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Križovatku 
otvoria už 
v sobotu 

2

Prešovskí lekári ako prví na Slovensku podali na riaditeľstvo 
výpoveď zo služieb. Prebehlo niekoľko rokovaní na úrovni 
lekárskych odborových zväzov, na ministerstve a aj priamo 
s vedením nemocnice. Nemocnica vyšla lekárom v ústrety. 
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(msch) - Už na túto sobotu je 
naplánované otvorenie kri-
žovatky ulíc Košická – Šváb-
ska– Petrovianska  (ZVL). Po  
niekoľkých mesiacoch sa tak 
uzávierka na Šváboch zruší. 

Časť obmedzení 
končí 

  „Po dobudovaní okružnej 
križovatky bude tento ví-
kend opäť otvorená Švábska 
ulica, linky MHD budú tiež 
presmerované na svoje pô-
vodné trasy,“ informovala Ve-
ronika Kmetóny Gazdová, ho-
vorkyňa radnice. Už od druhej 
polovice augusta sa Prešovča-
nia „tlačia“ v zápchach pri vý-
chode z mesta smerom na Ko-
šice či naopak. Problémy mali 
aj Švabčania. Ranné aj popo-
ludňajšie zápchy na cestách 
boli dennodennou realitou.  

  Výstavba objektu okružnej 
križovatky – ZVL si kvôli po-
kračujúcim prácam vyžado-
vala koncom leta uzávierku 
Švábskej ulice v jej napojení 
na križovatku pri ZVL, po dobu 
troch mesiacov sa Švábska ul. 
stala v tomto mieste slepou 
ulicou. 

  „Kvôli vysokému dopravné-
mu zaťaženiu tejto časti, teda 
pozemných komunikácii nad-
väzujúcich na diaľničný privá- 
dzač v smere od Košíc a nao-
pak, z mesta Prešov na Košice, 
bolo navrhnuté rozloženie do-
pravy do dvoch obchádzkových 
trás a došlo aj k zmene trás 
MHD,“ pripomenula doterajšiu 
dopravnú situáciu hovorkyňa. 

Zmena organizácie  
dopravy kvôli 

nadjazdu
  Križovatka aj po sobotňajšom 
otvorení Švábskej naďalej ostá-
va staveniskom, práce budú po-
kračovať na výstavbe nadjazdu  
v smere Prešov – Košice. Fi-

nálne práce na stavbe „I/68 
Prešov, odb. Škultétyho - ZVL“, 
tzv. III. etapa Nábrežnej komu-
nikácie, by sa mali zrealizovať 
v roku 2015. „Vyzývame vo-
dičov, aby naďalej dbali na 
zvýšenú opatrnosť,“ uviedla 
Veronika Kmetóny Gazdová. 

Foto: 
Viktor Zamborský 

Vynovenú križovatku  
otvoria už v sobotu 

Konečne!

INZERCIA
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(msch) - Ako sme už minulý 
týždeň informovali, prešovskí 
lekári ako prví na Slovensku 
podali na riaditeľstvo výpoveď 
zo služieb. Prebehlo niekoľko 
rokovaní na úrovni lekárskych 
odborových zväzov, na minis-
terstve a aj priamo s vedením 
nemocnice. Nemocnica vyšla 
lekárom v ústrety. 

Dosiahli svoje
Ako informoval podpredseda 

LOZ a šéf prešovskej organizácie 
Michal Polician, v utorok popo-
ludní zasadal výbor LOZ. Násled-
ne sa konala schôdza členov LOZ, 
na ktorej odzneli informácie o 
výsledkoch piatkového rokova-
nia na ministerstve zdravotníc-
tva a pondelňajšieho rokovania s 
riaditeľstvom prešovskej nemoc-
nice. Tam sa rozhodlo, že lekári 
svoje výpovede stiahnu. 

Do pracovných zmlúv lekárov 
vedenie nemocnice zakompo-
nuje dodatky, ktoré im budú ga-
rantovať zvýšenie miezd na roky 
2014 a 2015 aj s platnými koefi-
cientmi. Vedenie nemocnice už 

minulý týždeň uviedlo, že je ich 
zámerom sa s lekármi dohodnúť. 
Minulý týždeň v pondelok súhlas 
zrušilo 160 lekárov. V prešovskej 
nemocnici pracuje 350 lekárov. 
Lekári, ktorí minulý týždeň pod-
písali výpovede zo služieb, ne-
súhlasili s prekročením týžden-
ného priemerného pracovného 
času nad 48 hodín a zároveň aj 
odvolali súhlas s nariaďovaním 
pracovnej pohotovosti a práce 
nadčas. 

Zmluvy sú individuálne, ne-
mocnica ich musí vypracovať pre 
každého lekára osobitne, preto 

to môže trvať týždeň aj dva. Od-
borári už majú v rukách aj vzory 
novej Dohody o zmene pracovnej 
zmluvy a Dohody o výkone práce 
nadčas, pracovnej pohotovosti a 
úprave rozvrhnutia pracovného 
času.

Výpoveď so službami vypo-
vedala minulý týždeň tretina 
lekárov. Okrem vyššie uvede-
ných podmienok doplnených 
do zmluvy ich uspokojilo aj to, 
že v budúcom roku by mali byť 
prijatí noví kolegovia. Na tých sa 
má tiež rozložiť časť pohotovost-
ných služieb.

Prešov ako vzor
Z rokovaní na pôde rezortu 

zdravotníctva vyplynulo, že ria-
ditelia aj ostatných nemocníc na 
Slovensku dostanú pokyn, aby 
pri uzatváraní nových dohôd po-
stupovali rovnako ako v Prešove. 
Pre vedenie prešovskej nemocni-
ce je teraz najdôležitejšie, že ne-
mocnica funguje a bude fungovať 
v bežnom režime a že nedôjde k 
žiadnym obmedzeniam. 

Ilustračné foto: 
Viktor Zamborský 

MUDr. Michal Polician
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Nie je vám ľahostajné, ako žijeme či ako sa u nás ša-
fári? Chcete zmenu k lepšiemu, krajšiemu, kultúrnejšie-
mu? Občianske oko je „okom“ všetkých Prešovčanov! 
Tvoríte ho práve vy, vašimi námetmi a podnetmi, ktoré 
nám zasielate do redakcie.

  (msch) - Mnoho Prešovčanov vy-
užíva miestnu skratku sa Sekčove. 
Chodník, ktorý vedie od kostola 
Krista Kráľa smerom na zastávku 
Pod Šalgovíkom je využívaný den-
nodenne. „Bývam pod kopcom, 
pracujem na kopci,“ smeje sa 
Sekčovčanka Marta Salašová. „Kaž-
dý deň teda prechádzam týmto 
chodníkom. Všimla som si až 

neskôr, že keď vyjdem hore kop-
com, chodník ústí rovno na ces-
tu. Priechod je až za zastávkou,“ 
vysvetlila situáciu Prešovčanka. 
K  spomínanému priechodu sa dá 
dostať len po ceste alebo po blate. 
Chodník v tomto úseku chýba. 

  Podľa nej nie je toto riešenie naj-
šťastnejším. „Keď sa rozhoduje, 

kde priechod pre chodcov bude 
umiestnený, prečo sa to nero-
bí s  troškou rozumu? Nech je to 
praktické hlavne pre ľudí,“ po-
sťažovala sa obyvateľka. „Už neraz 
som videla ako matky s kočiarom 
cez cestu rýchlo prebehujú. Jedi-
nou možnosťou totiž ako sa do-
stať na ten chodník alebo z neho 
je prebehovať cez cestu mimo 

priechod pre chodcov. Prosím 
preto kompetentných nech rie-
šia aj takéto záležitosti. Mať det-
ské ihriská je pekné, ale keď deti 
prejde auto, tak sa už z  nových 
preliezok radovať nebudú,“ pove-
dala pre Prešovský večerník Marta 
Salašová.

Foto: KM

Priechod pre chodcov chýba

Vyústenie chodníka bez priechodu pre chodcov. Priechod smerujúci na zastávku MHD.

„Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Projekt záujmového združenia 
žien MyMamy „Úplne od začiatku 

a samostatne“

Už samotný názov naznačuje filozofiu zámeru 
projektu, ktorým bolo pomôcť klientkám nášho 
združenie ako aj ostatným ženám, ktoré vycho-
vávajú svoje deti bez partnera, nájsť si uplatnenie 
na trhu práce. Od novembra 2012 sme sa snaži-
li asistovať týmto ženám zorientovať sa jednak 
v prípadných pracovných ponukách, tých vhod-
ných a výhodných pre ženy je však v okrese Pre-
šov pramálo, alebo im pomôcť s nápadom vytvoriť 
si svoje vlastné pracovné miesto, s vlastným pra-
covným režimom a s finančnou sebestačnosťou. 
Aj toto je uskutočniteľná cesta, ak zásahy inšti-
túcií s právomocami a legislatívy nekladú príliš 
veľa „polien pod nohy“ znemožňujúcich naplniť 

tento sen. Projekt a jeho aktivity boli pripravo-
vané ešte koncom roku 2010 a hodnotiaci proces 
predloženej žiadosti trval viac ako 12 mesiacov. 
Realizácia teda začala v úplne novom podnika-
teľskom prostredí, s mnohými obmedzeniami a 
prekážkami, ktoré sa u sociálne slabších skupín 
stávajú neprekonateľnými. Vytvorením Podnika-
teľského inkubátora pre ženy a Rodinného klubu 
( tzv. R-Klub) sme spustili podporný priestor pre 
všetky ženy, ktoré si chceli overiť svoje zručnos-
ti a schopnosti podnikať „na nečisto“. Spoločné 
stretnutia 2x mesačne v priestoroch ZZŽ MyMa-
my s úspešnými podnikateľkami, ich skúsenos-
ťami a ukážkami netradičných podnikateľských 
činností mali hlavne motivačný charakter, ktorý 
vytváral možnosť na prezentáciu a zdieľanie ná-
padov a získanie podpory pre potenciálne podni-
kateľky. Úlohou odborných poradkýň v projekte 
bolo bezplatné poskytovanie poradenských slu-
žieb pri riešení problémov súvisiacich hlavne so 
skĺbením pracovných a rodinných povinností. 
Rodinné problémy súviseli hlavne so zadĺžením 
domácností nevýhodnými úvermi, exekúciami 
a odkázanosťou rodiny len na jeden zdroj príjmu 
čo znamená nedostatkom vstupného kapitálu pre 

štart podnikania. Ženy, samoživiteľky, majú ob-
medzené možnosti v rozhodnutiach zamestnania 
sa, resp. podnikania, nakoľko starostlivosť o ne-
plnoleté deti si vyžaduje dlhšiu prítomnosť v do-
mácnosti počas dňa. Situácia sociálnej odkáza-
nosti znamená obvykle aj nedostatok pracovného 
priestoru, čo tiež obmedzuje možnosti podnika-
nia. Súčasné podmienky vytvárania chránenej 
dielne sú legislatívne „priateľské“ k zdravotne 
a mentálne znevýhodneným, ale čím ďalej tým 
viac sa ukazuje, že takýto typ pracoviska, resp. za-
mestnania by bolo vhodné vytvárať aj pre iné, nie 
len zdravotne znevýhodnené skupiny; sociálne 
znevýhodneným skupinám by pomohla prekonať 
bariéry pri naštartovaní samostatnej zárobkovej 
činnosti. V Podnikateľskom inkubátore pre ženy 
si našli účastníčky projektu priestor, kde rozvíjajú 
svoje podnikateľské ambície s podporou poradkýň 
a lektoriek Klubu podnikavých žien Prešov. Svo-
je produkty prvýkrát ponúkali v rámci podujatia 
Radničkine trhy v dňoch 10. a 11. októbra 2013. 
Záujem Prešovčanov účastníčky milo prekvapil 
a povzbudil v ich snahách o sebarealizáciu, uplat-
nenie sa a získanie finančnej nezávislosti. Tieto 
aktivity priniesli aj prijateľnú formu zbližovania 
sa detí s novým prostredím a novými ľuďmi. Ich 
stretnutia sú spontánne, priateľské a obohacujú-
ce aj vďaka animátorkám a dobrovoľníčkam z PU, 
Katedry sociálnej práce. 

