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Zrodila sa v Karlových Varoch, žije v Prešove

Čítajte na 2. – 3. strane

Každá vypitá káva je kúskom do zbierky

Čítajte na 6. strane
Nie je vám ľahostajné, ako žijeme či 

ako sa u nás šafári? Občianske oko je 

„okom“ všetkých Prešovčanov.

Čítajte na 4. strane
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Barmanskú juniorskú 
súťaž Eurocup určitE 
prEšovčanom nEtrEBa 
prEdstavovať. včEra, 
okrEm toho, žE tak ako 
každý rok, vystúpili tí 
najlEpší a Bojovali o titul 
majstra, súťaž oslavovala 
aj okrúhlu juBilEjnú 
dvadsiatku. Zisťovali smE, 
kto všEtko stál pri jEj 
ZrodE. 

Svetové prvenstvo
Organizátorom tohto projektu 

zastrešeného AEHT, teda Asociáciou 
európskych škôl hotelierstva a tu-
rizmu je Hotelová akadémia Prešov. 
Kto však spískal to, že sa nejaký ten 
Eurocup vôbec začal? „pred dvad-
siatimi rokmi sme začali robiť túto 
súťaž. stretli sme sa s vtedajším 
riaditeľom hotelovej akadémie 
milanom pribulom a jeho zástup-
com jozefom šenkom v karlových 
varoch. priznám sa, ja už som po-
dobné juniorské súťaže na konte 
mal,“ prezradil Miloš Treter, majiteľ 
a kreatívny riaditeľ prvej českej bar-
manskej akadémie a spoluzakladateľ 

Eurocupu. „prišli sme na to, že musí-
me niečo urobiť pre hotelové školy 
a pre študentov. súťaž sme nazva-
li Eurocup, aby to nejako znelo. 
Bola určená pre jednotlivcov a pre 
družstvá jednotlivých hotelových 
akadémií na slovensku a v rámci 
Európy,“ zaspomínal si Miloš Tre-
ter. Práve tento muž pôsobí v tomto 
biznise už päťdesiat rokov a keď sa 
Eurocup rozbiehal, veril, že sa uchytí. 
„podarilo sa, a vidia to všetci, pre-

tože tradícia beží ďalej. a keď to 
mám dnes zhodnotiť, tak poviem, 
že toto je jediná súťaž na svete, 
ktorá je pre hotelové školy a aj pre 
jednotlivcov. na majstrovstvách 
sveta pôsobia jednotlivci a tímy, 
napríklad slovenská republika, 
česká republika... toto je jediná 
súťaž, ktorá je pre hotelové školy 
– to je niečo nezvyčajné. cestujem 
po celom svete, bol som vo viac 
ako osemdesiatich krajinách sve-

ta. keďže som na čele barmanskej 
akadémie, podobné súťaže robíme 
v devätnástich štátoch v štyroch ja-
zykoch. viem teda, o čom hovorím. 
v prešove vidím ten obrovský kus 
cesty, ktorým sa prešlo, pribudlo 
zahraničných účastníkov a kvality 
neubúda,“ zhodnotil dvadsaťročnú 
éru naslovovzatý odborník Miloš Tre-
ter. Dodal tiež, že veril, že minimálne 
dvadsiatky sa súťaž dočká. Miloš Tre-
ter mal pre jedného zo súťažiacich 
milé prekvapenie. Odovzdal svoju 
osobnú cenu talentu, ktorý bol pre 
neho výnimočný a tou je profesionál-
ny barmanský kurz. 

 Z odchovancov 
sú dnes „špičkové 
esá“

Včerajšieho jubilejného ročníka 
sa zúčastnilo tridsaťdeväť súťažných 
družstiev. Okrem dvojčlenných druž-
stiev zo slovenských škôl sa zúčastnili 
reprezentanti škôl z Českej republi-
ky, Maďarska, Poľska, jednej zo Slo-
vinska, dvoch z Talianska a jednej 
z Ukrajiny. V tomto roku sa oslavuje 
ešte jedno výročie. „ubehlo osem-
desiatpäť rokov od založenia hote-
lovej akadémie v prešove,“ povedal 
pre Prešovský večerník Jozef Šenko, 
riaditeľ školy. Pri tejto príležitosti na 
škole prebiehal deň otvorených dve-
rí určený všetkým, ktorých zaujíma, 
ako na tejto strednej škole prebieha 
teoretické i praktické vyučovanie 
a v akých podmienkach. Pripravený 
bol bohatý odborný program formou 
seminárov na zaujímavé témy. Naprí-
klad pivo a jeho správne čapovanie, 
rumy Bacardi, škola kávy a jej prípra-
vy a podobne. 

Riaditeľa sme sa, samozrejme, 
opýtali aj na to, ako si on spomína na 
prvú juniorskú súťaž. „nemyslel som 
si pred tými dvadsiatimi rokmi, že 
to dotiahneme až tu. v tom obdo-
bí vznikali a zanikali takéto súťaže 
veľmi rýchlo. dovolím si tvrdiť, že 
sme jediná takáto juniorská súťaž, 
ktorá má už dvadsaťročnú tradí-
ciu,“ uviedol Jozef Šenko. Riaditeľ sa 
tiež domnieva, že práve aj cez túto 
súťaž sa u nás na Slovensku zvýšila 

Na slávnostnom 
galavečere hviez-
dil aj riaditeľ ho-
telovej akadémie 
v Prešove Jozef 
Šenko.



úroveň barmanského umenia a mno-
hým jej „odchovancom“ pomohla 
v ďalšej kariére. „mám informácie, 
že mnohým táto súťaž aj pomoh-
la. aj na tomto ročníku som videl 
chlapcov, ktorí tu niekedy súťažili 
a dnes sú členmi slovenskej bar-
manskej asociácie a sú tu ako hod-
notiaci komisári.“ 

Organizátorov neovplyvnil ani pri-
pravovaný štrajk učiteľov. „nám zá-
leží na prezentácii našej školy pred 
verejnosťou. prípravy to nijako ne-
ovplyvnilo, kolektív je skvelý a nič 
neočakávané sa nestalo,“ dodal ria-
diteľ hotelovej akadémie na margo 
momentálnej situácie v školstve. 

Bola aj klasika: 
krátky a dlhý 
Ako inak hlavnou náplňou 

včerajšieho dňa bola 
príprava fantas-
tických drin-
kov. V hale 
H o t e -
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Striebro
za Prešovský
večerník!
V dnešnej dobe je striebro a zlato tou najlepšou 
investíciou. My vám ho v spolupráci so spoloč-
nosťou YOPI ponúkame! 
Vďaka nám môžete vyhrať uncovú mincu inves-
tičného striebra (1 oz/31,1 g). Žrebovať budeme 
každé dva týždne. Čo k tomu potrebujete? Za-
slať nám na adresu redakcie aspoň tri kupóny 
s rôznymi dátumami a budete zaradení do žre-
bovania, ktoré bude opäť o dva týždne.  

meno ďalšieho šťast-
ného výhercu sa 
dozvieme  
27. novembra. 

vystrihnuté kupó-
ny posielajte do  
23. novembra.

15. 11.

tiačka strednej odbornej školy z Pre-
šova. Na pódiu boli aj takí, ktorí nie 
sú ani náhodou žiadnymi nováčikmi. 
„som tu už po tretíkrát. načerpám 
tu stále nové inšpirácie. rok čo rok 
je to však ťažšie, podmienky sú 
prísnejšie. mám na konte za školu 
jedenkrát zlato a dvakrát striebro,“ 
prezradila Košičanka Monika Ivanko-
vá, ktorej súťažnú dvojicu dopĺňala 
Petra Šimková.

Michaela Schifferová
Foto: Viktor Zamborský

lovej akadémie na Baštovej ulici 
sa už hneď z rána rozbehla 

praktická súťaž v miešaní 
nápojov „kultúrneho pi-

tia“. Ako v minulosti, tak 
aj teraz boli povinnými 

disciplínami „krátky“ 
alko nápoj a „dlhý“ 
n e a l k o h o l i c k ý 
(soft) nápoj. Pred-
viedla sa aj Na-
tália Švidroňová. 
„na súťaži som 
prvýkrát. Z vy-
stúpenia mám 
dobrý pocit, sa-
mozrejme, bola 

aj tréma. pripra-
vovala som dva 

nápoje, tak ako aj 
moji konkurenti,“ 

povedala po súťaži tre-

V publiku sedel 
aj spokojný Miloš 
Treter.
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Opäť sme dostali podnet od nášho čita-
teľa Petra S., ktorý má, ako vidieť,  naozaj 
oči na stopkách. „V  Prešove  nielen 
autá  parkujú  na  chodníkoch,  ale  sú 
tu  umiestnené  aj  dopravné  znače-

Nie je vám ľahostajné, ako žijeme či ako sa u nás 
šafári ? Chcete zmenu k lepšiemu, krajšiemu, 
kultúrnejšiemu? Občianske oko je „okom“ všetkých 
Prešovčanov! Tvoríte ho práve vy, vašimi námetmi 
a podnetmi, ktoré nám zasielate do redakcie.

nia,“ napísal do redakcie čitateľ. Ako je 
vidieť na fotografiách,  dopravná značka 
je umiestnená presne v strede chodníka 
na Duklianskej ulici v blízkosti zastávky 
MHD. Ten istý problém je s dopravnou 

značkou na Šafárikovej ulici pri cintorí-
ne. Spomínané značky sú vo vlastníctve 
a správe Slovenskej správy ciest. Tie 
musel tento správny orgán umiestniť 
so súhlasom dopravného inšpektorá-

tu. Myslíte si, že je to takto v poriadku? 
Chodci sa musia vyhýbať stĺpom, ma-
mičky s kočiarom tam ani neprejdú...

(msch)
Foto: pv

Prijímateľ: Záujmové združenie žien MYMAMY 
Sídlo: ZZŽ MyMamy, Okružná 32, 080 01 Prešov

Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová, 051/7712233, iveta_baranova@email.cz,
Web: mymamy.sk

    
Názov projektu - Úplne od začiatku a samostatne

Názov Operačného programu - Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu - OP ZaSI-FSR-2010/2.3/01, ITMS: 

27120330013
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

2. Podpora sociálnej inklúzie;
2.3. Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života; 

Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 
povinnosťami

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) - Prešov 
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 

projektu:  
01.11.2012 – 31.12.2013

Celkové náklady na projekt : 74 296,80 €
Výška  schváleného nenávratného finančného príspevku: 70 581,96€ ( 95%)

Cieľ projektu - Zvýšenie šance na ekonomické osamostatnenie sa klientiek ZZZ 
MyMamy prostredníctvom samopodnikania a zabezpečenie nových služieb 

v Podnikateľskom inkubátore.
Cieľové skupiny - Osoby, uchádzačky a záujemkyne s rodinnými povinnosťami. 

Ženy z etnických minorít 
Špecifické ciele:

1. Poskytovať odbornú pomoc klientkám - samoživiteľkám pri zosúlaďovaní 
rodinného a pracovného života pri ceste za nezávislosťou.

2. Zabezpečiť nové služby pre klientky združenia podporujúce ich plnohodnotné 
zapojenie sa na trh práce

Aktivita 1. Zriadiť Podnikateľský inkubátor pre ženy - PIŽ  – servis služieb  
pre začínajúce podnikateľky  s rodinnými povinnosťami; poskytovanie bezplat-

ného poradenstva a služieb  počas prvých  6  mesiacov podnikania, mobilné 
poradenstvo v teréne  

Aktivita 2. Poskytovať poradenské  a vzdelávacie  služby:
Poradenstvo pri výbere podnikateľskej činnosti, vzdelávanie v oblasti začatia 

podnikania – 3 kurzy, Klubovňa -podporná skupina začínajúcich podnikateliek 
Aktivita 3. Poskytovať služby v oblasti „rodinnej školy“ – zosúladenie rodinného  a pra-

covného / podnikateľského života. 

Navrhujú to poslankyne Ná-
rodnej rady SR za OĽaNO Eri-
ka Jurinová a Eva Horvátho-
vá. Nepozdáva sa im názor, že 
deti mladšie ako tri roky sú 
aj tak prepravované v kočíku 
a v sprievode dospelej osoby, 
teda akejsi náhrady sprievod-
cu. Poslankyne pripomínajú, že 
súčasný zákon hovorí o nároku 
fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím na sprie-
vodcu za určitých podmienok. 
Zároveň zužuje okruh oprávne-
ných osôb v prípade detí len na 
tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. 
„Cieľom  návrhu  je  odstrániť 
vekovú  hranicu,“  vysvetľujú 
v návrhu novely zákona o pe-
ňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia. Navrhovateľky 
zdôrazňujú, že vo vývinovom 

Nárok  na  sprievodcu  by  mohli  mať 
aj ťažko postihnuté deti do 3 rokov

období do troch rokov možno 
cieleným úsilím najvýznam-
nejšie ovplyvňovať zdravotný 
stav a psychomotorický vývin 
zdravotne postihnutého die-
ťaťa. To si podľa poslankýň 
„nepochybne  vyžaduje  veľké 
úsilie  a  zvýšené  náklady  na 
liečbu,  návštevy  odborníkov 
a  špeciálnych  stimulačných 
programov.“ Parlament by mal 
o návrhu novely rokovať na de-
cembrovej schôdzi. Právna nor-
ma by sa mala dotknúť približne 
400 detí. Predkladateľky pripúš-
ťajú, že návrh zákona „zakladá 
zanedbateľné nároky na štát-
ny  rozpočet,  rozpočet  verej-
nej správy a na podnikateľské 
prostredie“. Zdôrazňujú, že má 
pozitívny sociálny vplyv.

