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Poslanec Richard Drutarovský 
upozornil média na to, že od júla 
2011 občania nemali platiť nájom 
za hrobové miesta. Vedenie Tech-
nických služieb, a.s. preto v stredu 
zvolalo tlačovú konferenciu, aby 
obhájili súčasnú situáciu s praktic-
ky neschváleným cenníkom posky-
tovaných služieb v oblasti prenáj-
mu hrobových miest. Zdalo sa, že 
v dobrom úmysle navrhnú vyhovu-
júce a „kóšer“ riešenie. 

Žiaľ, nestalo sa! Výkonný riadi-
teľ Ing. Jozef Višňovský, predseda 
predstavenstva Peter Klein a pred-
seda dozornej rady spoločnosti 
Ivan Benko sa snažili obhájiť ne-
obhájiteľné a presvedčiť novinárov 
o tom, že aj keď „nájomné“ položky 
cintorínskeho cenníka neboli na 
zastupiteľstve v júni 2011 schvá-
lené, všetko je v najlepšom poriad-
ku a vlastne nič sa nestalo Sadzby 
nájmu podľa nich zvyšované neboli 
a teda platia v pôvodných výškach, 
aké boli pred schvaľovaním nového 
všeobecne záväzného nariadenia 
mesta (VZN) o prevádzke cinto-
rínov, ktoré vtedy muselo byť pri-
jaté vzhľadom k začiatku „funkč-
ného obdobia“ nového Zákona č. 
131/2009 o pohrebníctve. 

Nový zákon menil a upresňo-
val celý rad vzťahov vzhľadom 
k povinnostiam prevádzkovateľov 
cintorínov (obce, vo výnimočných 
prípadoch cirkvi, ale viac nikto 
iný) a vyžadoval tvorbu nových, 
i prepracovanie pôvodne platiacich 
materiálov, nariadení a prevádzko-
vých poriadkov. Popri tom stano-
voval aj lehoty na tvorbu a schvá-
lenie niektorých úkonov. V našom, 
ešte stále aktuálnom prešovskom 
prípade, je dôležitý práve prevádz-
kový poriadok, ktorého súčasťou 
je cenník, ale nemusí byť, keď je 
schválený poslancami zastupiteľ-
stva samostatne rovnako ako VZN 
a, samozrejme, v kompletnom roz-
sahu (aby na cintorínoch bol sku-
točný poriadok nielen pri hroboch 
a kontajneroch na odpad, ale aj vo 
vzťahoch). Medzi občanmi a úra-
dom, pohrebnými službami i správ-
com mestských cintorínov. Čo sa 
o trochu neskôr ukázalo veľmi dô-

ležitým aj v probléme dúbravského 
cintorína na súkromných pozem-
koch. Zákon č. 131 totiž vylučuje 
stav, aby správcami cintorínov boli 
občania alebo ich skupina. Aj tento 
problém však mohol byť pri troche 
dobrej vôle už dávno vyriešený.

Spomínaní zástupcovia Technic-
kých služieb v stredu však súčasný 
stav vysvetľovali svojím spôsobom. 
Podľa nich, ak je tu za tento stav, 
teda neschválenie cenníkových 
položiek od čísla 51 vyššie, niekto 
vinný, tak sú to samotní poslanci, 
pretože návrh VZN prešiel schva-
ľovacím kolotočom v orgánoch 
mesta až dvakrát a poslanci mali 
možnosť sa k jeho nedostatkom 
dosť príležitostí na vyjadrenie, 
zmeny a doplnky. De facto si teda 
umyli pred novinármi ruky na pi-
látsky spôsob a vinu hodili na je-
ruzalemský, pardón, prešovský ľud, 
najmä jeho volených zástupcov. 
Úradníci technických služieb i rad-
nice si predsa svoju prácu urobili! 
A keď v nej boli nedostatky, mali 
na nich prísť poslanci! To po prvé. 
A po druhé, ďalším vinníkom je po-
slanec Richard Drutarovský, ktorý 
cenníkové nedostatky prepasíroval 
do médií a tým si budoval na úkor 
Technických služieb populistický 
imidž. Pravdou však je, že Dru-
tarovský si mohol odpustiť svoje 

výpady na tému neoprávneného 
majetkového prospechu a oboha-
covania sa niektorých pracovníkov 
Technických služieb v období po 
neschválení cenníkových položiek 
za prenájom hrobových miest. 
A to mu funkcionári Technických 
služieb vyčítajú oprávnene! Ale 
ten najpodstatnejší problém, teda, 
prečo a s akým zámerom nebola 
v júni 2011 druhá časť cenníka cin-
torínskych služieb daná na schvá-
lenie pri predložení návrhu VZN 
poslaneckému plénu, a všetky tieto 
problémy nemuseli byť, to sa na 
tlačovej konferencii podarilo zaha-
liť nelogickými vysvetleniami. 

„Cintorínsky problém“ nie je pr-
vou (a žiaľ, nebude ani poslednou) 
ukážkou (ne)kvality práce úrad-
níkov a funkcionárov radnice pri 
tvorbe podkladových materiálov 
pre rokovania poslancov. Čo bolo 
dokázané už v krátkom čase na XX-
XIII. mimoriadnom rokovaní po-
slancov Mestského zastupiteľstva 
v  Aj tu sa vinou nedostatkov v ma-
teriáloch stala z na prvý pohľad 
formálnej jednoduchej schvaľova-
cej procedúry bezmála komerčná 
dráma, keďže nebola reč o fazuľ-
kách, ale o 260 tisícovej dotácii na 
prevádzku prešovského Zimného 
štadióna a podmienkach prenáj-
mu tohto ľadového paláca zimných 

športov občianskemu združeniu. 
Dráma, skončiaca až po zbytočných 
niekoľkohodinových prieťahoch 
a doplňovaní materiálov. Čo však, 
žiaľ, nemusí ešte znamenať uzav-
retie tohto problému a nastolenie 
režimu „dennej rutiny“. 

Vychádzajúc z doterajších skúse-
ností asi najlepším spôsobom, ako 
sa v terajších reálnych podmien-
kach dopracovať k slušným a kva-
litným materiálom, ktoré budú mať 
pre život v meste skutočne pozitív-
ny význam, bude predkladať po-
slancom na rokovania čisté bianko 
papiere, na ktorých budú iba hlavič-
ky, informujúce o tom, ku ktorému 
prerokovávanému bodu ten ktorý 
papier patrí. A na nich budú po-
slanci písať, čo k danej téme budú 
potrebovať a považovať za správ-
ne. Aby sa prerokovalo a schválilo. 
Potom budú za svoje výtvory sku-
točne zodpovední, ale aj za to, na 
čo zabudli. Na druhej strane však 
nebudú potrebovať úradníkov rad-
nice, ktorých platy môžu poberať 
v rámci svojich poslaneckých príj-
mov. Úradu práce síce pribudnú 
ďalšie položky na listine nezamest-
naných, ale tie vlastne konečne ne-
budú za nič zodpovedné, keďže ne-
budú musieť nič robiť. Jednoducho, 
život na závidenie...

(mog) 
Foto: Viktor Zamborský
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Názov projektu: Nové sociálne služby v oblasti násilia a tý-

rania
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu: OP ZaSI – 2010/2.1/02; ITMS: 

27120130535
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity:
2 - Podpora sociálnej inklúzie; 2.1 Podpora SI osôb ohrozených 

soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK; 2.1.3. �ktivity2.1.3. �ktivity�ktivity 
zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporo-
vanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné ak-
tivity

Miesto realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: 01.02.2013 -31.01.2015
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt - 48507,00 eur 

z toho výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku - 
46081,65 eur), 5% vlastné spolufinancovanie

Stručný opis projektu:
Ciele -Zefektívnenie poskytovania sociálnej služby ženám – obe-

tiam násilia vyhľadávaním v teréne, s dôrazom na ich dostupnosť, 
kvalitu a bezpečnosť.

ŠC1 - Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana 
práv a predchádzanie prehlbovaní a opakovaniu porúch psychického 
a sociálneho vývinu

ŠC 2 - Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít 
so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpoved-
nosti za riešenie svojej situácie.

ŠC 3 - Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených 
skupín obyvateľov s ohľadom na ich špecifické potreby

Plánované aktivity :
Podaktivita 1: Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupi-

nách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách 
Podaktivita 2: Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné 

programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho 
vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce:
Stretnutia v komunite k rodovým stereotypom

Podaktivita 3: Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie 
krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracov-
ných príležitostí a ich sieťovanie

Celkový počet zapojených účastníkov: 300, z toho 275 žien
Počet pracovných miest: 2 terénne sociálne pracovníčky
Cieľové skupiny: Občania v nepriaznivej sociálnej situácii/ženy 

a ich deti

 www.mymamy.sk

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

www.mymamy.sk, 
poradkyne@mymamy.sk, 

051/7712233
Na včerajšej tlačovej konferen-

cii sme podrobne reagovali na 
nepravdivé informácie poslanca 
Richarda Drutarovského, ktoré 
boli uverejnené aj vo vašom den-
níku. Všetky naše tvrdenia a sta-
noviská vieme dokladovať písom-
nými záznamami, preto zásadne 
odmietame tvrdenia, že terajšie 
vedenie spoločnosti niečo nevy-
svetlilo respektíve, že niečo chce 
utajiť.

Opak je pravdou, zreteľne 
a preukázane sme popísali ako 
prebiehal sled udalostí pri schva-
ľovaní VZN č.4/2011 a prečo te-
rajšie vedenie spoločnosti pred-
ložilo toto VZN na preschválenie 
do mestského zastupiteľstva.

V samotnom materiáli, ktorý 
bol poslancom MsZ predložený 
na VI riadne rokovanie MsZ, ko-
naného dňa 25.5.2011 je uvedené 
:

Návrh VZN bol predložený :
• Na prvotné a druhotné inter-

né pripomienkovanie
• Na pripomienkovanie všetkým 

poslancom
• Na zasadnutie Komisie MsZ 

pre disponovanie s majetkom 
mesta

• Na zasadnutie Komisie MsZ 
finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií

• Na rokovanie Mestskej rady 
• Na verejné pripomienkové ko-

nanie od 18.4.2011 do 29.4.2011

V materiáli sa tiež uvádza sa-
motné vyhodnotenie procesu 
pripomienkovania, mimochodom 
aj to, že predkladateľ akceptuje 
pripomienka poslanca Richarda 
Drutarovského a že sú zapracova-
né do predloženého návrhu VZN.

Na základe hore uvedeného 
je zrejme, že nikto nič netajil 
a všetci, ktorí pripomienkovali 
VZN, mali všetky potrebné infor-
mácie.

Na základe účinnosti zákona č. 
131/2010 začali Technické služby 
mesta Prešov, a. s. v  zastúpení 
vedúcim prevádzky pohrebných 
služieb p. Pelom a vtedajšou ria-
diteľkou p. Marcinkovou pripra-
vovať návrh nového prevádzkové-
ho poriadku vo forme VZN. Zákon 
umožňoval rozdeliť tzv. Cenník 
prác a služieb (hlavne kvôli kon-
kurencieschopnosti) do dvoch 
častí, tak do návrhu nového VZN 
sa dostalo 50 položiek. Nájomné 
za hrobové miesto predstaven-
stvo spoločnosti navrhlo pone-
chať v druhej časti cenníka vo 

svojej kompetencii. Toto rozhod-
nutie konzultovalo s Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR , ktorý 
podľa zákona 131/2010 vykoná-
va dozor na úseku pohrebníctva. 
Zo stanoviska odcitujem podstat-
nú časť: „Podľa § 21 ods. 1 záko-
na č.131/2010 Z. z. o pohrebníc-
tve právo užívať hrobové miesto 
vzniká uzatvorením nájomnej 
zmluvy. Tieto vzťahy sa spravu-
jú podľa občianskeho zákonníka. 
Služba je nehmotný ekonomický 
statok. Spotrebúva sa v momente, 
keď je vyrobená. Z toho dôvodu 
nie je možné považovať nájom 
hrobového miesta za službu. Zá-
kon č. 131/2010 Z. z. o pohreb-
níctve nerieši či má byť v cenníku 
služieb uvedený aj nájom hrobo-
vého miesta.“

Po našom nástupe do orgánov 
spoločnosti TsmP boli určené pri-
ority a to :

1. Dostať hospodárenie na pre-
vádzke mestských lesov do klad-
ných čísel

2. Vykonať komplexnú analýzu 
fungovania procesov na prevádz-
ke pohrebníctva s cieľom vylepšiť 
hospodárenie na prevádzke.

Už dňa 22.2.2012 prijalo pred-
stavenstvo spoločnosti uznesenie 
o vykonaní komplexnej paspor-
tizácii hrobových miest. Paspor-
tizácia bola ukončená v auguste 
2012 a tiež bola prijatá ďalšia úlo-
ha o príprave Verejnej vyhlášky, 
na základe ktorej bude možné vy-
berať nájom aj na ostatných cin-
torínoch. Po zverejnení takejto 
informácie začali obyvatelia mes-
ta Prešov sa čoraz viac pýtať na 
možnú výšku nájomného. Pred-
stavenstvo spoločnosti rozhodlo, 
aby o tejto výške rozhodli poslan-
ci MsZ, pretože zákon umožňuje 
aj takúto možnosť platiť rôzne 
nájomné na jednotlivých cintorí-
noch. To bol jediný dôvod na opä-
tovné predloženie preschválenie 
VZN do MsZ. Malo sa tak stať už 
v mesiaci november 2012, za-
mestnanci však predložili tento 
návrh až v mesiaci február 2013.

Vedenie spoločnosti zásadne 
odmieta tvrdenia poslanca Ri-
charda Drutarovského o neopráv-
nenom obohatení spoločnosti 
a o neoprávnenom výbere nájom-
ného. Veríme, že sa pán poslanec 
verejne ospravedlní za svoje vý-
roky, ktoré uviedol v médiách.

 Ing. Jozef Višňovský
 výkonný riaditeľ

J. Višňovský: „Všetky naše tvrde-
nia a stanoviská vieme doklado-

vať písomnými záznamami.“
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(vhr) - Slovensko čaká v roku 
2013 všetko možné, len nie vy-
hliadka pohodového roku a zvy-
šovania zamestnanosti. Nie je 
žiadnym tajomstvom, že neza-
mestnanosť u nás je najvyššia za 
posledné roky a stále viac láme 
rekordy. Nezamestnanosť na 
Slovensku v januári tohto roka 
medzimesačne vzrástla o 0,36 
percentuálneho bodu a dosiah-
la úroveň 14,80 %. V porovnaní 
s januárom 2012 došlo k nárastu 
o 1,11 percentuálneho bodu. Vy-
plýva to z údajov, ktoré zverejni-
lo Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Spolu bolo na úradoch 
evidovaných 435.438 uchádza-
čov o zamestnanie, tento údaj 
však počíta aj s nepracujúcimi, 
ktorí nemôžu okamžite nastúpiť 
do zamestnania. 

A ktorý kraj to vyhral? Háda-
te správne, bol to ten Prešovský. 
Miera nezamestnanosti v januá-
ri rástla na Slovensku v šiestich 
krajoch. Najvyššia bola zazna-
menaná v Prešovskom kraji, kde 
dosiahla 20,92 %. Nad prieme-
rom sa pohyboval tiež Bansko-
bystrický (20,56 %) a Košický kraj 
(19,30 %). V prípade okresov do-
siahli najvyššiu nezamestnanosť 
Rimavská Sobota (34,51 %) a Re-
vúca (34,36 %). Naopak, najniž-
šiu nezamestnanosť, a to 4,51 %, 
evidovali v okrese Bratislava I.

Minister práce Ján Richter vy-
lúčil, že by za nezamestnanosť 
mohol nový Zákonník práce

Najnovšie údaje o zvyšujúcej 
sa nezamestnanosti na Sloven-
sku za január 2013 určite minis-
tra práce nepotešili. Dôvodom 

takéhoto vývoja je však podľa 
jeho slov otázka stavu ekonomi-
ky a odbytového zabezpečenia 
jednotlivých firiem. „Ale znova 
opakujem, žiadny Zákonník 
práce,“ vylúčil. Odpoveďou na 
to, čo s takýmto stavom neza-
mestnanosti robiť, je podľa šéfa 
rezortu práce účinná politika za-
mestnanosti. „Stále je to podľa 
mojej mienky jediná možná 
obrana,“ dodal Rich-
ter. Veľa tak očakáva od 
materiálu, ktorý bude 
predložený v marci na 
rokovanie vlády. Má 
ísť o správu o politike 
rastu a o jednotlivých 
rozvojových progra-
moch, ktoré súvisia 
s novými pracovnými 
miestami. „Som pev-

ne presvedčený, že sa nám po-
darí pripraviť rozmer nových 
investícií, ktoré budú pod-
mienené novými pracovnými 
miestami,“ avizoval minister. 
Očakáva však, že aj keď prejde 
zimné obdobie, môže sa na neza-
mestnanosti prejaviť sezónnosť 
prác. Pretože napríklad stavebné 
firmy či poľnohospodári budú 
zamestnávať viac ľudí.