Projekt a jeho aktivity končia už za chvíľu, vý-
sledky a výstupy sú pre ZZŽ MyMamy povzbude-
ním do ďalších aktivít pomáhajúcich zabezpečiť 
ich pokračovanie a udržateľnosť. 

Ing. Iveta Baranová, 
projektová manažérka

Prešov, 20.11.2013 
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(msch) - Už ste niečo také vi-
deli? Na sídlisku Sekčov, kde 
obyvatelia striehnu na každé 
jedno voľné miesto, si niekto 
postavil plechovú garáž. Tá 
zaberala akoby dve parkovacie 
miesta. Včera bola nelegálne 
postavená garáž ako prekážka 
na cestnej komunikácii od-
stránená.

Na nelegálnu garáž opakovane 
upozorňovali mesto aj mestskú 
políciu obyvatelia sídliska. 

Mestskí úradníci tvrdia, že maji-
teľa opakovane vyzývali na jej od-
stránenie, ale nereagoval. Plechovú 
garáž, ktorá bola pevne ukotvená 
do zeme skrutkami, demontovali 
a odviezli.

„Nikto by si nemal dovoliť 
blokovať miesto na verejnom 

parkovisku, kde sa parkovné ne-
platí. Počula som, že je to súdny 
úradník, ale to ho neoprávňuje, 
aby takto konal a my nemáme 
kde parkovať. Kedysi v minulos-
ti boli také skladacie garáže, ale 
potom ich zakázali,“ myslí si Ľu-
bica Grocká. Garáž tu stála niekoľ-
ko mesiacov. Polícii a ani obyva-
teľom sa však nepodarilo vypátrať 
jeho „staviteľa“. 

Nelegálnu stavbu začala riešiť už 
aj radnica. Rozhodla sa ju odstrá-
niť. „Uplatnili sme štátny cestný 
dozor nad pozemnými komu-
nikáciami a keďže nám nebolo 
zjavné, kto je vlastníkom gará-
že, tak sme verejnou vyhláškou 
vyzvali vlastníka na odstránenie 
tejto garáže s termínom do 10. 
júla 2013. Vlastník sa do tohto 
termínu neprihlásil. Ani teraz 

ho ešte nepoznáme, preto bol 
vydaný príkaz na odstránenie 
neoprávnene umiestnenej ga-
ráže,“ vysvetlila vedúca oddelenia 
dopravy, energetiky a životného 
prostredia Adriana Compeľová. 

Dozvedeli sme sa tiež, že vše-
obecne záväzné nariadenie z roku 
2008 neumožňuje, aby si niekto 
vyhradil parkovacie miesto s vý-
nimkou zdravotne ťažko postih-
nutých.
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Prešovský 
kilometer 
botu 5. októbra cyklistickú akciu 
Prešovský kilometer. Pozvaní sú 

nou baňou si budú môcť zajazdiť 

vozičkári. Na podujatie 

vá-Ilavská. Prezentácia sa začne 
potrvá do 10.30 h, štart 

Podujatie Prešovský kilometer 

krásnom 
to pričinila 

rajom Kollárom. Tím okolo Juraja 
Kollára robí všetko pre to, aby aj 
druhé pokračovanie dopadlo na 

Dovážať musíme
Situácia je momentálne taká, 

že na celom Slovensku je 41 tisíc 
prasníc a 630 tisíc ošípaných. To 
podľa predsedu Zväzu chovateľov 
ošípaných na Slovensku, Ondreja 
Imricha, pokrýva len 40 percent 
z celkovej spotreby bravčového 
mäsa Slovákmi. Z tohto počtu sa 
ešte takmer polovica vyváža. Do-
voz je teda nevyhnutný. „Ročne 
musíme na Slovensko doviezť 
približne 130 tisíc ton brav-
čového mäsa, aby sme vykryli 
dopyt. Z toho, čo dovezieme, 
je väčšia polovica mrazená, 
separáty. Nejde o jatočné po-
lovičky. Toto mäso sa spracuje 
so sójou, ochucovadlami, far-
bivami a väčšinou z toho sa 
vyrábajú skoro všetky mäkké 
výrobky. Nehovoríme o tých, 
čo majú vlastné bitúnky, ale 
o tých, ktorí mäso dovážajú,“
skonštatoval pre Prešovský ve-
černík. 

Aj Ondrej Imrich potvrdil, že 
dovážané mäso pochádza najmä 
z Poľska, Holandska, Dánska či 
Francúzska. Naše slovenské mäso 

je totiž cenou o niečo vyššie ako 
je európsky priemer. „Každý týž-
deň nahlasujeme ceny, ktoré 
sa určia za mäso u nás do Bru-
selu. Vždy sme o niečo drahší 
ako je ten európsky priemer. 
Cenu zrážajú práve krajiny zá-
padnej Európy, od ktorých my 
dovážame,“ dodal.

Zaujímal nás aj názor predse-
du Zväzu chovateľov ošípaných 
na Slovensku na farmárske ob-
chody. „Som rád tomu, že sa 
predaj z dvora rapídne zvy-
šuje. Ľudia si čoraz častejšie 
objednajú ošípanú. Tú si buď 
spracujú doma, alebo si to ob-
jednajú priamo u chovateľa.“ 

Malopodnikateľom by malo 
byť nápomocné aj ministerstvo. 
To pripravuje na nasledujúcich 6 
rokov výzvy určené práve na zve-
ľaďovanie bitúnkov a na podporu 
domáceho chovu. 

Ilustračné foto: V. Zamborský 

(pv) - O krásnej a sympatickej 
Prešovčanke Denise Pasečiako-
vej sme písali v našich novinách 
začiatkom októbra. Na svetovej 
súťaži Miss Tou¬rism Queen 
International 2013 v čínskom 
meste Wu-chan sa jej podarilo 
zaujať porotcov. Dvadsaťpäťroč-
ná Denisa s mierami 90 – 60 – 90 
a výškou 177 centimetrov zvíťa-
zila v kategórii Miss Bikini of the 
World 2013 – Najlepšia postava 
na svete pre rok 2013. Okrem 
toho sa jej podarilo zároveň zís-
kať titul prvej vicemiss najlepšie 
oblečenej delegátky a tiež obsa-
diť tretie miesto v súťaži talen-
tov, v ktorej predviedla tanec. Je 

to prvýkrát, čo na jednej svetovej 
súťaži získala slovenská repre-
zentantka až tri ocenenia

Ďalší úspech nedal na seba 
dlho čakať. Prešovčanka Deni-
sa Pasečiaková je momentálne 
v Thajsku, kde reprezentovala 
našu krajinu na súťaži Miss Grand 
International 2013. Spomedzi 85 
dievčat z celého sveta totiž zís-
kala titul II. vicemiss a zároveň 
sa stala najkrajšou Európankou. 
Na šarmantnú východniarku je 
pyšný aj Jozef Oklamčák, ktorý 
jej svojimi radami dopomohol 
k fantastickému úspechu.
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Zóna bez peňazí  
aj v neďalekom 
Veľkom Šariši

(pv) - Čo je to zóna bez peňazí? Vy sa zba-
víte pre vás zbytočností a zadarmo nakú-
pite niečo iné. Po prvýkrát sa táto výmena 
uskutoční aj vo Veľkom Šariši. Neformálna 
komunita Projekt Život organizuje opäť ce-
loslovenskú Zónu bez peňazí, ktorá sa usku-

toční 30. novembra v mnohých mestách na 
Slovensku súčasne.

Zóna bez peňazí podporuje medzi ľuďmi 
kolovanie a výmenu predmetov, ktoré už ne-
potrebujú, nechcú ich zničiť a mohli by po-
slúžiť niekomu inému. Príďte darovať veci, 
ktoré ste dostali, ale nepotrebujete, alebo 
ich vymeňte za také, ktoré sa vám páčia. 

Výmena bude prebiehať od 30. novembra 
od 11. h do 18. h v Kultúrno-informačnom 
centre.

Ilustračné foto: www

Veľký Šariš sa 
stále rozrastá

(pv) - Mesto Veľký Šariš sa 
tento rok poriadne rozrástlo. 
Prekročilo hranicu 5500 oby-
vateľov. Ešte stále má k dispo-
zícii aj pozemky na výstavbu či 
záhradku. Mesto sa prílevu no-
vých obyvateľov nebráni. Svedčí 
o tom aj zverejnený zámer od-
predaja pozemkov na podporu 
individuálnej bytovej výstavby 
rodinných domov. Konkrétne ide 
o lokalitu pri Čistiarni odpado-
vých vôd, ulica Južná, respektí-
ve budúca ulica Veterná. Cena 
za meter štvorcový vo Veľkom Šariši sa pohybuje 
okolo 30 eur. Ďalšie parcely sú aj v miestnej čas-
ti Kanaš a v lokalite Pod Hradom sú pozemky aj 

na záhradkárske účely. V budúcom roku by mesto 
dokonca chcelo začať s výstavbou ďalšej bytovky 
s nájomnými bytmi.

Ilustračné foto: www

(pv) - Obľubujete zimné športy? Sabinovčania 
už majú dôvod pre radosť. Už od polovice no-
vembra majú otvorené klzisko. Stačí si nabrúsiť 
korčule a oprášiť zabudnuté piruety. Ako sme sa 
dozvedeli, verejné korčuľovanie je v piatok, so-

botu a nedeľu od 13. h do 16. h. Cenník za služby 
a prevádzková doba na umelej ľadovej ploche.

Ilustračné foto: www

Zoznam 
registrovaných 

psov
(pv) - Mestský úrad v Sabino-

ve zverejňuje aktuálnu evidenciu 
registrovaných psov, držaných 
na území mesta. Tento zoznam 
obsahuje informáciu o adrese 
vlastníka alebo držiteľa psa, číslo 
evidenčnej známky, plemeno psa 
a adresu, kde sa pes nachádza. 
Takto chce mesto viesť majiteľov 
a držiteľov psov, ktorí nemajú 
psa prihláseného a neplatia za 
neho miestnu daň, aby ho zaevi-
dovali.

Zaevidovaný musí byť každý 
pes, ktorý je držaný na území 
mesta viac ako 90 dní. Každú 
zmenu skutočnosti a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie 
je držiteľ psa povinný písom-
ne nahlásiť do 30 dní od zme-
ny skutočnosti oddeleniu daní 
a poplatkov. Ak pes chovaný na 
území mesta a nie je nahlásený 
do evidencie psov, držiteľ psa sa 
dopúšťa priestupku, za ktorý mu 
môže byť uložená pokuta. 

Ilustračné foto: www
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Zaľúbili ste sa aj vy na prvý pohľad a teraz to 
neviete skončiť? Reč nie je o romantickej láske, 
ale o zberateľských vášňach. Aj tie sa totiž väč-
šinou začínajú úplne nevinne.

  „V  každej miestnosti v  byte 
musím mať kvety. Milujem ich. 
Ľudia si dokonca ku mne chod-
ievajú po rady. V posledných ro-
koch však zbieram nielen izbo-
vé kvety, ale aj kvetináče. Moja 
dobrá kamarátka mi ich dokon-
ca nosí až z  Rakúska. Sú nád-
herným bytovým doplnkom,“ 
prezradila o  svojej záľube Prešov-
čanka Valéria Kováčová.

  „Mám  črepníky v každej farbe, 
niektoré sú pre mňa vzácne aj 
preto, lebo sú ručne maľované. 
Asi zo päť mi dokonca vymaľo-
vala aj moja dcéra. Umelecké 
nadanie zdedila po manželovi. 
Ja sa radšej hrám s farbami v in-

teriéri,“ zasmiala sa sympatická 
šesťdesiatnička. 

