
W W W.POVECERNIK .SK

21. JÚN 2013

ZALOŽENÉ V ROKU 1990 
ROČNÍK 24

PR VÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU

VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.

CENA 0,30 €
ČÍSLO 5696

PIATOK
Meniny má Alojz

2

7

16

Jeden deň 
za 4000 eur

Súkromníci pracovný 
čas kvôli 
horúčavám nekrátia

PUBLICISTIKA

Príbeh dobra a zla vyrážal dych TEL: 0917 946 402
MAIL: spravodajstvo@povecernik.sk

PresovskyVecernik
6

 3. strana

Právna poradňa: 
TRESTNÉ OZNÁMENIE 
NA ZAŤA

Radnica porušila zákon 
Tvrdí Prešovčan Rado Milčo

WWW.POVECERNIK.SK

21. JANUÁR 2015

ZALOŽENÉ V ROKU 1990 
ROČNÍK 26

PRVÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU

VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.

CENA 0,30 €
ČÍSLO 6074

STREDA
Meniny má Vincent

W W W.POVECERNIK .SK

21. JÚN 2013

ZALOŽENÉ V ROKU 1990 
ROČNÍK 24

PR VÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU

VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.

CENA 0,30 €
ČÍSLO 5696

PIATOK
Meniny má Alojz

2

7

16

Jeden deň 
za 4000 eur

Súkromníci pracovný 
čas kvôli 
horúčavám nekrátia

PUBLICISTIKA

Príbeh dobra a zla vyrážal dych TEL: 0917 946 402
MAIL: spravodajstvo@povecernik.sk

PresovskyVecernik
6

 3. strana

Právna poradňa: 
TRESTNÉ OZNÁMENIE 
NA ZAŤA

Radnica porušila zákon 
Tvrdí Prešovčan Rado Milčo

5

2. - 3. 
strana

Bezpečný 
ženský dom 
tŕňom v oku

7
Pripravte 
prváčikov  
na školu 

6

„Prasklo“ to...
Štyri služobné cesty za 
dva roky vyšli radnicu 
na 15 101,62 eur
Začíname si na agresivitu v našich uliciach 
zvykať?

4Tretí deň 
bez rolby



SpravodajstvoStreda 21. januára 20152 www.povecernik.sk

„Prasklo“ to až pri
Štyri služobné cesty za dva roky

(aki) - Po poslednej finanč-
ne náročnej služobnej ces-
te zamestnancov prešov-
ského mestského úradu to 
celé „prasklo“. Keď sa vrátili 
z Frankfurtu nad Mohanom, 
poslanci začali žiadať sprá-
vu o všetkých služobných 
cestách. Jej predloženiu sa 
bývalé vedenie vyhýbalo, 
nové s tým vyrukovalo 
hneď na začiatku štvorroč-
ného obdobia. 

Všetko sa začalo v  máji minu-
lého roka, keď sa poslanec Miro 
Benko pohoršoval nad cestou 
do Frankfurtu nad Mohanom. 
„Keď si prečítate, pre koho 
je určený, zostanete nemilo 
prekvapení a  zhrození tak, 
ako sme boli my. Píše sa, že 
veľtrh je zameraný na po-
nuku kongresových a  incen-
tívnych služieb. Vhodný je 
pre podnikateľské subjekty 
cestovného ruchu – hote-
ly s  kongresovými možnos-
ťami, cestovné kancelárie. 
Naozaj nerozumiem zámer 
tejto cesty,“ vyjadril sa vtedy 
poslanec, ktorý sa so svojím 
kolegom Igorom Andrejčákom 
vydal hľadať pravdu priamo na 

radnicu. No tam sa im nepo-
darilo nájsť ani primátora, ani 
prednostku, ktorá na spomína-
nej ceste bola. Preto „výlet“ do 
Frankfurtu nenechali zapadnúť 
prachom a požiadali o informa-
tívnu správu ohľadom všetkých 
služobných ciest od 1. januára 
2013 do 26. mája 2014. 

