažmán, ktoré 
mu ale nevyšlo. Ide tiež o pravá-
ka, s dobrým ťahom na bránku. 
Ďalej je už len na ňom, či zotrvá 
v našom mužstve a ako dlho. Aj 
keď v našom útoku to v posled-

nom období vyzerá celkom dob-
re, zvýšenie konkurencie nie je 
na škodu,“ tvrdí R. Pucher. Pred 
dnešným zápasom s Bardejovom 
bol stručný. „Bardejov je pre nás 
vždy zaujímavým súperom -  
a naopak. Verím, že si cestu na 
štadión nájde čo najviac fanú-
šikov, a že ich nesklameme. Ani 
výkonom, ani výsledkom. Stále 
platí septembrové vstupné za 
jedno euro.“   

Foto: Viktor Zamborský

Chcú hrávať pod univerzitnou strechou(jm) – O novovytvorenom mužstve 
basketbalistov PU Akademik Prešov 
sme zatiaľ uverejňovali len písomné 
informácie. Toto je teda prvá v médiách 
zverejnená fotografia lídra 2. ligy, sku-
piny Východ. Už aj s aktuálnymi po-
silami z prvoligovej rezervy Spišskej 
Novej Vsi, P. Dunčkom, S. Schlosserom 
a B. da Cruzom. „Prví dvaja sa budú 
uchádzať u štúdium na Prešovskej 
univerzite. K trojici súčasných štu-
dentov – hráčov, a troch študentov 
– trénerov pri našich mládežníkoch, 
by mali neskôr pribudnúť ďalší. Radi 
by sme si časom zaslúžili neoficiálne 
mediálne označenie vysokoškoláci, 
či vysokoškolský tím,“ uviedol ma-
nažér klubu Radovan Hrabčák, ktorý 
sa snaží vhodne doplniť mužstvo aj na 
pozícii rozohrávača.  

Stojaci zľava: Pavol Lašák, Vladimír Vaník, Martin Gajdoš, Dominik Kovalík, Peter Novický, 
Peter Marušák, Marek Seman, Patrik Dunčko, Tomáš Kiseľa, Martin Tomko, Samuel Schlosser, 

Martin Poník, Andrej Aman. Dole: Bruno da Cruz, Antonio da Cruz (tréner).

POSILA DO ÚTOKU

Budú sa takto smiať Hajduk (vľavo) s Kadlubiakom aj po dnešnom zápase? 
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(bm) - Prešovské mažoretky Diridon-
ky PKO sa po majstrovstvách Európy 
v Opole pripravovali na medzinárod-
né súťaže v Bratislave a Sabinove. 
V Bratislave na Prešporskom pohári 
sa okrem slovenských mažoretko-
vých súborov predstavili mažoretky 
z Česka a Maďarska. Diridonky si na 
tejto súťaži vytancovali štyri zlaté 
a tri strieborné medaily a dvakrát boli 
štvrté. Viac nám prezradila vedúca sú-
boru Diridoniek Mária Borodáčová.

V disciplíne mini baton kadetky 
získali prvenstvo Alexandra Čarno-
gurská, Gabriela Funtálová, Nina 
Ivanová, Timea Lopotová, Barbora 
Majerníková, Natália Michalčinová, 
Sofia Redajová. V mini mix kadetky 
boli prvé Gabriela Funtálová, Simo-
na Gobanová, Sofia Goralczyková, 
Laura Kráľová, Nina Ivanová, Barbora 
Majerníková, Natália Michalčinová, 
v trio baton kadetky dosiahli zlatú 
medailu Majerníková, Lopotová, 
Funtálová. V disciplíne mini mix ju-
niorky sa z prvenstva tešili Katarína 
Bartková, Dominika Grešáková, Lí-
via Grešáková, Veronika Hodošiová, 
Sylvia Makarová, Lenka Molčanová, 
Lenka Mitrová.