  „Momentálne čakám na ďal-
šie prírastky. Veď viete, blížia 
sa predsa Vianoce. Môj manžel, 
keď vidí ďalší kvet či kvetináč, 
nie je práve najšťastnejší. Hovo-
rí, že máme doma prales, ale pre 
mňa je to balzam na dušu. Nie-
ktoré ženy nakupujú topánky či 
kabelky, ja kvety. Ale myslím si, 
že to ide aj s  vekom,“ povedala 
Valéria Kováčová. 

  Keď je vonku teplo, Prešovčanka 
trávi veľa času u dcéry. Tá má nový 
dom. „Starám sa jej o  skalky. 
Na začiatku tam bolo len pár 

kamienkov, teraz je to už nao-
zajstná nádhera,“ pýši sa Prešov-
čanka. 

  Mnoho žien chodí k pani Valérii 
aj po rady. „Bežne počúvam vetu, 
že u mňa doma sa kvetom ne-
darí. O rastlinky sa treba vedieť 
starať, to je pravda. Avšak zák-
ladom je milé slovo. Ak na nich 
škaredo pozeráte, dariť sa im 
nebude.“

  Podľa pani Valérie v každej izbe sa 
darí iným kvetom. „Do prekúre-
ných a svetlých bytov sú vhodné 
kaktusy, sukulenty, juka, ibištek 
čínsky, palma či dracéna. Prob-
lematické rohy a ich horšie sve-
telné podmienky neublížia ani 
dracéne, antúrii, lopatkovcu, 
brečtanu, filodendronu, cisusu 
a niektorým begóniám s okras-
nými listami,“ poradila našim či-
tateľom domáca kvetinárka. 

  Do kuchyne odporúča kvetinu 
Potos. Je to nenáročná rastlina, 
ktorá čistí vzduch od rôznych che-
mických látok. Kuchynské výpary 
jej neprekážajú. Môže sa plaziť, 
visieť alebo popínať.

  Podľa Valérie Kováčovej kvety 
patria aj do spálne. Ani nižšia tep-
lota nie je problém. Tá vyhovuje 
kvitnúcej kamélii, klívii, azalke, ta-
nierovke či primulke. Zeleno mô-
žete mať aj v  kúpelni. Vhodné sú 
vlhkomilné papraďorasty. 

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

Ku kvetom  
s láskou

(msch) - Ak ste milovníkmi kvetov, určite viete, že 
žiadne hnojivo a ani zalievanie raz týždenne neza-
ručí, že váš kvietok bude mať krásne zelené lístky 
a rozkvitnuté kvety. Podľa mnohých domácich „kve-
tinárok“ potrebuje práve milé slovo. O  vášni pani 
Valérie Kováčovej vedia všetci jej najbližší. 
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  (ľh) - Medzinárodný titul Ze-
lená škola patrí  aj dvom pre-
šovským materským školám! 
Šikovní učitelia a žiaci Mater-
skej školy na Budovateľskej  
a na Bajkalskej ulici totiž dl-
hodobo prispievajú k lepšie-
mu životnému prostrediu.

Znižujú vplyv školy  
na životné prostredie

  Titul Zelená škola získavajú 
školy, ktoré v posledných dvoch 
rokoch realizovali environmen-
tálnu výchovu a praktické aktivi-
ty s priamym zapojením žiakov. 
Ich cieľom bolo znížiť vplyv ško-
ly na životné prostredie a po-
núknuť zaujímavejšie a praktické 
formy výučby. Okrem Slovenska 
sa certifikát udeľuje v ďalších 
57 krajinách sveta. „Kvalita a 
nápaditosť aktivít našich škôl 
každoročne narastá. Naše ško-
ly poskytujú svojim žiakom 
viac možností učiť sa zážitkom 

a na základne vzájomnej spo-
lupráce tak meniť prostredie 
celej školy. A na to sme hrdí,“ 
hovorí manažérka programu Ze-
lená škola Miroslava Piláriková. 
Program Zelená škola od roku 
2004 pomáha aj slovenským ško-
lám realizovať environmentálnu 
výchovu prepojenú s praktický-
mi krokmi. 

Agenti v službách Zeme

  Slávnostnej certifikácie sa zú-
častnilo cez 250 zástupcov škôl, 
miest a obcí. Zúčastnení žiaci sa v 
rámci interaktívneho programu 
na chvíľu mohli stať aj „Agentmi 
v službách Zeme“. Zelená ško-
la je najväčší environmentálny 
program na svete. Zapojených je 

doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých 
kontinentov. Na Slovensku je  
v tomto školskom roku registro-
vaných 278 škôl. 

  Čo rozhodlo o cene pre Mater-
skú školu na Budovateľskej ulici  
v Prešove sa pokúsila priblížiť ko-
ordinátorka Eva Miklášová: „Jed-
notlivé akcie a aktivity, ktoré 
naša materská škola vykonáva, 
sa zaradili medzi tradíciu školy. 
Prinášajú škole rozvoj a kvalitu 
v tejto oblasti a „nútia“ školu 
neustále vymýšľať nové projek-
ty. Školský vzdelávací program 
máme rozšírený o enviro akti-
vity, postupujeme teda v súlade  
s ním. Vítame každú takúto ak-
tivitu, ktorá je prepracovaná, 
koncepčne koordinovaná, má 
nadväznosť na ďalšie vekové 
kategórie a je overená praxou 
v iných školách,“ povedala.

Foto: Viktor Zamborský

  (pv) - Elektronizácia vzde-
lávacieho systému regionál-
neho školstva dostala zelenú. 
Školy a ich žiaci sa môžu tešiť 
napríklad na tablety či inte-
raktívne tabule. 

 „Prostredníctvom moder-
ných digitálnych  a učebných 
pomôcok pre školy podporí-
me moderný vzdelávací pro-
ces v regionálnom školstve. 
Národný projekt bol podpí-
saný a prichádza fáza jeho 
realizácie na úrovni škôl,“ in-
formoval hovorca ministra škol-
stva Michal Kaliňák.

  Na tento špás sa minie viac 
ako 45 miliónov eur. „Zmluva 
na poskytnutie nenávratné-
ho finančného prostriedku 
zo štrukturálnych fondov vo 
výške viac ako 45,9 miliónov 
eur už bola podpísaná,“ spres-
nil hovorca. 

 Prostredníctvom Národného 
projektu budú školy vybavené 
digitálnymi učebnými pomôc-
kami a zároveň budú sprístup-
nené elektronické služby na 
tvorbu školských vzdelávacích 
programov a služba pre elek-
tronizáciu procesu školskej pri-
pravenosti pri prechode dieťaťa  
z materskej na základnú školu. 

  „Cieľom projektu je aj pre-
pojenie školského vzdelá-
vania s domácou prípravou 
žiakov za účasti rodičov a to 
sprístupnením digitálneho 
vzdelávacieho obsahu a ďal-
ších digitálnych pomôcok  
i materiálov. Preto ho pova-
žujem za ďalší zmysluplný 
krok, ktorým prinášame dô-
ležitú pridanú hodnotu do 
kvality výučby,“ zdôrazňuje 
minister školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republi-
ky Dušan Čaplovič. 

  V rámci tohto projektu bude 
školám okrem iného dodaných 
približne 22 tisíc tabletov a 
každej škole, ktorá splní krité-
riá na vyučovanie digitálnym 

spôsobom, minimálne jedna in-
teraktívna tabuľa. Projekt bude 
realizovaný do konca septem-
bra 2015. 

Ilustračné foto

V lavici s tabletom 

Prešovská škôlka získala medzinárodný titul: 
Deti sa stali agentmi v službách Zeme!



  Aj keď sa zdá, že Vianoce 
sú ešte ďaleko, je najvyšší 
čas, aby šikovné gazdinky 
začali premýšľať aj o  tom, 
čo pripravia na štedrovečer-
ný stôl, či akými chutnými 
dobrotami pohostia svojich 
najbližších. 

  Aj preto sme sa rozhodli, že 
vám budeme pravidelne pri-
nášať recepty pre inšpiráciu. 
Možno sa práve vy rozhod-
nete pripraviť si tradičné 
jedlá trochu inak.  Dnes za-
čneme kapustnicou, pretože 
v každom  meste, dedine, či 
dokonca dome ju na Viano-
ce pripravujú rôzne. 

Potrebujeme: 70 g údeného 
tofu, 1 cibuľa, 150 g kyslej ka-
pusty, 60 g ryže, 0,5 dcl oleja, 
bobkový list, hladkú múku, 1 
polievkovú lyžicu jogurtu, soľ, 
cesnak, sladkú papriku, vodu. 

Postup: Cibuľu opražíme na 
oleji, pridáme papriku, zale-

jeme vodou. Dáme variť ryžu 
a kyslú kapustu do mäkka, 
pridáme bobkový list. Pred 
dovarením rozšľaháme v jo-
gurte múku, zahustíme po-
lievku a pridáme na kocky 
nakrájané údené tofu. Do-
chutíme pretretým cesnakom 
a prevaríme.

Kapustnica s mäsom

Jucha s papcunom - mrvenicou

Kapustnica s údeným TOFU
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Vianočný špeciál
Potrebujeme: 500 g údeného 
mäsa, 300 g bravčového mäsa, 150 
g domácej klobásy, cibuľu, sušené 
huby, sušené slivky, mleté čierne  
a nové korenie, bobkový list, rascu, 
1 lyžicu pokrájanej údenej slaniny, 
mletú červenú papriku, majorán, 
cesnak, soľ. 

Postup: Údené a bravčové mäso 
vložíme do horúcej vody a uvaríme 
takmer domäkka. Potom pridáme 
pokrájanú kyslú kapustu, umyté 
huby, nadrobno pokrájanú cibu-
ľu, bobkový list, korenie, rascu, 
pretlačený cesnak. Neskôr vložíme 
umyté sušené slivky a dovaríme 

domäkka. Potom mäso pokrájame 
na kocky a vložíme späť do poliev-
ky. Slaninu pokrájanú nadrobno 
vyškvaríme, pridáme uvarenú klo-
básu pokrájanú na kolieska. Tro-

cha opražíme, zaprášime mletou 
červenou paprikou a vlejeme do 
kapustnice. Nakoniec pridáme roz-
mrvený majorán a dochutíme so-
ľou. Podávame s kyslou smotanou.

Potrebujeme: 100 g šošovice,  
10 g sušených húb, 40 g údenej 
slaniny, 150 g údenej klobásy, 
250 g kyslej kapusty, mletú rascu, 
bobkový list, 1 menšiu cibuľu,  
30 g hladkej múky, mletá červená 
paprika, mleté čierne korenie, soľ. 

Postup: Vopred namočenú šo-
šovicu a sušené huby uvaríme 
spolu s rascou a bobkovým lis-

tom takmer domäkka. Pridá-
me nakrájanú kyslú kapustu  
a dovaríme. Údenú slaninu nakrá-
jame na malé kocky, rozškvaríme, 
pridáme nadrobno nasekanú ci-
buľu, speníme, zaprášime múkou 
a opražíme. Odstavíme, primieša-
me mletú červenú papriku a vle-
jeme do polievky. Nakoniec osolí-
me, okoreníme, pridáme klobásu 
a povaríme ešte 15 až 20 minút.

Potrebujeme: 1,5 l kapustovej 
vody, 3 väčšie zemiaky, huby, klo-
básu 

Postup: Do vody z kyslej kapusty 
dáme variť klobásu, zemiaky po-
krájané na kocky, huby. Až je všet-
ko uvarené, urobíme si zásmažku 
z masti alebo oleja, 50 g masti, 2 
lyžice hladkej múky, 2 strúčiky 
cesnaku, ktorý na drobno poseká-
me, rasca a červená paprika. Po-
pražíme do ružova, zalejeme stu-
denou vodou, aby sa nezrazila, až 

začne vrieť zalejeme do polievky. 
Necháme spolu zavrieť asi minú-
tu a odstavíme. 