Aj táto snaha však ostala márna. 
Zamestnanci bývalého vedenia 
správu nepripravili. „Na zákla-
de návrhu poslanca Miroslava 
Benka v máji 2014 bolo prija-
té uznesenie, ktoré nebolo 
splnené a  materiál sa nikdy 
nepredložil do zastupiteľstva. 

Až teraz, po nástupe nového 
vedenia, som dal urobiť re-
víziu všetkých nesplnených 
uznesení. Jedným z nich je aj 
tento materiál,“ vysvetlil pred-
nosta Mestského úradu v Prešo-
ve Jozef Smetana.

Správy o „služobkách“ 
budú pravidelné

Podľa slov prednostu Jozefa 
Smetanu bola informatívna 
správa spracovaná a predlože-
ná na základe Uznesenia zo dňa  
26. 5. 2014 z 51. riadneho za-
sadnutia mestského zastupiteľ-
stva, mala informatívny charak-

ter o služobných cestách a ich 
finančných náhradách zamest-
nancov mesta Prešov vrátane 
vtedajšieho primátora. Táto in-
formatívna správa bude predlo-
žená na najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva. „Zo 
strany nového vedenia bolo 
v tejto súvislosti prijaté ná-
pravné opatrenie, aby všetky 
služobné cesty boli efektív-
ne plánované a s čo najväč-
šou pridanou hodnotou pre 
mesto Prešov. Za týmto úče-
lom bude vedenie mesta raz 
ročne predkladať informa-
tívnu správu o uskutočne-

Do drahých služobných ciest sa ako prví pustili poslanci Igor Andrejčák (vľavo) a Miroslav Benko. Pre vysvetlenie si išli až na radnicu.

Cesta štyroch úradníkov do Frankfurtu nad Mohanom vyšla na takmer 5 000 eur.

Ilustračné foto: www
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poslednej ceste
vyšli radnicu na

MÁTE PRE NÁS TIP? Prešovský večerník 0917 946 402 spravodajstvo@povecernik.sk

Najdrahšie vyšli služobné cesty, na ktorých sa zúčastňovali vždy tí istí zamestnanci.
Termín služobnej cesty Miesto Účel rokovania Suma Zúčastnené osoby

16.1. – 19.1.2013  Brno  Výstava cestovného ruchu REGIONTOUR 2013 2 644,09 € 	 Kireta,	Dráč,	Minďašová,	Bujňáková,		
	 	 	 	 Franková

27.11.	–	5.12.2013		 Varšava	 Medzinárodný	veľtrh	CR	TT	WARSAW	2013	 4 547,05 €		 Kireta,	Minďašová,	Dráč,	Bujňáková,		
	 	 	 	 Franková

15.1.	–	19.1.2014		 Brno		 Veľtrh	cestovného	ruchu	REGIONTOUR	2014	 3 094,39 €	 Kireta,	Minďašová,	Bujňáková,		 	
	 	 	 	 Dráč,	Hajduková

19.5.	–	22.5.2014		 Frankfurt		 Medzinárodný	veľtrh	CR			 4 816,09 € 	 Kireta,	Minďašová,	Dráč,	Bujňáková 
	 nad	Mohanom	

15 101, 62 €
ných pracovných cestách za-
mestnancov a predstaviteľov 
mesta na rokovanie Mestskej 
rady v Prešove.“

Práve spomínané štyri cesty 
najviac zaujali aj súčasnú pri-
mátorku Andreu Turčanovú. 
„Niektoré cesty sú zaujímavé 
a ja som dala prísľub, že bu-
dem efektívnejšie využívať 
pracovné cesty.“

Spomínané cesty sa nepáčia ani 
poslancom. „S tými prehľadmi 
už nevyriešime nič. Dôležité 
je, aby bol nejaký výsledok  
z týchto služobných ciest. 
Lebo keď si pozriete, že tie 
najvyššie pálky, ktoré tam sú, 

tvorili približne tie isté zo-
stavy. Ak aj z drahej služob-
nej cesty vznikne pre mesto 
prínos, tak aj tie peniaze stá-
li za to. Lenže tu mám pocit, 
že tie cesty boli len na nejaké 
veľtrhy a podobne,“ nechal sa 
počuť na tlačovke po zasadaní 
mestskej rady Stanislav Kaha-
nec, predseda poslaneckého 
klubu KDH, SDKÚ – DS, MOST – 
HÍD, SIEŤ a NOVA. 