Autorské zmluvy k vytvoreniu 1. dielu spo-
ločného slovesného diela Dejiny Prešova sú 
oficiálne podpísané. Na unikátnej publikácii 
spolupracuje Prešovská univerzita v Prešove 
a mesto Prešov už od roku 2008.

Posledné podobné dielo vyšlo v druhej po-
lovici 20. storočia a podľa slov rektora Pre-
šovskej univerzity prof. RNDr. René Matloviča, 
PhD. je potrebné spracovať aj súčasné obdobie 
a  univerzita disponuje dostatočnou expertnou 
kapacitou, aby zvládla taký rozsiahly projekt. 
„Okrem toho som presvedčený, že sa vytvo-
ria predpoklady na pokračovanie ďalších 
aktivít. Mohlo by to následne vyústiť do en-
cyklopédie, či atlasu mesta Prešov a ďalších 
žánrov, ktoré predstavia tretie najväčšie 
mesto na Slovensku odbornej verejnosti,“ 
dodal rektor.

Myšlienka vzniku unikátnej monogra-
fie vznikla po konzultácii vedenia univerzity 
a mesta Prešov a mala by sa skladať z troch 
častí. „Projekt mesta a univerzity ráta s tro-
ma dielmi Dejín Prešova. Prvý diel by mal 
spracovávať dejiny mesta od najstarších čias 
do roku 1948, druhý diel od roku 1948 po 

súčasnosť a tretí diel sa má 
týkať dejín prímestských 
častí alebo mestských čas-
tí ako sú Solivar, Nižná 
Šebastová, Šalgovík, ktoré 
až do druhej polovice 20. 
storočia boli samostatnými 
obcami, resp. mestečkami,“ 
uviedol prorektor pre vedu, 
umenie a akreditáciu prof. 
PhDr. Peter Kónya, PhD.

Obsahovú stránku prvého 
dielu svojou výskumnou čin-
nosťou zabezpečia odborníci 
z Prešovskej univerzity v Pre-
šove, ktorí podpísali s jej ve-
dením a zástupcami mesta 
autorské zmluvy. Mesto Prešov zabezpečuje 
predovšetkým finančnú stránku projektu. Jed-
nou z tém, ktorá bude v publikácii zmapovaná, 
bude aj literatúra, ktorú vypracuje doc. PhDr. 
Peter Káša, CSc. z Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove: „V minulosti sa urobil 
obrovský výskum, je množstvo materiálov, 
prameňov, ktoré už boli vydané v antoló-
giách a podobne. Bude potrebné tieto veci 

opäť prečítať a pomenovať novým jazykom. 
Dôležité je asi nájsť si nový jazyk, nový kód, 
ktorý bude zaujímavý pre čitateľov, aby to 
nezostalo v rovine suchých faktov a štatis-
tických údajov, ale aby Dejiny Prešova boli 
pre čitateľov príjemným dobrodružstvom.“

Prvý diel Dejín Prešova by mal byť dokončený 
začiatkom budúceho roka. 

 Vladimíra Čajová
Foto: Viktor Zamborský
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Týždenný glosár večerníkarov alebo čo nás páli, čo nás teší, čo nás udivuje...

Ako 
voľakedy 

babky 
po omši

 
Ľudia sa už dávno zhodli na tom, 
že s internetom je to ako s ohňom. 

Jednému aj druhému „prischlo“ 
prirovnanie k dobrému sluhovi 
a zlému pánovi. Čo konkrétne 
mám na mysli? Tentoraz nie zá-
vislosť na počítačových hrách či 
„vykecávanie“ na sociálnych sie-
ťach. Hoci, tiež to nie je sranda. 
Ide mi o niečo iné... Niekedy na 
dedinách plnili túto funkciu že-
ničky a babičky v nedeľu po omši, 
keď ohovárali koho sa dalo a čo 
sa dalo. Až sa im jazyky červe-
nali. Neušlo im nič a nikto, kto 
sa previnil voči kostolnému po-
riadku. A aby som bol spravodli-

vý, chlapi sa zasa radi obúvali do 
nejakého „hriešnika“ v krčme. Je 
to tak, treba si to priznať. A ako 
je to dnes? Máme tu napríklad 
taký facebook, ideálny nástroj na 
ohováranie a vyplakávanie. Ky-
dať sa dá na kohokoľvek... Niekto 
vám nesadol v reálnom živote? 
Poďho na facebook a ukrižuj ho. 
Staré biblické, hoď kameňom, kto 
si nevinný, neplatí. 

Hovor 
vždy 

pravdu!
Naša mladá kolegyňa Vierka Hra-
bovská napísala článok o tom, 

ako nás dokáže „menšina“ terori-
zovať. Podstatou článku bolo, že 
pri riešení incidentu vo vlaku sa 
nikto ako svedok neozval. Keby 
sa našiel čo len jeden odvážlivec, 
vinník by bol potrestaný. Zo stra-
chu z pomsty však všetci mlčali. 
V závere článku Vierka pridala aj 
ponaučenie: Keď máte pocit kriv-
dy, diskriminácie, cudzieho pre-
vinenia voči vám, neváhajte sa 

obrátiť na kompetentných. Ne-
bojte sa povedať pravdu... Keď si 
tieto vety rozmeníte na drobné, 
uvedomíme si, že strach je v na-
šom živote naozaj silnejší než 
spravodlivosť. A tak dovolíme 
nielen grázlom, ale aj „blbcom“, 
aby si robili, čo chcú. Kto je na 
vine? Ja, ty, my, vy... 

„Naša 
vôľa“

Vláda rozhodla. Bude len jedna 
zdravotná poisťovňa. Buď konku-
renti odstúpia po dobrom alebo 
s krikom, pravdepodobne zmena 
v demokratický výber už nena-
stane. Dôvod? Štát chce týmto 
krokom zabrániť tomu, aby si 
poisťovne ukrajovali zisk z verej-
ných zdrojov. Podľa najnovších 
prieskumov sa vraj pýtali aj ľudí. 

„Naša vôľa“ znie, že sme za jednu 
zdravotnú poisťovňu. Na názor 
som sa pýtala aj ja asi dvadsia-
tich svojich známych, či s nimi 
niekto robil nejaký prieskum. 
Nikoho z nich sa však na ich 
názor nikto nepýtal. Podľa via-
cerých odborníkov bude situácia 
pre pacientov po vzniku jednej 
poisťovne ešte horšia. Ak ste te-
raz čakali napríklad na výmenu 
bedrového kĺbu skoro rok ako ur-
gentný prípad, predstavte si, čo 
bude potom. Ak vás už na konci 
mesiaca nemohli v nemocnici 
zoperovať, pretože už prekročili 

„limit“, tak ako to bude vyzerať 
pri jednej poisťovni? Pokiaľ nie 
je vyriešená otázka ocenenia 
lekárskych výkonov, tak akékoľ-
vek diskutovanie o jednej či via-
cerých zdravotných poisťovniach 
je ako mlátenie prázdnej slamy. 
Prvotne by sa mali riešiť lekárske 
výkony, obsah základného balíka 
zdravotnej starostlivosti krytého 
cez zákonné poistenie a potom 
poisťovne, či jedna, či desať.
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Afér je už neúrekom! Raz 
je to prebaľovanie mäsa 
tesne pred koncom spot-
rebnej lehoty či dokonca 
po jej uplynutí a následný 
predaj, potom nedostatočná 
hygiena, nesplnené normy. 
Najnovšie máme „naserví-
rovaný“ škandál s konským 
mäsom. Môžeme si dnes 
ešte byť istí tým, čo jeme?

Konské mäso najprv objavili 
len v Británii, rýchlo sa však na-
šlo aj vo francúzskych obchodoch. 
Minister pre spotrebiteľské zá-
ležitosti Benoit Hamon uviedol, 
že vyšetrovanie ukazuje, že kon-
ské mäso pochádza z Rumunska. 
Našli sa však aj linky smerujúce 
k francúzskym, holandským a cy-
perským firmám a jednej fabrike 
v Luxembursku. Britský minister 
životného prostredia Owen Pater-
son nevylúčil, že kontaminované 
mäso sa môže objaviť aj v ďalších 
produktoch, ktoré deklarujú pou-
žitie hovädzieho mäsa. „Konský“ 
škandál sa šíril ďalej ako epidémia. 
Z Čiech prešiel aj na Slovensko.

Reťazcom 
nedôverujeme
Mladý Martinčan Martin Kmec 

(28) si o tom myslí svoje: „Veľ-
kým reťazcom nedôverujem. 
Nakupujem u lokálnych pro-
ducentov a predajcov, hyper-
markety ani nenavštevujem.“ 
Peter Dzijak (72) zdieľa podobný 
názor: „Výhodou veľkých reťaz-
cov je ich cenová politika. Čo 
sa však kvality ich produktov 
týka, je to na pováženie. Ono sa 
dá všeobecne dnes povedať, že 
nad kvalitou potravín visí veľký 
otáznik.“

V súvislosti s novou potravino-
vou kauzou sa natíska otázka, či 
by nebolo rozumnejšie sa vrátiť 

k lokálnej produkcii. Predsa len 
sused, ktorého poznáte celý život, 
vám asi konské mäso za hovädzie 
nepredá. „Pevne verím, že nasta-
ne návrat k takýmto výrobcom, 
je to výhodné ako pre spotrebi-
teľa, tak aj pre malých podnika-
teľov Bola by to ich záchrana. 
Som obyvateľom Martina a tam 
poznám veľa takýchto obchod-
níkov a plne im dôverujem,“ 
pokračuje Martin. Mladá mamička 
Karina Tomčíková (24) si myslí, že 
napriek tomu, že v reťazcoch na-
kupuje a v podstate im dôveruje, 
by bol návrat k tradičným produ-
centom potravín dobrou zmenou.

Východiskom z tejto patovej 
situácie by bol nákup z „dvorov“, 
ktorý mnohí preferujú. Ako je 
to s domácou produkciou dnes? 
Existuje niekoľko bio fariem 
v okolí Prešova. „Osobne naku-
pujem mäsové výrobky v kapu-
šianskej bio farme, som veľmi 
spokojný s kvalitou. Mám osob-
nú skúsenosť s predbaleným 
mäsom, ktoré bolo jasne neuži-
teľné, malo veľmi nepríjemný 
zápach,“ vraví pán Jozef Oravec 
(56). Otázku nákupu potravín rie-
šil aj Ján Gecik (57) po návrate zo 
zahraničia: „Keďže som dá sa po-

vedať vegetarián mäso takmer 
nekupujem. Ak však už na to 
dôjde, nakupujem skôr v mä-
siarstvach, mám v nich väčšiu 
dôveru než vo veľké obchod-
né reťazce. Myslím si, že pri 

veľkoprodukcii predbalených 
mäsových výrobkov je omno-
ho väčšia pravdepodobnosť, že 
dôjde k nekalým praktikám. 
Skúsenosť s lokálnou produk-
ciou zatiaľ nemám, pretože 
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Dotknite sa kvality. . .
STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o. Prešov

Adresa: Ku Surdoku 25
080 01 Prešov

E-mail.: info@stolatyp.sk

Kontakt - Eurookná/dvere, int. dvere: 
+421 903 604 486/8
Kontakt - nábytok na mieru: +421 903 
318 433 

som bol roky v zahraničí, ale 
môžem povedať, že pri nákupe 
uprednostňujem skôr menšie 
prevádzky ako hypermarkety.“

Zdá sa teda, že zákazníci strá-
cajú svoju dôveru i trpezlivosť 
s veľkými obchodníkmi a hľadajú 
si poctivých poľnohospodárov vo 
svojom okolí. Tento trend potvr-
dzuje aj rozmach takzvaných bio 
obchodov a obchodov so zdravou 
výživou. Až čas však ukáže, či 
zvíťazí naša lenivosť alebo strach 
z toho, čo zajtra nájdeme na tanie-
ri. Otázkou zostáva i to, či sa opäť 
problém, ktorý vrhá tieň hanby na 
západnú civilizáciu, zametie pod 
koberec. 

Je tu však aj druhý problém. 
A to peniaze. Je všeobecne známe, 
že „zdravé“, teda bio potraviny sú 
oveľa drahšie než ako tie zo su-
permarketu. Nezamestnaných je 
veľa, takže zdravie ide bokom. Či 
chceme alebo nie, nákup v super-
markete vyhráva. A s ním aj „ne-
kvalita“.

Konské mäso
Podľa náuky o potravinách 

a výžive ho zaradzujeme k mäsám 

jatočných zvierat. Má tmavo čer-
venú farbu. Jeho sladkastú chuť 
spôsobuje vysoký obsah glyko-
génu. Na rozdiel od hovädzieho 
mäsa obsahuje viac vody i bielko-
vín. Jeho potravinárske využitie 

bolo rozšírené najmä počas 2. sve-
tovej vojny, kedy prístup k jatoč-
ným mäsám bol mimoriadne ob-
medzený. Potravinárske využitie 
konského mäsa vtedy propagovali 
aj tlačené médiá. Problém teda 

nie je v jeho škodlivosti pre ľud-
ský organizmus, ale v zavádzaní 
zákazníka a nekalých obchodných 
praktikách.

Matúš Nakata
Ilustračné foto: www
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PRÁVNA PORADŇA 
VEČERNÍKA

© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát

MANŽELIA SI V RÁMCI BSM DELIA DVA 
BYTY – VEĽKÝ A MALÝ 

§
S exmanželkou sme sa roz-

viedli a momentálne prebie-
ha na súde vyporiadanie bez-
podielového spoluvlastníctva 
manželov. Počas manžels-
tva sme nadobudli dva byty, 
jeden menší a jeden väčší. 
Máme dve deti vo veku 12 a 
19 rokov, pričom staršia dcéra 
ešte študuje na vysokej škole, 
takže výživné platím na obe 
deti. Je možné delenie majet-
ku v BSM v inom hodnotovom 
pomere ako 1:1? Zaujímalo by 

ma, či môže súd rozhodnúť tak, 
že exmanželke pripadne z ma-
jetku v bezpodielovom spolu-
vlastníctve manželov viac ako 
polovica z toho dôvodu, že jej 
boli zverené do starostlivosti 
naše deti. Ja som sa po rozvo-
de presťahoval do menšieho z 
dvoch bytov, ktoré spolu vlast-
níme. Chcel by som, aby mi 
exmanželka doplatila finančný 
rozdiel medzi týmito dvomi 
bytmi. Môže súd rozhodnúť, že 
exmanželka nie je povinná mi 
vyplatiť rozdiel medzi cena-
mi dvoch bytov? Napríklad aj 
preto, že ja som sa dobrovoľne 
nasťahoval do menšieho bytu, 
pričom exmanželka sa stará o 
obidve deti.

Právoplatnosťou rozsudku súdu 
o rozvode manželstva zaniká aj 
bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov (BSM). Zánik BSM je v 
slovenskom právnom poriadku 
upravený v § 148 a nasledujúcich 
ustanoveniach Občianskeho zá-
konníka č. 40/1964 Zb. v platnom 
znení. 

Ak zanikne bezpodielové spo-
luvlastníctvo manželov, vykoná 
sa jeho vyporiadanie. Najlepšou 
možnosťou je dohoda bývalých 
manželov, ktorí si majetok z BSM 
rozdelia podľa svojho uváženia. V 
prípade, ak dôjde k vyporiadaniu 

BSM dohodou, sú manželia povin-
ní vydať si na požiadanie písomné 
potvrdenie. Pokiaľ sa dohoda me-
dzi manželmi týka nehnuteľností, 
musí mať písomnú formu  a pod-
pisy obidvoch manželov musia byť 
úradne overené. Samotná dohoda 
nadobúda účinnosť až povolením 
vkladu do katastra nehnuteľností. 

Ak sa manželia na vyporiadaní 
BSM nedohodnú, nastupuje súd-
na cesta. Ak sa do troch rokov od 
zániku BSM manželia nevyrovnali 
dohodou ani ich majetkové pome-
ry nerozsúdil súd, platí tzv. fikcia 
zákona „pol na pol“. Znamená to, 
že manželia si hnuteľné veci vy-
poriadali podľa stavu, v akom ich 
každý ako vlastník výlučne užíva. 
Pokiaľ ide o nehnuteľnosti platí, 
že sú v podielovom spoluvlastníc-
tve obidvoch exmanželov, pričom 
spoluvlastnícke podiely sú rovna-
ké. 

Pokiaľ ide o vyporiadanie BSM 
súdnou cestou, súd vychádza z 
domnienky, že podiely obidvoch 
manželov sú rovnaké. Každý z 
manželov je oprávnený požado-
vať, aby mu exmanžel zaplatil to, 
čo zo svojho osobného majetku 
vynaložil na spoločný majetok. 
Na druhej strane je povinný kom-
penzovať finančné prostriedky, 
o ktoré sa jeho osobný majetok 
obohatil na úkor spoločného ma-
jetku. Súd prihliada aj na potre-

by maloletých detí, na to, ako sa 
každý z manželov staral o rodinu, 
spoločnú domácnosť a ako sa za-
slúžil o nadobudnutie a udržanie 
spoločných vecí. 