Na Papcun potrebujeme: 250g 
hrubej múky, soľ, 1 vajce. 

Postup: Na doske pripravíme 
tuhé cesto, ktoré potom nastrú-
hame na strúhadle. Papcun - mr-
venicu zavaríme osobitne vo vria-
cej vode. Do polievky si každý dá 
podľa potreby či chce riedku alebo 
hustú polievku.

Kapustnica so šošovicou, 
hubami a klobásou



Aké sú výhody krajo-
vých odrôd? V  dáv-
nej  minulosti  vyrastali 

v našich  podmienkach,  čiže  sú 
prispôsobené  pre  pestovanie, 
zvykli  si  na  dané  pôdno –  kli-
matické prostredie. V ovocných 
škôlkach ich síce už nemnožia, 
ale  záhradkári  sa  ich  snažia 
vrúbľovaním  a  očkovaním  za-
chovávať pre ďalšie generácie.

Kedy z krajových odrôd 
odoberáme vrúble? 
Vrúble  na  štepenie  be-

rieme vždy ešte pred príchodom 
mrazov, najlepšie v mesiaci de-
cember, keď výhonky sú už dob-
re  vyzreté.  Vrúble  po  odobratí 
zo  stromov  označíme  menov-
kou a do začiatku  štepenia  ich 
uchovávame vonku v pôde tak, 
aby 2/3 z vrúbľa vyčnievali nad 
povrchom  v  pôdy.  Takto  odlo-
žené  vrúble  môžeme  používať 
na  štepenie  aj  za  kôru,  keď  sa 
kôra  v  mesiacoch  apríl  –  máj 
veľmi dobre oddeľuje aj pri pre-
štepovaní hrubších konárov.

Kedy so štepením môže-
me začať? Veľmi  dobrá 
ujateľnosť pri jabloniach 

je počas vrúbľovania v zimných 
mesiacoch december – február, 

veľké,  s  hrdzavočervenou  šup-
kou.  Dužina  je  zlatožltá,  šťav-
natá, príjemnej chuti. V sklado-
vacích  priestoroch  dlho  vydrží. 
Parmena  zlatá  zimná  reneta  sa 
pestuje už od roku 1780. Základ-
ná  farba  plodov  je  zlatožltá,  na 
slnečnej  strane má mierne  roz-
liate červené líčko. Chuť plodov 
je  typický  renetovitá,  korenistá 
a  aromatická.  Z  ďalších  odrôd 
sa v našich podmienkach dobre 
darí  odrodám  ako  je  Jadernička 
moravská, Krasokvet žltý, Kardi-
nál, Solivarské úšľachtilé, Coxo-
vá reneta a pod.

Kde krajové odrody na 
vrúbľovanie môžeme 
získať? Rastú  najmä 

v  starších  záhradách,  z  ktorých 
sa snažíme získať kvalitné vrúb-

keď  používame  štepenie  v  ruke. 
To znamená, že na podpníky, kto-
ré  sme  vykopali  v  jeseni  a  odlo-
žili do pivníc, môžeme vrúbľovať 
spojkovacím  rezom.  Úspešnosť 
ujatia  je vždy vyššia, keď hrúbka 
podpníka  je  rovnaká  s  hrúbkou 
vrúbľa.  Ak  máme  vrúble  s  men-
ším priemerom, pri štepení vrúb-
ľa s podpníkom sa musí vzájomne 
kryť jedna strana, aby bola ujateľ-
nosť úspešná. 

Ktoré staršie odrody jabĺk 
na vrúbľovanie používa-
me? Každý  záhradkár má 

vždy svoje obľúbené odrody naj-
mä pre svoju typickú chuť, vôňu, 
šťavnatosť  a  ďalšie  vlastnosti. 
Podľa  toho  sa  snažíme  vybrať 
a  ďalej  rozmnožovať  pôvodnú 
odrodu. Veľmi obľúbená je najmä 
staršia odroda jabĺk Nonetit, ale-
bo mnohí ju poznajú pod názvom 
Matkino.  Je  to  jesenno  -  zimná 
odroda.  Základná  farba  plodov 
je  žltá,  červeň  tmavá  až  hnedá. 
Plody majú mierne mastnú šupku 
a  sú pomerne dobre odolné voči 
chrastavistosti  a  hubovým  cho-
robám. Plody  sú  sladkej,  jemnej, 
korenistej  a  aromatickej  chuti. 
Odroda  Boscoopské  červené  vy-
tvára na plánkových podpníkoch 
veľké  rozložité koruny. Rodí  veľ-
mi  bohato,  ovocie  je  vyrovnané, 

le.  Mohutné  stromy  sú  našte-
pené na plánkach, preto odber 
vrúbľov  je  značne  obťažný. 
Tieto stromy sa snažíme rezom 
znížiť a na vrúbľovanie používať 
nové,  dostatočne  silné  výhon-
ky.  Odobraté  vrúble  štepíme 
na slabšie rastúce podpníky, na 
ktorých nám naštepené odrody 
prinášajú skoré úrody. 

Ktoré staršie krajové od-
rody hrušiek pestuje-
me? Odroda Kongresov-

ka  je vyhľadávanou maslovkou 
nielen  pre  veľkosť  plodov,  ale 
najmä pre jej chuťové vlastnos-
ti.  Je  to  jesenná  odroda,  veľmi 
pekne  vyfarbená,  jemnej  mas-
lovej chuti. Hruška Drouardova 
je  zimná  odroda  so  zelenými 
plodmi, ktoré majú veľmi dob-
rú skladovateľnosť a konzumne 
dozrievajú  v mesiacoch  január 
– marec. Odroda Koporečka má 
menšie plody, pekne vyfarbené 
veľmi  dobrej  chuti. Nižšie  tva-
ry  stromov  sa  snažíme  získať 
tak,  že  odobraté  vrúble  štepí-
me na slabšie rastúce hruškové 
podpníky a na dulový podpník. 
Takto získané stromčeky môže-
me  pestovať  ako  voľne  rastúci 
zákrpok,  alebo  ich  pestujeme 
v tvare štíhleho vretena. 
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/1302048/ Prenajmem 3-izbový byt v pod-
kroví rodinného domu (Jesenského ulica). 
Všetko samostatné. Info: 0905 558 284

/1301441/ Predám plastové okno biele, 1300 
x 1300 mm, otváravo - sklopné pravé, jedno-
krídlové. T. č. 0903 82 94 85

/1302047/ Predám platný TP + ŠPZ na prí-
vesný vozík. Cena 120 eur. T. č. 0905 558 
284

/1302006/ Ste depresívny, netušíte príčinu 
svojej podráženosti a disharmónie? Trápi 
Vás nefunkčný vzťah s partnerom alebo zlé 
vzťahy s príbuznými, kolegami, susedmi...? 
Ponúkam Vám pomoc formou vzťahovej 
osobnostnej terapie. Pomocou tejto terapie 
nájdete vnútornú rovnováhu a pochopíte
príčinu svojej nespokojnosti. Objednávky na 
t. č. 0918 595 000, www.jungovaterapia.sk

/1302039/ Potrebuješ pomôcť s angličtinou? 
Zavolaj. T. č. 0907 919 436

/1302015/ Stravovacia spoločnosť prijme 
kuchára - kuchárku, pomocnú silu do ku-
chyne. Volajte po 13. hodine na t. č. 0918 
338 586

/1302020/ Predám MAZDU 323 F, r. v. 1999, 
vo veľmi dobrom stave, klimatizácia, el. otv. 
okien a dverí, plus zimné pneumatiky na 
diskoch, STK do 2015. T. č. 0905 608 321

/1302016/ Som biely mág profesionál, špe-
cializujem sa na odstránenie aj veľmi silnej 
kliadby porobenia, urobím úplnú ochranu 
pred útokmi čiernej mágie, ktorá škodí Vám, 
rodine aj v podnikaní. Poriadam semináre 
premeny + vzťahy a ochrana v podnikaní, 
kurz liečenia energiou tiamsy. T. č. 0908 513 
263

/1302031/ Prenajmem 1-izbový byt, zaria-
dený, na Ul. Matice slovenskej 24, Prešov. 
T. č. 0908 578 054

/1201773/ Prenajmem priestory v cen-
tre Prešova na Hlavnej ul. v dvorovej časti 
(pasáž obchodov), na prízemí o výmere 40 
m2, na 1. NP o výmere 70 m2. Vhodné ako 
obchodné priestory a kancelárie, bývanie. 
Cena dohodou. Kontakt: 0905 967 886, 
sokratesko007@gmail.com

/1301964/ Za veľmi výhodných podmienok 
prenajmem zariadenú a zabehnutú reš-
tauráciu a pizzériu Mamila na Sídlisku III 
v Prešove. T. č. 0918 639 229

/1302023/ Ponúkame do prenájmu 1-izbový 
byt vhodný aj pre kancelárie, 40 m2 na Le-
vočskej ulici. Dáme do prenájmu obchodné 
priestory na Masarykovej ulici o rozlohe 
160 m2. T. č. 0908 803 088

/1302032/ Dlhodobo prenajmem 2,5-izbový 
nezariadený byt na Dubovej ulici na Sek-
čove. Nové okná, sporák, kuch. linka. Cena 
300 eur. T. č. 0907 659 797

/1302038/ SOŠ obchodu a služieb Prešov dá 
do prenájmu stredisko odbornej prípravy 
Sladký sen na Čapajevovej ulici 22, Prešov. 
Informácie na webe Prešovského samo-
správneho kraja alebo na t. č. 051/77 10 864 
- pani Machalová.

/1302040/ Prenajmem slnečný, zateplený, 
zariadený, 2-izbový byt s balkónom na Ulici 
Matice slovenskej v Prešove. Len pre nefaj-
čiarov. Ihneď. T. č. 0907 123 075

Príjem inzercie

Zavrel si oči a chcelo sa Ti spať. Sám si 
však nevedel, čo to má znamenať. Srdce 
unavené prestalo biť, nebolo lieku, aby si 
mohol žiť.

V hlbokom zármutku oznamujeme 
všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, že nás opustil môj drahý 
a milovaný manžel, otec, dedko

Ing. Rudolf 
JANČIK

dňa 17. 11. 2013 
vo veku 

81 rokov. 

S naším drahým zosnulým sa rozlúčime 
20. 11. 2013 o 12. h

v Dome smútku v Prešove.

Si stále v našich srdciach.

Smútiaca rodina
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Peter Pavlík, 60 r., 11. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Jozef Kastelovič, 87 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Anna Balogová, 70 r., 14. h,
Dom smútku hlavný cintorín PrešovV  ktorom období staršie 
stromy presádzame? 
Pokiaľ počasie dovolí, 

snažíme sa tieto stromy pre-
sádzať najmä na jeseň a v zim-
ných mesiacoch, aby na jar mali 
možnosť čím skôr zakoreniť 
a  pokračovať v  raste. Pri ich 
vykopávaní postupujeme tak, 
aby sme čo najviac chránili ko-
reňový systém, najmä mladé 
vlásočnice, ktoré z  pôdy čer-
pajú živiny. Z rýľom obkopeme 
strom aspoň jeden meter od 
kmeňa a  postupne presekáva-
me hrubšie korene zo všetkých 
strán a  opatrne strom podko-
peme. Snažíme sa ho vybrať 
tak, aby na koreňoch ostala aj 
časť zeminy, čím sa ujateľnosť 
stromov zvyšuje. Udržať ze-
minu na koreňoch pomáha aj  
mierne namrznutá pôda, ktorá 
udržuje pôdu okolo koreňov 
drevín.