Viac ako 300 eur za noc

Celé to odštartoval poslanec 
Miroslav Benko, preto nás 
zaujímal aj jeho pohľad na 
vec s  viac ako polročným od-
stupom. „Čo sa týka správy 

o  služobných cestách, tá, 
ktorú nám dal pán Hudák, 
riaditeľ majetkovej a ekono-
mickej sekcie, to bola holá 
správa. Písalo sa v nej, koľ-
ko vystavovateľov bolo na 
veľtrhu, koľko návštevníkov, 
skrátka absolútne nepod-
statné veci. Podľa môjho ná-
zoru by mala byť z takýchto 
veľtrhov robená aj fotodo-
kumentácia, keď sme tam 
mali ako mesto nejaký stá-
nok.“ 

Podľa neho bola služobná ces-
ta do Frankfurtu predražená. 
„Jedna noc stála jednu oso-
bu 317 eur! Tieto cesty ne-
boli výhodné a  chodili na 

ne stále tí istí zamestnanci, 
doslova to boli pre nich vý-
lety.“ Miroslava Benka na-
zlostil aj fakt, že za správou 
musel čakať viac než pol roka. 
„Keby bolo všetko čisté, ne-
bol by problém túto správu 
do mestského zastupiteľstva 
predložiť hneď na ďalší me-
siac, ako som to žiadal. Sám 
som zvedavý, prečo bol pred-
ložený až teraz a  až novým 
vedením. V  úvodzovkách sa 
teším na ten materiál,“ dodal 
na záver o podkladoch, ktoré sa 
dostanú do mestského zastupi-
teľstva už na budúci pondelok. 

 Foto: Viktor Zamborský
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J. Malinovský: „V strojovni pištia remene až 
to počuť na ulicu, no toto nikoho netrápi.“ 
TRETÍ DEŇ BEZ ROLBY
Keď sme koňare, ako s hr-
dosťou o sebe tvrdíme, tak si 
pomôžeme vetou, ktorú pozná 
celé Slovensko: Toto je veľa už 
aj na koňa. Súčasný nájomca 
zimného štadiálna v našom 
meste, občianske združenie 
HC Prešov, ani po troch dňoch 
nedokázalo zabezpečiť opravu 
starej rolby.

 Keďže náhradná nie je, riešením sa ukázalo  
zapožičanie z  Kežmarku. Podľa našich in-
formácií ide o rolbu, ktorá ostala na tamoj-
šom štadióne po záplavách z  roku 2010. 
Nuž, je tu ďalší veľký otáznik, či, a dokedy 
bude tatranská rolba fungovať. Treba ve-
riť, že poslúži, lebo problémov už narobila 
dosť. Ťažko skúšaní prešovskí ľadoví špor-
tovci, hokejisti, hokejistky, krasokorčuliari 
a rýchlokorčiliari, tiež ich rodičia, by o tom 
vedeli rozprávať svoje. Včera sa o  situáciu 
zaujímali ďalšie média, v  útrobách šta-
dióna natáčali rozhovory redaktori RTVS 

a Markízy. Ozvali sa aj ich kolegovia z TA3. 
Pred kamerami vystúpil poslanec Mestské-
ho zastupiteľstva v  Prešove Rudolf Dup-
kala. O čom hovoril? „Aj o tom, že jedna 
vec je pokazená rolba, druhá peniaze, 
lebo komerčný ľad vytvára parádny zisk 
a rodičia našich malých športovcov ne-
raz uvažujú nad tým, či svoje deti neod-
hlásia z hokeja, lebo na to jednoducho 
už nemajú.“ 