V disciplíne sólo baton kadetky si 
striebornú medailu vytancovala Gab-
riela Funtálová, v súťaži junioriek trio 
baton boli druhé Dominika Grešáko-
vá, Nikola Balážová, Lenka Mitrová. 
Striebro získali aj kadetky s veľkou 
choreografiou baton. Pričinili sa oň 
A. Čarnogurská, G. Funtálová, S. Go-
banová, S. Goralczyková, K. Hricová, 
N. Ivanová, T. Lopotová, B. Majerní-
ková, N. Michalčinová, V. Papcunová, 
S. Redajová, E. Hanudeľová, N. Iblo-
vá, K. Kožušková, V. Lendacká, N. Ba-

lážová, L. Grešáková, V. Hodošiová, L. 
Klučerovská, L. Kráľová, L. Mitrová, S. 
Mrázová, K. Bartková.
Štvrté miesto obsadili juniorky L. 
Mitrová, N. Balážová, D. Grešáková, 
L. Klučerovská, S. Makarová, K. Bart-
ková, L. Molčanová v disciplíne mini 
baton. Štvrtá priečka patrila aj seni-
orkám Zuzane Grešákovej a Miriam 
Petrovej.
Tieto úspechy dosiahli Diridonky 
pod vedením tréneriek Lucie Čaka-
novej a Zuzany Grešákovej.
„Po návrate z Bratislavy nás čaka-
la milá udalosť,“ podčiarkla vedúca 
Diridoniek Mária Borodáčová. „Na 
radnici nás prijal pán primátor. 
Pre naše Diridonky to bola veľká 
udalosť a odmena za úspešnú re-
prezentáciu mesta Prešov.“

Diridonky si úspešne počínali aj na 
celoslovenskej súťaži Sabinovská 
palička, na ktorej sa predstavilo se-
demnásť mažoretkových súborov 
zo Slovenska a z Maďarska. Diridon-
ky získali v Sabinove tri zlaté, dve 
strieborné a tri bronzové medaily.
V sólo baton kadetiek získala prven-
stvo G. Funtálová, z prvenstiev sa 
tešili aj kadetky v súťaži mini baton 
a veľkých choreografií baton.
Striebro si vytancovali kadetky 
v disciplíne trio baton a v tej istej 
disciplíne juniorky Katarína Bartko-
vá, Lenka Mitrová, Dominika Grešá-
ková.
Diridonky boli bronzové v súťa-
žiach mini baton a mini mix junior-
ky a duo baton seniorky.
„V tomto roku nás ešte čaká nie-

koľko vystúpení,“ poznamenala 
vedúca súboru mažoretiek Diri-
donky PKO Mária Borodáčová. „Vý-
nimočný bude Koncert pre Júliu. 
Uskutoční sa v prešovskom kine 
Scala v piatok 14. decembra. 
Pozývame naň všetkých priaz-
nivcov mažoretiek a rozprávok. 
Koncert je venovaný našej členke 
Julke Regecovej, ktorá bojuje so 
zákernou chorobou a nevzdáva 
sa, opäť už chodí aj na tréningy. 
Diridonky vystúpia šiesteho de-
cembra v centre mesta v rámci 
Mikulášskej nádielky a v závere 
decembra vo Vysokých Tatrách. 
Moje poďakovanie za úspešnú 
prácu s dievčatami patrí Lucii Ča-
kanovej a Zuzane Grešákovej a za 
pomoc všetkým rodičom.“

Mažoretky Diridonky boli úspešné 
na súťažiach v Bratislave a Sabinove
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Futbalisti aj fanúšikovia 1.FC Tatran Prešov sa po 
dlhšom čase tešili z plného bodového zisku nad Ban-
skou Bystricou 1:0. Hlavička Jozefa Adámika (1) tesne 
minula bránku hosti. Radosť z gólu Petra Liptáka (2). 
Videli sme aj volejbal (3). Šanca Branimíra Kostadi-
nova (4). 