Ako upravujeme ko-
runu presádzaného 
stromu? Presádzaním 

stromov ponechávame korene 
v pôde. Tie, ktoré ostanú na vy-
kopanom strome, nedokážu zá-
sobovať živinami celú, neporu-
šenú nadzemnú časť ovocných 

tu s  vlásočnicami, 
pretože sa korienky 
spália a  strom zahy-
nie. Pri zasypávaní 
zeminou so stromom 
mierne natriasame, 
aby sa ornica dosta-
la pomedzi korene 
a súčasne okolo kme-
ňa pôdu prišľapuje-
me. Po dôkladnom 
zasypaní nesmieme 
zabudnúť na závlahu, 
to znamená, že stro-
my zalejeme vodou 
podľa vzrastnosti 
presádzaného stro-
mu v  množstve 20 
– 30 l vody na jeden 
strom. Ak voda vsiak-
ne, ku kmeňom opäť 
nahrnieme zeminu, 
aby sa vlaha udržo-
vala v pôde.

Ako chránime 
p r e s á d z a -
né stromy pred zimou 

a mrazmi? Pred príchodom mra-
zov pôdu ku kmeňom nahrnieme 
a na pôdu rozložíme čečinu, kto-
rá chráni koreňovú sústavu pred 
namrznutím. Citlivejšie druhy 
môžeme opatrne obaliť vrecovi-
nou či papierom tak, aby ovocný 

a okrasných drevín, preto korunu 
stromov na jar musíme hlboko 
skrátiť, ináč sa nám presádza-
né stromy neujmú, čiže vyrašia, 
vytvoria  listy a  strom zaschne. 
Podobne upravujeme aj presá-
dzame tuje, cyprušteky a  ďalšie 
ihličnaté dreviny tak, že im na jar 
nadzemnú časť o tretinu až polo-
vicu skrátime, čím ich podporíme 
v dobrom zakoreňovaní a pokra-
čovaní v raste.

Ako pripravujeme jamy, 
do ktorých vzrastlé 
stromy sadíme? Vždy 

vykopeme hlbšie a  širšie jamy, 
ako je koreňový bal presádza-
ného stromu, aby sme podporili 
rast koreňovej sústavy v  kvalit-
nej zemine. Jamy majú byť hlbo-
ké aspoň 50 – 80 cm a široké 100 
– 150 cm, do ktorých nikdy ne-
dávame čerstvý maštaľný hnoj, 
ale do jám navozíme kvalitnú 
ornicu, v  ktorej sme predtým 
pestovali záhradné  plodiny. Or-
nicu môžeme vylepšiť rašelinou 
alebo  dobre vyzretým kompo-
stom. Do jám môžeme opatrne 
rozhodiť pomalšie pôsobiace 
hnojivá, ktoré bude koreňová sú-
stava stromov postupne prijímať 
v  ďalších rokoch. Priemyselné 

hnojivá sa nesmú 
dostať do kontak-

strom mal dostatok vzduchu. 
Ihličnany aj počas zimy vypa-
rujú vodu, takže počas suchých 
zím pôdu pod ihličnanmi zav-
lažujeme, pretože nedostatok 
vlahy v  zimných mesiacoch 
je častou príčinou uschnutia 
a odumretia ihličnatých drevín.

Fígle, finty a triky

Presádzanie vzrastlých stromov

 Mäso z hydiny bude šťavnatejšie, ako ho 
pred pečením pokvapkáte citrónovou šťavou.

 Skôr než začnete mäso krájať, vždy si 
všimnite, ako smerujú vlákna. Krájajte ich 
naprieč, čím narušíte dlhé vlákna a mäso sa 
bude lepšie jesť.

 Tvrdé mäso rýchlejšie zmäkne, ak k nemu 
pridáme trochu octu.

 Slanina (cesnak, párok) ľahko vnikne do 
mäsa, ak ho budete špikovať v smere vlákien. 
Pri krájaní naprieč vláknami zostanú v mäse 
biele štvorčeky slaniny.

 Ak chcete pripraviť minútky, potrite 
mäso pred opekaním zmesou paradajkového 
pretlaku a worcesterskej omáčky a pomere 
1:1.

 Pri dusení  a pečení   mäso  a hydinu pod-
lievajte pivom, získate lahodnejšiu chuť.

 Vajcia pri varení neprasknú, keď ich na tu-
pom konci prepichneme tenkou ihlou.

INZERCIA
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Medicína na kašeľ
Zaručená  na  od-

hlienenie,  prírod-
ná,  účinná  pri  kaž-
dej  väčšej  nádche. 
Potrebujeme  len 
jedno  vrecúško  su-
šeného  tymiánu  (8 
–  9  gramov),  mô-
žeme použiť aj čer-
stvý,  200  g  cukru, 
250 ml vody. 

POSTUP PRÍPRAVY
Vodu s cukrom varíme na miernom ohni 

20 minút, potom odstavíme. Pridáme celé 
vrecúško tymiánu a necháme lúhovať do 
vychladnutia. Potom scedíme a po lyžič-
kách užívame päťkrát denne. Uschovávame 
v sklenenej fľaštičke. Medicína vydrží dlho. 
Skladujeme pri izbovej teplote. 



/1302020/ Predám MAZDU 323 F, r. v. 1999, vo 
veľmi dobrom stave, klimatizácia, el. otv. okien 
a dverí, plus zimné pneumatiky na diskoch, 
STK do 2015. T. č. 0905 608 321

/1302043/ Predám Renault Thalia 1,2 16 V, rok 
výroby 2007, STK máj 2015, strieborná metalí-
za, centrál zamyk., el. okná, 2 airbagy, klíma, 
ABS, ŤZ, veľmi dobrý techn. stav. T. č. 0915 904 
063

/1302050/ Kto podaruje funkčnú mikrovlnku? 
T. č. 0903 82 94 85

/1201773/ Prenajmem priestory v centre Pre-
šova na Hlavnej ul. v dvorovej časti (pasáž 
obchodov), na prízemí o výmere 40 m2, na 1. 
NP o výmere 70 m2. Vhodné ako obchodné 
priestory a kancelárie, bývanie. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 967 886, sokratesko007@gmail.
com

/1301964/ Za veľmi výhodných podmienok 
prenajmem zariadenú a zabehnutú reštauráciu 
a pizzériu Mamila na Sídlisku III v Prešove. T. 
č. 0918 639 229

/1302032/ Dlhodobo prenajmem 2,5-izbový 
nezariadený byt na Dubovej ulici na Sekčove. 
Nové okná, sporák, kuch. linka. Cena 300 eur. 
T. č. 0907 659 797

/1302038/ SOŠ obchodu a služieb Prešov dá do 
prenájmu stredisko odbornej prípravy Sladký 
sen na Čapajevovej ulici 22, Prešov. Informá-
cie na webe Prešovského samosprávneho kraja 
alebo na t. č. 051/77 10 864 - pani Machalová.

/1302040/ Prenajmem slnečný, zateplený, za-
riadený, 2-izbový byt s balkónom na Ulici Ma-
tice slovenskej v Prešove. Len pre nefajčiarov. 
Ihneď. T. č. 0907 123 075

/1302048/ Prenajmem 3-izbový byt v pod-
kroví rodinného domu (Jesenského ulica). 
Všetko samostatné. Info: 0905 558 284

/1302057/ Prenajmem garáž na Prostejovskej 
ulici. T. č. 0904 071 113, volajte po 17. hodine.

/1302061/ Dám do prenájmu kompletne zaria-
dený 3-izbový byt na Ulici M. Benku (pri Opá-
le). Byt je voľný. Cena za prenájom je 350 eur + 
energie. T. č. 0907 908 511

/1301441/ Predám plastové okno biele, 1300 x 
1300 mm, otváravo - sklopné pravé, jednokríd-
lové. T. č. 0903 82 94 85

/1302047/ Predám platný TP + ŠPZ na prívesný 
vozík. Cena 120 eur. T. č. 0905 558 284

/1302006/ Ste depresívny, netušíte príčinu 
svojej podráženosti a disharmónie? Trápi Vás 
nefunkčný vzťah s partnerom alebo zlé vzťahy 
s príbuznými, kolegami, susedmi...? Ponúkam 
Vám pomoc formou vzťahovej osobnostnej te-
rapie. Pomocou tejto terapie nájdete vnútornú 
rovnováhu a pochopíte príčinu svojej nespo-
kojnosti. Objednávky na t. č. 0918 595 000, 
www.jungovaterapia.sk

/1302015/ Stravovacia spoločnosť prijme ku-
chára - kuchárku, pomocnú silu do kuchyne. 
Volajte po 13. hodine na t. č. 0918 338 586

/1302062/ Hľadám čašníčku do penziónu v Pre-
šove, informácie na t. č. 0915 908 102

Príjem inzercie
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Pokračujeme v našej rubrike, v ktorej vám pri-
nášame novinky z hudobného sveta a vy môžete 
vyhrať zaujímavé cédečká. Podmienkou je, aby 
ste nám vždy najneskôr do nasledujúcej stredy 
doručili odpovede na dve uverejnené otázky. 
Výherca, ktorého meno uverejníme vo štvrtok, 
získa cédečko podľa vlastného výberu z našej 
ponuky. Tento týždeň to je Pavel Závacký, A. 
Hlinku 503/30, Veľký Šariš. Srdečne blahoželá-
me. Cenu si môže prevziať v našej redakcii po 
preukázaní sa dokladom totožnosti. Ak tak neu-
robí do troch týždňov, výhra mu prepadá. 

Eminem 
- The 

Marshall 
Mathers 

LP 2

Najúspešnejšie belošský rapper sa po experi-
mentálnom projekte Bad Meets Evil a produ-
kovaní posledných Slaughterhouse vracia na 
scénu, aby sa rapom ôsmykrát pokúsil dať svoj   
život dohromady a hip hopu vrátil jeho pôvodný 
zmysel. A aj tentoraz má srdce na dlani a v puse 
guľomet. Prečo sa ale doska volá „The Marshall 
Mathers LP 2“? Za všetko môže Rick Rubin. Muž 
z prítmia, ktorý stál za nahrávkami takých mien 
ako Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, System 
Of A Down, ale aj Beastie Boys alebo Public 
Enemy, je známy pre svoj   roky opakovaný prí-
stup k producentskej práci - snáď s každým in-
terpretom sa snaží vrátiť ho do jeho začiatkov, 
prinútiť ho, aby si spomenul na svoje vlastné 
korene a tie potom skombinoval s doterajšími 
skúsenosťami. A rovnakú metodiku použil aj u 
Eminema. Na novom cédečku nájdete skladby 
ako Bad Guy, Parking Lot (Skit), Rhyme Or Rea-
son, So Much Better, Survival, Legacy, Rap God, 
Brainless či The Monster (feat. Rihanna). 

Súťažné otázky:
1. Ako sa volá nové cédeč-
ko Eminema? 

2. Kto bol producentom? 

Súťaž o cédečko 
podľa 

vlastného 
výberu

Touto cestou ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym a priateľom za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary 

pri poslednej rozlúčke s naším drahým 
zosnulým

Ing. Rudolfom 
JANČIKOM.

Smútiaca rodina

Dnes, 21. 11. 2013, uplynulo 40 rokov, 
čo nás náhle opustil náš otec, svokor, 

dedko

Štefan PAĽUV
z Prešova - Solivaru.

O spomienku a modlitbu 
prosia deti 

a vnúčatá s rodinami.