V riešenom prípade by mal súd 
postupovať tak, že určí cenu ce-
lého majetku patriaceho do BSM. 
Pri zachovaní rovnakých podielov 
manželov súd prihliadne na fakt, 
že bývalej manželke boli do osob-
nej starostlivosti zverené deti  a 
prikáže pravdepodobne väčší byt 
do osobného vlastníctva exman-
želke. Zároveň by mal rozhodnúť, 
že manželka je povinná bývalému 
manželovi doplatiť sumu, o ktorú 
je jej väčší byt drahší ako menší 
byt exmanžela. Treba povedať že 
táto otázka spadá do uváženia 
súdu, ktorý môže rozhodnúť tak, 
že exmanželke patrí väčší byt, jej 
bývalému partnerovi menší byt, 
pričom mu nie je povinná doplatiť 
žiadnu finančnú kompenzáciu. Je 
logické, že striktné limity rozho-
dovania súdu a pravidlá vyporia-
dania BSM nie je možné legisla-
tívne exaktne zastrešiť a že sudca 
sa bude vždy rozhodovať podľa 
okolností konkrétneho prípadu.

Autor je spoločníkom a konateľom 
v advokátskej kancelárii BENČÍK & 
PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁ-
Ria, s.r.o.

(ore) - Obce postihnuté povod-
ňami v roku 2010 majú možnosť 
získať finančné prostriedky na 
svoju modernizáciu. Výzva, ktorú 
vyhlásilo Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 31. 
januára, je určená na obnovu obcí 
postihnutých povodňami (ROP-
4.1a) a na projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami takisto 
postihnutých povodňami (ROP-
4.1c). O podrobnostiach dnes pri-
mátorov a starostov na seminári 
v Prešove informovali pracovníci 
Sprostredkovateľského orgánu 
pod Riadiacim orgánom pre Re-
gionálny operačný program (SO/
RO pre ROP) v Prešovskom samo-
správnom kraji. 

„Obce sú povinné predložiť zá-
znamy z verifikačnej komisie 
s presným výkazom škôd na ma-
jetku obce spôsobených povodňa-

mi v roku 2010. To je základnou 
podmienkou,“ zdôrazňuje Svet-
lana Pavlovičová, vedúca odboru 
SO/RO pre ROP v Prešovskom 
kraji. Celková hodnota verifiko-
vanej škody musí byť v rámci vý-
zvy ROP-4.1a vyššia ako 110 000 
eur, v rámci výzvy ROP-4.1c musí 
presiahnuť 10 000 eur.  Podľa S. 
Pavlovičovej „predbežne v kra-
ji evidujeme asi 50 dotknutých 
obcí, ktoré môžu byť potenciál-
nymi žiadateľmi, ale hlásia sa 
nám ďalšie. Počas povodní v roku 
2010 boli najviac postihnuté 
práve samosprávy v Prešovskom 
kraji.“

Nenávratné finančné príspevky 
môžu obce v rámci obidvoch vý-
ziev využiť na viaceré činnosti, 
napr. na úpravu verejných pries-
transtiev a zelene, výstavbu a re-
konštrukciu verejných osvetlení, 

chodníkov a cyklistických trás, 
rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií, mostov a lávok, taktiež aj 
na výstavbu a rekonštrukciu za-
stávok a hygienických zariadení, 
úpravu a reguláciu povodní v za-
stavaných územiach obcí a miest. 
„Investície musia byť nasmero-
vané do centrálnej miestnej zóny, 
na priestranstvách prístupných 
verejnosti. Obce musia mať tiež 
dokladované vlastníctvo všetkých 
pozemkov, na ktorých sa budú 
projektové aktivity realizovať. To 
bol v minulosti najväčší problém 
pri predkladaní žiadostí,“ upo-
zorňuje S. Pavlovičová.  V prípade 
výzvy ROP-4.1c je oprávneným 
územím katastrálne územie obce. 

Žiadosti o nenávratné finančné 
príspevky musia záujemcovia po-
dať do 28. júna. Následne bude 
otvorené druhé kolo, ktoré potr-

vá od 1. augusta do 30. septem-
bra. Jeden žiadateľ môže v rámci 
obidvoch výziev predložiť jednu 
žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku. „Pre 
opatrenie 4.1a je stanovený li-
mit celkových oprávnených vý-
davkov minimálne 110 000 eur 
a maximálne 2,2 milióna eur. 
Limit oprávnených výdavkov 
pre opatrenie 4.1c sa pohybuje 
od 20 000 do 900 000 eur. Spo-
luúčasť žiadateľa predstavuje 
päť percent,“ konkretizovala S. 
Pavlovičová. Aktivity projektu je 
potrebné ukončiť najneskôr do 
30. júna 2015, prípadne do konca 
roka 2015. 

Na obe výzvy sú alokované finan-
čné prostriedky vo výške 46 mili-
ónov eur, na výzvu ROP-4.1a vyše 
40 miliónov eur, na výzvu ROP-
4.1c takmer 6 miliónov eur. 

Šanca pre obce postihnuté povodňami v roku 2010



Baran 21.3. - 20.4. 
Pokúste sa vyvarovať stretnutia 

s človekom, ku ktorému vás viaže silný 
subjektívny vzťah. Je plný rozporov a vy 
ešte stále nemáte záujem ich odstraňo-
vať a objasňovať.

Býk 21.4. - 21.5. 
Potrebujete zmenu zabehaného 

stereotypu, preto v žiadnom prípade 
neodmietajte pozvania do spoločnosti. 
Noví ľudia, zaujímavé kontakty, priveľmi 
nešetrite. Veľkorysosť sa vám stonásob-
ne vráti.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Planéty vám dnes dožičia zábavu 

i erotiku. Nezabúdajte však ani na po-
vinnosti. Mohli by ste prehliadnuť dôle-
žité veci, a nedostatky ťažko napravíte.

Rak 22.6. - 22.7. 
Máte príliš vysoké nároky na 

ľudí okolo vás? Dnes sa radšej vyhnite 
konfliktným situáciám. Ak sa predsa do 
nejakej dostanete, nechajte jej priro-
dzený priebeh.

Lev 23.7. - 23.8. 
Ťahá vás do spoločnosti? Vyberte 

sa za priateľmi alebo aspoň na nákupy. 
Rozhovory s niekým vám pomôžu ob-
jasniť mnohé životné problémy.

Panna 24.8. - 23.9. 
Dnes preukážete dobrú vôľu na 

ústupky. Vaša srdečnosť nezostane dlho 
nepovšimnutá. Asi si vyslúžite niečiu 
vďaku. Večer vás čakajú príjemné zme-
ny.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Nájdite si čas a zamyslite sa nad 

sebou. Mali by ste sa konečne rozhod-
núť, čo je pre vás najdôležitejšie a tomu 
venovať všetky svoje sily. Všetko sa na-
raz nedá.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Hviezdy vám prajú šťastie. 

Úspech budete mať v nejakej riskantnej 
hre. V citovej oblasti radšej neriskujte, 
nemuselo by to dobre dopadnúť.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Nebudete mať núdzu o prekvape-

nia a zmeny. Aj keď bude vaša aktivita 
mimoriadna, mali by ste myslieť na od-
dych. Nečakane prídete k peniazom.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Snažte sa chápať najbližších 

a prenechajte im viac priestoru na 
realizovanie svojich záujmov. Vráti sa 
vám to dvojnásobne, pričom si to ani 
neuvedomíte.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Príjemné stránky života boli pre 

vás v poslednom čase dôležitejšie, než 
čokoľvek iné. Teraz vychádzajú na po-
vrch nedostatky, ktoré treba odstrániť. 
Napomenutie berte vážne, ale nie tra-
gicky.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Dnes treba odložiť vášne a v kaž-

dej situácii uvažovať racionálne. Snažte 
sa pochopiť partnera, určite sa vám to 
vráti. Vytvoríte vhodnú rodinnú atmo-
sféru.

TALENT 23.00 Walking Dead I. 00.55 
Nežní zabijaci II. 02.15 Najprísnejší ro-
dičia na svete 03.45 Domov na sviatky 

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy 
09.00 Správy 09.15 Slovensko dnes 09.30 
Šport + 09.45 Golf 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 Svet technológií 
13.00 Správy - Štúdio TA3 13.30 Správy 
13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy - 
Štúdio TA3 14.30 Analýzy a trendy 15.00 
Správy - Štúdio TA3 15.30 Správy 15.40 
Ekonomika a šport 16.00 Žurnál 16.30 
Ekonomika 16.45 Biznis 17.00 Správy 
17.10 Záznam TB (Štúdio TA3) 17.30 
Správy 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 Dobré správy 20.30 Slo-
vensko dnes 20.45 Správy 21.00 Správy 
21.30 Európa ľuďom 22.00 Žurnál 22.30 
Šport + 23.00 Správy 23.10 24 hodín vo 
svete 23.30 Žurnál 

05.00 Novashopping 05.59 Raňajky 
s Novou 08.55 Ulica 09.45 Ordinácia 
v ružovej záhrade 2. Jednohubky na za-
hryznutie 11.00 Priatelia IX 11.25 Zni-
čené v sekunde 11.50 Tescoma s chuťou 
12.00 Obedná televízne noviny 12.30 
Mike a Molly II 12.55 Námorná hliadka 
II 13.45 Vražedná čísla III. Špión 14.40 
Odložené prípady V. Tá žena 15.35 Zá-
kon a poriadok. Zločinné úmysly VII. 
Nezmysel 16.30 Priatelia IX 17.00 Po-
poludňajšie Televízne noviny 17.35 Kri-
minálka Las Vegas X. Dlhý loptu 18.30 
Ulica. AD 19.30 Televízne noviny 20.20 
Zrodenie šampióna 22.40 Zákon ulice. 
Aby našiel vraha svojho syna, je Steven 
Seagal odhodlaný urobiť čokoľvek! 00.20 
Hory zaliate krvou 01.45 Novashopping 
02.20 Zákon a poriadok. Zločinné úmys-
ly VII. Nezmysel 03.50 Áčko. Žijem vo 
svete virtuálnej reality 04.30 DO-RE-MI

06.00 Spravodajstvo FTV Prima 06.15 
Polícia Hamburg II. Strach 07.15 Kutil 
Tim II. Slasti a strasti dospievania 08.05 
M * A * S * H 08.50 Prostřeno! 09.45 Di-
agnóza vražda VIII. Vsaď život 10.45 Ju-
lie Lescautová I. Sexuálne obťažovanie 
12.50 Polícia Hamburg II. Výpadok pa-
mäte 13.50 Komisár Rex VII. Ukradnutá 
múmie 14.50 Walker, Texas Ranger V. 
Minulosť sa vracia 15.50 Rosamunde Pil-
cher. Cesty lásky 18.00 Prostřeno! 18.55 
Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 
19.45 Reportéri na vašej strane 20.00 
VIP správy 20.15 Rosamunde Pilcher. 
Dokonalé šťastie 22.20 Show Jana Krau-
sa 23.20 Neľútostný súboj 02.35 Volajte 
Proroka 04.20 Nikto nie je dokonalý

Pomstiteľ 22.30 AKČNÝ PIATOK. Ne-
bezpečný cieľ 00.25 Myšlienky vraha IV. 
01.55 Pomstiteľ 03.25 Nebezpečný cieľ 

05.35 Skrytá vášeň 06.20 Viktória 07.05 
La Tormenta. Pokušenie lásky 08.15 Za-
kázaná vášeň 09.15 Veštiareň 10.15 Lás-
ka a trest 12.15 Tisíc a jedna noc 14.00 
O.C. California II. 14.55 Ženy z rodu 
Gilmorovcov II. 15.55 La Tormenta. Po-
kušenie lásky 16.55 Skrytá vášeň 17.50 
Nate Berkus. Krajšie bývanie 18.45 Ča-
rodejnice I. 19.50 Máš pravdu, miláčik 
I. 20.20 Tisíc a jedna noc 21.50 Láska 
a trest 00.00 Requiem pro panenku 01.40 
McBride. Tieň minulosti 03.05 L.O.V.E. 
03.50 SEDEM s r.o. 04.50 Lucie, postrach 
ulice 

05.20 V mene zákona 06.00 SpongeBob 
v šortkách 06.20 Flintstonovci v akcii 
06.45 Tom a Jerry 06.50 Zločiny na mori 
I. 08.35 112 09.10 V mene zákona 09.35 
Jake a Tlsťoch III. 10.30 Walker, texaský 
ranger VII. 11.15 Komisár Rex XI. 12.05 
Zločiny na mori I. 13.55 Walker, texaský 
ranger VII. 14.50 Agent bez minulosti 
15.45 Las Vegas. Kasíno IV. 16.30 Jake 
a Tlsťoch III. 17.20 Komisár Rex XI. 18.10 
Walker, texaský ranger VII. 19.00 MUŽI 
V ČIERNOM 19.20 FLINTSTONOVCI 
V AKCII 19.45 TOM A JERRY 20.10 PEV-
NOSŤ BOYARD 21.10 JEN HO NECHTE, 
AŤ SE BOJÍ 22.55 Odpočívadlo smrti 
00.20 ŠPORTOVÉ NOVINY 00.35 Las Ve-
gas. Kasíno IV. 01.15 112 01.55 V mene 
zákona 02.15 Sexy výhra 03.45 V mene 
zákona 04.05 Odpočívadlo smrti 

06.00 KRIMI 06.25 NOVINY TV JOJ 07.50 
Súdna sieň. Dvojitý život 08.50 Súdna 
sieň. Majster sveta v nevere 09.50 Pane-
lák. Pat a Mat v akcii 11.00 Náš nový dom 
III. 12.00 NOVINY O 12.00 13.00 SUPER-
MAMA 14.00 Súdna sieň. Facky v kabi-
nete 15.00 Kosti II. 16.00 PÁLI VÁM TO? 
17.00 NOVINY O 17.00 18.00 Súdna sieň. 
Prečo sme zlí? 19.00 KRIMI 19.30 NO-
VINY TV JOJ 19.59 ŠPORT 20.10 11 000 
EUR od JOJky 20.15 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20.30 Panelák. Veľký návrat 21.30 27 
šiat 00.00 Sama v temnote 02.00 Hranica 
04.00 Črepiny 04.20 Zločinné úmysly 

05.20 Červené ruže 07.00 MODERNÉ 
VEŠTENIE 08.30 V uliciach San Fran-
cisca 11.00 Policajt z L.A. 11.50 Blízko 
smrti 12.50 Dr. Dokonalý. Ožiarený 14.00 
Skutočné paničky z Orange County. IV. 
15.00 Deň a Noc 15.45 Simpsonovci XX. 
16.40 Kutyil s.r.o. III.. Pošta pre teba 
17.30 Najšpinavšie domácnosti 18.25 
DA VINCI 19.00 Profesionáli IV.. Kšefty 
s deťmi 20.00 Deň a Noc LIKE 20.30 TO 
NAJLEPŠIE Z ČESKO SLOVENSKO MÁ 

05.00 Správy RTVS 05.45 Góly - body 
- sekundy 06.00 Počasie 06.05 Dámsky 
klub „N“ 07.30 Správy RTVS 08.10 Góly 
- body - sekundy 08.25 Počasie 08.30 
Galileo 09.05 Duel 09.40 5 proti 5 10.20 
District. Česť a poctivosť 11.05 Sila lá-
sky V. 12.00 Správy RTVS o 12.00 12.10 
Dámsky klub 13.40 Nebíčko v papuľke. 
Podkonice 14.15 Žena na úteku 15.05 
Doktorka Quinnová V.. Legenda 16.00 
Správy RTVS o 16.00 16.17 Počasie 16.20 
Góly - body - sekundy 16.25 Sila lásky VI. 
17.15 Galileo 17.50 Duel 18.15 5 proti 5 
19.00 Správy RTVS 19.45 Počasie 19.50 
Góly - body - sekundy 20.10 Legen-
dy popu. Silvester legiend 21.55 Vtedy 
v Amerike 23.55 District. Česť a pocti-
vosť 00.35 Doktorka Quinnová V.. Le-
genda 01.25 Vtedy v Amerike 03.25 Sila 
lásky V. 04.15 Sila lásky VI. 