(tasr)

www.mymamy.sk                        www.fsr.gov.sk                                                                          www.esf.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci   Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
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l 
kvalita          spoľahlivosť          dobrá cena

Po minuloročnom jubilejnom dvadsiatom roč-
níku pokračuje tradícia festivalu speváckych zbo-
rov ďalším ročníkom. V dňoch 16. – 18. novembra 
2012 bude v rámci tretej časti Prešovských hu-
dobných slávností prebiehať 21. ročník Medziná-
rodného festivalu duchovných piesní byzantské-
ho obradu pod záštitou Mons. 
Ľubomíra Petríka, hovorcu Gréc-
kokatolíckeho arcibiskupstva.

 Na tomto medzinárodnom 
ročníku sa predstaví osem spe-
váckych zborov. Slovenské zbory 
budú z Bratislavy, Košíc a Prešo-
va. Zo zahraničia prijali pozvanie 
zbor Axios z ukrajinského Ľvo-
va a zbor Rozanov z Djurdjeva 
v Srbsku. 

 Hlavný festivalový koncert bude v Gréckoka-
tolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove v sobotu 17. novembra 2012 o 14.00 
hod.

 Okrem koncertného vystúpenia zbory zaspie-
vajú aj na sv. liturgiách v piatok o 16.30 hod. na 

otvorení festivalu a v nedeľu o 8.00 hod. a 10.00 
hod. v katedrálnom chráme a v gréckokatolíckych 
chrámoch na sídlisku Sekčov a Sídlisku III.

V jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda má ten-
to festival svoje špecifické poslanie, pretože za 
krásne spevy , ktoré budú znieť, vďačíme práve 

odkazu týchto našich vierozvestcov. Po-
zývame všetkých milovníkov zborového 
spevu a cyrilo-metodských tradícií , aby 
s nami strávili príjemné sobotňajšie po-
poludnie.

Organizátormi sú Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo v Prešove a Združenie 
Sakrálne spevy Východu. Akciu finančne 
podporilo Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky. 

 Valéria Hricovová

„Odstrel sa presúva na štvrtok 15. novembra 
kvôli dodatočným technickým požiadavkám na 
uloženie náloží z pohľadu bezpečnosti,“ konšta-
toval pre médiá šéf rezortu dopravy Ján Počiatek 
(Smer-SD).

Pri odstraňovaní mosta sa podľa rezortu dopravy 
dbá o to, aby sa čo najmenej poškodili časti stavby, 
ktoré pôvodná nehoda nepoškodila. Pred odstrelom 
boli vykonané zabezpečovacie a prípravné práce, 
napríklad úprava prístupu z oboch strán mostného 
objektu i odstránenie dočasných objektov z blízkosti 
znehodnocovanej konštrukcie.

K pádu diaľničného mosta vo výstavbe došlo 2. 
novembra krátko pred 15. h. Na mieste zahynuli dva-
ja robotníci, jeden zomrel pri prevoze do nemocnice 
a štvrtá obeť tragédie podľahla zraneniam v košickej 
nemocnici. Štrnásť zranených robotníkov hospita-
lizovali v nemocniciach v Levoči, Poprade, Prešove 
a Spišskej Novej Vsi.

(tasr)

Do Vysokých Tatier sa po ročnej 
prestávke vracia festival amatérskej 
tvorby Horalfest. Jeho 7. ročník sa 
bude v Tatranskej Lomnici konať 
v dňoch 23. a 24. novembra. „Do 
súťaže sa prihlásilo spolu 95 sú-
ťažiacich, z toho 61 bude súťažiť 
o najlepšiu fotografiu, 12 zaradili 
do súťaže svoj amatérsky film a 22 
sa zúčastní kategórie literatúra,“ 
uviedol pre TASR riaditeľ festivalu 
Stanislav Klaučo.

Účastníci sú z celého Slovenska 
od Košíc až po Malacky, na festivale 
sa zúčastnia aj milovníci hôr z Českej 

republiky. Program zostáva nezme-
nený, okrem samotnej prezentácie 
diel sú jeho podstatnou súčasťou 
odborné workshopy, kde budú au-
tori diskutovať o svojej tvorbe s od-
bornými garantmi. Patronát nad 
literárnou tvorbou prevzala Marta 
Rybková, garantom pre amatér-
skych fotografov ostáva fotograf 
Tibor Škandík a kategóriu film a vi-
deo si pod svoje krídla vzal filmár Ivo 
Brachtl.

„Po slávnostnom otvorení fes-
tivalu sa uskutoční krst novej 
knihy z vydavateľstva DAJAMA 

a uvedieme nášho hosťa, himala-
istu, horolezca, záchranára a spi-
sovateľa Michala Orolína. Okrem 
prezentácie súťažných diel sme 
ako novinku pripravili dve pásma 
nesúťažných filmov s horskou te-
matikou,“ doplnil Klaučo. V rámci 
tohto programu sa uskutoční aj slo-
venská premiéra českého filmového 
projektu “TELEfilm” o telemarkovom 
lyžovaní a druhá slovenská premiéra 
filmu o horskom bikovaní z produk-
cie Red Bull s názvom “Where the 
trial ends”.

Festival sa bude počnúc aktuál-
nym ročníkom konať v dvojročnom 
intervale. Témami siedmeho ročníka 
sú príroda a krajina hôr a ľudia v ho-
rách. „Pre tých, ktorí sa rozhodnú 
zachytiť perom, hľadáčikom svojho 
fotoobjektívu či kamerou náročnú 
prácu a životnú filozofiu vysoko-
horských nosičov, pripravujeme 
v spolupráci s chatárom z Rainerovej 
chaty osobitnú prémiu,“ za organizá-
torov uviedla Beata Firicová.

(tasr)
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Okrem klasických záľub, ako sú 
turistika či čítanie, sa pani prof. PhDr. 
Daniela Slančová, CSc., venuje na 
prvý pohľad všednej veci – zbiera 
balíčkový a kockový cukor. Avšak pri 
počte takmer dve tisíc kusov, môže-
me hovoriť o nevšednej záľube. 

„Moja zbierka sa začala priro-
dzene formovať asi pred pätnásti-
mi rokmi, keď som si odložila prvý 
cukor na palube lietadla smeru-
júceho do USA. Zaujal ma svojím 
grafickým riešením a odvtedy som 
si týchto malých sprievodcov prí-
jemných posedení pri káve začala 
všímať podrobnejšie, ako ukážky 
drobnej úžitkovej grafiky. Bolo 
mi ľúto, že ich jednoducho roztrh-
neme a zahodíme. Odvtedy pre 
mňa každá vypitá káva znamená 
suvenír navyše. Postupne si moji 
priatelia a členovia rodiny zvykli, 
že najlepším darčekom z cesty je 
pre mňa balíček alebo zabalená 
kocka cukru. Ba aj úplne nezná-
mi ľudia mi prostredníctvom mo-
jich známych z času na čas pošlú 
nejaký sladký pozdrav.“ Daniela 
Slančová má viacero obľúbených 
kúskov: „Zvlášť cenné sú rozličné 
série s umeleckými, športovými, 
historickými či geografickými ná-
metmi. Napríklad séria s vlajkami 
účastníkov majstrovstiev sveta 
vo futbale, séria obrazov vytvo-
rených z kávových zrniek, z his-
tórie letectva, architektonických 
pamiatok rozličných krajín, ale aj 
napríklad dnes už neexistujúcich 
politických strán, hotelov, aerolí-

nií. Pre mňa zaujímavý je aj cukor 
z rozličných univerzít sveta.“

Jej zbierka obsahuje kúsky zo 
všetkých kontinentov. Najvzdia-

lenejším miestom, odkiaľ si 
osobne Daniela Slančová 
priniesla cukor, je San Diego 
v Kalifornii. Momentálne jej 

„sladký poklad“ nemá takú po-
dobu, ako by si želala: „Dlho 
som nevedela, ako jednotlivé 
kúsky poukladať tak, aby vy-
nikli a aby niektoré z nich boli 
viditeľné z oboch strán. Zatiaľ 
je zbierka tematicky roztrie-
dená a uložená v rozličných 
škatuliach a škatuľkách, no 
chystám sa v nej urobiť poria-
dok. Verím, že raz príde čas, 
keď sa jej budem môcť veno-
vať systematickejšie.“ My prof. 
PhDr. Daniele Slančovej, CSc., 
držíme palce, aby svoju unikát-
nu zbierku aj naďalej zveľaďo-
vala a možno raz aj  predstavila 
širokej verejnosti. 

Lýdia Tkáčová

Činnosť Medzinárodného centra na hodnote-
nie vôd (International Water Assessment Centre 
– IWAC) by sa na Slovensku mala skončiť. Ako po-
ukázalo ministerstvo životného prostredia, pôso-
benie centra podľa memoranda medzi vládou SR 
a Sekretariátom Európskej hospodárskej komisie 
OSN z roku 2009 sa skončilo k 31. októbru a na 
ďalšie fungovanie centra chýbajú peniaze. Vláda 
dnes ukončenie činnosti IWAC na Slovensku od-
súhlasila.

IWAC bol založený ako spoločné centrum Do-
hovoru o ochrane a využívaní hraničných vod-
ných tokov a medzinárodných jazier v roku 2000. 
Ide o dobrovoľnú organizáciu bez členských prí-
spevkov, výdavky spojené so zabezpečovaním 
činnosti centra hradí z vlastných zdrojov štát, kto-
rý IWAC hostí. V tomto prípade potrebné výdavky 
platilo ministerstvo životného prostredia, ktoré 
však poukázalo, že ďalších 210 000 eur ročne na 
prevádzku centra nemá. Na ďalšie projekty by 

boli podľa neho potrebné zdroje z medzinárod-
ných inštitúcií a fondov. Envirorezort mal o po-
trebné prostriedky na činnosť centra žiadať aj od 
ministerstva zahraničných vecí. „To oznámilo, že 
sa v minulosti nepodieľalo žiadnymi finanč-
nými prostriedkami na činnosti IWAC a ani 
nemá vytvorený výdavkový titul na potrebné 
prostriedky v ďalšom období. Týmto sa sta-
lo, že činnosť IWAC na roky 2013–2015 nie je 
finančne krytá,“ konštatuje sa v materiáli. IWAC 
zabezpečoval aktivity dohovorov a protokolov 
a spolupracoval so stranami týchto dohovorov 
na integrovanom manažmente zdrojov. Zaoberal 
sa tiež monitoringom, analýzami a hodnoteniami 
súch a povodní, verejných vodovodov i kanalizá-
cií. Ťažisko aktivít centra bolo v regiónoch východ-
nej Európy, Kaukazu a strednej Ázie.

(tasr)

Ak ste aj vy vášnivým zbe-rateľom čohokoľvek, napíšte nám na náš facebook, či email spravodajstvo@povecernik.sk a podeľte sa o to, čo vám rokmi prirástlo k srdcu.

Zaľúbili ste sa aj vy na 
prvý pohľad a teraz to 
neviete skončiť? Reč nie 
je o romantickej láske, ale 
o zberateľských vášňach. Aj 
tie sa totiž väčšinou začínajú 
úplne nevinne.
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Za málo peňazí  nekvalitné služby
Nedokážeme ponúknuť kvalitu. Stačí prekročiť hranice smerom na západ a slovo dokonalosť môžeme skloňovať vo všetkých pá-
doch! Obchody, služby, reštaurácie, nemocnice. Štandard, o akom my len môžeme snívať. Sú za tým len peniaze? V istej miere áno, 
no je to aj o nás, ľuďoch. Súhlasia s tým aj Prešovčania? Tí sa zhodli na tom, že dôvodom je nižšie platové ohodnotenie Slovákov a aj 
s tým spojená strata ich motivácie pri práci.

Rišo Kollár: 

-  Stopercentne je to v iných krajinách lepšie tak-
mer vo všetkom, je tam zamestnanie, starostlivosť 
o zamestnanca, ponúkajú viac peňazí či poskytujú 
pracovné odevy. Všade sú priplácané nadčasy a sú 
pravidelné prestávky, napríklad v Írsku. Je tam cel-
kovo iná organizácia práce a aj iní ľudia. To, čo je 
inde akoby základom a samozrejmosťou, u nás sa 
stáva výhodou, ba takmer až akýmsi privilégiom. 
No človek je na Slovensku vďačný aspoň za to, že 
má nejakú prácu. Verím však, že sa do zahraničia 
vrátim. 