06.00 Miesto činu. Prezradený a preda-
ný  07.35 Magnum 08.30 Simpsonovci 
09.00 Simpsonovci 09.30 Futurama 
10.00 Vražedné čísla 10.50 Vražedné 
čísla 11.45 Profesionáli 12.40 Slnečno, 
sem-tam vraždy 13.40 Chicago. Zákon 
ulice 14.35 Kutyil s.r.o. 15.45 Simpso-
novci 16.15 Simpsonovci 16.45 Panelák 
17.50 Kosti 18.50 Profesionáli 19.45 Na-
kupuje vám to 20.00 Krimi 20.30 C.S.I.. 
Kriminálka Las Vegas 21.25 C.S.I.. Kri-
minálka Las Vegas 22.25 Hawaii 5.0 
23.20 Walking Dead 00.20 Zákon gangu 
01.15 Navarro  

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy 
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 
10.30 Správy 11.00 Správy 11.30 Do-
kument 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 
12.45 Biznis 13.00 Správy 13.30 Správy 
13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy 
14.30 Dokument 15.00 Správy 15.30 
Správy 15.40 Ekonomika a šport 16.00 
Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 Labyrint 
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 
18.30 Hlavné správy 18.55 Šport 19.00 
Počasie 19.05 Ekonomika 19.30 Sprá-
vy 19.50 Téma dňa 20.30 Správy 20.45 
Motoring 21.00 24 hodín vo svete 21.30 
Analýzy a trendy 22.00 Žurnál 22.30 
Šport+ 22.45 Golf 23.00 Správy 00.00 24 
hodín vo svete 00.30 Žurnál 

07.15 Vraždy v Kitzbüheli 08.30 Alf 
09.15 To je vražda, napísala 10.15 Po-
lícia Hamburg 11.15 Láska navzdory 
osudu 13.20 Walker, Texas Ranger 14.20 
Doktor z hôr. Nové príbehy 15.20 Žena 
zákona 17.40 Popoludňajšie správy 
18.00 Prostřeno! 18.55 Správy FTV Pri-
ma 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke 
správy 19.55 VIP správy 20.15 VyVole-
ní - Výzva 21.35 Križovatky života 22.40 
Rizzoli & Isles. Vraždy na pitevni 23.40 
Myšlienky zločinca 00.40 Slnečno, 
miestami vraždy 

05.59 Raňajky s Novou 08.55 Ulica 09.45 
Gympl s (r) učením obmedzeným 11.00 
Dva a pol chlapa 11.25 Průměrňákovi 
11.50 Tescoma s chuťou 12.00 Obed-
ňajšia Televízne noviny 12.30 Návrat 
komisára Rexa 13.30 Odložený prípad 
14.25 Dr. House 15.25 Ordinácia v ružo-
vej záhrade 16.30 dva a pol chlapa 17.00 
Popoludňajšie televízne noviny 17.35 
Mentalista 18.30 Ulica 19.30 televízne 
noviny 20.20 Ordinácia v ružovej zá-
hrade 2 21.30 TRESK! 22.05 Kriminál-
ka Miami 23.00 Vražda v Bielom dome 
01.00 Nikita 01.45 Novashopping 

Dva a pol chlapa 16.00 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 17.00 PRVÉ Televízne 
noviny 17.25 Reflex 17.50 Chlapi neplačú 
19.00 Televízne noviny 20.00 Športové no-
viny 20.15 Počasie 20.30 Búrlivé víno 21.40 
Farma 23.00 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad  00.00 Kobra 11 00.50 Bez stopy 01.35 
Dr. House 

06.20 Rebeli 07.10 Túžba tela 08.20 Sudky-
ňa Hatchettová 08.45 Veštiareň 09.45 Perla 
Orientu 10.50 Sila 12.00 V objatí hodvábu 
12.50 Slzy Bosporu 14.00 V siedmom nebi 
15.00 Nespútaný anjel 16.00 Vojna Monte-
ovcov 17.00 Vojna Monteovcov 18.00 Pria-
telia 19.00 Frasier 19.30 Bez servítky 20.30 
Bostonské vraždy 21.40 Sila 22.30 Perla 
Orientu 23.40 Tudorovci. Sex, moc a intri-
gy  00.45 Sex v meste 01.15 Priatelia 02.00 
Frasier 02.20 Adela show 02.50 Tudorovci. 
Sex, moc a intrigy 

06.45 Akčná výhra 08.15 Walker, texaský 
ranger 09.00 112 09.25 Komisár Rex 10.35 
Zločiny na mori 11.30 Zločiny na mori  
12.25 Walker, texaský ranger 13.15 V mene 
zákona 13.45 112 14.10 Teória veľkého 
tresku 15.10 Star Trek - Nová generácia 
16.10 Komisár Rex 17.10 Kobra 11 18.05 
Walker, texaský ranger 19.00 Teória veľké-
ho tresku 19.50 Dva a pol chlapa 20.10 Top 
Gun 22.30 Fringe 23.25 Votrelci 00.10 Špor-
tové noviny 00.25 Top Gun 02.10 Fringe 
02.55 Votrelci 03.35 Zločiny na mori  

06.25 Smiechoty 06.50 Taká obyčajná ro-
dinka 07.10 Taká obyčajná rodinka 07.30 
Ženatý so záväzkami  07.55 Crazy TV 08.40 
Roseanne 09.05 Roseanne 09.30 Rodina 
Addamsovcov 10.00 Rodina Addamsovcov 
10.35 A tento poznáte? 11.00 Aj múdry 
schybí 12.05 Roseanne 12.25 Roseanne 
12.45 Taká obyčajná rodinka 13.20 Taká 
obyčajná rodinka 13.55 Smiechoty 14.35 
Crazy TV 15.20 Ženatý so záväzkami 15.45 
Partička 17.00 Rodina Addamsovcov 17.30 
Rodina Addamsovcov 18.00 Roseanne 
18.30 Roseanne 19.00 Crazy TV 20.10 Ro-
dina Addamsovcov 20.40 Rodina Addam-
sovcov 21.15 Partička 22.35 Tele Tele 23.40 
Community 00.05 Fooománia 

07.10 Nakupuje vám to 07.25 Súdna sieň 
08.25 Súdna sieň 09.30 Panelák 10.50 Pod 
povrchom 12.00 Noviny o 12.00 12.30 Kos-
ti  13.30 Kosti 14.30 Vtierka Castle 15.40 
Nakupuje vám to 15.55 Páli vám to? 17.00 
Noviny o 17.00 17.50 Súdna sieň 19.00 Veľké 
noviny TV JOJ 20.00 Šport 20.15 Najlepšie 
počasie 20.20 Panelák 21.40 Air Force Two. 
V rukách rebelov 23.30 Vyvolení - Dom 
snov 01.00 Gigolovia III 02.05 Kosti 03.05 
Hawaii 5.0 

06.35 Podvodníci v akcii 07.05 Medicopter 
117 07.50 Správy RTVS 08.40 Góly - body - 
sekundy 08.50 Počasie 09.00 Sila lásky 09.50 
Asijina voľba 10.50 Duel 11.15 5 proti 5 12.00 
Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.45 Po-
stav dom, zasaď strom 14.20 Tajomstvo mo-
jej kuchyne 15.10 Asijina voľba 16.00 Správy 
RTVS 16.20 Geo report 17.10 Podvodníci v 
akcii 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Sprá-
vy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 
Počasie 20.20 Kriminálka Staré Mesto 21.15 
Reportéri 21.40 Wallander 23.10 Medicopter 
117 00.00 Najväčšie kriminálne prípady Slo-
venska 00.25 Najväčšie kriminálne prípady 
Slovenska 00.55 Dámsky klub 

07.10 Správy - Hírek 07.20 Správy RTVS z re-
giónov 07.30 Správy a komentáre 08.00 Živá 
panoráma 08.30 Pre materské školy 08.55 
Pesničky z Hviezdičky 09.10 Bienále ilustrá-
cií Bratislava 2013 09.25 Krásna Ves - perla 
Podhoria 09.50 Súčasné bývanie 10.20 A3UM 
10.50 Maďarský magazín 11.20 Fokus spot-
rebiteľ 12.05 Živá panoráma 12.35 ArtSpek-
trum 12.40 Smiem prosiť...? 13.35 Žiarlivé 
ženy 14.40 Ján Ilavský 15.00 Senior klub-ma-
gazín 15.30 Cesta 15.55 Berieme to do vlast-
ných rúk 2.časť 16.25 Polícia 16.45 Fokus 
právo 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 
Počasie 17.50 Správy - Hírek 18.00 Cena prí-
rody III. 18.20 Halali 18.45 Večerníček 18.50 
Macko Uško 18.55 Bolek a Lolek medzi ba-
níkmi 19.05 Doma chutí najlepšie 19.20 Há-
daj, kto nás pozval? 19.55 Správy RTVS pre 
nepočujúcich 20.00 100 názorov 20.05 Naj-
riskantnejšie technické operácie 21.00 Spek-
trum vedy 21.30 Správy a komentáre 21.50 
Počasie 21.55 Góly - body - sekundy 22.05 
Večer pod lampou 00.05 Medzinárodný te-
rorizmus po roku 1945 00.35 Medzinárodný 
terorizmus po roku 1945 01.00 Správy RTVS 

06.00 Teleráno 08.30 Modré z neba 10.30 
Chlapi neplačú 11.35 Kobra 11 12.40 Bez 
stopy 13.35 Dr. House 14.30 Dr. House 15.30 

Štvrtok 21. novembra 2013
KATOLÍCKY KALENDÁR: OBETOVANIE 
PANNY MÁRIE

VYBRALI SME 
PRE VÁS: 
CINEMAX 
PREŠOV: 
TO JE KONIEC! 
- USA, 2013, 
komédia, 
107 min., 
MP 15 
o 15.10 h

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

FOOR
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Baran 21.3. - 20.4. 
Prospela by vám menšia zdra-

votná prechádzka, pokiaľ možno aj 
s niekým vám blízkym. Čakajú vás 
práce okolo domu. Doma budú milo 
prekvapení, ak sa im budete venovať.

 Býk 21.4. - 21.5. 
Voľný čas venujte odpočinku  

a nezabudnite na vitamíny. Počasie 
vám neprospieva. Planetárna konfigu-
rácia bude priať vašim citovým záleži-
tostiam.

 Blíženci 22.5. - 21.6. 
Dnes môže dôjsť k nedorozume-

niu. Nezabudnite overiť, či určité veci 
prebiehajú tak, ako si predstavujete. 
Neponocujte a netúlajte sa ulicami.

 Rak 22.6. - 22.7. 
Pred vami je šťastný deň. Pre-

kvapujúco zvládnete niečo, čo ste už 
chceli odložiť ako neuskutočniteľné. 
Večer prijmete pozvanie a dozviete sa 
veľa nového.

 Lev 23.7. - 23.8. 
Nepreceňujte svoje doterajšie ve-

domosti a viac pozorujte. Partner vás 
poverí neľahkou úlohou, neberte ju 
ako skúšku preverenia vzťahu.

 Panna 24.8. - 23.9. 
Dnes budete nepokojní a neudrží-

te prchkosť v prijateľných hraniciach. 
Poobede budete pokojnejší a urobíte 
všetko pre to, aby ste nenarušili vzťahy.

 Váhy 24.9. - 23.10. 
Niečo vyvolá vaše úvahy o voľnom 

čase. V tejto oblasti nie sú vaše žela-
nia vôbec skromné. Relaxovať môžete  
i v prípade, že zostanete doma.
 Škorpión 24.10. - 22.11. 

Hviezdy vám prajú vo viace-
rých smeroch, mali by ste si preto vyvi-
núť patričnú iniciatívu, aby ste z toho 
niečo získali. Najväčší prím zrejme zo-
hrajú vaše srdcové záležitosti.

 Strelec 23.11. - 21.12. 
Dnes by ste mali venovať čas oso-

bám, ktoré sú vám priateľsky naklone-
né. Ich pomoc budete aj v budúcnosti 
potrebovať. Sami by ste ťažko zvládli 
všetko to, čo máte pred sebou.

 Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Starostlivo si zvážte všetko, čo 

chcete urobiť. Všímajte si každý detail, 
aby ste neprehliadli niečo, čo by vám 
mohli vyčítať. Niekto vás zrejme nie-
čím prekvapí.

 Vodnár 21.1. - 19.2. 
Vaše zámery sú výborné a je vo 

vašich silách ich uskutočniť. Prekáž-
kou môže byť váš netaktný prístup 
k okoliu. Počítajte so spoločenskou 
averziou.