Uplynulú stredu v domácej súťaži vyhrali hádzanári 
Tatrana Prešov nad Michalovcami 29:23. Rado Antl 
sa snaží zastaviť prenikajúceho Mariána Huňadyho 
(5). Tréner Djorde Rašič (6) víťazne dirigoval v 3. kole 
Pohára EHF. Tatran vyhral v sobotu nad RK Banja Luka 
36:25 a vytvoril si dobrú pozíciu na domácu odvetu. 

Hokejisti HC Prešov 07 vyhrali v piatok doma nad 
Prievidzou 2:0. Druhý gól dal Marek Náhlik (7). 
Tvrdosť strely jedného z útočníkov pocítil aj hlavný 
rozhodca Sýkora (8). 
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(jac) - Katedra telesnej výcho-
vy a športu Akadémie ozbroje-
ných síl generála M. R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši usporia-
dala v Demänovej vedomostnú 
súťaž vysokoškolských družstiev 
o olympizme. Na súťaži sa prezen-
tovalo deväť družstiev, pre ktoré 
boli pripravené otázky v troch 
tematických kategóriách: antické 
olympijské hry, novoveké olym-
pijské hry a Hry XXX. olympiády 
Londýn 2012.

Súťaž vyhralo družstvo Fakul-
ty športu Prešovskej univerzity 
- dosiahlo i najvyšší počet bodov 
v písomnom teste. FŠ PU repre-
zentovali Andrea Palanská, Bra-
nislav Kromka, Tatiana Czyrneko-
vá. Na štvrtom mieste skončila 
Pedagogická fakulta Prešovskej 
univerzity.

Najlepšie družstvá dekorovali 
predseda Slovenskej olympijskej 
akadémie prof. Ján Junger a jej 
podpredseda prof. Ján Grexa.

(jac) - Súťaže hádzanárok po-
kračovali ďalšími majstrovskými 
stretnutiami.

Prvá liga starších dorasteniek, 
11. kolo: ŠK Talent Dunajská 
Streda - Bemaco ŠŠK SLŠ Pre-
šov 20:20 (9:11), Prešov: Šariš-
ská - Danková 1, Priščáková 2, 
Mrážiková 5/3, M. Čirčová, Z. 
Kakaščíková 2, Jevčáková 2, Ma-
ťašová 3, E. Baranová, Hižnayo-
vá, Kundratová 2, M. Baranová, 
R. Čirčová 3.

Regionálna súťaž - staršie 
žiačky: MHC Bardejov - Bemaco 
ŠŠK SLŠ Prešov 20:26 (10:14), 
Prešov: Goboňová, Z. Balogová 
- S. Petková, S. Petková 5, Puz-
derová 2, Varhoľová 5, Augustí-
nová, Kreheľová 2, Polťáková 2, 
Kušnírová, P. Poláková, Dziaková 
3, Olejárová 7/4, Magdová.

Mladšie žiačky: ŠŠK Drábova 
Košice - Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov 
1:28 (0:16), Prešov: V. Poláková, 
P. Kakaščíková - Chovanová 3, P. 
Balogová, Magdová 2/1, Popov-
cová 11/2, Ivanová 4/1, Lukáčo-
vá 2, M. Kakaščíková 5, Dvorščá-
ková 1.

(jac) - Klub prešovkých turistov pripravil na ví-
kend obľúbené podujatie Mikuláš medzi turistami. 
Odchod autobusu je v sobotu o 8. h od Hypertesca, 

ďalšie zastávky: Tulipán, Bajkalská.
Trasa: Drienica - Lysá, popoludní príde Mikuláš.
Info: Tatiana Petrušová, tel. č. 0903 619 828.

(jac) - V sobotu dosiahli corgo-
ňligisti 1. FC Tatran Prešov dôležitú 
výhru nad Duklou Banská Bystrica. 
Nová trénerská dvojica zeleno-
bielych Ladislav Totkovič, Marek 
Fabuľa (mužstvo prevzala v utorok 
20. novembra) tak mala v najvyššej 
súťaži úspešnú premiéru. Premié-
rový gól v Corgoň lige a hneď víťaz-
ný dal v 12. min Peter Lipták, ktorý 
patrí medzi opory mužstva. Navyše 
ho dal ľavou nohou. Šarišania zís-
kali v sobotu cennú výhru. Prialo 
im aj šťastie, dali však do hry viac 
srdca a i z hernej stránky boli lep-
ším tímom.