Berú to ako urážku

Už druhú sezónu nechodia hrať hokej do 
Ice areny bývalí prešovskí hráči Old Boys. 
Ich kapitán Jozef Malinovský nám k  ho-
rúcej téme povedal tiež svoje: „Nadávali 
sme na pánov Cinu, Troligu, Puchera, 
no v porovnaní s týmto stavom ich mô-
žeme spätne chváliť. Ako je to teraz? 
Žiadna úcta k  rodičom a  hráčom, iba 
snaha o zisk. Nehovorím o dodržiavaní 
bezpečnostných predpisov, požiarnych 
predpisov a tak ďalej. V strojovni pištia 
remene až to počuť na ulicu, no toto ni-
koho netrápi. Old Boys vo svojej 21-roč-
nej histórii pre toto mesto niečo urobili, 

hrali pred zaplneným hľadiskom zápasy 
s ruskými rovesníkmi, s Kanaďanmi atď. 
Postoj, aký pán Mráz k nim zaujal pred 
necelými dvomi rokmi, by urazil každé-
ho bývalého aktívneho športovca.“  

Ako auto bez rezervy

S  blížiacim sa záverom základnej časti sa 
v  kádri A  mužstva PHK 3b Prešov objavili 
noví hráči, iní určitý čas pre zranenia ab-
sentovali. Počas uplynulého víkendu chcel 
tréner Ján Vodila pracovať na súčinnosti:  
„Novici sa musia adaptovať v  novom 
prostredí, zohrať s  mužstvom. No nič 
z  toho sa už tretí deň nedeje. Navyše 
deficit tréningov na ľade sa v  prípade 
rekonvalescentov ďalej predlžuje. A  to 
iba preto, že správca štadióna nie je pri-
pravený na alternatívu, že sa mu niečo 
môže pokaziť. To je ako keby ste vyšli 
na cestu s autom bez rezervy. Tiež, keď 
dostanete defekt, sa nepohnete ďalej. 
Ani my sme sa za tri dni nepohli ďalej 
a naopak, stratili sme.“ 

K  záležitosti sa vyjadrila aj radnica: 
„Mesto vypovedalo zmluvu nájomcovi, 
ktorý sa odvolal. Vec je momentálne na 
súde. Celá problematika štadióna a rie-
šenie otázky jeho prevádzky bude teraz 
závisieť od nového vedenia, prípadne od 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva,“ 
uviedla Veronika Kmetóny – Gazdová. 

Ján MIROĽA

Milan Mráz je konateľom HC Prešov, o.z.

Hladký ľad sa neurobí sám od seba. Vedia to aj títo hokejisti z rybníka. 
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Budova bývalej materskej školy 
už roky chátra. Keď ZZŽ MyMa-
my prišlo s  iniciatívou vypraco-
vať projekt a  nájsť financie  na 
zriadenie Bezpečného ženského 
domu, ich myšlienku odobrili aj 
mestskí poslanci. Nič nebránilo 
tomu, aby sa začalo s realizáciou. 
Avšak... Našiel sa niekto, komu 
začal projekt vadiť. Vraj zriadenie 
Bezpečného ženského domu by 
ohrozovalo obyvateľov Šidlovca. 
A spustila sa srdcervúca antikam-
paň aj vo forme petície. Žiaľ, našli 
sa aj takí, ktorí „naskočili“ na túto 
návnadu. Vo svojej naivite nepo-
strehli, o  čo možno dotyčnému 
ochrancovi ide. Asi sa mu zapá-
čila budova a má s ňou asi svoje 
plány, alebo sa obáva, že klesne 
hodnota jeho nehnuteľnosti. 