E. Grešáková: 

- Mala som možnosť navštíviť viacero krajín. Služby 
sú podľa mňa lepšie v zahraničí, u nás nie sú ľudia 
takí milí, priateľskí a ochotní, sú proste inakší. No 
uznávam, že s takými nízkymi platmi, ako máme 
my, by sa asi ani inde veľmi neusmievali. 

Aďa I. V.: 

- Myslím si, že niektoré služby sú kvalitné aj u nás. 
Podľa môjho názoru sa to odzrkadľuje aj v oblasti 
školstva, z môjho pohľadu je to kvantum učiva u 
nás veľmi náročné a od školákov sa niekedy pri-
veľa vyžaduje. Pritom majú krátke hodiny a za ten 
čas si z toho veľa nestihnú zapamätať. Malo by sa 
aspoň niečo zmeniť, nejako zjednodušiť obsah. 
Teda naše školstvo je podľa mňa na veľmi dobrej 
úrovni, čo je niekedy až zbytočné. V zahraničí je 
lepšia úroveň zdravotníctva, veľa závisí od prístu-
pu lekárov, ktorí sa tam často správajú prívetivo. U 
nás majú ľudia nižšiu chuť do práce, pretože chý-
bajú peniaze. Potom sú samé štrajky.

Ľubo Š.: 

- Mal som možnosť navštíviť viacero iných krajín 
a môžem posúdiť, že so službami je to v zahraničí 
celkovo lepšie. U nás funguje iný systém,  máme 
sa teda čo učiť

Melánia Vilčeková: 

- Už dlhé roky žijem v Kanade a všetko je tam su-
per, inakší život ako na Slovensku, čo sa týka slu-
žieb. No Slovensko je krásna krajina, mám ju rada 
a chýba mi, keď tu nie som. Preto sa tu rada vra-
ciam.

Daniel M: 

- V zahraničí je to asi lepšie, či už sú to stravovacie 
alebo ubytovacie služby. Celkovo tam s ľuďmi za-
obchádzajú lepšie, podľa mojej skúsenosti to tak 
platí všeobecne v Európe, napríklad v krajinách, 
ako je Švajčiarsko. U nás sú pracovníci menej 
ochotní, pretože sú aj málo finančne motivovaní.Katka B.: 

- Veľa závisí od človeka, či bude v cudzine spokoj-
ný. Spokojnosť podľa mňa závisí od neho samého, 
ako sa k tomu postaví.  Väčšinou je u nás ťažká 
práca bez uplatnenia alebo je málo platená, v za-
hraničí zrejme funguje iný systém a pracovitých či 
šikovných ľudí ocenia viac. S tým súvisí aj kvalita 
služieb a ochota niečo robiť.

ČO VY NA TO?

Text a foto: Martina Štofková



publicistika8 www.povecernik.sk

Namiesto internetu zadarmo mala 

zaplatiť  dvojnásobok
Zavádzanie spotrebiteľov je dnes už ná-

rodným športom! Predajcovia majú pre nás pripravené rôzne triky a návnady, ktoré 
navonok pôsobia veľmi lákavo. Kde je však staré známe, náš zákazník, náš pán? Už dávno neplatí! Ak ste miernejšie povahy a nemáte chuť 
naťahovať sa s predajcami, ktorí by vám  ešte včera zniesli aj modré z neba, necháte to tak. Vy ste v „mínuse“, oni „vyhrali“. Keď ste však ne-
spokojní a vrátite sa s reklamáciou, alebo nebodaj sťažnosťou, prehrali ste. Kto si nevybojuje, ten nemá.

Zarážajúce prípady

Do osídiel pavučín sa dostala  
pani Magdaléna Blažovská. „Sta-
la sa mi prednedávnom veľmi 
nepríjemná vec. Aktivovala 
som si internet do mobilu od 
jedného z mobilných operáto-
rov. Ten mal aj   s mojím paušá-
lom stáť približne štyridsať eur. 
Nadšene som súhlasila. Viete si 
predstaviť aké bolo moje veľké 
prekvapenie, keď mi namiesto 
sľúbených štyridsať eur, prišla 
domov raz taká vysoká faktú-
ra. Zaúčtované v nej boli všet-
ky úkony, o ktorých ma vôbec 
neinformovali a spomínaný in-
ternet bol zaúčtovaný trikrát. 
Moje znechutenie bolo o to 
väčšie, že predajca mi ešte vy-
nadal, že to nie je jeho chyba a 
že tým, že som sa prišla sťažo-
vať, mu len spôsobujem prob-
lém. Je toto v dnešnej dobe 
možné?“ pýta sa vyčítavo. 

Toto však zďaleka nie je jediný 
prípad, keď predajca úmyselne 
zavádzal zákazníka. Slovenská 

obchodná inšpekcia ich zazna-
menáva stovky. Niektoré z nich 
sú opodstatnené, iné nie, každý 
jeden však musia pracovníci dô-
sledne preveriť. „Čo sa týka kon-
krétneho prípadu, ohľadom 
nesprávneho vyúčtovania slu-
žieb je orgánom dohľadu Te-
lekomunikačný úrad SR, ktorý 
kontroluje plnenie povinností 
a podmienok určených záko-
nom. Spotrebiteľovi odporú-
čame, aby si u predávajúceho 
uplatnil reklamáciu vyúčtova-
nia. V prípade, že predávajúci 
nebude na reklamáciu reago-
vať, alebo spotrebiteľ nebude 
spokojný s vybavením rekla-
mácie, môže sa s podnetom na 
prešetrenie uplatnenej rekla-
mácie obrátiť  na Telekomuni-
kačný úrad SR,“ objasnila Jar-
mila Balogová, vedúca právneho 
odboru Slovenskej obchodnej 
inšpekcie v Prešove. Pani Mag-
daléna vyriešila svoj problém 
po svojom. Obrátila sa na kom-
petentných, podala sťažnosť na 
predajcu a spísala dobropis. Mys-
lí si, že kladná odpoveď, ktorá jej 
do týždňa prišla, bola výsledkom 

jej spravodlivého hnevu.  Spoloč-
nosť sa jej ospravedlnila a odrá-
tala poplatky, ktoré jej na faktúre 
neprávom vyúčtovali. 
Čo však v prípade, že vašu sťaž-
nosť, alebo reklamáciu, nie sú 
ochotní ani vypočuť, nieto ju ešte 
riešiť ako sa to stalo Stele Ivanko-
vej? „Kupovala som si topánky 
v obchode na Hlavnej ulici. Ma-
jiteľ mi zámerne nedal poklad-
ničný blok. Ako to viem? Prvý-
krát som to ani neregistrovala, 
ponáhľala sa, bola som rada, že 
mám nové topánky. Keď som si 
to doma všimla, na druhý deň 
som si ho išla pýtať. Tvárili sa, 
že ma nepoznajú a tie topán-
ky z ich predajne nie sú. Uzna-
la som, že chyba bola v mojej 
nepozornosti. Druhýkrát, o 
pár mesiacov neskôr, som si 
však všimla, že po naúčtovaní 
a zaplatení sa predavačka len 
milo usmiala a podala mi taš-
ku s novým tovarom. Opäť bez 
dokladu o zaplatení, ktorý ani 
nevytlačila. Keď som sa ohradi-
la, že mi nedali doklad, tak sa 
zarazila a až potom mi ho dala. 
Koľko ľudí takto nakupuje, ne-

uvedomujúc si, že už nikdy ne-
budú mať nárok na reklamáciu 
tovaru?“ 

Práva spotrebiteľa

Ako postupovať v prípade, že 
sa vám niečo podobné stane? 
„Podľa zákona o ochrane spot-
rebiteľa je predávajúci povinný 
vydať spotrebiteľovi doklad o 
kúpe výrobku alebo o poskyt-
nutí služby  v každom prípade. 
Odporúčame spotrebiteľke v 
tejto veci sa obrátiť na prísluš-
ný inšpektorát SOI s podnetom 
na vykonanie kontroly,“ pove-
dala Jarmila Balogová. „Ďalej 
je v zmysle zákona o ochrane 
spotrebiteľa predávajúci po-
vinný informovať spotrebiteľa 
o cene predávaného výrob-
ku a za tým účelom zreteľne 
označiť výrobok cenou, alebo 
informáciu o cene inak vhodne 
sprístupniť (napríklad cenník 
pri poskytovaní služieb). Spot-
rebiteľ musí byť o cene predá-
vaných výrobkov informovaný 
jednoznačne, teda aj o cene po 
poskytnutej zľave,“ dodala. Pre-
dávajúci je tiež povinný informo-
vať spotrebiteľa o vlastnostiach  
- materiálom zložení predávané-
ho výrobku. Osobitné predpisy 
upravujú označovanie materiálo-
vým zložením textilu a obuvi. Do-
držiavanie uvedených povinností 
rovnako kontroluje SOI. Pred nie-
koľkými rokmi bol na Slovensku 
spustený projekt „Práva Spotrebi-
teľa“, ktorý má chrániť predovšet-
kým spotrebiteľa pred nekalými 
praktikami niektorých predajcov. 
Slovenská obchodná inšpekcia 
odporúča širokej verejnosti pre-
čítať si základné údaje o tom, na 
čo máte právo, ktorý orgán rieši 
konkrétny problém a na koho sa 
teda pri podávaní sťažnosti alebo 
reklamácie obrátiť. Podstatné je 
nenechať sa odbiť nepríjemným 
vystupovaním a odrádzaním 
predajcu. Máte právo vedieť, čo 
kupujete, za koľko to kupujete a 
máte právo reklamovať daný vý-
robok. Pokiaľ sa staré známe hes-
lo obchodníkov bude objavovať 
v manažérskych príručkách, zna-
čí to, že obyčajný spotrebiteľ má 
šancu obhájiť svoje záujmy. 

Viera Hrabovská

NA VAŠEJ STRANE
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(VH) - Bardejovský vyšetrovateľ vzniesol včera 
obvinenie pre prečin podvodu a prečin poško-
dzovania cudzích práv voči 28-ročnému mu-
žovi z Prešova. Dávajte preto pozor a nepos-
kytujete svoje osobné údaje cudzím osobám. 
Podobne ako poškodeným, ani vám sa to ne-
musí vyplatiť. Bez vášho vedomia môže niekto 
uzatvoriť zmluvu na vaše meno a vy budete 
len nechápavo krútiť hlavou pri faktúrach, kto-
ré domov dostanete. 
„Obvinený Prešovčan mal v roku 2007 
uzatvoriť v istej bardejovskej predajni via-
cero zmlúv o pripojení a využívaní služieb 
spoločne s odberom mobilných telefónov. 
Zmluvy mal uzatvoriť na mená šiestich mu-
žov z obce Lesíček a Rokycany a to bez ich 
vedomia a súhlasu. Spôsobená škoda bola 
vyčíslená na približne 3133 eur. Obvinený 
je stíhaný na slobode,“ objasnil hovorca Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru        v Pre-
šove Daniel Džobanik. Niekoľko obdobných 
prípadov sa stalo aj minulosti, keď dôveru ľudí 
zneužili pri rýchlych pôžičkách na čokoľvek. 
Jedna zo zamestnankýň finančnej inštitúcie 
vtedy namiesto jednej pôžičky, ktorú chcel 
zákazník uzatvoriť, urobila ďalšie tri. Poško-
dených bolo viacero občanov a mnohí podali 
hromadné trestné oznámenie. 

Ilustračné foto: www

Prišla vám splátka a neviete za čo? Podvodníci mohli 
zneužiť aj vaše meno!

Zo starého mlyna a salaša zmizlo 
52 vodovodných batérií 

(PV) - Päťdesiatpäťročný muž oznámil v utorok  na polícii vo Svite krádež vodovodných ba-
térií. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že ku krádeži došlo v 
dňoch 6. až 13. novembra v dvoch objektoch v katastri obce Štrba. 
„Doposiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do budovy starého mlyna, z ktorého odmon-
toval a ukradol 40 vodovodných batérií. Následne sa vlámal do budovy salaša, odkiaľ 
ukradol ďalších 12 vodovodných batérií,“ uviedol Džobanik. 
Miestnemu poľnohospodárskemu družstvu tak spôsobil škodu vyčíslenú na dve tisíc eur. 
Podľa hovorcu polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže.

Pes pohrýzol ženu. Polícia 
obvinila majiteľa z ublíženia na 

zdraví
 Z prečinu ublíženia na zdraví obvinila polícia 77-ročného Jozefa z Košíc, ktorého pes pohrýzol 
52-ročnú ženu. 
Poškodená Prešovčanka utrpela poranenia pravého lýtka a kolena s dobou liečenia 42 dní. „Ob-
vinenému majiteľovi psa v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až dva roky,“ 
informoval košický krajský 
policajný hovorca Alexan-
der Szabó.
K prípadu došlo ešte 8. 
septembra okolo 17. hodi-
ny v záhradkárskej lokalite 
Geder v mestskej časti Ko-
šická Nová Ves. Obvinený 
podľa polície v dostatočnej 
miere nezabezpečil svojho 
psa, ktorý následne pohrý-
zol okoloidúcu ženu.