 Ryby 20.2. - 20.3. 
Rozčuľovanie sa nad malicher-

nosťami ešte neprinieslo nikomu nič 
dobrého. Zabudnite aj na spory z mi-
nulosti a zmierte sa s partnerom. Veď 
je veľa pekného, čo ste spolu prežili.
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Disciplinárka 
nadeľovala

(kub) – V stretnutiach ObFZ Pre-
šov, ktoré sa hrali počas druhého 
novembrového víkendu, napomí-
nali rozhodcovia 78 hráčov. Žltou 
kartou bolo „ocenených“ 66 hráčov 
v súťažiach dospelých, osem doras-
tencov a štyria žiaci. Predčasný od-
chod z ihriska si po červenej karte 
vyslúžilo osem dospelých hráčov: 
R. Németh (Demjata), R. Hajzušin 
(Poloma), R. Zorský (Ľubotice B), 
J. Hovančák (Hrabkov), M. Homoľa 
(Radatice), M. Hatala (Jarovnice), L. 
Pavlík (Krivany), R. Voľanský (Jak. 
Voľa). Vylúčený bol aj žiak Fintíc D. 
Bujnovský. 

Zastavenie činnosti nepodmie-
nečne: na 1 stretnutie: D. Bujnov-
ský (Fintice + 5 EUR), M. Hatala 
(Jarovnice + 10 EUR), J. Hovančák 
(Hrabkov + 10 EUR), R. Hajzušin 
(Poloma + 10 EUR), na 2 stretnutia: 
P. Zorský (Ľubotice B + 10 EUR), na 
3 stretnutia: M. Homoľa (Radatice + 
10 EUR), na 4 stretnutia: L. Voľan-
ský (Jakub. Voľa + 10 EUR), L. Pavlík 
(Krivany + 10 EUR), do vyšetrenia: 
R. Németh (Demjata), Z. Ševčovič 
(Torysa), na 1 stretnutie za 4 ŽK: 
D. Kakaščík (Záborské + 10 EUR), 
M. Brilla (Torysa + 10 EUR), Š. Pavel 
(Fričovce + 10 EUR), M. Viazanko 
(Peč. N. Ves + 10 EUR), J. Hudák(-
Kapušany + 10 EUR), Ľ. Žiga (Leme-
šany + 10 EUR), T. Benc (Kamenica 
+ 10 EUR), P. Kocúrek (Rožkovany 

+ 10 EUR), M. Vrábeľ (Brezovica 
+ 10 EUR), J. Hudačko (Drienov + 5 
EUR). 

FK Vyšná Šebastová – udelená 
pokuta 70 EUR za napadnutie hrá-
ča súpera mimo hracej plochy po 
stretnutí dorastencov s Malým Ša-
rišom. Tréner M. Poláček má zákaz 
výkonu funkcie na 5 mesiacov. 

FK Ličartovce – udelená pokuta 
2 EUR za nenahlásenie výsledkov 
stretnutí.

DK predvolala na dnes o 16.15 
h záastupcov FK Kapušany a FK 
Ostrovany, rozhodcov a delegáta 
stretnutia, o 16.45 h zástupcov FK 
Torysa a FK Demjata, rozhodcov 
a delegáta stretnutia. 
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II. trieda
1.	 Široké	 15	 14	 1	 0	 45:12	 43
2.	 Uz.	Šalgov	 15	 10	 2	 3	 40:22	 32
3.	 Š.	Sokolovce	15	 8	 4	 3	 28:17	 28
4.	 Žipov	 15	 9	 1	 5	 28:18	 28
5.	 Ostrovany	 15	 8	 2	 5	 37:32	 26
6.	 Drienov	 15	 8	 1	 6	 44:28	 25
7.	 Miklušovce	 15	 6	 1	 8	 25:30	 19
8.	 Kapušany	 15	 6	 1	 8	 28:34	 19
9.	 Janov	 15	 5	 1	 9	 34:35	 16
10.	 Haniska	 15	 4	 4	 7	 19:25	 16
11.	 Ľubotice	B	 15	 4	 2	 9	 30:35	 14
12.	 Lipníky	 15	 3	 4	 8	 19:32	 13
13.	 Poloma	 15	 4	 1	 10	 19:44	 13
14.	 Lipany	B	 15	 2	 3	 10	 11:43	 9

III. A trieda
1.	 Ličartovce	 15	 11	 0	 4	 40:23	 33
2.	 Chmeľov	 15	 8	 4	 3	 27:18	 28
3.	 Sedlice	 15	 8	 2	 5	 36:26	 26
4.	 Víťaz	 15	 8	 2	 5	 27:23	 26
5.	 Ruská	N.	V.	 15	 7	 4	 4	 41:29	 25
6.	 Š.	Bohdanovce	15	 7	 3	 5	 41:27	 24
7.	 Rokycany	 15	 7	 3	 5	 36:25	 24
8.	 Dulova	Ves	 15	 6	 3	 6	 34:28	 21
9.	 Lemešany	 15	 6	 2	 7	 27:20	 20
10.	 Tulčík	 15	 4	 4	 7	 20:27	 16
11.	 Ovčie	 15	 4	 3	 8	 28:36	 15
12.	 Radatice	 15	 5	 0	 10	 29:63	 15
13.	 Kokošovce	 15	 3	 3	 9	 29:40	 12
14.	 Hrabkov	 15	 2	 5	 8	 17:47	 11

III. B trieda
1.	 Rožkovany	 15	 11	 2	 2	 46:14	 35
2.	 Kamenica	 15	 11	 1	 3	 27:11	 34
3.	 Jakubovany	 15	 8	 4	 3	 20:12	 28
4.	 Gregorovce	 15	 8	 2	 5	 42:17	 26
5.	 Brezovica	 15	 6	 4	 5	 24:27	 22
6.	 Brezovička	 15	 5	 6	 4	 32:24	 21
7.	 Jarovnice	 15	 6	 3	 6	 28:21	 21
8.	 Kr.	Lúka	 14	 6	 2	 6	 26:26	 20
9.	 Jak.	Voľa	 15	 5	 5	 5	 27:31	 20
10.	 Terňa	 14	 5	 3	 6	 16:20	 18
11.	 Krivany	 15	 6	 0	 9	 19:29	 18
12.	 Medzany	 15	 5	 0	 10	 23:30	 15
13.	 Svinia	 15	 3	 1	 11	 15:44	 10
14.	 Hubošovce	 15	 1	 3	 11	 14:53	 6

I. trieda dorastu
1.	 Hermanovce	15	 10	 1	 4	 73:37	 31
2.	 Dubovica	 15	 10	 1	 4	 42:19	 31
3.	 Brezovica	 14	 9	 2	 3	 42:25	 29
4.	 M.	Šariš	 14	 9	 1	 4	 43:20	 28
5.	 Chmiňany	 15	 8	 2	 5	 31:20	 26
6.	 Rožkovany	 15	 7	 2	 6	 28:30	 23
7.	 Kamenica	 15	 6	 2	 7	 34:34	 20
8.	 Gregorovce	 15	 6	 2	 7	 39:41	 20
9.	 Župčany	 15	 6	 1	 8	 36:55	 19
10.	 Torysa	 14	 6	 0	 8	 38:51	 18
11.	 Drienov	 15	 5	 1	 9	 22:33	 16
12.	 Ražňany	 15	 5	 1	 9	 24:49	 16
13.	 V.	Šebastová	15	 4	 2	 9	 34:36	 14
14.	 Demjata	 14	 3	 0	 11	 19:55	 9

II. A tr. dorastu
1.	 SAFI	Prešov	 9	 6	 1	 2	 31:14	 19
2.	 Petrovany	 9	 6	 1	 2	 22:18	 19
3.	 Záborské	 9	 6	 0	 3	 33:15	 18
4.	 M.	Šariš	B	 9	 5	 1	 3	 21:17	 16
5.	 Kojatice	 9	 5	 0	 4	 32:16	 15
6.	 Miklušovce	 9	 5	 0	 4	 38:23	 15
7.	 Ličartovce	 9	 4	 0	 5	 20:29	 12
8.	 Haniska	 9	 3	 0	 6	 18:22	 9
9.	 Š.	Bohdan.	 9	 2	 1	 6	 14:36	 7
10.	 Nemcovce	 9	 1	 0	 8	 9:48	 3

(kub)

Súťaže  
v stolnom tenise

Okres Prešov, piata liga – 6. kolo: 
Lemešany C – Ľubotice 1:17, Sedlice 
C – ŠKP Prešov C 9:9, ŠK ZŠ Sibír-
ska Prešov B – Župčany 7:11, TJ TP 
Elán Prešov – COOP Jednota 10:8, 
Lemešany B – Široké 8:10, Medzany 
– N. Šebastová 12:6.

Poradie: 1. Široké 24 bodov, 2. 
Ľubotice 22, 3. Župčany 18, 4. Le-
mešany B 16, 5. Sedlice C 16, 6. 
ŠK ZŠ Sibírska Prešov B 15, 7. N. 
Šebastová 13, 8. TJ TP Elán Prešov 
13, 9. Medzany 12, 10. Lemešany C 
11, 11. ŠKP Prešov C 10, 12. COOP 
Jednota 6.

Šiesta liga – 6. kolo: Š. Poruba 
B – ŠK ZŠ Sibírska Prešov C 3:15, 
Lemešany D – Dulova Ves 13:5, Me-
dzany B – ŠaZZ Trnkov 1:17, STO 
Janov – Kojatice 12:6, SOŠD Prešov 
– Sedlice D 16:2, ŠaZZ Trnkov B 
– Župčany B 0:18, Fričovce/Hendri-
chovce – Š. Poruba 5:13. 

Poradie: 1. ŠaZZ Trnkov 24, 2. 
Lemešany D 21, 3. Župčany B 19, 4. 
Š. Poruba 18, 5. Janov 18, 6. Dulova 
Ves 18, 7. Kojatice 15, 8. ŠK ZŠ Sibír-
ska Prešov C 14, 9. SOŠD Prešov 13, 
10. Fričovce/Hendrichovce 12, 11. 
Medzany B 12, 12. Sedlice D 12, 13. 
Š. Poruba B 6, 14. ŠaZZ Trnkov B 6. 

OSST Sabinov, piata liga – 5. 
kolo: Jarovnice – Krivany 11:7, Ja-
kubova Voľa – Dubovica B 16:2, Ja-
kovany – Š. Dravce 14:4, Pečovská 
Nová Ves B – Torysa 8:10, Pečovská 
Nová Ves – Kamenica 7:11, Sabinov 
B – Sabinov C 6:12.

Šieste kolo: Kamenica – Sabi-
nov B 13:5, Torysa – Peč. Nová Ves 
9:9, Š. Dravce – Peč. Nová Ves 11:7, 
Dubovica B – Jakovany 1:17, Kriva-
ny – Jakubova Voľa 9:9, Jarovnice 
– Dubovica 13:5.

Poradie: 1. Jarovnice 21, 2. Tory-
sa 20, 3. Sabinov C 18, 4. Jakubova 
Voľa 18, 5. Jakovany 18, 6. Kameni-
ca 15, 7. Krivany 13, 8. Dubovica 12, 
9. Sabinov B 11, 10. Peč. Nová Ves 9, 
11. Š. Dravce 9, 12. Peč. N. Ves B 6, 
13. Dubovica B 5. 

(mma) 

Očami prešovských turistov
(jac) – Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Prešove 

a mesto Prešov pozývajú na devätnásty ročník obľúbených ve-
čerov Svet očami prešovských turistov. Dnes Michal Knitl, hosť 
z Bratislavy, predstaví Áziu. Záverečný večer 27. novembra bude 
patriť lektorovi Petrovi Pavlinskému a Piku Korženevskému.

Začiatok je vždy o 17. hodine. 

(jac) – Družstvá hádzanárok Be-
maco ŠŠK SLŠ Prešov odohrali ďalšie 
majstrovské stretnutia.