Petícia proti Bezpečnému žen-
skému domu skončila na radnici. 
No úradníci majú na stole aj ďal-
šiu, ktorá podporuje jeho zriade-
nie v danom objekte. Keď sa nové 
zloženie prešovskej mestskej rady  
vyjadrilo za projekt Bezpečného 
ženského domu, tlak na verej-
nú mienku  sa ešte vystupňoval. 
Objavil sa bilboard, ktorý vyvolal 
rozhorčenie. Úplne dehonestuje 
myšlienku, ktorá má pomôcť tý-
raným ženám a deťom!

O  stanovisko k  umiestneniu bil-
boardu sme poprosili aj ZZŽ My-
Mamy:

Dnes, 20.1.2015  bol ZZŽ MyMa-
my preposlaný e-mail z ÚV SR, 
t. j. donora, ktorý poskytol ne-
návratný finančný príspevok na 
realizáciu projektu „ Bezpečný 
ženský dom MyMamy“. E-ma-
il bol poslaný z adresy peticia.
sidlovec@gmail.com, v ktorom 
pisateľ hrubým spôsobom  na-
padol činnosť združenia, ktoré 
už viac ako 10 rokov poskytuje 
sociálne služby a  ubytovanie 
ženám a  ich deťom, ktoré za-
žívajú násilie v párových vzťa-
hoch.  Obvinenie, že zo strany 
združenia došlo k zneužitiu 
vznešených cieľov „pomoci“ na 
neprehľadné aktivity, za ktorý-

mi  je iba: márnotratnosť, chti-
vosť a ekonomická snaha  cha-
rakterizovaná ako lakomosť 
a ekomomický egoizmus... 
zamestnankyne a členky zdru-
ženia nemôžu nechať chladný-
mi a  okamžite podali trestné 
oznámenie na neznámeho pá-
chateľa. Súčasťou mailu je aj 
príloha s  názvom Bilboard, na 
ktorej je vedľa seba vyobraze-
né malé dieťa a hrací automat 
a  v  hornom rohu obrázok ná-
vrhu BŽD MyMamy. Združe-
nie pri svojich informačných 
kampaniach nikoho neuráža, 
neohovára, nepoužíva neka-
lé praktiky  a  hlavne využíva 
otvorenú a  transparentnú for-
mu komunikácie. Druhá strana 
naopak dlhodobo používa len 
elektronickú komunikáciu, nie 
je ochotná zúčastňovať sa ve-
rejných diskusií a obhájiť  svoje 
trvania pred verejnosťou.

Pre ZZŽ MyMamy je neprijateľ-
né, aby osoba, resp. ľudia, ktorí 
nie sú schopní ani podpísať sa  
pod svoj názor, resp. tvrdenie, 
šírili klamstvá a urážky  a tie-
to rozposielali na inštitúcie, 
s  ktorými dlhodobo spolupra-
cujeme, ako napr. Mesto Pre-
šov, Úrad vlády, nórski partne-
ri, poslanci MsZ, a iní.

ZZŽ MyMamy pristúpilo k pod-
pisu zmluvy so zhotoviteľom re-
konštrukčných prác, ktorý vzišiel 
z verejného obstarávania. Projekt 
Bezpečný ženský domov MyMa-
my by mal priniesť do Prešova 
investíciu vo výške 608-tisíc eur z 
nórskych fondov a štátneho roz-
počtu, z toho viac ako 426-tisíc 
eur pôjde na jeho stavebnú časť. 
Spoluúčasť združenia je vo výš-
ke viac ako 67-tisíc eur a okrem 
zrekonštruovania budovy by tu 
malo vzniknúť aj detské ihrisko či 
lavičky, ktoré budú môcť využívať 
aj obyvatelia mestskej časti Šid-
lovec. Okrem toho v zrekonštruo-
vaných priestoroch bude od roku 
2016 opäť vytvorená možnosť 
zriadenia volebnej miestnosti pre 
túto spádovú oblasť, tak ako sa 
združenie zaviazalo pred podpi-
som zmluvy. 

Kto tu teda plní a neplní dohod-
nuté zmluvné podmienky? Nech 
si čitateľ, respektíve občan urobí 
názor sám.  Aj naďalej budeme 
vývoj sledovať a  najbližšie vám 
prinesieme informáciu z  mest-
ského zastupiteľstva, ktoré bude  
26. januára,  kde sa bude petícia 
opätovne prerokovávať. 