06.45 Polícia 06.55 Správy - Hírek 07.05 
Regionálny denník 07.30 Správy a ko-
mentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 
Uralské rozprávky. Studnička starenky 
Belásky 09.00 Sládkova abeceda. Pís-
meno „I“ 09.10 Bábätká vo vode 09.55 
Kým je čas 10.30 Rómsky magazín 10.55 
Fokus právo 11.30 Príroda zblízka. Ako 
rozumieť mravcom 12.00 Živá panoráma 
12.35 Chvíľa pre pesničku. V dobrej ná-
lade 13.05 Mama to vie najlepšie 13.30 
Večer pod lampou 16.05 Tvárou v tvár 
16.35 Eurovirtuál - Jozef Mikloško 16.55 
Fokus rodina 17.30 Regionálny denník 
17.55 Počasie 18.00 Televíkend 18.30 Ve-
černíček. Čo rozprávala teta Srna 18.45 
Encyklopédia slovenských obcí. Detva 
19.00 Správy RTVS „N“ 19.40 Správy - 
Hírek 19.50 Počasie 20.00 Objavovanie 
Južnej Afriky. Z Reddersburgu do Dur-
banu 20.50 Família. Família - Na dno 
a potom naspäť 21.20 Kino na Dvojke. 
Môj najlepší nepriateľ 23.00 Góly - body 
- sekundy 23.10 Počasie 23.15 BHS 2006. 
Wolfgang Amadeus Mozart Symfónia č 
40 g mol KV 550 23.40 Správy RTVS „N“ 
00.20 ArtSpektrum 

06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno 09.30 
HORÚCA KRV II. - PREMIÉROVÉ ČASTI 
10.35 Prepadnutá 12.25 Komisár Rex IV. 
13.20 Odložený prípad II. 14.15 Monk 
III. 15.10 Alf II. 16.00 Dr. House VI. 17.00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.25 RE-
FLEX 17.55 Búrlivé víno 19.00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20.15 POČASIE 20.20 AKČNÝ PIATOK. 
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Piatok 1. marec 2013
Blahoželáme Albínom

KAtolícKy KAlendár: sv. Albín, 
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TV prima
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joj

dajTo



Dokument Russia Today 17.00 Správy - 
Štúdio TA3 17.30 Správy 17.45 Motoring 
18.00 13 komnata 18.30 Hlavné správy 
a Šport 19.00 Portrét 19.30 Správy - Štú-
dio TA3 20.00 Správy 20.30 Správy 20.45 
Spektrum 21.00 Správy 21.30 Showbiz 
22.00 Žurnál 22.30 Šport + 23.00 Správy 
23.10 24 hodín vo svete 23.30 Žurnál 

05.20 Novashopping 06.15 Pepek ná-
morník 06.30 Baby Looney Tunes II 
06.55 Taz - mania III 07.20 Superpes 
Krypto 07.40 Batman. Odvážny hrdina 
08.05 Korytnačky Ninja VII 08.30 Super-
kočky 09.15 Zachráňte Willyho 4. Útek 
z pirátskej zátoky 11.10 Korenie. Všetky 
vône sveta 12.00 Volajte Novu 12.30 Jar-
čin profesor 14.20 Nikdy to nevzdávaj! 
16.15 Policajná akadémia 6. Mesto v ob-
kľúčení 17.45 Tipy vtáka Loskutáka 18.05 
Rady vtáka Loskutáka 18.45 Babicovy 
dobroty 19.30 Televízne noviny 20.20 
Fotri sú lotri 22.10 Casino Royale 00.45 
Policajná akadémia 6. Mesto v obkľúčení 
02.05 Novashopping 02.40 Bez stopy IV. 
Pacient X 04.00 Áčko. Má choroba je stá-
la únava 04.40 DO-RE-MI

06.00 Spravodaj-
stvo FTV Prima 
07.10 Tutenstein I. 
Skutoční priatelia 
07.40 Mickeyho 
klubík II. Mickey 
a tanečná festi-
val 08.15 M * A * 

S * H 08.45 Autosalón 10.05 Columbo. 
Za úsvitu 12.10 Drsňák Dudley 13.50 
Flubber 15.55 Vraždy v Midsomeru XIV. 
Ozveny mŕtvych 18.00 Reportéri na va-
šej strane 18.55 Správy FTV Prima 19.25 
Krimi správy 19.45 Reportéri na vašej 
strane 20.00 VIP správy 20.15 Polívka 
na víne 21.25 Na ostrí noža 23.55 Cesta 
k raji 02.00 Volajte Proroka 03.45 Nikto 
nie je dokonalý 04.35 Tŕnie
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19.00 MUŽI V ČIERNOM 19.20 TUČ-
NIAKY Z MADAGASKARU 19.50 KUNG 
FU PANDA 20.10 NCIS. LOS ANGELES 
II. - NOVÁ SÉRIA 21.10 NIKITA - NOVÝ 
SERIÁL 22.00 Veľké kozy na Havaji 
23.40 ŠPORTOVÉ NOVINY 23.55 Nikita 
00.40 Bozk smrti 02.05 Sexy výhra 03.35 
ŠPORTOVÉ NOVINY 03.45 Veľké kozy na 
Havaji 

05.45 Rýchla rota Chipa a Dala 06.30 
Timon a Pumbaa 06.50 Gumkáči 07.45 
Beyblade Metal Fusion 08.15 Bakugan 
08.40 Šarpej a jej rozprávkové dob-
rodružstvá 10.30 Najprísnejší rodičia 
na svete 12.35 27 šiat 15.00 Zmiznutie 
16.50 Rodinné záležitosti 18.00 Profesi-
onáli V.. Bobor v cudzineckej légii 19.00 
KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 
ŠPORT 20.10 11 000 EUR od JOJky 20.15 
NAJLEPŠIE POČASIE 20.30 NAJLEPŠIE 
SLOVENSKÉ TORTY 22.00 Miss Marec 
00.00 Za nepriateľskou líniou 02.10 Blíz-
ko smrti 02.50 Zmena je život II. 04.15 
Zločinné úmysly 

05.20 Sever a juh II. 06.10 Stefanie 07.00 
MODERNÉ VEŠTENIE 08.30 Valentino 
11.00 DA VINCI 13.10 Blízko smrti 14.00 
Nevesta pre milionára 15.00 Najšpinavšie 
domácnosti 16.00 Panelák. Utekajme, už 
ide... 18.00 Abeceda vraždy. Posledné 
dostihy 20.00 Moderná rodina 20.30 Zá-
chranca 22.30 Walking Dead I.+II. 01.15 
American Dad I. 02.20 Mestečko South 
Park V. (1 04.45 Glee II. 

08.00 Správy 08.30 Správy 09.00 Správy 
09.15 Slovensko dnes 09.30 Šport + 10.00 
Správy 10.30 Správy 10.40 24 hodín vo 
svete 11.00 Správy 11.25 Dobré správy 
12.00 Žurnál 12.30 Motoring 13.00 Sprá-
vy 13.30 Týždeň vo filme 14.00 Správy 
14.30 Európa ľuďom 15.00 Správy - Štú-
dio TA3 15.30 Debata 16.00 Žurnál 16.30 

18.50 (Ne)celebrity. Igor Dohovič 19.00 
Správy RTVS 19.40 Národnostné správy 
19.50 Počasie 20.00 Apokalypsa - Druhá 
svetová vojna. Obkľúčenie 20.50 Anjeli 
strážni. Anjeli strážni Miroslava Trnku 
21.20 Kinoráma 21.45 Million Dollar 
Hotel 23.45 Pred rokmi... 00.10 Česko-
slovenský filmový týždenník 00.20 Sprá-
vy RTVS 

05.05 TELEVÍZNE NOVINY 06.00 Škare-
dá Betty III. 07.20 Alf II. 07.50 Kung Fu 
panda I. 08.15 Tučniaky z Madagaskaru 
08.35 Superstar 10.05 Bláznivý Jimov 
život VIII. 11.00 Bláznivá strela 12.40 
SUPERSTAR 14.30 Harry Potter a vä-
zeň z Azkabanu 17.20 Polárne medvede 
17.25 NAŠI MA ZABIJÚ! - NOVÁ ZÁ-
BAVNÁ SHOW 18.20 Smotánka 19.00 
TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20.15 POČASIE 20.20 Posad-
nutá (HD) 22.40 Rodina na úteku 00.20 
Transylmánia 02.00 Rodina na úteku 
03.20 Bláznivá strela 

Doma06.05 Skrytá vášeň 07.00 Poisťovňa 
šťastia V. 08.20 Úbohá Nasťa 09.15 Veš-
tiareň 10.15 Milovaný podvodník 12.05 
Harlequin. Recept na pomstu 14.05 Pre-
padnutá 16.00 Larina voľba 17.00 Skrytá 
vášeň 17.55 Rosamunde Pilcherová. Ko-
lotoč života 20.00 Emilie Richardsová. 
Raj na konci sveta 21.55 Inga Lindströ-
mová. Môj falošný snúbenec 23.55 Sen 
pre dievča, ktoré nespí 01.25 Harlequ-
in. Recept na pomstu 02.55 Adela show 
03.25 Bzzz!!! 03.50 SEDEM s r.o. 04.35 ... 
a zase ta Lucie! 

05.25 Jake a Tlsťoch III. 06.15 Komi-
sár Rex XI. 07.00 V mene zákona 08.50 
Walker, texaský ranger VII. 09.40 Jackie 
Chan. Superpoliš 11.10 Bozk smrti 12.45 
Ozbrojený a nevinný 14.35 Majster Kung 
Fu 16.15 Top Gear 17.10 PEVNOSŤ BOY-
ARD 18.10 Walker, texaský ranger VII. 

05.05 Slovensko v obrazoch 05.25 Svet 
v obrazoch 05.55 Správy RTVS 06.40 
Góly - body - sekundy 06.50 Počasie 
07.00 Škaredé káčatko. Videohra 07.25 
No,počkaj!. Na pláži 07.35 Bola raz jedna 
planéta. Recyklácia 08.00 Fidlibumove 
rozprávky 08.30 Dunajské rozprávky. 
Vodná ríša 09.05 Tanečná akadémia. Môj 
život na špičkách 09.30 Tanečná akadé-
mia. Ovládanie 10.00 Anička Jurkovičová 
11.20 Nikto nie je dokonalý 12.20 Repor-
téri 12.50 Autosalón 13.20 On air 13.45 
Krajina rebelov - Nový svet 15.35 Ó, aký 
si pekný 17.15 Postav dom, zasaď strom 
18.00 Taxík 18.25 Nebíčko v papuľke. 
Templári 19.00 Správy RTVS 19.45 Po-
časie 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 
Pošta pre teba 21.15 Skutočný príbeh. 
Osud bieleho medveďa 22.40 Góly - body 
- sekundy 22.55 Telo 00.30 Ó, aký si pek-
ný 02.05 Skutočný príbeh. Osud bieleho 
medveďa 03.35 Po stopách židovskej 
kultúry v Kežmarku a okolí 04.10 Telo 

07.25 Správy - Hírek 07.30 Regionálny 
denník 08.00 Živá panoráma 08.30 Tele-
víkend 08.55 Objavovanie Južnej Afriky. 
Z Reddersburgu do Durbanu 09.50 Te-
levízny klub nepočujúcich 10.15 Obete 
páchateľmi 10.45 Mama to vie najlepšie 
11.15 Aj knihy majú svoje osudy ... 11.25 
Dekanský termín 12.45 Moja cesta na 
Kamčatku - Ventily zeme 13.20 Slováci 
vo svete 2012. Belgicko 2012 13.45 Oko 
za oko 15.10 Kapura 15.55 Farmárska 
revue 16.15 Test magazín 16.30 Seni-
or klub 17.00 Sedemnásť zastavení jari 
18.00 Na ceste II.. Na ceste po svahil-
skom pobreží Kene 18.25 Ovce.sk 18.30 
Večerníček. Moje priateľky myšky 18.40 
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 

Sobota 2. marec 2013
Blahoželáme Anežkám

KAtolícKy KAlendár: sv. Simplí-
cius, pápež; sv. Anežka Česká, rehoľníčka

STV 1

STV 2

doma
joj pluS

Ta 3

markíza joj

dajTo

TV noVa

TV prima

Albín je tajomný 
Mužské meno Albín má latinský pôvod 

a v preklade znamená „biely“. Albínovia sa psy-
chicky ponášajú na morských koníkov, ich tote-
mové zviera. Aj tie spia pod vodou a z ničoho nič 
sa vyhupnú do obranného postoja. Sú aj milí, 
jemní a tajomní. Svoje súkromie si starostlivo 
chránia. Je pre nich oveľa dôležitejšie ako dia-
nie okolo nich. Pôsobia na nás akoby ustavične 
kolísali medzi dvoma svetmi. Práve to im nepo-
máha dosiahnuť rýchlejší úspech. Ako študenti 
dosahujú väčšinou priemerné výsledky a v práci 
je to podobné. 

Anežka je zábavná 
Ženské meno Anežka má grécky pôvod 

a význam mena je „čistá, nevinná“. Anežky majú 
v sebe čosi, čo musia svetu povedať. Dá sa to vy-
svetliť tým, že majú zvierací totem poštového 
holuba. Anežky sú dievčatká a dámy, ktoré nikde 
nenachádzajú pokoj. V spoločnosti si vyžadujú 
zvláštnu pozornosť. Sú zábavné, nikto sa v ich 
prítomnosti nenudí. Keď sa im vyučovanie či 
profesia páči, výsledok je výborný. V opačnom 
prípade sú ochotné danými úlohami sa takmer 
nezaoberať. Sú aj dômyselné a dokážu sa dobre 
prispôsobiť. Život majú trocha rozháraný a ich 
rodinné vzťahy sú neraz komplikované. 

Bohumil a Bohumila sú opatrní 
Krstné mená Bohumil, Bohumila majú slo-

vanský pôvod a ich význam je „milý bohu, milá 
bohu“. Bohumil aj Bohumila sú ľudia zamera-
ní a sústredení na svoj vnútorný život. Sú pri-
tom struční, náramne opatrní a niekedy aj dosť 
úzkostliví. Ich vôľa je striedavá. Ak je všetko 
v poriadku, je pevná, ak sa veci skomplikujú, 
oslabne. Totemový strom nositeľov týchto mien 
je breza. Rovnako ako ona, sú elegantní, vnímaví 
a pôsobia zasnene. 



12.00 Žurnál 12.30 Portrét 13.00 Správy 
13.30 Showbiz 14.00 Správy 14.30 13 
komnata 15.00 Správy - Štúdio TA3 15.30 
Týždeň vo filme 16.00 Žurnál 16.30 Týž-
deň v kultúre 17.00 Správy - Štúdio TA3 
17.30 Správy 17.35 Euronews 17.45 Svet 
technológií 18.00 Správy 18.10 Zdravie 
18.30 Hlavné správy a Šport 19.00 Sprá-
vy - Štúdio TA3 19.30 Správy - Štúdio 
TA3 20.00 V politike 21.00 Správy 21.30 
Týždeň 22.00 Žurnál 22.30 Šport + 23.00 
Správy 23.10 24 hodín vo svete 23.30 
Žurnál 

05.30 Novashopping 06.25 Veterinár 
z Bondi Beach II 06.50 Pepek námorník 
07.00 Sylvester a Tweety IV. Kanárik, čo 
neveria kocúrovi, a kocúr s večnou chu-
ťou na kanárika. 07.10 Superpes Krypto 
07.35 Batman víťazí IV 08.00 Korytnač-
ky Ninja VII 08.25 Hannah Montana 
09.20 Víkend. Koumáci 10.05 Peniaze 
tých druhých 11.50 Chlapci a chlapi 
12.55 Spider-Man 15.05 Holky z por-
celánu 17.00 Popoludňajšie Televízne 
noviny 17.35 Snežienka a Ruženka 18.45 
PRÁSK! 19.30 Televízne noviny 20.20 
SUPERSTAR 22.00 Črepiny 22.30 Dejiny 
násilia 00.15 Holky z porcelánu 01.50 
Novashopping 02.30 Korenie. Všetky 
vône sveta 03.10 Volajte Novu 04.10 DO-
RE-MI

06.00 Spravodajstvo FTV Prima 07.10 
Tutenstein I. Zelenooká múmie 07.40 
Mickeyho klubík II. Minnie rieši záhadu 
08.10 Tajomstvo 2. svetovej vojny. Pre-
padnutie Brunevalu 09.20 Prima SVET 
09.55 Vraždy medzi muškáty I. Tiene 
minulosti 11.00 Partia 11.50 Receptár 
prima nápadov 13.00 Nedeľné receptár 
extra 13.25 Lev, priateľ človeka Aj 13.55 
Únos dieťaťa 15.55 Vraždy v Midsomeru 
XIV. Nedokonale dokonalé vraždy 18.00 
Ako sa stavia sen 18.55 Správy FTV Pri-
ma 19.25 Krimi správy 19.45 Reportéri 
na vašej strane 20.00 VIP správy 20.15 
Nejako sa to komplikuje 22.55 Pasti, 
pasti, pastičky 01.25 Myšlienky zločinca 
V. Riskantný podnik 02.15 Volajte Proro-
ka 04.00 Vraždy medzi muškáty I. tiene 
minulosti 04.50 Tajomstvo 2. svetovej 
vojny. Prepadnutie Brunevalu
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05.10 V mene zákona 06.00 V mene zá-
kona 06.45 112 09.25 Walker, texaský 
ranger VII. 10.20 PEVNOSŤ BOYARD 
11.20 Ozbrojený a nevinný 13.00 Majster 
Kung Fu 14.45 Jackie Chan. Superpoliš 
16.20 Horskí záchranári 17.20 NCIS. Los 
Angeles II. 18.05 Walker, texaský ranger 
VII. 19.00 MUŽI V ČIERNOM 19.25 TUČ-
NIAKY Z MADAGASKARU 19.50 KUNG 
FU PANDA 20.10 KRAJINA STRELCOV 
22.40 ČIERNY AUGUST 00.35 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 00.50 Jackie Chan. Superpo-
liš 02.15 Sexy výhra 03.45 Čierny august 

JOJ05.40 NOVINY TV JOJ 06.00 Šarpej 
a jej rozprávkové dobrodružstvá 07.45 
Čarodejník 09.40 Fantastické torty 10.40 
Kde bolo, tam bolo II. 11.40 Telo ako dô-
kaz 12.40 Za nepriateľskou líniou 14.55 
12 podmienok dedičstva 17.25 Bučkovci 
19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 19.59 
ŠPORT 20.10 11 000 EUR od JOJky 20.15 
NAJLEPŠIE POČASIE 20.30 Max Payne 
22.40 Veterán 00.55 Úloha zabiť 02.35 
Max Payne 04.10 NOVINY TV JOJ 04.35 
Zločinné úmysly II. 