(tasr)

Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR 
v Prešove zverejnilo pátranie po hľadanej osobe:
KOVAĽ Jozef, nar. 5.12.1969, trvalé bytom Hertník 
263, okr. Bardejov.  
           
      Okresný súd vo Vranove n/Topľou vydal na meno-
vaného príkaz na zatknutie pre trestný čin sprenevery. 
V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho súčas-
ný pobyt nie je známy.     

Popis osoby: je vysoký 180 – 185 cm, štíhlej postavy, 
má hnedé vlasy a nosí okuliare. 
                          
Popis oblečenia: nezistený.

 Akékoľvek poznatky k hľadanému Jozefovi Kovaľovi 
oznámte osobne na oddelení pátrania Okresného 
riaditeľstva PZ v Bardejove, t.č. 0961 84 3370, prípadne 
na najbližší útvar PZ alebo na známe t.č. 158.

Polícia pátra
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Nové osviežeNie prešov-
skej hudobNej scéNy. Mla-
dý taleNtovaNý hudobNík 
MariáN „Mayo“ Mihelič (25), 
od dvaNástich rokov ži-
júci v chicagu, po Návrate 
Na sloveNsko so sebou pri-
Niesol aj čerstvý rockový 
závaN. svojiMi vystúpeNia-
Mi v prešove ukázal, že aNi 
priazNivci elektroNického 
rockového štýlu sa už Ne-
Musia vyberať za zážitkoM 
ďaleko. koNcerty sú plNé gi-
tarových sól, experiMeNtál-
Nej počítačovej techNiky, No 
aj klasických „riffov

* Mayo, otázka na úvod. pova-
žuješ sa ešte stále za slováka ale-
bo si už vžitý v amerike?

- Ako rodený Prešovčan, ktorý síce 
býva v inej krajine, sa stále považu-
jem za Slováka. Aj napriek tomu, že 
bývam v Spojených štátoch americ-
kých, som stále srdcom Slovák.

* začnime teda od začiatku. ako 
si sa dostal k hudbe? Navštevoval 
si umeleckú školu?

- Áno. V Prešove som navštevoval 
základnú umeleckú školu. Hral som 
na trúbku. Učil som sa základy, čítať 
noty, získavať hudobný sluch. Po od-
chode do USA som hral rok na bary-
tón, kým som sa v šestnástich rokoch 
nedostal ku gitare. Spočiatku som sa 
snažil učiť piesne iných autorov, no 
potom som prišiel na to, že ma viac 
láka improvizácia. Tak som začal skú-
šať hrať vlastné prechody a sóla do 
známych pesničiek. Nakoniec som 
vylúčil pôvodné skladby a ostala mi 
už len vlastná tvorba.

* ktorý hudobník mal na teba 
vplyv? Mal si svoj idol?

- Mal som, samozrejme. Asi najväč-
ší vplyv zanechala skupina AC/DC, 
ktorú sme počúvali spoločne s ot-
com. Oslovili ma rovnako aj Michael 
Jackson, Queen, Elvis Presley a mno-
ho ďalších skvelých muzikantov. Na 
strednej škole som prešiel mierne 
do punku, no po tejto prechodnej 
fáze som sa vrátil k rockovým stáli-
ciam ako Jimi Hendrix, Van Halen.

* začínal si v rockovej kapele. 
prečo si sa rozhodol vydať na só-
lovú dráhu?

- Po čase hrania na gitaru s ka-
marátom Daliborom sme spoznali 
v Amerike aj tamojších muzikantov 
a rozhodli sme sa založiť kapelu Red-
city. Hrali sme vlastnú muziku v štýle 
klasický rock. Za štyri roky sme ab-
solvovali množstvo koncertov. Zo 

známejších miest môžem spome-
núť napríklas Chicago City Limits, 
Cubby Bear alebo Congress Theatre. 
Po určitom čase som cítil potrebu 
posunúť našu muziku iným smerom 
a skúsiť viac experimentálne veci.

* čiže kam by sme mohli tvoju 
tvorbu zaradiť teraz? aký druh 
hudby hráš? 

- Moju hudbu je ťažko zaradiť do 
nejakého z hudobných žánrov. Zá-

klad tvorí eletronická hudba s prv-
kami bluesu, rocku, jazzu a country. 
To dohromady vytvára elektronicko 
- rockový nádych.

* vydal si album s názvom expe-
riment. povedz nám o ňom niečo 
viac.

- Album som nahral v roku 2011. 
Produkciu, skladby, texty a dizajn 
som pripravoval sám. Pri tomto al-
bume som sa snažil experimentovať 

s muzikálnymi štýlmi, zvukmi a zistiť, 
kam až ich môžem posunúť. Album 
je založený na tom, že každá pesnič-
ka má svoju tému. Napríklad skladba 
„Angel Voodoo “ je o hrôzach vojen. 
Snažil som sa, aby celá muzika zane-
chala v poslucháčovi hlbší zmysel 
a dokázal si vychutnať tematickú 
atmosféru.

* je obdivuhodné, že si celú mu-
ziku tvoríš sám. kde nachádzať 
toľko inšpirácie?

- Život prináša mnoho pocitov, 
nálad a zážitkov, z ktorých čerpám 
námety na moju hudobnú tvorbu. 
Správanie ľudí, svetové udalosti, ale 
aj zážitky s rodinou a priateľmi, to 
všetko má vplyv na moju tvorbu a to 
sa snažím pretransformovať do mo-
jej hudby. Inšpiráciu hľadám spoloč-
ne s improvizáciou. Ak sedím niekde 
s gitarou a mám určitý pocit, snažím 
sa ho vyjadriť v tónoch. 

* usa sú priamym signatárom 
acta (obchodná dohoda o boji 
proti falšovaniu), zatiaľ čo slo-
vensko ju ešte nepodpísalo. aký 
je tvoj názor na ilegálne šírenie 
hudby?

- Myslím si, že boj proti ilegálne-
mu sťahovaniu a šíreniu muziky je 
prehratý boj, alebo skôr investova-
nie energie na nesprávne miesto. 
Stále vyspelejšej technológii nie je 
možné brániť a myslím si, že to ani 
nie je dobré. Samozrejme, hudobník 
musí z niečoho žiť a tvoriť, no moja 
predstava spočíva v tom, že muzi-
ka by mala byť zadarmo a pokiaľ sa 
ľuďom bude páčiť, budú ju podpo-
rovať. Pôjdu na koncert, kúpia si lís-
tok, tričko, reklamné predmety a pre 
tých, ktorí chcú mať aj pevné CD, 
nielen mp3, budú k dispozícii v ob-
chodoch originály.

* Na čom momentálne pracu-
ješ a čo môžu priaznivci očakávať 
v roku 2013?

- Momentálne pracujem na no-
vom CD. Bude to mierne pozmene-
ný štýl, tak sa ľudia môžu opäť tešiť 
na nový materiál. Mám rozrobených 
okolo dvadsať skladieb, samozrejme, 
nie všetky budú na novom albume. 
Nechcem prezrádzať viac, no malú 
ukážku budú môcť priaznivci počuť 
už túto sobotu vo Wave.

* kde môžu ľudia sledovať tvoje 
novinky?

- Na mojej oficiálnej stránke www.
MAYOis.com.

Gilbert Futó



Pokračujeme v našej rubrike, v ktorej vám priná-
šame novinky z hudobného sveta a vy môžete 
vyhrať zaujímavé cédečká. Podmienkou je, aby ste 
nám vždy najneskôr do nasledujúcej stredy doru-
čili odpovede na dve uverejnené otázky. Výherca, 
ktorého meno uverejníme vo štvrtok, získa cédeč-
ko podľa vlastného výberu z našej ponuky. Výher-
com z minulého týždňa je Katarína Maťašovská, 
Vihorlatská 14, Prešov. Srdečne blahoželáme. Cenu 
si môže prevziať v našej redakcii po preukázaní sa 
dokladom totožnosti. Ak tak neurobí do troch týž-
dňov, výhra mu prepadá. 

Horkýže Slíže 
- St. Mary 

Huana Ganja
Nitrianska skupina Horkýže Slíže oslavuje svoje 
dvadsiate výročie vzniku novým albumom St. Mary 
Huana Ganja, ktorý je dôkazom toho, že stále majú 
čo povedať. V poradí desiata nahrávka skupiny je 
podľa očakávaní divoká, vtipná, uletená a veľmi 
svojským spôsobom výborná. Na začiatku kariéry 
skupiny Horkýže Slíže si určite mnohí hovorili, že 
síce sa im prvý album podaril, ale ten humor ich raz 
prejde. Ubehlo dvadsať rokov a Slíže sú stálicou slo-
venskej hudobnej scény. Len málo kapiel dokáže 
robiť recesiu, ktorá má moc zaujať masy ľudí. Nový 
album je presne taký, aký si fanúšikovia nitrianskej 
skupiny mohli priať. V prípade nahrávky St. Mary 
Huana Ganja jej tvorcovia prejavili veľkú dávku hu-
moru, a to nielen v textoch. Nič nie je bezchybné, 
a platí to aj v prípade novej nahrávky Horkýže Slíže, 
no zároveň sa jej dá ťažko niečo konkrétne vytknúť. 
Obal albumu, jeho názov a samotný obsah pôsobia 
dokonale „slížovsky“. Na albume sa nachádzajú prí-
behy a postrehy, ktoré dokážu poslucháča úprimne 
rozosmiať, hoci na druhej strane môžeme v textoch 
nájsť veľa irónie, ktorá svojou pravdou môže bolieť. 
Text skladby s kriminálnym nádychom, ktorá má 
možno najdlhší názov v histórii slovenskej hudby, 
Policemen alebo Jeej balón alebo Ako bolo v dis-
cobare Radúza na Halloween Party, v sebe nesie 
ponaučenie, že netreba ľudí hodnotiť podľa zov-
ňajška, no slová Horkýže Slíže sú nápaditejšie než 
bájky samotného Ezopa. Spontánnosť nitrianskej 
formácie sa prejavuje nielen v textoch a hudob-
nom prevedení. St. Mary Huana Ganja pôsobí di-
voko aj z hľadiska minutáže jednotlivých skladieb 
albumu. Najkratšou pesničkou je Playmate s časom 
1:28 a najdlhší kúsok Temná myseľ má 10:32. 

Súťažné 
otázky:
1. Ktoré výročie oslavuje 
skupina Horkýže Slíže? 

2. Koľko minút má najdlhšia 
skladba nového albumu? 

Súťaž o cédečko
podľa

vlaStného
výberu

/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

/1202308/ Prenajmem dlhodobo 3-izbový byt 
v centre Prešova, ihneď. Cena dohodou, nezaria-
dený. Kontakt: 0905 967 886

/1202574/ Dám do prenájmu 2-izbový byt v cen-
tre. Cena dohodou. T. č. 0918 468 898, 0907 634 
110

/1202585/ Dám do prenájmu 2,5-izbový nezaria-
dený byt na Sekčove. Dlhodobo. Cena dohodou. 
Voľný od 10.11.2012. T. č. 0907 659 797

/1202258/ Predám piano zn. SCHOLZE v dobrom 
technickom stave. T. č. 051/77 11 828

/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

/1202577/ Predám palivové drevo - metrovicu, ze-
minu na zásyp. Inf. na t. č. 0908 052 726

/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

/1202256/ Predám pozemok - orná pôda v Kanaši 
- V. Šariš. Výmera 542 m2. T. č. 051/77 11 828

/1202257/ Predám garáž pre karavan na Levočskej 
ulici, 4 x 8 m2 sčasti podpivničený. T. č. 051/77 11 
828

/1202405/ Predám RD vo Veľkom Šariši na 9,5 á 
pozemku. Všetky IS, dom je obývateľný, tichá lo-
kalita. Cena dohodou. T. č. 0949 876 370
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/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

Súťažte S nami
o vStup

na teniSové kurty
Športujete? Obľubujete tenis a chcete sa ho naučiť 
alebo zdokonaliť svoj forehand? Súťažte s Prešov-
ským večerníkom a spoločnosťou Dobro, s. r. o. 
o hodinový vstup na tenisové kurty U Komiňara! 
Čo musíte pre to urobiť? Stačí, ak zašlete na adre-
su Jarková 2, Prešov kupón zverejnený v dnešných 
novinách. Ďalším výhercom je peter Karpják, pre-
šov. Výhru si môže prevziať v našej redakcii. Bla-
hoželáme!

/1202567/ Predaj st. pozemku, prístup priamo 
z asfaltovej cesty, rozloha 886 m2, výborná po-
loha. T. č. 0905 339 388. Cena: 49,90/m2. Lokalita 
Vlčie Doly.