„Bol to krásny moment, lebo 
bol to môj prvý gól v Corgoň 
lige,“ zvýraznil Peter Lipták. „Už sa 
to aj žiadalo, pretože v najvyššej 
súťaži mám už nejaké zápasy za 

sebou a i chlapci ma stále po-
vzbudzovali k tomu, aby som 
strieľal, že vraj mám dobrú stre-
lu. V sobotu som to skúsil a chvá-
labohu to vyšlo. Dôležité je, že tri 
body ostali doma.“

Petra Liptáka sme sa pýtali aj 
na výkon Tatrana v tomto zápase. 
„Do dvadsiatej piatej minúty 
sme mali hru pod kontrolou, po-
tom trochu začala hrať Bystrica, 
prvý polčas sme však ustáli. Celý 
druhý polčas sme mali pod kon-
trolou my, až na tú žrď v závereč-
ných sekundách. Som rád, že som 
gólom pomohol mužstvu, lebo 
tri body sme potrebovali ako soľ. 
Aj atmosféra pred zápasom bola 
dobrá, nikto si nepripúšťal, že sú-
boj nezvládneme. Každý išiel do 
zápasu s tým, že tri body ostanú 

doma. Napokon sa to potvrdilo.“
Petra sme sa opýtali aj to, komu 

svoj premiérový gól venuje. „Pria-
teľke, rodine a sebe,“ prezradil 
šťastný strelec. „Chceli sme zabo-
jovať za seba, za kabínu, divákov 
aj za trénera. To víťazstvo patrí 
aj jemu. Streľbu na tréningoch 
skúšam a poviem vám, že mi to 
vychádza. Som veľmi rád, že to 
teraz vyšlo. V každom zápase sa 
snažím pre mužstvo urobiť maxi-
mum, aby som bol spokojný.“

V záverečnom 19. kole jesennej 
časti Corgoň ligy sa 1. FC Tatran 
Prešov stretne v sobotu od 14.30 
h s nováčikom z Myjavy. Deti do 12 
rokov majú na tento zápas vstup 
voľný, na krytú tribúnu bude zľav-
nené vstupné 2,50 EUR, na nekryté 
sedenie 1,50 EUR.

Program 19. kola Corgoň ligy - piatok 17.30 h: Nitra - Žilina, sobota 14.30 
h: Ružomberok - Slovan Bratislava, Zlaté Moravce - Trnava, Banská Bystrica 
- Košice, 1. FC Tatran Prešov - Myjava, nedeľa 14.30 h: Trenčín - Senica.

V sobotu sa v hale Prešovskej univerzity uskutoční 24. ročník medziná-
rodného halového futbalového turnaja internacionálov o Pohár primáto-
ra mesta Prešov. Tradičné podujatie pripravilo Združenie futbalových in-
ternacionálov Tatran Prešov. O primát od 9. h budú zápoliť tímy old boys 
Noweho Saczu, NK Zadar, Lok. Košice, Sabinova, Trebišova a ZFI Tatran 
Prešov. Nesporne príťažlivé podujatie patrí už do koloritu predvianočné-
ho Prešova.

V sobotu 8. a nedeľu 9. decembra usporiada mládežnícky úsek 1. FC 
Tatran Prešov štvrtý ročník turnaja Ladislava Pavloviča. Na podujatí budú 
zápoliť tímy starších a mladších dorastencov, v oboch kategóriách sa 
predstaví po päť družstiev. V sobotu 8. decembra sa od 12.30 do 18.15 h 
bude hrať systémom každý s každým, v nedeľu 9. decembra sú od 8.30 do 
11.30 h na programe duely o umiestnenie. V sobotu sa bude hrať v hale 
PU a hale HA na Baštovej ul. (bývalá Tatran handball aréna) a nedeľu v hale 
na Baštovej ulici.

(jac)