05.25 Stefanie 07.00 MODERNÉ VEŠTE-
NIE 08.30 Big Ben XIII. 10.45 Ice Road 
Truckers III. 11.45 DA VINCI 13.15 Kutyil 
s.r.o. 14.10 Človiečik Tate 16.10 Valdez 
prichádza 18.00 Záchranca 20.00 Mo-
derná rodina 20.30 „Slavnosti sněženek“ 
22.30 Walking Dead II. 00.20 Vnútorné 
záležitosti 02.05 Mestečko South Park 
V. (8 04.15 Exclusiv - Noviny úspešných 
s Brunom 04.35 Glee II. 

08.00 Správy 08.30 Správy 09.00 Správy 
09.30 Šport + 10.00 Správy 10.30 Správy 
10.40 24 hodín vo svete 11.00 V politike 

strážni. Anjeli strážni Miroslava Trnku 
16.15 Família. Família - Na dno a potom 
naspäť 16.45 Prípad na vidieku 18.25 
Ovce.sk 18.30 Večerníček. Moje priateľ-
ky myšky 18.40 Táraninky. Čo sa skrýva 
v zemi 18.50 (Ne)celebrity. František 
Krankota 19.00 Správy RTVS „N“ 19.40 
ArtSpektrum 19.50 Počasie 20.00 Doku-
mentárny klub. Plastová planéta 21.35 
Odpískané 22.00 Noc v archíve. Noc 
v archíve 23.00 Umenie 2013. Vizuálne 
umenie 23.30 Kultúrna pasovačka 23.40 
Správy RTVS „N“ 00.20 Slovo 

05.00 TELEVÍZNE NOVINY 06.00 Škare-
dá Betty III. 07.20 Alf II. 07.45 Kung Fu 
panda I. 08.10 Tučniaky z Madagaskaru 
08.30 Superklamár 10.15 Bláznivý Jimov 
život VIII. 11.05 Neodolateľná 13.00 Na 
telo 13.50 Záchranári 14.40 Niet kam 
pristáť 16.45 Tajomstvo múmie 19.00 
TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20.15 POČASIE 20.20 SUPER-
STAR 22.15 Let‘s Dance 00.20 Posadnutá 
(HD) 02.05 Neodolateľná 04.10 Na telo 
04.55 TELEVÍZNE NOVINY 

05.55 Skrytá vášeň 06.45 Poisťovňa šťas-
tia V. 08.10 Úbohá Nasťa 09.05 Veštiareň 
10.05 Inga Lindströmová. Môj falošný 
snúbenec 12.00 Veronika Marsová III. 
14.05 Vysnívané dieťa 16.00 Larina voľ-
ba 16.55 Skrytá vášeň 17.50 Emilie Ri-
chardsová. Raj na konci sveta 20.00 Šan-
ca prežiť 21.55 Skutočný príbeh. Vražda 
v Greenwich 23.40 V zajatí osudu 01.25 
Šanca prežiť 02.50 Vražda v Greenwich 
04.15 Bzzz!!! 04.40 SEDEM s r.o. 

05.45 Autosalón 06.10 Správy RTVS 
06.50 Góly - body - sekundy 07.00 Počasie 
07.10 Škaredé káčatko. Škaredá húsenica 
07.35 No,počkaj!. V lunaparku 07.45 Bola 
raz jedna planéta. Ženy vo svete 08.10 
Maškrtníček 08.40 Rozum nadovšetko. 
Potrestaná zvedavosť 09.10 Sršne v úli. 
Stará mama 09.40 S Jakubom na rybách 
10.05 Planéta Zem zhora III.. Koniec 
ropy 1. časť 11.05 Slovensko v obrazoch 
11.25 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút 
12 13.00 Občan za dverami 13.30 Rose-
mary a Thymeová II. Parazit 14.25 Ro-
semary a Thymeová II. Škulibaba 15.15 
Film pre pamätníkov - rež. Š. Uher. Ko-
senie Jastrabej lúky 16.40 Pošta pre teba 
17.45 Hlavne, že sa máme radi... 18.15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19.00 Správy 
RTVS 19.45 Počasie 19.50 Góly - body 
- sekundy 20.10 Zlodej a šampión 21.45 
Zlodej a šampión 23.25 Góly - body - se-
kundy 23.35 Rosemary a Thymeová II. 
Parazit 00.25 Rosemary a Thymeová II. 
Škulibaba 01.15 Zlodej a šampión 02.50 
Zlodej a šampión 

07.30 Televíkend 08.00 Živá panoráma 
08.25 Kapura 09.10 Farmárska revue 
09.35 Test magazín 09.45 Encyklopédia 
slovenských obcí. Detva 09.55 Miestopis 
cechov a manufaktúr. Stredovekí kníh-
tlačiari 10.20 Borgis 11.15 Apokalypsa 
- Druhá svetová vojna. Obkľúčenie 12.10 
Trezor. Prípad Június 12.35 Žakýlska 
Veronka 13.35 On air 13.55 Orientá-
cie 14.25 Slovo 14.40 Folklórny festival 
Východná. „Do služby...“ 15.45 Anjeli 

Nedeľa 3. marec 2013

Blahoželáme Bohumilom a Bohumilám

KAtolícKy KAlendár: sv. Kunigunda

STV 1

STV 2

doma

joj pluS

markíza
joj

dajTo

TV noVa

TV prima

Ta 3

OcOt
-  Sprchovú hlavicu ponoriť na desať minút do 

vody s octom.
-  Dve šálky octu naliať do záchodu na noc.
-  Pleseň odstránime roztokom z troch lyžíc 

bieleho octu, jednej lyžičky bóraxu a dvoch 
šálok horúcej vody. Nastriekať na steny, ob-
klady a podobne.

-  Jednu šálku bieleho octu dať do posledného 
plákania - bielizeň bude biela, ustáli fareb-
né oblečenie, zbaví statickej elektriny, bude 
mäkké a voňavé a zabije baktérie.

-  Keď farbí šatstvo namodro, pred prvým pra-
ním na desať minút do neriedeného bieleho 
octu.

Soľ
-  Umelé kvety vyčistíte, ak ich dáte do papiero-

vého vrecka so soľou a potrasiete.
-  Okná natrieť špongiou namočenou v slanej 

vode – nezamrznú.
-  Trochu soli nasypať do zapáchajúcich teni-

siek.
-  Keď sa pripáli mlieko, nasypať do hrnca soľ.
-  Dosku polepenú od cesta posypať soľou 

a zotrieť hubkou.
-  Nakrájané ovocie na chvíľu ponoriť do mierne 

slanej vody – nezhnedne.
-  Tuhý sneh z bielkov dosiahnete, ak pridáte 

štipku soli.
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(msch) - Dnes je 1. marec. Po-
viete si, že to nie je žiaden výni-
močný dátum v kalendári. Ak ste 
však prišli na svet tak „nešťast-
ne“, že narodeniny oslavujete 
len každé štyri roky, práve tento 
dnešný deň je váš narodeninový. 
Smolu majú aj meninoví oslá-
venci Radomírovia. Kedy sa teda 
oslavuje? 

Ľudia, ktorí oslavujú svoje naro-
deniny reálne iba raz za štyri roky, 
sú podľa numerológov výnimoč-
ní rozhodnosťou, predstavivosťou 
a kreatívnym vyjadrením. „Ja som 
sa narodila 29. februára 1972. 
Nikdy som s tým nemala problém, 
aj keby, tak čo s tým urobím. Dar-
čeky som vždy dostala, o nič som 
nebola ukrátená. Len každé štyri 
roky, bola oslava „bujarejšia“,“ 
smeje sa na svojich netradičných 
oslavách Anka J. „Inak mám dobrú 
kamarátku, ktorá mala napláno-
vaný pôrod v minulom roku na 
29. februára. Veľmi sa toho bála. 
Nakoniec prišlo bábätko na svet 
trošku skôr. Neviem prečo mala 
strach, ja som práve naopak rada, 
že som sa narodila v tak nezvy-
čajný dátum,“ povedala Prešov-
čanka a prezradila, že jej manžel si 
z nej často uťahuje. „Vždy dookola 
sa baví tým istým vtipom. Keď mi 
ide naliať alkohol, neodpustí si 
poznámku, že ešte nemám osem-
násť.“

Život „prestupových“ si pochva-
ľuje aj Vladimír Dojčák. Náš bývalý 
kolega v žiadnom klube ľudí naro-
dených 29. februára nie je, ale pozná 
ďalších štyroch mužov v Prešove, 
ktorí sa narodili v ten istý deň, i keď 
v iný rok ako on.

Zisťovali sme koľko Prešovčanov 
má tento dátum v rodnom liste. „Od 

roku 1993 evidujeme na matrike 
tridsaťosem novorodencov naro-
dených 29. februára, len dvanásť 
z nich žije v Prešove“ informovala 
Jana Jurčišinová, hovorkyňa mesta 
Prešov. Súčasne ponúkla aj ďalšie 
zaujímavé čísla:„ V roku 1996 sa 
29. februára narodilo v Prešove 
10 detí, v roku 2000 ich bolo 14, 
o štyri roky na to 6. Najslabší bol 
29. február 2008, vtedy sa naro-
dili len tri deti a minulý rok ich 
bolo päť detí,“ doplnila Jana Jurči-
šinová. 

Ukrátení sú aj meninoví osláven-
ci, pretože práve 29. februára je v ka-
lendári meno Radomír. Opýtali sme 
sa Prešovčana Radomíra Dudeka, či 
berie svoje meno naozaj ako „hen-
dikep“. „Ale kdeže, ja oslavujem 
svoje meniny každý piatok počas 
celého roka. Nikdy som to nevní-
mal negatívne. Svoje meno mám 
rád,“ prezradil. Dozvedeli sme sa aj, 
že to, že dostal také meno, mu bolo 
pravdepodobne súdené. „Ja som 
vždy vytŕčal z davu. Moji rodičia 
to asi tušili, tak preto mi dali aj 
toto výnimočné meno.“

To, že niektoré roky by mali mať 
deň navyše, zistili už starí Rima-
nia. Priestupným rokom sa korigu-
je rozdiel medzi skutočnou a ka-
lendárnou dĺžkou roka. Súčasný 
systém počítania rokov pochádza 
z Rímskej ríše. Caesar už vtedy pre 
nepresnosti presadil zásadnú zme-
nu – dĺžku roku stanovil na 365,25 
dňa a každý štvrtý rok mal preto 
366 dní. Astronómovia považova-
li za logické nepridávať jeden deň 
k mesiacom, ktoré majú 30 alebo 
31 dní, ale k najkratšiemu mesiacu 
s najmenším počtom dní – k febru-
áru. Je to vlastne historicky defino-
vané. Nemá to teda žiaden astrono-
mický význam. Kvôli tomuto poldňu 
vznikol v kalendári dátum, ktorý sa 
objavuje len raz za 4 roky.



Pozná ho takmer celé Sloven-
sko. Aj napriek tomu, že mladé 
generácie trochu zaostávajú, 
tí starší na jeho piesne neda-
jú dopustiť. Prešovský Večer-
ník sa zúčastnil exkluzívneho 
krstu nového CD Tublatanky 
v bratislavskom Babylone. Ide 
o tretiu výberovku toho NAJ 
z ich tvorby s názvom „Cítim 
sa fajn“. Prinášame vám roz-
hovor s lídrom kapely, Maťom 
Ďurindom. 

• ������ ���� ���� ����������������� ���� ���� ����������� 
p���n���k� n�� n��ý ����um? 

- ������� ���� ��� ������ ������ ��������������� ���� ��� ������ ������ �������� 
���bu����, ���ré �������� � druh��j ��������-
c�� �����j ��x�������c����. P�c����� ���� ��ch 
��������, �b�� ���� ���br��� �� ��j����������. 
Hľ�d��� ���� ��, �d�� �� ��jh�d������j-
����� ���x��� � ��j���������� ��r�����á ��u���-
��. �� ���� �j ���j�� �rdc�����, ��� ���-
rí����d ���������� ���rý fi����. J�� �� ���á 
r���r�������í�� d� ��ôjh� d�������. 

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	 	
	 	

	 	
	 	
	 	

	 	
	 	
	 	

	 	
	

• �k� �������� �������� mu��k� �������� �������� mu�
���k��n���?

-  M��� ���� �����, ���d���� r����, ���ď ���� 
�� ������ ��ují���� � ��u����u. M����� ����� 
�� d��r�� ��r���u ���r�ích ch����c��, ���-
rí �������h���� c��� ���� „�r��dĺž��á�“  � 
�� ���r��� ���������� ���g�����fó��� 
����� ��� ��������� �r�é ��hrá���� � rád��� 
Lux����burg. T� už ��� ��á������ ������á. 
B���� �� j��d���é rád���, ���ré hr���� ��-
g���-�����r��c�� �r�du�c��u. U �á� �� b���� 
���á���é. Cí������� ����� �� ��� r��b������. 

• ������ ���� ��� ��������� ��k� ������ ���� ��� ��������� ��k� 
k���né�� ��c�� p������ J�ž�� 
R��ž��?

- � J�ž��� �� ����á���� už ���ľ� r����, 
���� �r��d���. B��� �r�ý � �ých, ���rý 
�r��������� d� ���d���, �d�� ����� ��hrá������ 
���������u „Lá���, drž ��� ��d h���d��-
��u“. V�����u�� ���, �� ��hrá������ � �� 
�� ��������� �á Tub�������� j��. P������� 
�� ��������ň � �����d��� ���� „M���, �� 
bud�� h���“. T� ��� �����������, ����b� �� už 
h����� �����. A ��� �� ������. 

• �� ��������� ž�� ���k ������ �� ��������� ž�� ���k ������ 
�����������?

- Och,  ď��uj����. V �r���� r�d�� j�� �� 
g����������. A��� ���r����� �r�chu ��-
����������. N���d�� ���� ���f�j����� � d��� 
��hŕd��� �ý��, ž�� ��� ����� ľud��� ������� 
������, ž����� � �dr������. Môž��  �� �� ���-
���������.  Dbá�� � ���ju ž��������rá-
�u. N������í�� ��.  V bud�c������ b�� 
���� chc���� �j c�������. K��ďž�� ���� �r��-
����h��� ���d��������u (�������ch).

• �� ���� ��� ��������cn�� �n����� ���� ��� ��������cn�� �n���
m���� ž�� ���u��u������ ����
g�...

- ���� �d��rc��� dr�g. Dr�g � ��u-���� �d��rc��� dr�g. Dr�g � ��u-
������. Chc���� ľudí �d ��h� �����ríh��. 
N������áh� �� ���� � ������í�� �ý��-
���� � ���� � ������í�� ���x����. M��hí 
��� J�������� H��dr��x ���r� �d�������.  
 
• �k� ��� m����� �������k�? �k� ��� m����� �������k�?

- �� ��������é, ���í����. J�� �� r�d��� � 
�á���ň ��ôjh� ž������. Zár����ň �� 
�r��b� �j ���r��. ���� b��ž�ý ��������, 
���rý ch�dí d� �bch�d�� � ���rá �� 
� r�d���u. Chc����,  �b�� b����� ������-
r���é � �b�� ������� ������é d�������. 
Rád b�� ���� ��ch �chrá����� �r��d ���ý���� 
����������� d�������j c����������ác���� � ���g�-
�í�������� ������������������. Ab�� � ���ch 
���rá������ ��d������í � �r����b�j�í ľud���. 
Už B�rb�r��� ���������� ��žd� hr��-
�u, ���r� chc��, ����� ��������� �d���á-
���� (�������ch). 

Viera Hrabovská

Drogy?
Nikdy!
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Konečne!  Slnko dokáže urobiť 
zázraky. Stačí, že tri dni svie-
ti a pocit depresie zo zimy je 
fuč. Kúpite si kytičku narcisov, 
žltá farba tiež urobí svoje. Ob-
chody už tiež svietia ´“neón-
kami“, teda najnovšou jarnou 
kolekciou. Stačí len jedno, je-
diné tričko...  Túžba znova sa 
nadýchnuť je tu!