/1202588/ Predám pozemok v Župčanoch. Šírka 
28,5 m, 4100 m2. Voda + elektro. Cena po zľave je 
11 eur/m2. Bonus - výškopis a polohopis. T. č. 0910 
955 681

Zuzana Orenčáková, 76 r., 11. h,  DS Prešov
MUDr. Mária Augustínová, 57 r., 12. h, DS Prešov
Ľudovít Maťaš, 80 r., 13. h, DS Prešov

/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
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Stratifikácia
Pod týmto názvom rozu-

mieme Prezimovanie kôstok 
jadier a semien ovocných 
a okrasných drevín cez zimné 
obdobie v Piesku.

Prečo kôstky ovocných drevín 
dávame do piesku? Pozbie-

rané kôstky z broskýň, marhúľ, če-
rešní a ďalších druhov po vysušení 
je potrebné premiešať s riečnym 
pieskom a odložiť do bezmrazivej 
pivnice s cieľom, aby na jar sme 
ich mohli vysievať na pripravené 
záhony. uskladňovanie v piesku sa 
robí za tým cieľom, aby nám na jar 
vyklíčilo čo najviac kôstok. jadierka 
a kôstky, ktoré cez zimné obdobie 
nie sú umiestnené v piesku, majú 
na jar veľmi nízku klíčivosť. jadier-
ka a kôstky prevrstvené cez zimné 
mesiace s pieskom do jarí nám 
vytvoria klíčok, kôstky sa od seba 
oddelia a na záhony vysievame už 
naklíčené jadrá.

Ako kôstky v pivnici udržu-
jeme? kôstky premiešané 

s pieskom udržujeme v piesku tak, 
že ich občas zalejeme, aby sme ho 
udržiavali v mierne vlhkom stave, 
aby nám jadierka nezaschli. vyhý-
bame sa nadmernej závlahe, pre-
tože jadrá môžu napadnúť pleseň 
a hniloba. kôstky prevrstvujeme 
s pieskom v črepníkoch tak, že ich 
dávame podľa druhov samostatne 
a označíme ich menovkou. na jar, 
akonáhle nám pôda rozmrzne ich 
vysievame na pripravené záhony.

Ako pripravujeme pôdu pred 
sejbou? základom prípravy 

je vždy hlboké zrýľovanie záhonov 
v jesennom období. jadrá vysie-
vame vždy po plodinách, ktoré 
boli pred rokom dobre vyhnoje-
né kompostom alebo rozloženým 
maštaľným hnojom. jadrá nezná-
šajú priame hnojenie organickými 
hnojivami, pretože podliehajú hni-
lobám a mladé tvoriace korienky 
sa nadbytkom živín spaľujú. na jar 
už pôdu nerýľujeme, len ju hrab-
ličkami urovnáme, pričom opatrne 
do pôdy zapracujeme viaczložkové 
granulované hnojivá, ako je napr. 
cererit, nPk hnojivo a pod. kôstky 
a naklíčené jadierka vysievame ruč-
ne, do vytvorených rýh vzdialených 
od seba 25 – 30 cm. ryhy majú byť 
hlboké podľa druhu vysievaných 
drevín 1 - 3 cm, tak aby po vysiatí 
mali možnosť rovnomerne vyklíčiť. 
Pred sejbou do rýh nalejeme odsta-
tú vodu, čím získame rýchlejšie vy-
klíčenie jadierok. Po sejbe ich opa-
trne zahrnieme a pôdu pritlačíme 
doštičkou. 

Ako postupujeme s ošetro-
vaním vyklíčených rastlín? 

Počas vegetácie sa snažíme pôdu 
medzi riadkami opatrne kypriť, 
čím v pôde udržujeme dostatoč-
nú vlhkosť a vzdušnosť a súčasne 
likvidujeme klíčiace buriny, ktoré 
obmedzujú rast a odoberajú živiny 
klíčiacim rastlinám. veľmi husto vy-
klíčené rastliny pikyrujeme, čiže ak 
dosiahne výšku asi 10 cm, tak ich 
presádzame od seba na vzdialenosť 
25 cm, aby mali dostatok priestoru 
pre rast a tvorbu koreňovej sústavy.

Kedy do nich očkujeme ušľach-
tilé odrody? vysievanie kôstok 

a jadierok je generatívny spôsob 
rozmnožovania, čiže vysiate jadier-

ka nie sú totožné s materskými stro-
mami a nemajú také isté plody, ako 
stromy, z ktorých sme kôstky zbie-
rali, preto do vzídených semenáči-
kov je potrebné naočkovať alebo 
navrúbľovať ušľachtilú odrodu. ak 
vzídené podpníky majú hrúbku 
ceruzky môžeme do nich v lete, to 
znamená v mesiacoch júl – august 
očkovať odrody. do slabšie vyvinu-
tých podpníkov štepíme až o rok, 
keď dosiahnu potrebnú hrúbku. 
Pri tomto spôsobe rozmnožovania 
získame stromčeky, ktoré nám v zá-
hrade budú bujnejšie rast, preto 
pri výsadbe takto dopestovaných 
stromčekov je potrebné ich sadiť 
na vzdialenosť 4 – 6 m, aby koruny 
stromov mali v plnej rodivosti do-
statok priestoru pre rast. 

Ako zbierame semená z okras-
ných drevín? semená z tují, 

cypruštekov, borievok a ďalších 
ihličnatých drevín zo stromov zbie-
rame vždy ešte pred ich otvorením, 
aby nám nevypadli na zem. Po vy-
bratí a usušení ich tiež prevrstvíme 
s mierne vlhkým riečnym pieskom, 
uložíme do pivníc a na jar plytko vy-
sievame do jemných substrátov tak, 
že rašelinu premiešame s pieskom, 
perlitom a preosiatou pareniskovou 
zeminou premiešanou v pomere 
1:1:1:1. na dno debničiek a črepní-
kov vždy dávame ako drenáž hrubší 
štrk. debničky po vysiatí zakryjeme 
fóliou. vyklíčené rastliny opatrne 
zalievame.

Kačacie prsia na 
orientálny spôsob
Potrebujeme:  4 kusy kačacích 

pŕs aj s kožou (po 400 g), 2 poma-
ranče, 2 chilli papričky, 2 PL sójovej 
omáčky, 3 PL oleja, trochu mletého 
zázvoru

Postup: Kožu na prsiach narežte 
do mriežky. Pomaranče dôkladne 
umyte v teplej vode, nastrúhaj-
te trochu kôry a ovocie odšťavte. 
Chilli papričky prerežte, vyberte 
jadrovníky a žilky, najemno pokrá-
jajte a spolu so sójovou omáčkou 
a mletým zázvorom primiešajte 
do pomarančovej šťavy. DO misy 
s marinádou vložte kačacie prsia 
mäsovou stranou nadol, prikryte 
a na noc odložte do chladničky. 

Mäso vyberte a nechajte odkvap-
kať. Osušte, mäsovú stranu potrite 
olejom, stranu s kožou niekoľko krát 
natrite pomarančovou marinádou. 
Zvyšnú marinádu dajte do hrnca, 
nechajte vyvrieť asi na polovičný 
objem a preceďte. Kačacie prsia 
grilujte najprv na strane s kožou, 
potom obráťte na druhú stranu a 
dogrilujte. Dajte na drevenú dosku, 
nechajte trochu postáť aby nevy-
tiekla šťava a potom nakrájajte na 
plátky. Pred podávaním pokvapkaj-
te marinádou.
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A skáčeme 19.25 Neuveriteľné príbehy. Kúzelník 19.50 
Správy v českom znakovom jazyku 20.00 Oceán plný 
dobrodružstva.  Návrat  do  Amazónie  II  21.00  Divadlo 
bláznivých drám Borisa Rosner 22.00 Rím 22.50 Trafač-
ka - chrám slobody 00.05 Zvláštne jednotka. Za partiu 
sa  platí  00.50  pološere  -  Snílci  a  vizionári  01.20  John 
Coltrane 02.20 Moja rodina IV. Svedok 02.50 Kvarteto 
03.15 uchom ihly 03.40 Náš vidiek 03.55 Sabotáž 04.25 
V zajatí železnej opony 04.40 Pod pokrievkou

05.15 Vertikal 05.40 BBV po 25 rokoch 06.10 MS v no-
hejbalu  žien  a  juniorov  07.00  MS  v  sálové  cyklistike 
Nemecko  07.50  cyklopotulky  08.00  Panoráma  08.30 
daviscupové  ozveny  08.50  Rytieri  Kladno  -  HC  Mo-
untfield  10.40  Česko  -  Slovensko  12.20  Rock  Point 
- Horská výzva 12.40 Panoráma 13.00 Davis Cup 2012 
- los finále 13.30 Vila Cortese - VK Agel Prostějov 15.20 
BBV po 25 rokoch 15.35 Sport v regiónoch 16.05 Me-
dzinárodný TOP 12 vo vzpieraní Havířov 16.55 špurte 
17.20  Sokol  Grand  Prix  v  gymnastike  17.45  Policajná 
majstrovstiev  Európy  v  zápase  2012  18.25  Svet  rock 
and rollu - Letenské pohár 19.00 Tatran Omlux Střešo-
vice - TJ JM 21.10 Na dosah 22.00 daviscupové ozveny 
22.20  Olympijský  magazín  22.50  Golfmagazín  23.15 
Czech  golf  2012  23.40  Veľká  cena  Krnova  v  diaľko-
vom  plávaní  23.50  Magazín  bojových  športov  00.15 
Sport v  regiónoch 00.45 Sokol Grand Prix v gymnas-
tike 01.10 špurte 01.35 Policajná majstrovstiev Európy 
v zápase 2012 02.15 Svet rock and rollu - Letenské po-
hár 02.45 Tatran Omlux Střešovice - TJ JM 04.55 Česká 
pokerová tour

05.20 Novashopping 05.59 Raňajky s Novou 08.55 Uli-
ca 09.55 Zeťák 11.50 Tescoma s chuťou 12.00 Obedná 
Televízne  noviny  12.35  Ženy  z  rodu  Gilmorovcov  VII 
13.35 Pohotovosť Miami 14.30 Bez stopy IV. Odhalenie 
15.30  Zákon  a  poriadok.  Zločinné  úmysly  IV.  Nič  než 
striebro  16.30  Priatelia  VI  17.00  Popoludňajšie  Tele-
vízne  noviny  17.30  Mentalista  II.  Rýchla  kolesá  18.25 
Ulica  19.30 Televízne  noviny  20.20  Ordinácia  v  ružo-
vej  záhrade  2.  Dneska  nie  je  včera  21.50  Kriminálka 
Miami  IX.  Pre  derby  všetko  22.45  Nočná  Televízne 
noviny 23.20 Okovy moci 01.15 Novashopping 01.25 
Odložené  prípady VII.  Rana  02.15  Zákon  a  poriadok. 
Zločinné úmysly IV. Nič než striebro 03.00 Na vlastné 
oči. alebo Čo by ste inak nikdy nevideli. 03.40 Črepiny 
04.25 Huff II

06.05 Spravodajstvo FTV Prima 06.55 Policajná bažan-
ty I. Chyba sa vlúdi 07.50 Kutil Tim VII. Ničím neskale-
nej Vianoce 08.35 M * A * S * H   09.25 Prostřeno! 10.15 
Diagnóza  vražda  V.  Za  hrozného  dažďa  11.15  Schi-
manski. Dobročinná zbierka 13.10 Castle na zabitie II. 
Na  nože  14.05  Komisár  Rex  III. Vražedná  vášeň  15.05 
Walker, Texas Ranger III. Odznak len pre čestné 16.05 
Rosamunde  Pilcher.  Dom  na  pobreží  18.00  Prostře-
no! 18.55 Správy FTV Prima 19.20 Krimi správy 19.35 
Krimi plus 19.50 VIP správy 20.00 VIP prestretý! 21.40 
Obchoďák. Raňajky cárskych dôstojníkov 22.55 Rizzoli 
& Isles. Vraždy na pitevni II. K čomu sú hrdinovia 23.55 
Zberatelia  kostí  V.  Smrť  včelie  kráľovné  00.50  Zákon 
a poriadok. Los Angeles. Angel ‚s Knoll 01.40 Reportéri 
na  vašej  strane  02.20 Volajte  Proroka  04.05  Receptár 
prima nápadov

08.30 Business Class 08.35 Cestovné vozidlá 09.00 Jaz-
dectvo  09.15  Futbal  10.00  Futbal  11.00  Futbal  11.45 
Futbal 12.45 Futsal 13.45 Futsal 14.45 Watts 15.45 Fut-
bal 16.30 Futbal 17.30 Futbal 18.15 Futbal 19.15 Watts 
20.00  Silové  športy  20.30  Silové  športy  21.00  Bojové 
športy  23.00  Poker  00.00  Futbal  00.45  Futbal  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 Hádzaná 14.45 Ľadový hokej 17.00 Ľadový hokej 
19.15 Futbal 21.00 Futbal 23.00 Poker 01.00 Býčí rodeo 
02.00 NBA 04.30 Box