Prvá liga starších dorasteniek, 9. 
kolo: Iuventa Michalovce – Prešov 
32:23 (12:10), Prešov: Lorenčíková, 
Goboňová – Kúchenová, Fotulová, 
Vencuriková 7, R. Čirčová 2, M. Čir-
čová, Jevčáková 2, Bodnárová 5, Kun-
drátová 3, M. Baranová, Muránska 
4/1, Jurašková. 

Prvá liga mladších dorasteniek, 9. 
kolo: Iuventa Michalovce - Prešov 
29:25 (16:9), Prešov: Goboňová, Lo-
renčíková, Z. Balogová – Vencuriková 
7, R. Čirčová 3, Puzderová 1, Volč-
ková, Useini, P. Poláková, Dziaková, 
Petková 3, Šutranová 7/1, Olejárová 
4/2, Kmecová, Varhoľová.

Mladšie žiačky sa predstavili na 
turnaji v Nowom Saczi, obsadili na 
ňom 4. miesto. Tereza Magdová sa 
dostala do All stars teamu turnaja. 

Prešov – Korona Handball Kielce 
11:11, VKS Nowy Sacz 18:13, MOSM 
Tychy 12:15, Žory 9:14, KS Gliwice 
15:8.

Prešov: Vrábľová – Janíková, Dvor-
ščáková, P. Balogová, Šromová, Krá-
ľová, Magdová, Jašová, Matušíková, 
Chlapečková, Vasilíková, Komárová, 
Smolková, Segľová, Sedláková.

Regionálna súťaž prípraviek: Pre-
šov – Vranov B 4:4, Michalovce 11:0, 
Košice, Drábova B 14:3, Košice, Drá-
bova 8:14, o 3. miesto: Prešov – Vra-
nov B 6:7. 

Prešov B – Vranov 1:21, Michalov-
ce B 1:7, Košice, Drábova 2:18, Košice, 
Drábova B 11:7, o 5. miesto: Prešov 
– Michalovce 1:9.

V družstvách Prešova nastúpili 
tieto hráčky: Cicoňová, Kušnírová, 
Solčanská, Džubinská, Szepesiová, 
Kifferová, Timková, Jiránková, Kohú-
tová, Kvietková, Goliášová, Eperješi-
ová, Kuropčáková. 

(jac) – V sobotu sú na progra-
me zápasy 19. kola druhej fut-
balovej ligy. V predposlednej 
jesennej runde sa od 13. h stret-
nú: Lipt. Mikuláš – Trnava jun., 
Rimavská Sobota – Pohronie 
Žiar/D. Ždaňa, Dubnica – 1. FC 
Tatran Prešov, Šaľa – Podbrezo-
vá, Šamorín – Senec, o 17.30 h: 
Michalovce – Bardejov.

Zverencom trénera Jozefa 
Kostelníka patrí v súťaži štvrtá 
priečka, na svojom konte majú 
32 bodov za desať výhier a dve 
remízy (v tabuľke pravdy majú 
plus päť bodov), Dubnica je de-
viata s 20 bodmi za päť výhier 
a päť remíz (v tabuľke pravdy 
mínus päť bodov). 
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Víťazom 18. ročníka medzinárodného tur-
naja o Pohár rektora PU v hádzanej vysoko-
školáčok sa stalo družstvo Univerzity Kluž 
z Rumunska. Takto góly strieľali Prešovčanky 
Danková (1) a Pavúková (2). 

Najlepšia brankárka turnaja Katarína Dlugošová z PU Prešov (3). Miss 
sympatia Rumunka Valean Abigail (4). Predseda organizačného výboru 
Rudolf Horváth odovzdáva pohár kapitánke Rumuniek (5). 

Jediným gólom (6) 
v stretnutí II. triedy ObFZ 
Prešov Haniska – Široké 
(7,8,9) si hostia upevnili 
vedúcu pozíciu na čele 
súťaže. 



Štvrtok 21. 11. Piatok 22. 11. Sobota 23. 11.3°C7°C 8°C 4°C 3°C9°C
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  (jm) –  V Prvej košickej hokejbalovej 
lige boli na programe zápasy 9. kola. 
V  akcii boli aj prešovské tímy. Obidva 
inkasovali zhodne po štyri góly, čo im 
aj tak stačilo k víťazstvu...

HBC 3b Luky sport Prešov – HBC GO 
Fast Team Košice 10:4 (7:2, 1:0, 2:2), 
zostava a góly 3b: Sabol – Sála, Ďuran, 
Hric 1, Palgut - Bajzát 4, Pankuch 2, 
Mitra 2, Ličák 1.

Súperom obhajcu minuloročného 
prvenstva bol aktuálne posledný celok 
tabuľky. Šarišania znova nenastúpili 
kompletní, no iný cieľ než víťazstvo ne-
prichádzal do úvahy. Chýbali Vladimír 
Šimon, Pavol Zavacký a Pavol Kolcun. 
Hral už uzdravený Miroslav Sála, ako 
aj Patrik Mitra, ktorý prišiel na hos-
ťovanie z druholigového Fany Sport 
Prešov. O výsledku bolo rozhodnuté už 
po prvej tretine. „Áno, v druhej a tretej 
sme poľavili a  čakali na koniec. Vedeli 

sme čo robíme, máme s týmto mužstvom 
určité skúsenosti a preto sme, vzhľadom 
na jeho nezdravú a až prehnanú tvrdosť, 
pozerali hlavne na svoje zdravie,“ dal sa 
počuť hrajúci manažér HBC 3b Maroš 
Hric, ktorého tím je na druhom mieste 
tabuľky za vedúcim Univerzálom. 

HbC Tornádo Prešov - Monier Hawks 
Košice 6:4 (2:2, 0:1, 4:1), zostava 
a góly Tornáda: Suchovič - Gmuca, Žul-
kovsky 2, J. Baláž 1, Valkár 1 - Hunyadi, 
Figel, Gulik 1, Prudič 1.

 Prešovčania zápas zvládli, základom 
ich úspechu bol vynikajúci výkon bran-
kára Suchoviča. „Medzi žrďami neraz 
čaroval a pochytal aj nemožné. Zahanbiť 
sa nedali ani hráči v poli, myslím, že všet-
ci išli na svoje maximum. Mali sme prosto 
super deň, aký nebýva často,“ pochválil 
svoj tím kapitán Karol Žulkovský. Do-
dal, že pri ňom stálo občas aj šťastie, no 
úplne zaslúžene, lebo, „chlapci oň bojo-

vali.“ V oslabeniach dokázali Šarišania 
ubrániť stav, „aj keď, niektoré tresty 
nemuseli byť. Na to si musíme dávať do 
budúcna pozor. No toto je priestor na 
debatu mimo ihriska, tieto veci si vydis-
kutujeme,“ dodal K. Žulkovský.   

 Na plaveckých pretekoch Cena PK 
Humenné a Andritz Cup 2013 štar-
tovali aj nádeje z  nášho mesta. Vo 
farbách Plaveckého klubu Prešov 
dosiahol najlepšie výsledky 9-roč-
ný Branislav Sopko (na snímke). 
V disciplíne 50 m znak obsadil prvé 
miesto (43,87 sek), rovnako na naj-
vyšší stupienok vystúpil aj po naj-
lepšom výkone v tej istej disciplíne 
avšak na 100 m (1:32,45 min). Na 
rovnako dlhej trati skončil v disciplí-
ne motýlik druhý časom 1:48,29 
min. „Tento víkend organizujeme 
preteky ale až v Spišskej Novej Vsi, 
Memoriál Jozefa Baláža, keďže v do-
mácich podmienkach vyhovujúci 
bazén nemáme,“ uviedla trénerka 
Milada Leščáková.                              (jm)

Traja v BEST 7
 

  Aj v  mesiaci október majú há-
dzanári Tatrana Prešov zastúpe-
nie v  spoločnosti BEST 7 SEHA 
GSS League. Ako inak, veď na 
lídra súťaže, sa aj patrí. A kto 
tentoraz reprezentuje slovenské-
ho majstra v  skupine vybraných 
naj jednotlivcov tejto prestížnej 
nadnárodnej súťaže? Na poste 
medzi žrďami je to Jakub Krupa 
(na snímke), na pravom krídle 
Tomáš Urban, na strednej spojke 
Žarko Pejovič. Ďalšie obsadenie: 
ľavé krídlo - Timur Dibirov (Var-
dar Skopje), pivot - Marin Sakić 
(Nexe Nešice), ľavá spojka - Sti-
pe Mandalinić (Croatia Záhreb), 
pravá spojka - 
Šime Ivić (Nexe 
Našice), tréner 
- Boris Dvoršek 
(Croatia Zá-
hreb). 

(jm)

„Rýchlik“ Sopko 

Udialo sa ...Viedli o 22 bodov – a prehrali...

Prvé v Prešove a okolici
  (jm) – V  zajtrajšom Prešov-
skom večerníku uverejníme člá-
nok o prvom futbalovom ihrisku 
v  Prešove a  jeho okolici, ktoré 
má odnedávna nainštalovaný pl-
noautomatický zavlažovací sys-
tém Rain bird. Ide o  zavlažova-
nie tryskami umiestnenými pod 
trávnatou plochou, regulovaný 
dažďovým senzorom. Je to bez-
pochyby príklad, ktorý je hodný 
nasledovania. O  ktorý klub ide, 
neprezradíme. Až v  zajtrajšom 
čísle našich novín... 

 (jm) –  Polovičný úspech z dvoch 
domácich vystúpení majú za se-
bou basketbalisti PU Akademik 
Prešov. No mohli aj naplno bodo-
vať, keby v štvrtej štvrtine druhé-
ho zápasu nezačali hrať každý na 
vlastné triko...  

  PU Akademik Prešov - IMC Slo-
vakia Považská Bystrica 71:64 
(17:16, 17:11, 19:16, 18:21), zo-
stava a  body domácich: Bachan 
18, Kačala 14, Dravtva 9, P. Kancír 
9, Boroň 8, Buday 7, Marušák 4, 
Hrabčák 2, Tomko, B.Brunári, No-
vický, Lašák. 

  Úspešnú premiéru v  domácom 
drese absolvoval Martin Bachan, 
junior zo Svitu – najlepší strelec 
zápasu. Šarišania, aj keď s malých 
„chybičkami krásy“, príkladne 
bojovali o  každú loptu. Prvú časť 
vyhrali s  najtesnejším náskokom, 
v druhej a tretej časti ho ešte zvý-
šili. V  poslednej vývoj s  prehľa-
dom kontrolovali a  pred ďalším 
stretnutím sa víťazne naladili. 
Lenže...

 PU Akademik PO - Ba-
ník Cígeľ Prievidza 73:77 
(19:19, 26:11, 19:23, 
9:24), zostava a body do-
mácich: P. Kancír 21, Dra-
tva 20, Kačala 9, Marušák 
8, Boroň 7, Bachan 6, Bu-
day 2, Hrabčák, Novický, 
Tomko, Lašák, B. Brunári. 

 V nedeľňajšom dueli za-
čali východniari nevý-
razne, no druhá a  tretia 
štvrtina napravila nie naj-
lepší dojem z ich herného 
prejavu. Súperovi z Hornej 
Nitry dokázali ujsť na roz-
diel až 22 bodov. No štvrtá 
časť bola v ich podaní ho-
tová katastrofa. Zabudli 
na to, že basketbal je ko-
lektívny šport, každý chcel 
hrať sám za seba. Vyložené 
príležitosti na skórovanie 
ale nemal kto premieňať. 
Prievidžania toto vycítili 
a  disciplinovaným prístupom po-
stupne ukrojovali z  domáceho ná-

skoku. V závere vývoj úplne otočili 
a  „prehraný“ zápas dotiahli do ví-
ťazného konca. 

Zdravie bolo dôležitejšie
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Po košom v bielych prešovských dresoch: Filip Dratva 
(4), Marek Kačala (11) a Martin Bachan (33). 