Pozor, je  už marec!

„Prvého januára som si pove-
dala, že začnem cvičiť. Asi som 
už bola na hrane vyčerpania, 
moje telo si samo žiadalo ten  
každodenný stres z práce ne-
jako kompenzovať.  Ráno vsta-
nem a cvičím asi pol hodinu. 
Dvakrát do týždňa chodievam 
na jogu. V sobotu sa cvičeniu 
venujem hodinu. Som už na 
tom doslova závislá,  môj ži-
vot sa mi úplne zmenil. Myslíš 
si, že by som mohla ináč ešte 
fungovať?“ pýta sa ma riaditeľ-
ka jednej z prešovských firiem. 
Konečne odhalila aj tajomstvo 
jej štíhlej línie. 
  Ak ste si aj vy určili do nové-
ho roku ciele, na ktorých splnení 
chcete pracovať, vitajte v klube. 
Ako ste  na tom s ich plnením? 
Aj keď práve štartuje tretí me-
siac nového roka, neklesajte na 
duchu. Všetko sa ešte dá stihnúť.  
Najlepšie bude, ak si všetko spí-
šete a jednotlivým bodom pri-
radíte reálny dátum, dokedy ich 
chcete splniť, prípadne ako často 
ich chcete vykonávať. Vo všet-
kom tak budete mať prehľad a 
ľahšie budete aj sama seba kon-
trolovať, nakoľko sa vám pred-
savzatia darí napĺňať.

Pohyb, pohyb, 
pohyb

Keď máte prob-
lém urobiť päť 
drepov,  zač-
nite chôdzou. 
Vystúpte jed-
nu zastávku 
pre prácou 
či domom 
a prejdite sa. Nie 
nadarmo sa vraví, že 
zvyk je železná košeľa. Pohyb 

sa pre 
vás stane 
súčasťou 
ž i v o t a 
a cesta 
do po-
silňov-
ne bude 
už oveľa 
r a d o s t -
n e j š i a . 
Pokiaľ to s 
pravidelným 
c v i č e n í m 
myslíte naozaj 
vážne a chcete 
stihnúť vyfor-
movať postavu 
do plaviek, naozaj už neváhajte. 
Zabudnite na cukor a múku
Nezabudnite ani na svoj jedál-
niček a zaraďte doň čo najviac 
čerstvej zeleniny. Nepotrebujete 
žiadne kalorické bomby, ibaže 
pracujete v bani. Pitný režim 
dopĺňajte vodou alebo jemne 
sýtenou minerálkou. Vhodné sú 
aj bylinné čaje, zvlášť tie „čistia-
ce“. 

Oživte svoj šatník

s jarou prichádza doslova neo-
vládateľná túžba kúpiť si nejakú 
„maličkosť“ do svojho šat-
níka. Zimné výpredaje 
skončili, 

obcho-
dy do-

slova svietia 
farbami. Poteš-

te sa nejakými 
štýlovými kúskami, 

nezabudnite na novú 
kabelku a topánočky na každú 
príležitosť. Medzi trendy nad-
chádzajúcej sezóny budú pat-

riť kvetinové vzory a pestré, 
dokonca až neónové farby. 

Rozhodne nepochybíte, 
ak sa necháte inšpirovať 
módou zo šesťdesiatych 
rokov. 

Regenerácia zovňajšku

Byť tip top oblečená nestačí. 
„Jarou“ musíte žiariť aj vy sama. 
Navštívte kaderníčku a vyber-
te si, či zosvetlíte farbu vlasov 
alebo vám vyčarí nový účes. 
Vyberte sa taktiež do kozme-

tického salónu, kde absolvu-
jete niektorú z procedúr pre 
krásnu pleť, dajte si spraviť 

manikúru i pedikúru. Ideálnou 
súčasťou skrášľovania môže byť 
príjemná uvoľňujúca masáž.

Poupratujte s ladnosťou
 

Vneste jar aj do svojich do-
mácností.  Prvé jarné slnečné 

lúče „odkryjú“  to, čo zimné 
šero zakrylo. Špinavé okná,  
prach. Nezúfajte, máte ešte 
dosť času vykonať aj tú me-
nej príjemnú aktivi-

tu, akou je 

jarné upratovanie. Ne-
púšťajte sa doň s nechuťou, nič 
horšie ani nemôžete urobiť. K 
tomu si nechajte hrať svoju ob-
ľúbenú hudbu a sem tam si za-
nôťte. 

Adriena Šmihulová

Už to neodkladajte!

Začnite od seba!
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Čínska kapusta so zelerom a pomarančmi
Suroviny a ingrediencie
Na 4 porcie: 250 g čínskej kapusty, 2 stopky stopkového zeleru, 2 po-

maranče, kyslasté jablko, citrón, 2 PL slnečnicového oleja, 75 g kyslej 
pochúťkovej smotany; 1 PL masla, 2 krajce celozrnného chleba, mleté 
čierne korenie, soľ, čerstvá bazalka. 

Postup
Kapustu očistíme, omyjeme a nakrá-

jame na rezance. Zeler omyjeme 
a priečne nakrájame na kúsky 
hrubé asi 1 cm. Jablko omy-
jeme, odstránime jadrovník, 
pokrájame na štvrtky a tie 
potom na plátky hrubé asi 
5 mm, ktoré pokvapkáme 
šťavou z citróna. Pomaran-
če olúpeme aj s bielou šup-
kou. Dužinu pokrájame pod-
ľa dielikov a šťavu zachytíme. 
Pomarančovú a zvyšnú citrónovú 
šťavu zmiešame so soľou, čiernym ko-
rením, olejom a kyslou smotanou. Chlieb 
nakrájame na kocky a opečieme na rozohriatom 
masle zo všetkých strán dozlatista. Kapustu, zeler, jablká a po-
maranč dáme do misy, zalejeme smotanovou zálievkou a opatrne od dna 
premiešame. Nakrátko dáme do chladu. Na taniere dáme porcie šalátu, 
posypeme opečeným chlebom a ozdobíme lístkami bazalky nakrájanými 
na tenké rezance.

Šalát z kvasenej kapusty
Suroviny a ingrediencie
Na 4 porcie: 1 000 g kvasenej kapusty, 200 g mäkkej salámy alebo stro-

jovej šunky, 2,5 dl majolky alebo tatárskej omáčky

Postup
Kapustu pokrájame na menšie kúsky, salámu na drobné rezančeky, pri-

dáme ku kapuste a všetko zmiešame s majolkou alebo tatárskou omáč-
kou.

Chrumkavý ázijský šalát
Suroviny a ingrediencie
Na 4 porcie: 150 g brokolice, 150 g karfiolu, 200 g kokteilových para-

dajok, 120 g cukrového hrášku, 2 cibuľky s vňaťou, 120 g olúpaných va-
rených jedlých gaštanov. 4½ ČL neslanej sójovej omáčky, 1 PL jablčného 

octu, 1 PL sezamového oleja, ¾ ČL kryštálového cukru, 
½ ČL opečených sezamových semiačok, ½ PL 

olivového oleja, mleté čierne korenie

Postup 
Vo veľkej mise zmiešame 
na ružičky rozobratú bro-
kolicu, karfiol, pokrájané 
paradajky, hrášok a ci-
buľku. Primiešame po-
sekané gaštany. V malej 
miske rozšľaháme sójovú 

omáčku s octom, sezamo-
vým olejom, cukrom, seza-

movými semiačkami, olivo-
vým olejom a čiernym korením. 

Zmesou zalejeme zeleninu a premie-
šame. Zakryjeme a vychladíme.

Vajíčkový šalát s balkánskym syrom 
a kaparami

Suroviny a ingrediencie
8 vajec, 5 paradajok, 2 cibuľky, 6 PL majonézy, ½ ČL plnotučnej hor-

čice, 1 PL kapár, 100 g balkánskeho slaného syra (Feta ap.), mleté čierne 
korenie, soľ, listy hlávkového šalátu 

Postup
Vajcia uvaríme natvrdo, ochladíme a olúpeme. Uvarené vajcia rozkrojí-

me po dĺžke, vyberieme žĺtky a bielky odložíme. Paradajky nakrájame na 
kolieska. Žĺtky v miske roztlačíme vidličkou, pridáme majonézu, horčicu, 
soľ a čierne korenie, dobre rozmiešame a zmesou naplníme bielky. Na ta-
niere rozložíme listy hlávkového šalátu, na ne položíme naplnené vajcia 
ozdobené kaparami alebo kaviárom a obložíme plátkami paradajok, ktoré 
posypeme nastrúhaným syrom a nadrobno nakrájanou cibuľkou.
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Aj vás kope múza a nedá 
vám v noci spávať?

Aj vy máte vo svojich domá-
cich ateliéroch kopu obrazov, 
o ktorých ste presvedčení, že 
„stoja za to?“

Aj vy chcete urobiť prvý krok 
do sveta galérií?

Tak potom ste ten správny 
človek.

Galéria v Caraffovej väznici 
ponúka svoje priestory neob-
javeným talentom. Prekročte 
svoj tieň a ukážte nám svoje 
maľby. Výtvarníci z radov aka-
demickej obce z vašich prác 
vyberú tie najpozoruhodnejšie 

a predstavia ich širokej verej-
nosti. Päť malieb s najvyšším 
ohodnotením získa certifikát 
galérie.

Vernisáž je naplánovaná na 
10. apríla 2013 o 17. h. Svoje 
maľby v počte 1 -3 plátna mô-
žete osobne priniesť do galérie 
od 2.4. – 6.4. 2013 v čase náv-

števných hodín galérie. Práce 
majú byť v takej úprave, aby sa 
mohli vystavovať. Formát plá-
tien je ohraničený komornos-
ťou priestorov galérie.

Šancu má každý, nenechajte 
si svoj talent iba pre seba.

Iba niekoľkí vyvolení 
z nášho stredu majú v živote 
to šťastie, že ich záľuba a du-
ševná potrava sa stala zároveň 
prácou i nezbytnou náplňou 
života. Dnes legendárny ša-
rišský insitný umelec, rezbár 
Pavol Šarišský, ktorý nás v ro-
ku 2004 opustil tým najpre-
kvapujúcejším, ale pre neho 
samotného najnádhernejším 
spôsobom, uprostred plného 
tvorivého nasadenia počas 
medzinárodného rezbár-
skeho sympózia v talianskej 
Mandrii, sa stal pre tunajšiu 
i slovenskú umeleckú verej-
nosť pojmom a akýmsi stále 
žijúcim odkazom doby. 

Do povedomia šarišskej ve-
rejnosti sa dostal už v 70-tych 
rokoch minulého storočia, kedy 
svojimi rezbárskymi prácami 
a umeleckými aktivitami upútal 
záujem verejnosti. Svoj umelec-
ký svet voňavého dreva dokázal 
Pavol Šarišský rozdeliť do dvoch 
samostatne oddelených svetov 
– „civilného“ a religiózneho. 
Venovať sa tomu druhému, bolo 
v časoch komunistickej norma-

lizácie neľahké, ale 
možno o to zaují-
mavejšie. Aj preto 
mali jeho Madony 
prepožičané kry-
cie názvy v podobe 
akýchsi „slovných 
mimikier“, ktoré 
umožňovali jedi-
nú schodnú cestu 
tvorby v tejto ob-
lasti. Počtom síce 
skromnejšiu, ale 
o to výraznejšiu. 

Svetské diela 
venoval Pavol Ša-
rišský životu oko-
lo seba. Prirodze-
nému, zdravému, 
s p r i a z n e n é m u 
s prírodou a du-
chovným svetom 
cesty k svetlu. Ten bol repre-
zentovaný jednoduchým témam 
a jednoduchým ľuďom: Drotár, 
roľník, obyčajný robotný človek 
vidieka, ťažko pracujúci na sky-
vu chleba. Mimoriadnu pozor-
nosť však venoval ženstvu, ako 
fenoménu lásky, viery a úcty 
k životu.

Na rodáka z neďalekého Ja-
nova si spomenuli v Krajskom 
múzeu v Prešove a k jeho nedo-
žitej sedemdesiatke (27. marca) 
pripravili prierezovú výstavu 
jeho diel, nachádzajúcich sa 
v zbierkových fondoch múzea. 
V kolekcii, ktorej umeleckým 
kompozítorom je Mgr. Lukáš 

Jonov, sú zastúpené oba svety 
majstra Šarišského, duchovný 
aj „civilný“. Verejnosť si môže 
pripomenúť tvorbu tohto zakla-
dateľa šarišskej rezbárskej školy 
do polovice apríla. 

(mog)

Foto: Archív Krajského 
múzea v Prešove



/1300329/ Predám JEPP CHEROKEE 4,0 LARE-
DO, r. v. 1995, naj. 150 000 km, STK/EK 8/2014, 
zelená metalíza, benzín, 5/5 miest, garáž., ne-
havar., kompl. štandart. výbava, 100-percent-
ný stav. Možné prer. na plyn. Cena 2 450 eur. T. 
č. 0949 487 813

/1300357/ Predám Volkswagen Fox 1,4 CDI, r. 
v. 2006, ABS, 2 x erbeg, klíma, el. okná, el. zrka-
dlá + vyhrievanie, 2 x kľúč, centrálne diaľkové, 
fólie na oknách, letné pneu. na elektrónoch, 
zimné pneu., servisná knižka. Cena 4 699 eur. 
T. č. 0915 123 476

/1300340/ Pôžička na čokoľvek pre zamestna-
ných a dôchodcov. Mesačné splátky, vyplatenie 
u Vás doma ešte dnes. T. č. 0944 245 001

/1202817/ Profesionálne metódy chudnutia
* Overené dlhoročnou praxou 
* S vynikajúcimi individuálnymi výsledkami

MUDr. Iveta Hladká, kontakt: 
0904 913 515, 051/77 211 53

/1300337/ Spoločnosť Opálové bane Liban-
ka, s. r. o. so sídlom na Floriánovej ulici č. 12 
v Prešove ponúka prácu absolventovi, ktorý 
práve ukončil štúdium na Technickej univer-
zite v Košiciach - Fakulta baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií. Podmienky pri-
jatia do zamestnania: vysokoškolské vzde-
lanie (Fakulta baníctva, ekológie, riadienia 
a geotechnológií), jeden cudzí jazyk, počíta-
čové znalosti na úrovni pokročilý, bydlisko 
v Prešove alebo blízkom okolí. Vaše životo-
pisy, prosím zasielajte na e-mailovú adresu:  
opalovebane@azet.sk alebo v prípade potre-
by kontaktujte sl. Alexandru Dugasovú na t. č. 
0918 500 741

Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre 
mesta (oproti Okresnému súdu). Od 1. 3. 
2013. Mesačne 280 eur. Kontakt: 0944 263 
247, 0944 602 711.

/1300219/ Prenajmeme 2 samostatné ob-
chodné priestory na prízemí na Hlavnej 103 
v Prešove. Výmera: 1. priestor cca 20 m2, 280 
eur/mesiac + médiá, 2. priestor cca 30 m2, 250 
eur/mesiac + médiá. T. č. 0918 608 953

/1300281/ Dám do prenájmu 3-izbový byt na 
Tekeľovej ulici. Novostavba, 3. poschodie, bez 
výťahu, čiastočne zariadený, vlastné kúrenie 
a ohrev teplej vody. Voľný od 1. 3. 2013. T. č. 
0907 934 446

/1300326/ Prenajmem 1-izbový byt na Sídlisku 
III. T. č. 0949 179 599

/1300345/ Prenajmem 2-izbový tehlový byt. T. 
č. 0903 920 551

/1300346/ Prenajmem priestory na Slovenskej 
ulici, na prízemí. Rozloha 170 m2. Využitie: 
reštaurácia, kaviareň, cukráreň, salón, predaj-
ňa. kontakt: 0905 858 994

/1300347/ Dám do prenájmu od 1. 6. 2013 
komplet zrekonštruovaný a zariadený 3-izbo-
vý byt na 3. poschodí na sídlisku Sekčov v Pre-
šove. Cena 330 eur mesačne + inkaso. Možnosť 
neskôr prednostne odkúpiť. RK nevolať. T. č. 
0915 917 845

/1300352/ Prenajmem 2-izbový byt na Sídlisku 
III čiastočne prerobený + 2 balkóny. Cena 280 
eur aj s energiami. T. č. 0904 199 097, 0902 522 
685

/1300354/ Dám do prenájmu 2-izbový nezaria-
dený byt na Sídlisku III pracujúcemu páru. T. č. 
0902 443 074

/1300361/ Hľadám dlhodobý podnájom v za-
riadenej alebo čiastočne zariadenej garsónke 
na sídlisku Sekčov alebo Šváby. T. č. 0902 881 
020

/1300368/ Prenajmeme kancelárske (13 až 111 
m2), skladové (80 až 175 m2), výrobné (120 až 
470 m2) priestory a školiacu miestnosť pre 30 
osôb na Budovateľskej ulici (Priemyselné cen-
trum) a rodinný dom výlučne na účely bývania 
na Maybaumovej ulici. T. č. 0917 677 775

/1300047/ Predám exkluzívne šaty na 1. sväté 
prijímanie, 2 x použité, prispôsobia sa akejkoľ-
vek postave, Prešov - Šváby. Cena 50 eur. T. č. 
0915 909 844

/1300284/ Predám svadobné šaty, odborne vy-
čistené, raz použité, č. 38. Na chrbte šnurovač-
ka, plus bolerko, topánky č. 39, pánsku fran-
cúzsku kravatu a vreckovku. Cena dohodou. T. 
č. 0908 230 217
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Príjem inzercie

 Úprimné poďakovanie

vyjadrujú nevidiaci a slabozrakí 
šachisti nižšie uvedeným jednotlivcom 

a predstaviteľom firiem, ktorí 
významnou mierou prispeli 

k uskutočneniu ďalšieho ročníka 
Memoriálu na počesť bývalého 

kolegu E. Schankweilera, konaného 
dňa 9. februára 2013. Menovite p. 

jozefovi ceperkovi s kolektívom za 
poskytnuté priestory a občerstvenie 

v reštaurácii Hviezda, p. Petrovi 
Barnovi, predstaviteľom firiem 

Lespro, Autosúčiastky Petro a spol., 
Papiernictvu na Pavlovičovom nám. za 

finančné a vecné dary.