08.00 Teleshop  09.00  Sport  Expres  09.10  Holandsko-
Nemecko  11.00  Sport  Expres  11.10  Element  11.25 
Magazín  ATP World Tour  11.55 Teleshop  12.00  Auto-
mag 12.30 Outdoor speciál 13.00 Sport Expres 13.10 
Teleshop  13.15  Barca  TV  15.00  Sport  Expres  15.10 
ATP World Tour Finals 2012 17.00 Sport Expres 17.10 
Teleshop 17.30 European Poker Tour - Season 7 18.30 
European PGA Tour 19.00 Sport Expres 19.10 102 ok-
tánov  19.45  Teleshop  20.00  Trans  World  Sport  21.00 
Šport  Expres  21.10  Moto  GP-VC  Valencie  (Moto  GP) 
22.10  Moto  GP-VC Valencie  (Moto  2)  23.00  Šport  Ex-
pres 23.10 Moto GP-VC Valencie (Moto 3) 00.10 Maga-
zín ATP World Tour 00.45 Teleshop 01.00 Videotext

point.  Smrtiaci  výstrel  III.  10.45  Kobra  11  XI.  11.35  Aj 
múdry  schybí  12.55  FUTBAL  -  ČESKO  .  SLOVENSKO 
14.55 V mene zákona 15.25 Las Vegas. Kasíno V. 16.20 
Ženatý so záväzkami VI. 17.10 Kobra 11 XI. 18.05 Wal-
ker,  texaský  ranger  III.  19.00  Dobrodružstvá  Jackieho 
Chana 19.25 Muži v čiernom 20.10 Vojenská akadémia 
22.10  Sexy  šport  22.15  Strážca  spravodlivosti  23.05 
Las Vegas. Kasíno V. 23.55 Sexy šport 00.00 Sexy výhra 
01.35  Strážca  spravodlivosti  02.15  Sexy  šport  02.20 
R.I.S..  Kriminálka  Paríž  I.  03.55  V  mene  zákona  04.20 
Anderov rebrinák 04.45 Aj múdry schybí 

05.10 ČREPINY 05.45 KRIMI 06.15 NOVINY TV JOJ 07.45 
Súdna sieň. Na divočáka 08.50 Panelák. Zasadací po-
riadok 10.00 Najkrajšie bývanie II. 11.00 Áno, šéfe USA. 
V. 12.00 NOVINY O 12.00 13.00 Súdna sieň. Chorá mat-
ka  14.00  Panelák.  Zasadací  poriadok  15.00  Najkrajšie 
bývanie II. 16.00 Kosti VII. 17.00 NOVINY O 17.00 17.30 
Riskni  milión!  18.00  Súdna  sieň.  Pohrebníctvo  19.00 
KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 ŠPORT 20.10 Recept 
na bohatstvo 20.15 NAJLEPŠIE POČASIE 20.20 Panelák. 
Pán žehličiek 21.30 Pod povrchom 22.45 Najprísnejší 
rodičia  na  svete  23.45  Haló  00.35  Webmaster  01.50 
Mafstory. Pašeráci 02.45 Neporaziteľná Jane. Ťažko ju 
zabiť! 03.30 Pod povrchom 04.20 KRIMI 04.45 NOVINY 
TV JOJ 

05.15  MacGyver  06.05  Moderné  veštenie  07.05  Mac-
Gyver 08.05 Červené ruže 09.10 Agent III. 11.05 Pensa-
cola. Zlaté krídla  II. 12.05 M*A*S*H 13.20 Najprísnejší 
rodičia  na  svete  14.25  Ninja  Factor  II.  14.50  Simpso-
novci IX. 15.20 Griffinovci VII. 15.50 Kúzelníci z Waverly 
II. 16.20 Vytunuj mi fáro II. 16.55 Áno, šéfe USA V. 17.55 
Profesionáli  III..  Bobor  je  šéf  18.50  Simpsonovci  IX. 
19.20  Griffinovci  VII.  19.50  Riskni  milión!  20.20  C.S.I.. 
Kriminálka  Miami  IX.  21.05  Áno,  šéfe!  22.20  SLOVEN-
SKO  NAŽIVO  00.15  C.S.I..  Kriminálka  Miami  IX.  01.10 
Cribs  01.35  Kúzelníci  z Waverly  02.05  Ninja  Factor  II. 
02.30  Pensacola.  Zlaté  krídla  II.  03.10  Detektív  Nash 
Bridges VI. 04.35 Profesionáli III.. Bobor je šéf 

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  Sprá-
vy 10.40 24 hodín vo svete 11.00 Správy 11.25 Téma 
dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 Biznis 13.00 
Správy/Štúdio  TA3  13.30  Správy  13.40  Ekonomika 
a  šport  14.00  Správy/Štúdio TA3  14.30  Debata  15.00 
Správy/Štúdio  TA3  15.30  Správy  15.40  Ekonomika 
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 Labyrint 
17.00 Správy 17.10 Záznam TB - Štúdio TA3 17.30 Sprá-
vy  17.40  Záznam TB  -  Štúdio TA3  18.00  Správy  18.10 
Záznam TB  -  Štúdio TA3 18.30 Hlavné správy  a šport 
19.00  Správy/Štúdio  TA3  19.30  Ekonomika  (záznam) 
19.50 Téma dňa 20.30 Slovensko dnes 20.45 Motoring 
21.00  Správy  21.30  Analýzy  a  trendy  22.00  Žurnál 
22.30 Šport + 22.45 Golf 23.00 Správy 23.10 24 hodín 
vo svete 23.30 Žurnál 

05.10 Máte slovo s M. Jílkovú 05.59 Studio 6 08.30 Kú-
zelná škôlka 09.00 101 dalmatíncov 09.30 Sever a Juh 
10.20 Všechnopárty 11.05 Pošta pre teba 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 14.35 Televarie-
té 16.00 Cestománie 16.35 AZ-kvíz 16.55 Tak neváhaj 
a toč! 17.20 Auto Moto Revue 17.45 Čierne ovce 18.00 
Udalosti  v  regiónoch  18.25  Môžeme  ďalej?  18.50 
StarDance V ... dookola 18.55 Udalosti za okamih a po-
časie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy 19.59 
Šťastných desať 20.00 Najlepší Bakaláři 21.10 Okno do 
cintorína 21.40 Máte slovo s M. Jílkovú 22.25 Tiesňová 
linka 22.55 Podfukáři VIII 23.45 Hádův faktor 01.10 AZ 
-kvíz  01.35  Sviatočné  slovo  spisovateľa  a  publicistu 
Jána  Jandourka  01.40  Zaujímavosti  z  regiónov  Brno 
02.05 Zaujímavosti z regiónov Ostrava 02.35 Banáno-
vé  rybičky  03.00  Hodinový  manžel  03.25  Bývanie  je 
hra 03.50 Záhrada je hra 04.10 Tatíček profesor

05.00 Naprieč svetom 05.30 Príbehy predmetov 05.59 
Dobré ráno 08.30 Panoráma 09.00 Folklórny magazín 
09.30  Zázračné  studničky.  Modlivým  baňou  za  svätú 
pani 09.50 Mýty a fakty histórie. Kanibali doby kamen-
nej 10.45 Putovanie za vínom. Austrália - Victoria 11.15 
Bratislava,  mesto  veží.  Veže  medzi  Petrským  námes-
tím a 11.30 Tá naša kapela 12.00 Divočina bez hraníc 
12.30  O  vede  a  vedcoch  12.50  Solúnsky  Čížek  13.40 
Chcete  ich?  ZJ  -  13.45  Cesty  viery.  Žiť  s  piesňou  na 
perách  14.10  Intolerancia  14.40  Markíz  de  Bois  Doré 
16.00  Teleapatyka  16.10  Medicína  pre  21.  storočia 
16.30 Kľúč 17.00 Planéta Yo 18.20 Kúzelná škôlka 18.45 
Večerníček  18.55  Phineas  a  Ferb  III.  Kuriér  osudu  / 

05.15 Dámsky klub 06.40 Správy STV 07.20 Góly - body 
- sekundy 07.35 Práca pre teba 07.45 Vojna kuchárov 
08.15  Duel  08.45  5  proti  5  09.35  Galileo  10.05  R.I.S. 
Oddelenie  vedeckého  vyšetrovania.  Nedokonalé 
zločiny  /4./  11.00  Sila  lásky  IV.  11.50  Práca  pre  teba 
12.00  Poludňajšie  správy  12.10  Dámsky  klub  13.35 
Radosť  zo  života.  Ivan  Krajíček  14.05  Žena  na  úteku 
15.00 Doktorka Quinnová II.. Sullyho obeť 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 Gali-
leo 17.45 Duel 18.15 5 proti 5 19.00 Správy STV 19.45 
Počasie  19.50  Góly  -  body  -  sekundy  20.10  Rossella 
21.55  Prežiť!.  Kým  nás  smrť  nerozdelí  22.45  Tonyho 
pomsta  23.40  R.I.S.  Oddelenie  vedeckého  vyšetrova-
nia. Nedokonalé zločiny /4./ 00.30 Doktorka Quinnová 
II.. Sullyho obeť 01.15 Reportéri 01.40 Prežiť!. Kým nás 
smrť nerozdelí 02.30 Tonyho pomsta 03.25 Poklady.sk. 
Ostrovčeky  nádeje  pre  diabetikov  03.40  Sila  lásky  IV. 
04.30 Sila lásky VI. 

07.05 Regionálny denník 07.30 Komentáre 08.00 Živá 
panoráma  08.35  Pre  materské  školy.  Krajina  Haligan-
da  09.05  Práca  pre  teba  09.10  Dámsky  klub  10.45 
Architektúra.  Mestské  centrum  v  Säynätsalo  11.10 
Fokus - peniaze 11.40 Maďarský magazín 12.05 Správy 
- Hírek 12.15 Živá panoráma 12.45 ArtSpektrum 12.55 
Folklórne slávnosti v Heľpe 13.25 Nicholas G. Winton - 
sila ľudskosti 14.25 Polícia 14.40 Profesionál 14.50 Ob-
čan za dverami 15.30 Cesta. Zdraví s cukrovkou 15.55 
Rómsky  magazín  16.30  Fokus  právo  16.55  Práca  pre 
teba 17.00 Slováci vo svete. Poľsko 17.30 Regionálny 
denník  18.00  Príroda  zblízka.  Ostrov  tuleních  mláďat 
18.30 Večerníček. Čo rozprávala teta Srna 18.40 Halali 
19.00  Správy  STV „N“  19.40  Správy  -  Hírek  19.50  Po-
časie  19.53  (Ne)celebrity.  Anna  Cveková  -  Bašistová 
20.00  Rok  1918  -  Koniec  a  začiatok  20.55  Konzervy 
času. Ostávam s  láskou 21.30 Komentáre 21.55 Festi-
valové  minúty  z  MFF  22.00 Večer  pod  lampou  00.05 
Spektrum  vedy.  Vplyv  človeka  na  klimatické  zmeny 
00.30  Udalosti  ČT  01.15  Práca  pre  teba  01.20  Správy 
STV 02.05 ArtSpektrum 

06.00  Teleráno  08.10  BEZ  SERVÍTKY  S  MARKIZÁKMI 
09.05  Kobra  11  XI.  10.05  Daj  si  pohov,  kamoš!  12.15 
V tieni zločinu II. 14.05 Mentalista III. 15.00 Priatelia VIII. 
15.30  Dva  a  pol  chlapa VIII.  16.00  Dr.  House  II.  17.00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.20 POČASIE 17.25 REFLEX 
18.00 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 19.00 TELEVÍZNE 
NOVINY  20.00  ŠPORTOVÉ  NOVINY  20.10  POČASIE 
20.20 FARMA 21.40 HORÚCA KRV 23.00 Nočné Televíz-
ne noviny 23.25 Dr. House II. 00.20 Mentalista III. 01.15 
Eleventh Hour - nulová šanca 02.05 V tieni zločinu  II. 
02.45 Kobra 11 XI. 03.30 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 
04.55 TELEVÍZNE NOVINY 

05.20 Čistá láska 06.05 Viktória 07.05 La Tormenta. Po-
kušenie lásky 08.15 Ally McBealová IV. 09.05 Veštiareň 
10.05 Správna Susan 10.55 Frasier 11.50 Larina voľba 
12.45  Ezel  14.05  Ten,  kto  ťa  chráni  I.  15.00  Viktória 
15.55 La Tormenta. Pokušenie  lásky 16.55 Keď budeš 
moja 18.00 V siedmom nebi IV. 18.55 Dharma a Greg II. 
19.25 Frasier 20.15 Druhý dych II. 21.30 Uragán 22.30 
Larina  voľba  23.35  Ezel  00.35  Sex  v  meste  V.  01.10 
Adela  show  01.50  Frasier  02.10  Veštiareň  03.10  Sex 
v meste V. 03.40 Dharma a Greg II. 04.00 L.O.V.E. 04.35 
Adela show 

06.00 Kobra 11 XV. 06.45 R.I.S.. Kriminálka Paríž I. 08.20 
V  mene  zákona  08.40  Aj  múdry  schybí  10.05  Flash-

Štvrtok 15. novembra 2012
Blahoželáme Leopoldom

Meno Leopold má latinizovaný nemecký pôvod a v pre-
klade znamená „v ľude odvážny“. Leopoldovia sú sebaistí 
a majú vodcovského ducha. Sú to muži, ktorí dobre poznajú 
tých, čo ich obklopujú, vždy si nájdu čas na priateľov. Sú 
ochotní, inteligentní, prispôsobiví a dôveryhodní. V práci 
zastávajú prevažne vedúce miesta, kde môžu preukázať 
iniciatívu a rozhodnosť. Ťažko sa dá zostaviť ohraničený 
zoznam povolaní, ktoré si môžu Leopoldovia vybrať. 

KatoLícKy KaLendár: sv. albert Veľký, 
biskup a učiteľ cirkvi; sv. Leopold Zbožný, 
markgróf

VyBraLI SMe Pre VáS: Monika Kompaníko-
vá, Beseda, Knižnica P.o.Hviezdoslava,16. h
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Baran 21.3. - 20.4. 
 Objavia sa nepríjemnosti, ktoré 

vám narušia dnešný deň. Snažte sa 
brať všetko s úsmevom a nič vás ne-
vyvedie z miery. Voľný čas využite na 
oddych s partnerom.

Býk 21.4. - 21.5. 
Ak chcete zažiť čosi nezvyčaj-

né, dajte sa inšpirovať nápadmi vášho 
partnera. Organizáciu však prevezmi-
te plne do svojich rúk. Pripravte sa 
na to, že dnes to bude iné, ako býva 
bežne.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Už nevyčkávajte, dnes treba ko-

nať. Poobede si môžete vydýchnuť, 
všetky úlohy budete mať pod kontro-
lou. Pozor na zdravie, dnešný výkon 
vás zaťaží.

rak 22.6. - 22.7. 
Zdá sa, že diskusia môže byť 

zaujímavá. Ohláste sa zavčasu. Ak 
budete zanovitý, tak v láske nič ne-
dosiahnete napriek reálnym možnos-
tiam. Nepodliehajte depresiám.

Lev 23.7. - 23.8. 
Pocítite prílev energie. Využite ju 

pre rodinu! Zdá sa, že ste ju v posled-
nom čase zanedbali. Partner sa vám 
s niečím zdôverí, majte ohľad na jeho 
mienku.

Panna 24.8. - 23.9. 
Zdá sa, že ste svoju rodinu v po-

slednom období zanedbali. Nezachá-
dzajte priďaleko! Dnes a zajtra môžete 
všetko dobehnúť. Zmena vás poteší.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Zábrany nechajte bokom a do-

prajte si trochu neviazanej zábavy. Ak 
to bude s osobou, s ktorou si aj dobre 
rozumiete, bude mať zábava dvojná-
sobnú hodnotu. Len pozor na spory so 
ženami.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Pomýšľate niečo zmeniť vo va-

šich ľúbostných vzťahoch? Dnešok je 
vhodný na rozhodujúci krok. Dávajte 
si pozor pri vystupovaní na verejnosti.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Najväčší prospech budete mať 

v tento deň z toho, ak sa budete 
zaoberať niečím, čo podnieti vašu 
fantáziu a estetické cítenie. Dobre si 
poprezerajte svoj šatník, netreba ho 
obmeniť?

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Romantické sklony stále trvajú, 

ale uvedomte si, že nie všetci zmýšľajú 
rovnako ako vy. Niektorým v okolí sa 
zdá, že ich utláčate. Nemali by ste cho-
diť s bubnom na zajace.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Doprajte si dnes trochu rozptýle-

nia. Môžete si to celkom pokojne do-
voliť. Všetko dôležité sa snažte rýchlo 
vybaviť, alebo to nechajte na neskor-
šie, ak je to možné. Potrebujete viac 
pohybu.

ryby 20.2. - 20.3. 
Dnes vás čaká nevšedné stret-

nutie. Mali by ste sa pripraviť na to, že 
vaši známi môžu mať iné ciele ako vy. 
Večer využijete vašu prevahu.

2
5
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(jm) – Výsledky mládežníc-
kych celkov hokejového klubu 
PHK Prešov počas uplynulého 
víkendu:

Juniori a dorastenci mali 
voľno. 

9. HT, Spišská Nová Ves - Pre-
šov 2:4 (0:3, 1:1, 1:0), góly za 
PHK: Segľa 2, Duda, Kunst. 

8. HT, Prešov - Michalovce 
11:6 (3:2, 5:2, 3:2), M. Havrila 3, 
Lancoš 2, Prokopčák, Macko, 
Maňak, Petro, Sučka, Olšavský.

7. HT, Spišská Nová Ves - Pre-
šov 2:4 (2:1, 1:1, 1:0), Mriglot, 
Dubovecký. 

6. HT, Prešov - Michalovce 4:5 
(0:0, 3:3, 1:2), M. Grega, Tutoky, 
Lukošík 

5. HT a 4. HT mali voľno. 

Po roku sa opäť v susednom Sabi-
nove uskutoční medzinárodná súťaž 
mažoretiek. Sabinovská palička 2012 
napíše v sobotu svoju štvrtú kapito-
lu a jej dejiskom bude už tradične 
mestská športová hala. Atraktívne 
podujatie pripravujú sabinovské 
mažoretky Tedasky, mesto Sabinov 
a Asociácia mažoretkového športu 
Slovenska. Súťažiť budú deti, kadet-
ky, juniorky a seniorky v disciplínach 
veľké a malé formácie baton a mix.

Pod tou istou organizačnou tak-
tovkou hostil Sabinov v júni tohto 
roka aj vydarené deviate majstrov-
stvá Slovenska v mažoretkovom 
športe.

Na Sabinovskej paličke 2012 ne-
budú chýbať prešovské mažoretky 
pohybového štúdia Labi pri ZŠ na 
Kúpeľnej ulici. Doposiaľ sa zúčastnili 
všetkých troch doterajších ročníkov 
tejto medzinárodnej súťaže a inak 
tomu nebude ani teraz. 

Pripomeňme, že vlani sa diev-
čatám vo farbách Labi darilo veľmi 
dobre. Šikovné tanečnice predviedli 
krásne a náročné choreografie. Za 
fantastické vystúpenia získali deväť 
medailí - päť zlatých, tri strieborné 
a jednu bronzovú. Podobný úspech 
chcú Prešovčanky, ktoré trénujú pod 

vedním Evy Labu-
dovej, zopakovať 
aj tento rok. 

Pre mažoretky 
Labi to však ne-
bude prvá súťaž 
v tomto školskom 
roku. Novú sezónu 
totiž odštartovali 
už minulý mesiac 
v Bratislave. Skve-
lými vystúpeniami 
si na druhom roč-
níku Prešporského 
pohára 2012 vybo-
jovali šesť význam-
ných ocenení. Od 
týchto úspechov 
sa chcú odraziť 
a potvrdiť ich aj 
v nasledujúcich 
vystúpeniach. 

Trénerkou juni-
oriek a senioriek 
je Eva Labudová, 
malé Labki - deti 
a kadetky vedie 
spoločne s An-
dreou Stašíkovou.

Šarmantné mažoretky PŠ Labi sa 
predstavili aj ako roztlieskávačky 
v kvalifikačnom zápase slovenských 

hádzanárov o postup na ME 2014 
proti Maďarsku. Vo vypredanej Tat-
ran handball aréne vytvorili sympa-
tické slečny, spoločne s fanúšikmi 

z celého Slovenska, neopakovateľnú 
a nezabudnuteľnú atmosféru.

Miroslava Baranová

(jm) – Šieste kolo prešovskej hokejbalovej ligy pri-
nieslo jeden zápas na nulu, bod získaný v poslednej 
sekunde a päť gólov Vladimíra Šimona z HBC 3b. 

Čengstav Podhorany - 3b 0:15 (0:7,0:8) ČEN: Švigar 
- Čengeri, J. Fečo, A. Fečo, Bindas, Pe. Maťaš, Fogaš, Ve-
rešpej, Pa. Maťaš, Harkabus, Marcin, Eliaš, Gajdoš. 3b: 
Bajzát - Sála 1, Pa. Palgut 1, Ličák 2, Šimon 5, J. Uličný 2, 
Pankuch 2, Zavacký 1, Pažin 1, Pazdič. Zápas pripomí-
nal hru mačky s myškou. 

East boys - Tornádo 2:9 (1:3,1:6), East boys: Krasl - 
Goffa, Zbihlej 1, Mensar, Sabanoš 1, Derfiňák, Seman-
čík. Tornádo: Suchovič - Prudič 4, Žulkovský 1, Figel, 
Baňas, Gmuca, Virgala 1, Gulík, Cvanciger, Pasierb 1, 
Topocer 2. Aj druhý favorit súťaže zvládol súboj bez 
väčších problémov. 

Fany Sport - Brakon Pirates 3:3 (2:1, 1:2) Fany Sport: 
Sčavnický - Pavelka, Kočík 1, M. Fabuľa, E. Fabuľa, Sivák 
1, Matia, Hardoň 1, Viazanko. Brakon: Rom. Baláž - Puz-

der, Rigas 1, Jurčenko, Rob. Baláž, Michnovič, Miškovic 
1, Novotný, Fecko, Kromka, Krivda 1, Gajdoš. V stretnu-
tí výbornej úrovne East boys vyrovnali sekundu pred 
koncom zápasu. 

Luky sport Warriors - AHK 3:1 (1:1, 2:0) Luky Sport: 
Vislocký - Karabinoš, Topocer, Kucharík, Jusko, Dur-
káč, Matejka, Labanc, Miškuf 3, Fabian, Smolko, Liba. 
AHK: Sčavnický - Mitrovič, Pa. Richter, Kochan, Soták, 
Pe. Richter 1, Vrábeľ, Magda, Kokoška. „Všetko“ zariadil 
tromi gólmi Miškuf. 

1. HBC 3b Prešov 6 6 0 0 46:10 12
2. HBC Tornádo Prešov 5 4 0 1 26:9 8
3. HBC Fany Sport Prešov 6 3 1 2 26:19 7
4. HBC Luky sport Warriors Prešov 5 3 0 2 16:13 6
5. HBC SKF Brakon Pirates Prešov 6 2 1 3 15:18 5
6. HBC AHK Prešov 6 2 0 4 13:25 4
7. HBC Čengstav Podhorany 6 1 0 5 7:31 2
8. HBC East boys Prešov 6 1 0 5 14:38 2

Mažoretky PŠ Labi pri ZŠ na Kúpeľnej ulici pred zá-
pasom slovenských a maďarských hádzanárov
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(jac) - Telovýchovná jednota Inter Roma Ostro-
vany pripravila s finančnou podporou Úradu vlády 
SR projekt pod názvom Futbalom proti rasizmu. 
Jeho súčasťou boli počas víkendu dva futbalové 
turnaje. Na oboch hrali po dva rómske a nerómske 
družstvá.

Prvý turnaj bol na programe v sobotu v Sabino-
ve. Výsledky: Sabinov - Ostrovany 3:2, Brezovica 
1:6, Šar. Sokolovce 9:1, Brezovica - Šar. Sokolovce 
2:0, Ostrovany 8:1, Šar. Sokolovce - Ostrovany 5:0.

Poradie: 1. Brezovica, 2. Sabinov, 3. Šar. Sokolov-
ce, 4. Ostrovany.

Najlepším strelcom turnaja sa stal Patrik Veľký 
(Brezovica) - bol autorom štyroch gólov.

Dejiskom druhého turnaja bola v nedeľu telo-
cvičňa ZŠ v Medzanoch. Výsledky: Ostrovany - Me-
dzany 2:1, Malý Šariš 2:1, Chminianska Nová Ves 
5:1, Malý Šariš - Chminianska Nová Ves 2:0, Medza-
ny 3:0, Chminianska Nová Ves - Medzany 3:0.

Poradie: 1. Ostrovany, 2. Malý Šariš, 3. Chminian-
ska Nová Ves, 4. Medzany.

Najlepším strelcom turnaja sa stal Peter Kaleja 
(Ostrovany) - bol autorom troch gólov.

Ďalší turnaj v rámci projektu Futbalom proti 
rasizmu, financovaný Úradom vlády SR, odborom 
ľudských práv, bude v sobotu v telocvični ZŠ na 
Mukačevskej ulici. Predstavia sa na ňom žiacke 
tímy Interu Roma Ostrovany, Drienova, Malého Ša-
riša, Uzoviec.

Cieľom podujatia je, aby sa čo najviac detí spo-
znalo a našli k sebe cestu vzájomnej tolerancie, 
porozumenia a priateľstva, čím sa môžu búrať ra-
sové bariéry. Tiež zvidideľniť rómske deti, ktoré sú 
šikovné, talentované a schopné tvoriť pozitívne 
hodnoty. 