V mene nevidiacich a slabozrakých 
šachistov František Kollár

Valent Jenča, 74 r., 13. h, DS Solivar

Miroslav Tramita, 59 r., 13. h,  DS Prešov

Dnes, 1. marca 2013, uplynie 20 rokov 
odvtedy, čo nás opustil manžel, 
otec a starý otec

Karol 
ŠUŇAVEC.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 

spomienku.

S úctou a láskou 
spomína manželka Mária, syn Karol 

a dcéra Ľubica s rodinou.

/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - 
PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3, 
10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie 
lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 
982



/1300309/ Predám 4-izbový byt v Prešove na 
prízemí 1/3 čiast. rek. v širšom centre, 84 m2. 
Cena 65 000 eur + dohoda. RK nevolať PRO-
SÍM! T. č. 0908 622 516

/1300324/ Predaj čiastočne zrekonštr. tehlo-
vého 3-izb. bytu s balkónom a vlastným kú-
rením v širšom centre PO, Budovateľská ulica, 
posch. 1/3 (nie prízemie), komplet plast. okná, 
murované jadro, kúpeľňa. Bytový dom je kom-
pl. zateplený, inkaso 36 eur/mesiac. V absolút-
nej blízkosti detská ihriská. Rozloha 53 m2 + 
balkón, pivnica 9 m2. Cena: 41 990. T. č. 0918 
590 890

/1300325/ Predám starší rodinný dom aty-
pického tvaru v Prešove lokalita Šidlovec, Já-
nošíkova ul. s 15 árovou záhradou. Dom má 
osadené nové drevené eurookná s izolačným 
dvojsklom a je dočasne prerobený na 2 sa-
mostatné byty. Dom má samostatne obytné 
prízemie aj poschodie, s možnosťou spojiť do 
jedného celku (interiérové schodište je vybu-
dované). V suteréne je garáž a technické miest-
nosti. V záhrade sa nachádza skleník a ovocné 
stromy. MHD zastávka 1 min. od domu. Bližšie 
info: 0907 999 099.

/1300328/ Predám stavebný pozemok v Prešo-
ve Za Kalváriou - úplne pod lesom. Všetky IS, 
celková výmera 950 m2. Zastavaná tichá loka-
lita, v dosahu 5 min. MHD. Cena pri obhliadke. 
T. č. 0949 487 813

/1300339/ Predám dva 4-izbové byty o výme-
re 116 m2/1 byt na Slovenskej ulici v Prešove. 
Vhodné na bývanie aj podnikanie. Kontakt: 
0915 931 397, cena dohodou.

/1300343/ V Prešove na Sabinovskej ulici pre-
dám veľmi pekný 2-izbový byt v OV o výme-
re 58 m2. Byt sa nachádza na 5/7 posch., je 
po čiastočnej rekonštrukcii. Cena: 44 700 eur. 
Tel.: 0904 641 314

/1300344/ Kúpim 1-izbový byt v Prešove do 30 
000 eur, alebo 2-izbový byt v Prešove do 40 000 
eur. Platba prostredníctvom hypotéky. RK ne-
volať! T. č. 0903 360 600

/1300350/ Predám pozemok KÚ Veľký Šariš - 
Kanaš 30 x 56 m, rovina, IS dostupné. T. č. 0918 
243 058

Večerné prekvapenie 
od donáškovej služby 

PizzA NA roHu
Správne znenie tajničky z čísla 5615: „Ale 
bolo, pravdaže bolo, drahá. Lenže toto všetko 
sme už veľmi dávno minuli.“ Výhercami pre-
kvapenia od donáškovej služby Pizza Na rohu 
sú: Lucia Kimáková, Pavlovičovo námestie č. 
39, Prešov, Ján Tatarka, Sabinovská 7, Prešov 
a Juraj Petráš, Budovateľská 3, Prešov.  „Pre-
kvapenie“ od donáškovej služby Pizza Na 
rohu si výhercovia môžu prevziať osobne od 
dnes do štvrtka budúceho týždňa priamo v piz-
zerii. Ak tak neurobia, výhra im prepadne. Pri 
prevzatí „prekvapenia“ je potrebné sa preuká-
zať dokladom totožnosti.
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/1300331/ Predám autosedačku - ako nová, 
cena dohodou. T. č. 0907 322 904

/1300348/ Predám zimné gumy na diskoch 15 x 
205 x 65 - 2 kusy, 15 x 202,5 x 65 - 2 kusy, liati-
nové radiátory 100u 10 článkové a 8 článkové. 
T. č. 0917 972 280

/1300353/ Predám seno. Informácie na tel. č. 
051/77 12 690

/1300358/ Lacno predám turistickú obuv: - 
vibramy „Goretex“ veľkosť 41 1/2, cena 25 eur, 
- snehule „Thermo“ veľkosť 41, cena 15 eur, - 
farebnú tlačiareň (EPSON STYL SX 235 W) + 
kábel a konektor + farby, cena 39 eur. Všetko 
zachovalé v záruke. Zľava 55 percent. Kontakt: 
0903 972 313

Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve 
blízko centra mesta. Cena: 35 000 eur. Kontakt: 
0918 465 225.

/1202810/ Predám 3-izb. byt 65 m2 na Sídl. 
Sekčov. Cena 53 000 eur. Dohoda možná. Kon-
takt: 0948 018 275

/1300239/ Predám 1-izbový byt na Ul. 17. no-
vembra pri Toryse. RK nevolať. T. č. 0902 537 
385

/1300302/ Predám tehlový 3-izbový byt s lod-
žiou orientácia V-Z v centre mesta. Komplet 
plastové okná. Kúpeľňa a chodba sú rekonštru-
ované. Pivnica murovaná. Ulica 17. novembra. 
T. č. 0918 237 672

MUDr. Alla Iščuk 
od pondelka

Neurologička a fyzioterapeutka MUDr. 
Alla Iščuk aplikuje moderné postupy 
a liečbu prostredníctvom akupresúry 

a homeopatie. Odstraňuje bolesti 
chrbtice, hlavy, neurologické diagnózy, 
cukrovku, zastavuje zápalové procesy 

v celom tele, reguluje problémy trávenia, 
štítnej žľazy, reumatizmus a rôzne 

alergie.

Nájdete ju v priestoroch hotela Šariš 
na 1. poschodí od pondeka do štvrtka. 
Objednať sa môžete iba telefonicky na 

čísle 

0904 125 197.

/1300351/ Predám pozemok na výstavbu RD 
v lokalite s výstavbou rodinných domov v blíz-
kosti pod lesom. IS a prístupová cesta je pri 
pozemku. Pozemok je dostupný z dvoch strán 
a je predeliteľný aj na dva pozemky. T. č. 0903 
212 358

/1300360/ Predám 2-izbový kompletne zre-
konštruovaný byt so zánovným zariadením na 
Sabinovskej ulici v bloku za SPŠ Strojníckou vo 
výmere 58 m2. Byt je voľný. Cena 54 500 eur. 
Bližšie informácie na tel. č. 0919 700 600. Nie 
som realitná kancelária.

/1300362/ V centre Prešova ponúkam na pre-
daj garsónku v osobnom vlastníctve. Cena:  
18 000 eur. Kontakt: 0903 670 564

/1300365/ Predám pozemok o výmere 948 m2 
spolu s podielom na prístupovom pozemku 
v katastrálnom území Veľký Šariš - časť Kanaš 
na Lúčnej ulici. Cena 27 000 eur. Kontakt: 0915 
976 139

/1300366/ Ponúkame na predaj 3-izbový druž-
stevný byt na Jurkovičovej ulici v Prešove o plo-
che 78 m2. Anuita je 150 eur, byt je v pôvodnom 
stave, poschodie 4/8, orient. V - Z. Bytový dom 
je zvonku zrekonštr., v blízkosti kompletná ob-
čianska vybavenosť. T. č. 0911 236 022

/1300367/ Súrne predáme 4-izbový mezoneto-
vý byt v obci Medzany o ploche 147 m2, ktoré 
sú od Prešova vzdialené 10 km. V byte je samo-
statný plynový kotol, mesačné náklady činia 
130 eur. Byt má 7 rokov, vlastná studňa. Cena: 
52 9902 eur. T. č. 0911 236 022

/1202790/ Profesionálne spracovanie jednodu-
chého a podvojného účtovníctva, DPH, mzdy, 
daň z mot. vozidiel, daňové priznania, eviden-
cia jázd, daňové, účtovné a ekonomické pora-
denstvo, rekonštrukcia minulých účtovných 
období. Ak máte záujem, volajte na t. č. 0915 
965 079, 0904 183 659

/1300359/ Predám 1-izbový byt s rozlohou 
40 m2 na Kúpeľnej 1, 3/9 posch., dvomi 
balkónmi a blízko centra. Cena: 40 000 
eur. T. č. 0903 620 137
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/1300087/ ÚČTOVNÍCTVO - HajaConsult 
spol. s r. o. ponúkame niekoľkoročné skúse-
nosti v oblasti: - spracovania jednoduchého 
a podvojného účtovníctva, - kompletného 
spracovania personálnej a mzdovej agendy, 
- odbornú pomoc začínajúcim podnikateľom, 
- kontroly účtovníctva pre malých a stredných 
podnikateľov, - rekonštrukcie účtovníctva za 
minulé obdobia, - audit účtovnej závierky. Zá-
kladným cieľom našej spoločnosti je vybudovať 
si s klientom dlhodobý vzťah založený na kva-
litnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrét-
nosti. Kontakt: HajaConsult, s. r. o., Tkáčska 2, 
080 01 Prešov, e-mail: husovska@po.psg.sk, 
mobil 0903 614 158, tel. 051/77 31 352

/1300257/ Lacný odvoz na letiská 8 miest. Lac-
né sťahovanie do 3,5 t. T. č. 0915 320 849

/1300310/ Vykonávame vŕtanie studní a ge-
ologický prieskum v ťažko dostupných te-
rénoch do akéhokoľvek podložia. T. č. 0915 
787 835, 0905 587 551

/1300341/ Daňové priznanie od 10 eur. Daňové 
priznanie môžem zaslať aj emailom. Kontakt: 
0908 688 574, pavold1974@azet.sk

/1300364/ POZOR! Podnikáte alebo uvažujete 
o začatí podnikania? Ušetrite na odvodoch! 
Nevyhadzujte peniaze na zaplátanie deficitu 
v št. rozp. Neviete sa v tom zorientovať? Pre-
mýšľate nad založením spol. alebo živnosti? 
Vybavenie živn. je iba u nás bezplatné. Založ. 
spol. iba u nás stojí len 50 eur. Zoznámte sa 
s ďalšími výhodami, ktoré Vám prinášame. 
Dohodnite si bezpl. konzultáciu na t. č. 0949 
817 867

/1300271/ Prijmem vyučenú kuchárku/kuchá-
ra, vek do 29 rokov, s vodičským preukazom 
skupiny B. T. č. 0948 441 274

/1300356/ Prijmeme do zamestnania zváračov 
- montážnikov oceľových konštrukcií a potru-
bárov na trvalý prac. pomer alebo živnosť so 
znalosťou prevažne nemeckého jazyka, prí-
padne anglického jazyka. Miesto výkonu prá-
ce Nemecko a Slovensko. Doniesť so sebou 
životopis. Nástup ihneď. Tel. č. 0905 508 270, 
051/77 108 71, 0918 420 846

/1300370/ Práca pre mužov s platným palič-
ským preukazom v ČR. Ubytovanie zabezpeče-
né, nástup ihneď. T. č. 0915 908 177

/1300315/ Predám ošípanú (120 - 140 kg). T. č. 
0905 193 401, 051/77 649 51

/1300332/ Predám ošípanú, po domácky vy-
chovanú, asi 200 kg, 2 eurá/kg živej váhy. Mož-
nosť spracovania aj pre viacerých, po častiach. 
Župčany č. 66. T. č. 77 423 21

/1300349/ Predám 10-týždňové kurčatá, Miľ-
poš č. 86. T. č. 0918 243 058

/1300363/ Predám jatočné ošípané z domá-
ceho chovu. Váha 130 - 150 kg. Cena 1,8 eur, 
možnosť rozrábky. T. č. 0908 607 155
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(jm) – Škoda toho výsledku. Há-
dzanári Tatrana Prešov v stre-
du potrebovali tri body ako soľ, 
no nakoniec sa museli uspokojiť 
s jedným. V dohrávke 5. kola nad-
národnej SEHA League iba remi-
zovali doma s RK Vardar Skopje 
28:28. Ostali na piatom mieste ta-
buľky, no ich strata na štvrtý celok, 
ktorým je práve ich stredajší súper 
z Macedónska, ostala trojbodová. 
A pritom sme z prešovského tá-
bora počúvali pred začiatkom jar-
nej časti sezóny hlasy hovoriace 
o tom, že priaznivý žreb nahráva 
zeleno-bielym a postup na turnaj 
Final Four (13. a 14. apríla v Skop-
je) by im preto nemal uniknúť.

Tatranci v dôležitom súboji do-
platili aj na vlastné chyby, aj na do 
neba volajúce niektoré nezmyselné 
verdikty dvojice rozhodcov z Čier-
nej hory Ivana Pavičeviča a Miloša 
Raznatoviča (na hornej fotografii). 
Tí sa zrejme v Prešove dlho ne-
ukážu a ak by boli v budúcnosti 
niekedy aj delegovaní, radšej sa 
zrejme „hodia“ na maródku. Niet 
div, že ich po zápase odprevádzali 
do kabíny dvaja domáci usporia-
datelia. A hráčom v zeleno-bielych 
dresoch neostávalo nič iné, len si 
na ich adresu nahlas uľaviť. „Aj ja 
som povedal niečo, čo do médií 
nepatrí,“ priznal sa prešovský 
brankár Jakub Krupa. A pokračo-
val: „Je to smutné, no priznajme 
si, že sa to deje v športovom sve-
te. Strážcovia pravidiel niekedy 
až príliš jednostranne posudzu-
jú situácie a poškodzujú tým 
jednu stranu. Dnes sa to stalo 
nám, nabudúce určite niekomu 
inému. Tak to chodí.“ 

No na druhej strane, ako už bolo 
naznačené, obviňovať zo všet-

kého iba arbitrov, to sa jednodu-
cho nedá. Šarišania vyhrávali do 
prestávky o tri góly 17:14. Počas 
úvodnej desaťminútovky druhého 
dejstva dali jediný gól a v úvod-
nej štvrťhodine iba tri. V 46. min 
prehrávali 20:22. Otočili na 23:22 
(neskôr bolo 24:23, 25:26, 26:27 
a 27:28). Radčenko 20 sekúnd 
pred koncom zariadil konečný vý-
sledok. „Aj my sme mohli hrať 
lepšie. Zahodili sme dosť šancí. 
Tréner hostí dobre naordinoval 
recept na nášho strelca Kristo-
pansa, ktorého dobre prikryli. 
Macedónci celkovo dobre bráni-

li. A tak, za určitých okolností, 
buďme spokojní aj s remízou. Je 
spravodlivá,“ myslí si J. Krupa.  

Šanca umiestniť sa po základnej 
časti do štvrtého miesta sa pre slo-
venského majstra zmenšila. Český 
legionár si to dobre uvedomuje... 
No tiež sa nahlas zamyslel: „Áno, 
všetci tam chceme byť, nikto z nás 
nechce vo Final Four chýbať. No 
keď sa majú diať také veci – no 
neviem, neviem. A poviem vám, je 
to dosť reálne, dá sa to čakať. Hrať 
sa bude na Balkáne, samé balkán-
ske tímy a my jediní zo Slovenska. 

Je preto namieste otázka, či sa to 
oplatí tlačiť sa do Skopje za každú 
cenu.“ 

Cez víkend Slovenský pohár
Tak trocha v tieni SEHA League, 
Pohára EHF a domácej extraligy, 
je „štvrtý front“, na ktorom účin-
kujú prešovskí hádzanári - Sloven-
ský pohár. Jeho vyvrcholenie je na 
programe zajtra a v nedeľu v Tatran 
handball aréne. Cieľ zeleno-bie-
lych je jasný – povinné víťazstvo. 
„V tejto sezóne je povinností 
na našich pleciach akosi veľa, 
a vzhľadom na nabitý program 
je ich naplnenie poriadne ťaž-
ké. Zisk slovenského pohára je 
jeden z cieľov, ktorý musíme a 
aj chceme splniť. Vyhrať najprv 
s Hlohovcom a v nedeľu s Po-
važskou Bystricou,” predpovedá 
J. Krupa víťazstvo Považanov 
nad bratislavskými policajtmi 
v druhom semifinálovom dueli. 
Tvrdí, aj keď vraj nerád, že do-
máca extraliga už nie je takou 
doménou Prešova... “Také ná-
dielky, aké sme dávali súperom 
v minulej sezóne, sú nateraz mi-
nulosťou. Vážiť si musíme každé 
poctivo odmakané víťazstvo nad 
slovenskými súpermi.”   
Program SP: zajtra, 16. h Považ-
ská Bystrica – ŠKP Bratislava, 18. h 
Prešov – Hlohovec, finále: nedeľa 
od 10. h.      

Foto: Viktor Zamborský

Rozhodcovia z Čiernej hory sa v Prešove zrejme dlho neukážu

CEZ VÍKEND SLOVENSKÝ POHÁR

Kristopans skoro vyzlečený z dresu.



(jm) – Hokejistky ŽHK 2000 Ša-
rišanka Prešov začali štvrťfiná-
lovú sériu play off prvej ligy žien 
prehrou s Martinom 1:2 (0:1, 0:1, 
1:0). Jediný ich gól zaznamenala 
Lívia Mišková. Tréner Jaroslav 
Baláž hovorí o katastrofálnej 
koncovke. „Pomer striel bol 
47:20 v náš prospech. Nezas-
tihli sme úvod a už v 4. minú-

te inkasovali. Úplne zbytočne, 
po nahodenom puku spoza 
bránky.“ V druhej tretine pridali 
hostky ďalší presný zásah. Do-
máce sa prebudili až na začiatku 
tretej časti, keď znížili v 42. min 
na 1:2. „Potom sme mali ešte 
dosť času na vyrovnanie, ale 
naším obrovským problémom 
bolo zakončenie. Často nevý-

razné, strely z kategórie skôr 
symbolických. Trikrát sme sa 
nepresadili pri dvojnásobnej 
presilovke, čo viac sme chce-
li...“ pýta sa aj vyčíta kormidel-
ník Šarišanky. 
Neostáva nič iné, iba vyhrať zaj-
tra a v nedeľu v Martine. „V opač-
nom prípade sa pre nás sezóna 
skončí,“ dodal. J. Baláž.    

Šarišanka prehrala o gól

(jac) - Nielen hráčky budú repre-
zentovať slovenský basketbal na 
majstrovstvách Európy žien vo 
Francúzsku 15. až 30. júna 2013. 
Predstaví sa na nich aj rozhodca 
Zdeno Zubák. Zubák (nar. v roku 
1975) absolvoval štúdium na 
Prešovskej univerzite v Prešove. 
Je dlhoročným basketbalovým 
rozhodcom, už viac rokov rozho-
duje extraligové súťaže mužov 
a žien. Päť rokov bol športovým 
redaktorom prešovského Rádia 
Východ, viac rokov je redak-
torom televízneho vysielania 
Rozhlasu a televízie Slovenska v 
Košiciach. Rozhodcom prednáša 
psychológiu rozhodovania v bas-
ketbale.
Zdeno Zubák v našom meste 
moderuje aj viaceré významné 
medzinárodné športové turnaje, 
športovo-spoločenské poduja-
tia, vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov Prešovského samo-
správneho kraja a Jedenástky 
roka I. triedy ObFZ Prešov.

Zubák na 
Európu

(jac) - Prvá liga basketbalistiek 
(druhá najvyššia súťaž) bude 
počas víkendu pokračovať v 
skupine Východ ďalšími stret-
nutiami. BK Eilat PU Prešov 
(tretí v tabuľke) sa stretne s 

lídrom skupiny Tydamom UPJŠ 
Košice. Hrá sa v hale Prešovskej 
univerzity na Športovej ulici v 
sobotu od 15. h, v nedeľu od 10. 
hodiny.
Pre prešovské prvoligistky sa 

základná časť súťaže skončí du-
elmi v Rožňave 16. a 17. marca. 
Potom budú nasledovať štvrťfi-
nálové stretnutia play off. Pre-
šov sa v nich stretne so Zvole-
nom. 

Basketbalistky doma s Tydamom UPJŠ

 
V Žiline prešovskí volejbalisti 
v sobotu pochodili tak, ako si zau-
mienili. Skoro až exhibičným spô-
sobom bez straty setu zdolali VO 
AC UNIZA Žilina 3:0.  Domáci však 
boli viac ako dôstojným súperom. 
Hrali veľmi odvážne na servise 

a v útoku, čo spôsobovalo spočiat-
ku ľahkovážne hrajúcim Prešovča-
nom problémy. 
Domáci viedli v prvom sete prak-
ticky stále o 2 body a v koncovke za 
stavu 21:19 sa dopracovali k dvom 
setbolom. Tie však skúsenejší hos-
tia odvrátili a prvý set získali pre 
seba.
Od tohto momentu sa hra Prešova 
viac upokojila a hostia od druhého 
setu predviedli pohľadný volejbal. 
Vybudovali si viacbodové vedenie 
a priestor dostali aj hráči z lavičky.
V podobnom duchu vyznel aj set 
tretí. V nastávajúcom exhibič-
nom ťažení hostí nebolo pochýb 
o triumfe východoslovenského 
mužstva ani na chvíľu.
Tréner Prešova Ľuboslav Šalata: 
„Takéto hladké víťazstvo s dvoma 
exhibičnými setmi sme potrebova-

li. Mrzí ma však, že v úvode sme 
k zápasu pristupovali ľahkovážne 
a prvý set vyvrcholil do dramatic-
kej koncovky.“

V Trenčíne vidieť ru-
kopis trénera Palguta

Družstvo COP Trenčín pod ve-
dením prešovského rodáka Mi-
roslava Palguta urobilo počas 

sezóny výrazný výkonnostný pok-
rok. Družstvo sa v súťaži stalo naj-
viac bodujúcim v počte nahratých 
bodov blokmi. Pod tento úspech 
sa nezameniteľne podpísal tréner 
Palgut.
Tréner Ľuboslav Šalata: „Som rád, 
že na záver nadstavbovej časti hrá-
me s takýmto zdatným protivníkom. 
V doterajšom priebehu súťaže sme 
nad ním síce trikrát zvíťazili, ale 
z toho dva razy nastúpil proti nám 
bez oboch nahrávačov. Keď hral 
v kompletnom zložení, porazili sme 
ho horko-ťažko 3:1 v koncovkách 
setov. Z tohto pohľadu som rád, že 
budeme hrať s takýmto súperom. 
Chceme si potvrdiť stúpajúcu formu 
a víťazstvom si upevniť sebavedomie 
v bojoch play-off.“
Prešovčania si budú musieť dať 

pozor na kľúčových a najviac bo-
dujúcich hráčov súpera, ktorými 
sú Krajčovič a Gavenda. Na príjme 
a v útoku sa musia vysporiadať 
s trenčianskym agresívnym poňa-
tím hry servis-blok.
Zápas sľubuje veľkú atraktivitu 
a divák bude mať možnosť zhod-
notiť, aký herný pokrok Trenčín 
urobil. VK Mirad PU Prešov priví-
ta COP Trenčín na domácej pôde 
v sobotu 2.3.2013 o 18.00 hod. 
v hale PU. Na tomto dramatickom 
volejbalovom zápas jeden z di-
vákov ako výhru v tombole získa 
osobné auto Hyundai ix35 na ví-
kend od spoločnosti Motor-Car 
Prešov s.r.o, ktoré bude vystavené 
v dejisku stretnutia.                

(rs)
Foto: Viktor Zamborský

Prešov v exhibičnom zápase so Žilinou
V sobotu 18. h 

doma s Trenčínom
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Súkromné športové
gymnázium ELBA

delenie materiálov
vodným lúčom

www.watting.sk

(jm) – A sme späť tu. Corgoňligo-
vé kluby si cez týždeň „odkrútili“ 
svoje povinnosti pred začiatkom 
jarnej časti sezóny, rozumej tlačo-
vé besedy na tému, že všetci chcú 
vyhrávať a nikto nechce prehrávať. 
Ani 1. FC Tatran nebol výnimkou, 
ako o tom píšeme na poslednej 
strane dnešných novín. Zopakuj-

me si na úvod aj to, čo asi aj tak 
všetci vieme. Že jesenným lídrom 
je Alexander Ernst, ktorý v jeseni 
nazbieral 122 bodov. O tri menej 
na konte má jeho najväčší rival Ján 
Timko (a jeho poradný tím). Chlap-
ci z 3b sú tretí (115). Posladená je 
Mária Nováková, ešte stále víťazka 
minulého ročníka. Kdeže ale lan-

ské snehy sú, keď už aj tie toho-
ročné pomaly nevidieť. No a prá-
ve toto privítali všetci fanúšikovia 
futbalu. Dajme sa prekvapiť, koľko 
sa ich zíde počas víkendu na šta-
diónoch. Prešovskí futbalisti hra-
jú v Košiciach. S mužstvom, nad 
ktorým ich kapitán Peter Petráš, 
ako sa včera na tlačovke vyjadril, 

pokiaľ oblieka zeleno-biely dres, 
ešte nevyhral. Nuž a ako vyzerajú 
tipy práve na toto východniarske 
derby? Sú tu dva super optimis-
tické, z dielne Adrieny Šmihulovej 
a Patrika Tomiča, dva optimistic-
ké z „dielne“ prvého a poslednej, 
ostatné sú pesimistické. Tak teda, 
v pondelok, priatelia... 

Dve prognózy na víťazstvo Prešova v Košiciach
kApitán pEtráš tEn pocit nEpozná
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Piatok 1. 3 Sobota 2. 3 Nedeľa 3. 3-1°C6°C 4°C -2°C -3°C5°C

(jac) - Jarná časť Corgoň ligy sa 
začne dnes zápasom 20. kola Slo-
van Bratislava - Zlaté Moravce. 1. 
FC Tatran Prešov sa zajtra (14.30 
h) predstaví v Košiciach. Včera 
napoludnie sa zástupcovia 1. FC 
Tatran Prešov stretli na tradičnej 
tlačovej konferencii s novinármi. 
So zástupcami médií debatovali 
športový riaditeľ 1. FC Tatran Erik 
Bogdanovský, tréner corgoňligo-
vého tímu Ladislav Totkovič, jeho 
kapitán Peter Petráš a nový muž 
v prešovskom klube obranca Miloš 
Brezinský.

Športový riaditeľ klubu Erik 
Bogdanovský podčiarkol, že ma-
jitelia i vedenie klubu sa usilo-
vali mužstvu vytvoriť optimálne 
podmienky na prípravu na jarnú 
časť súťaže. „Aj keď klimatické 
podmienky boli dosť náročné, 
mužstvo urobilo v príprave ma-
ximum. Do Turecka sme šli za 
kvalitnými terénmi a súpermi. 
Odohrali sme tam ozaj kvalit-
né zápasy, družstvo v týchto 
skúškach obstálo dobre, chce to 
však úspešnú jar,“ zvýraznil E. 
Bogdanovský. „Sme zaintereso-
vaní v boji o záchranu, úvod jari 

je náročný, nie je možné si však 
vyberať. Veríme, že naši hráči 
budú v týchto kolách úspešní 
a po dobrej hre budú na naše 
konto pribúdať body.“

Spokojnosť s prípravou vyjadril 
aj lodivod prešovských corgoňli-
gistov Ladislav Totkovič. „Priestor 
dostali hráči z juniorského tímu. 
Je to filozofia klubu a ja ju reš-
pektujem. Robím s hráčmi, ktorí 
pracujú dobre, tvoria dobrý ko-
lektív a majú jasný cieľ. Prídu 
však aj ťažké chvíle a v nich sa 
ukáže sila tímu. Budeme spokoj-
ní, keď budeme zdraví a budeme 
môcť odovzdávať plnohodnot-
né výkony. Našou snahou bude 
hrať dobrý futbal a aby sme boli 
efektívni. Dôležité sú body a hra 
pre divákov.

Kapitán mužstva Peter Petráš: 
„Sústredenia prebiehali ako 
mali, neboli vážnejšie zranenia. 
Veľmi nám pomohlo sústredenie 
v Turecku. Myslím, že to bude 
dobré a štart do jari sa nám 
vydarí. V sobotu nás čaká der-
by v Košiciach, bol by som rád, 
keby sme tam už uspeli. Bude 
to ťažké, bude to boj aj značne 

vyhecovaný. Pre nás sú dôležité 
body.“

Prijatie v mužstve si pochva-
ľoval aj nový muž v 1. FC Tatran 
Miloš Brezinský: „Je to v poho-
de, v mužstve ma prijali dobre. 
Kvalitu bude treba preniesť na 
ihrisko do zápasov.“

Novým mužom v realizačnom 
tíme corgoňligového mužstva je 
kondičný tréner Martin Kokinda 
z Fakulty športu Prešovskej uni-
verzity.

Káder 1. FC Tatran v jarnej 
časti Corgoň ligy 2012/2013 - 
brankári: Diviš, Plánička, Barát, 
obrancovia: Petráš, Kolbas, Bre-
zinský, Krob, Bartek, Krajník, Papp, 
stredopoliari: Papaj, Lipták, Po-
liaček, Augustín, Jakovlev, Hruška, 
Kačala, P. Jacko, útočníci: Dolný, 
Kamenčík, Marcin, Bernardo.

Prišli: Brezinský, Krob, Augus-
tín, Kamenčík (návrat z hosťova-
nia v Rimavskej Sobote), Kačala, P. 
Jacko, Papp (z juniorského tímu 1. 
FC Tatran), Nworah - zatiaľ pôjde 
na hosťovanie do druholigového 
tímu. Včera večer sa mali dotiah-
nuť príchody útočníka Jána Nováka 
a stredopoliara Romana Gergela zo 

Žiliny. Novák je strelcom a strelca 
Prešov akútne potrebuje. Odišli: 
Heidenreich, Macko, M. Adam, Ka-
tona, Pribula, Torres, Guba, Adá-
mik, Boljevič, Zošák, Kostadinov, 
Ševčuk, Lisjuk.

Poradie po 19. kolách: 1. Slo-
van Bratislava 36 bodov, 2. Z. Mo-
ravce 30, 3. Senica 29, 4. Košice 
29, 5. Žilina 28, 6. Trenčín 28, 7. 
Ružomberok 28, 8. 1. FC Tatran 
Prešov 22, 9. Myjava 20, 10. B. Bys-
trica 20, 11. Nitra 19, 12. Trnava 16. 
Nitre po skončení súťaže odrátajú 
tri body.

Program zápasov 1. FC 
Tatran Prešov v jarnej 

časti Corgoň ligy ročníka 
2012/2013

20. kolo sobota 2. marca o 14.30 
h Košice - 1. FC Tatran
21. kolo sobota 9. marca o 14.30 
h 1. FC Tatran - Žilina
22. kolo sobota 16. marca o 14.30 
h Trnava - 1. FC Tatran
23. kolo piatok 29. marca o 17.30 
h Slovan - 1. FC Tatran
24. kolo utorok 2. apríla o 16. h 1. 
FC Tatran - Senica
25. kolo sobota 6. apríla o 17.30 h 
Trenčín - 1. FC Tatran
26. kolo sobota 13. apríla o 14.30 
h 1. FC Tatran - Ružomberok
27. kolo sobota 20. apríla o 17.30 
h Zl. Moravce - 1. FC Tatran
28. kolo sobota 27. apríla o 14.30 
h 1. FC Tatran - Nitra
29. kolo sobota 4. mája o 17.30 h 
Dukla B. Bystrica - 1. FC 
Tatran
30. kolo sobota 11. mája o 19.30 
h Myjava - 1. FC Tatran
31. kolo sobota 18. mája o 17.30 
h 1. FC Tatran - Košice
32. kolo streda 22. mája o 17.30 h 
Žilina - 1. FC Tatran
33. kolo nedeľa 26. mája o 17.30 
h 1. FC Tatran - Trnava

Na včerajšej tlačovej konferencii zľava kapitán 
corgoňligového tímu Peter Petráš, tréner Ladislav 
Totkovič, športový riaditeľ Erik Bogdanovský, nový 
muž v 1. FC Tatran obranca Miloš Brezinský.