(jm) – V Prvej košickej hokejbalo-
vej lige účinkujú v tejto sezóne dve 
prešovské mužstvá. Okrem tradič-
ného účastníka HBC 3b Luky sport 
Prešov aj nováčik vo farbách HbC 
Tornádo Prešov. Obidvom sa v 9. 
kole darilo. 

Uličný mal dať viac
HBC 3b Luky sport Prešov - HBC 

United Dargov Košice 10:3 (1:1, 
4:1, 5:1), zostava a góly 3b: Palgut 
(30. Sabol) - Sála, Ďuran 1, Bajzát 1, 
Pankuch 1 - Hric 2, Ličák 1, J. Uličný 
3, Pazdič 1. 

Hladké víťazstvo sa zrodilo aj bez 
dvojice opôr Šimona a Zavackého. 
„Naším cieľom je prvá trojka po 
základnej časti a preto by sme už 
do jej skončenia nemali nečaka-
ne zaváhať,“ dal sa počuť hrajúci 
manažér a kapitán Maroš Hric. Prvá 
tretina sa skončila nerozhodne, 
Šarišania v obrane vyrobili jedinú 
chybu, za ktorú aj pykali. Práve M. 
Hric dal na začiatku druhej časti 
dva góly, na 4:1 zvýšil onedlho Baj-
zát a toto bol rozhodujúci náskok. 
Hetrikom sa blysol Jakub Uličný, aj 
keď šancí mal na poltucet presných 

zásahov. HBC 3b je aktuálne na tre-
ťom mieste tabuľky. 

Tri góly v presilovkách 
HbC Tornádo Prešov - HbC GO 

FAST Team Košice 9:4 (4:1, 3:2, 
2:1), zostava a góly Tornáda: Su-
chovič - Cvanciger, Hunyadi, Figel 4, 
Prudič – Remper 1, Gmuca, Žulkov-
ský 1, Onderko 1 - Toporcer, Baňas, 
Gulik 2.

Tornádo usiluje o postup do play 
off, po poslednom víťazstve je tes-
ne nad čiarou na ôsmom mieste. 
Plný bodový zisk zabezpečil no-
váčikovi raketový nástup. Rýchlo 
viedol 3:0 a pohotovo odpovedal aj 
na prvý gól súpera – 4:1. Vo vyrov-
nanej druhej tretine Šarišania svoj 
náskok ešte viac zvýšili a obrat vo 
vývoji nepripustili ani v záverečnej 
časti. Mužom zápasu bol Marek Fi-
gel, autor štyroch gólov. „Mali sme 
parádny úvod. Teší nás aj využitie 
troch zo štyroch presiloviek a tiež 
stopercentná úspešnosť pri hre 
v oslabení,“ poznamenal hrajúci 
manažér Tornáda Peter Onderko. 

(jm) – Dobrý hokej a slušná di-
vácka kulisa boli charakteristickými 
„znakmi“ utorkového zápasu 18. 
kola prvej hokejovej ligy. HC Pre-
šov 07 zdolal HK Dukla Michalovce 
6:2. „Počas prestávky som mal 
pohovory s niektorými skúsený-
mi hráčmi a sľúbili mi, že urobia 
všetko pre to, aby sa mužstvo 
vrátilo do starých koľají, keď 
vyhrávalo prípravné stretnutia 
a viedlo tabuľku po prvých troch 
kolách. Súboj proti Zemplínča-
nom ukázal, že nehovorili do vet-
ra,“ spomenul po víťaznom derby 
prezident prešovského klubu René 
Pucher. Zvýraznil, že mužstvo počas 
prestávky poctivo nacvičovalo hru 
v oslabení i presilovkách. Napriek 
tomu, že v súboji proti Michalov-
ciam bol „prvým mužom“ zápasu 
dvojgólový Vladimír Kubus (záro-
veň najproduktívnejší Prešovčan 
v súťaži), nesúhlasí s tvrdením, že 
sa tento útočník stáva lídrom kolek-
tívu. „Všetci hráči odviedli svoje 

momentálne maximum, preto by 
som to takto nepovedal.“ Zajtra 
by sa mal na tréningu HC 07 objaviť 
nový hráč, uchádzajúci sa o miesto 
v kádri Šarišanov. Ide o českého 
obrancu... „Po ňom sa prídu uká-
zať ďalší – z domácej extraligy, aj 
spoza hraníc,“ avízuje R. Pucher. 
Viac o tejto téme v zajtrajšom čísle 
Večerníka. 

HC Prešov 07 zdolal HK Dukla 
Michalovce 6:2 (2:0, 1:1, 3:1), HC 
07: Fedor - Varga, Hopkovič, Hajduk, 
Kadlubiak, Loydl, V. Sabol – P. Segľa, 
Caban, Románek - Kubiš, Gavač, 
Kivader - Náhlik, Kubus, Schneider 
- Mikluš, Tomčák, Opatovský. Góly: 
13. Kubus (Kadlubiak, Schneider), 
14. Varga (Caban), 26. Schneider 
(Kubus, Loydl), 42. Caban (Segľa, 
Hajduk), 57. Kubus (Náhlik, Schnei-
der), 57. Kubiš (Hajduk, Opatovský) 
- 31. Linet, 48. Čížek. Vylúčenia: 5:6, 
presilovky 1:1. Rozhodovali: Novák 
- Valo, Farkaš, divákov: 782
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(jm) – Piruety a ďalšie „ekvilibristiky“ na ľade mohli 
fanúšikovia krasokorčuľovania sledovať cez víkend 
v Ice arene. Konal sa 36. ročník pretekov Cena mes-
ta Prešov. Podujatie malo medzinárodný charakter, 
okrem slovenských športovcov na ňom predviedli 
svoje umenie aj Srbi a Litovčania. Spolu 97 preteká-
rov, medzi ktorými nechýbala desiatka z usporiada-
teľského klubu KK Kraso Prešov. Tí získali spolu šesť 
medailí a iba v dvoch z ôsmich vekových kategórií 
nestáli na stupňoch víťazov. Najlepšie umiestnenie 
dosiahol Kristián Kozma, ktorý vystúpil na najvyšší 
stupienok. Trocha mrzia dve nepopulárne „zemiako-

vé“ medaily prešovských krasokorčuliarov, no s tým 
už nič nenarobia - aj takúto podobu má šport. 

Výsledky členov KK Kraso Prešov: kategória Za-
čiatočníčky – 3. miesto Nicole Bebková, 4. Letícia 
Szalay, Staršie nádeje chlapci – 1. Kristián Kozma, 
Mladšie nádeje dievčatá – 3. Dorotka Kronová, 
Staršie nádeje dievčatá – 4. Christiana Homzová, 7. 
Marína Pastieriková. Starší žiaci – 3. František Kurim-
ský, Staršie žiačky – 7. Eva Ester Ferjová, Juniorky 
– 2. Patrícia Miščíková, Mladšie žiačky – 2. Mária So-
fia Pucherová. 

o V zápase 14. kola sloven-
skej hádzanárskej extraligy 
sa vedúci Tatran Prešov pred-
staví na ihrisku štvrtého celku 
tabuľky ŠKP Bratislava. 

(jac) - TJ Slávia Prešovská uni-
verzita pripravila pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študent-
stva šachový turnaj akademi-
kov. Bude v sobotu od 8.30 h 
v študovni nového internátu 
PU na 9. poschodí. Hrať sa bude 
švajčiarským systémom na šesť 
kôl (hrací čas na jednu partiu 
bude 2x20 minút). Štartovať 
môžu aj študenti stredných škôl 
a žiaci základných škôl. 

(jac) - Zajtra si prečítate tipy 
aktérov obľúbenej tipovacej ligy 
Večerníka, dozviete sa program 
športových podujatí počas ví-
kendu, zaujímavosti z kuchy-
ne extraligových volejbalistov 
a ďalšie aktuality z diania v pre-
šovskom športe.

Haľko 
„krajanov“ 

nešetril 
(jm) – V 6. kole slovenskej 

futsalovej extraligy sa nováčik 
súťaže FK Slovanet Prešov pred-
stavil na ihrisku majstra Slov-
Matic FOFO Bratislava. Hostia 
prehrali 3:12, no herne neskla-
mali. „Hlavne prvý polčas bol 
obojstranne kvalitný a vy-
rovnaný. Tešia ma pochval-
né slová domáceho trénera 
a reprezentačného kormidel-
níka Jána Janíka adresované 
našim hráčom,“ uviedol po 
stretnutí prešovský kauč Dušan 
Michalčík. Rozhodujúce okami-
hy sa udiali na začiatku druhého 
polčasu, kedy Bratislavčania dali 
za päť minút tri góly a bleskovo 
zvýšili zo 4:2 na 7:2. O víťazo-
vi bolo rozhodnuté... Svojich 
„krajanov“ nešetril Peter Haľko, 
rodák z blízkej obce Chmiňany, 
ktorý strelil do siete Šarišanov 
tri góly. 

Slov-Matic FOFO Bratislava 
– FK Slovanet Bratislava 12:3 
(4:2), zostava a góly hostí: Bab-
jak – A. Hricov, Seman, J. Adam 
1, R. Beliš 1, T. Eliáš, Sedlák, So-
chovič, Bednár, Vrbovský 1, Lip-
ka. 

Prešovčanom patrí v aktu-
álnej desaťčlennej tabuľke 7. 
miesto. Zajtra znova vycestujú 
za súperom, čaká ich meranie síl 
s MsFK Nitra (6.)

(jac) - Futbalová Corgoň liga 
bude zajtra a sobotu pokračovať 
zápasmi 17. kola. 1. FC Tatran Pre-
šov sa v sobotu od 14.30 h pred-
staví v Nitre. Zeleno-bielych čaká 
náročný záver jesene, lebo v pred-
chádzajúcich zápasoch nezískali 
potrebný počet bodov na pokojné 
zimovanie.

Súboj s Nitrou je pre tatrancov 
veľmi dôležitý. O to, aby Prešov-
čania uchmatli súperovi body, sa 

bude usilovať aj Dávid 
Guba: „Každý sa snaží 
dať gól. Potrebujeme 
dávať góly, je jedno, kto 
ich dá. Na tréningoch sa 
venujeme streľbe i kom-
bináciám, ostávame aj 
po tréningoch, aby sme 
sa v koncovke zlepšili. Žiaľ v zá-
pasoch nám to nejako nepa-
dá. Zrejme je to aj o psychickej 
pohode, keď dáme gól, potom 

budú padať i ďalšie. Bu-
deme sa to snažiť v Nitre 
zmeniť. Vôbec sa nepo-
zeráme na to, že Nitra je 
v určitom svrabe. Práve 
naopak, lebo má aj no-
vého trénera.“

V sobotňajšom zápase 
je otázny štart Macka a Papaja, dl-
hodobým maródom je Dolný. Viac 
v zajtrajšom vydaní Prešovského 
večerníka. 

(jac) - Šiesty ročník Prešovského 
gymnastického pohára, ktorý or-
ganizuje klub modernej gymnas-
tiky Charm Prešov a mediálnym 
partnerom je Prešovký večerník, 
vyvrcholil v nedeľu štvrtým kolom 
v Bardejove. Usporiadal ho klub 
modernej gymnastiky Delta.

Prešovský gymnastický pohár 
2012 - seniorky: 1. Duchnovská 30 
bodov, kadetky: 1. D. Pončáková 
54, 2. Palíková 49, 3. Neubertová 
20, 4. Machalová 15, ml. juniorky: 
1. Šarinová 53,5, 2. Pramuková 46, 
3. Rinďová 26, 4. Sninčáková 13,5, 
nádeje: 1. Seifertová 55,5, 2. Ber-
nátová 49, 3. Gregová 28, 4. T. Ku-
rimská (všetky Charm) 23,5, žiačky: 
1. S. Müllerová (Delta), Zbiňovská 
po 54, 3. Blaščáková 10, najml. 

žiačky: 1. A. Šimková 60, 2. Gaľová 
(všetky Charm) 22, najml. žiačky: 1. 
Slimáková 42, 2. Martičková (obe 
Delta) 39, 3. Karnižová 8, 4. Breš-
kovičová 7, prípravky 2005: 1. E. 
Pullmannová (všetky Charm) 60, 2. 
Semanišinová (Delta) 36, 3. Tomá-
šová (Charm) 21, 4. Kukľová (Del-
ta) 19, prípravky 2006: 1. Uher 60, 
2. Bombárová 45, 3. Vaľková 39, 4. 
A. Kurimská 20, 5. Petričová (všet-
ky Charm) 7, prípravky 2007: 1. K. 
Müllerová 15, 2. Kaščáková (obe 
Delta) 12.  Dekorovanie najlepších 
moderných gymnastiek na Prešov-
skom gymnastickom pohári 2012 
sa uskutoční v sobotu 15. decem-
bra v rámci pretekov Mini Charm 
Cup. Pripravuje ich klub modernej 
gymnastiky Charm Prešov.