Bezpečný ženský dom tŕňom v oku 
Antikampaň už presiahla medze únosnosti!  

(ado) - Ako sme vás už 
niekoľkokrát informo-
vali, Záujmové zdru-
ženie žien MYMAMY  
vypracovalo projekt 
na zriadenie Bezpeč-
ného ženského domu 
v priestoroch bývalej 
materskej školy na Já-
nošikovej ulici. 
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Vybrali sme z vašich skúseností: 
Agresivita na nás číha zovšadiaľ 

Otrasný čin mladých chlapcov 
v  autobuse rezonuje u  Prešovča-
nov dodnes. Na kopance, bitku 
a  nadávky nezabudne tak skoro 
ani obeť útoku troch mladíkov 
40-ročný Marek. Týždeň po osud-
nom večeri sa s nami delíte o po-
dobné zážitky, ktorými ste boli 
sami svedkami. 

„Ja si pamätám, ako som asi 
rok dozadu stála na zastávke 
pred hotelom Dukla. Čakala 
som na autobus, keď zrazu pri-
šiel na zastávku muž s  jednou 
amputovanou nohou. Myslím, 
že ho poznajú viacerí Prešovča-
nia. Vozí sa v autobusoch a na 
všetkých len nadáva. No ja som 
ho v  ten deň zažila na spomí-
nanej zastávke MHD. Nabral si 
do ruky kamienky z okrasného 
posypu pri hoteli a  hodil ich 
pred seba. Tie zasiahli zopár 
ľudí, ale nikto sa neozval. Ja 
som sa však odvážila a skríkla 
naňho, čo robí. On len niečo 
zahundral a stíchol. Ešte stihol 
povedať ‚sorry’,“ vyrozprávala 
nám zážitok čitateľka Janka z Veľ-
kého Šariša. 

„Necestujete so zvieratami, 
ale s ľuďmi...“

Spomínaný muž je pravdepodob-
ne dosť známy. Napísala nám o 
ňom aj Prešovčanka, ktorá den-
nodenne cestuje mestskou hro-
madnou dopravou. „Vždy, keď 
ho vidím v  autobuse, sadám 
si radšej dozadu. On sedáva 
vždy vpredu a  tvári sa, akoby 
mu patril celý autobus. Kričí 
a  zlostí sa, aj keď nemá nad 
čím. Vybudoval si také ‚reno-
mé‘, že sa k  nemu bojí vôbec 
niekto prihovoriť. A  tak celý 
autobus čaká, kým konečne vy-
stúpi,“ zasmiala sa Alena z Pre-

šova, ktorá muža stretáva cestou 
na Sídlisko III. 

Po incidente z minulého pondel-
ka by ste si asi len tak nedovolili 
upozorniť mladých chlapcov na 
ich neslušné vyjadrovanie sa. Asi 
dva týždne pred tým, než správa 
pohltila celý Prešov, mal 45-roč-
ný František z Prešova podob-
nú skúsenosť. „Keď som išiel 
z Kanaša do mesta, v autobuse 
sa so mnou viezli štyria mladí-
ci, ktorí nadávali jedna radosť. 
Všimol som si, že budú vystu-
povať na tej istej zastávke ako 
ja – na Rázcestí Šidlovec. Tak 
som vystúpil a  upozornil ich, 
že nabudúce nech sa správa-
jú slušnejšie, lebo v  autobuse 
necestovali so zvieratami, ale 
s  ľuďmi. Oni mali chvíľu silné 
reči, ale potom si išli svojou 
cestou. No neviem si predsta-
viť, keby na mňa zaútočili tak, 
ako na toho muža v autobuse.“  

Agresivita nie je jediným 
problémom

Ulice či autobusy nie sú jediným 
miestom, kde sa s agresivitou mô-
žete stretnúť. Nevyhýbajú sa tomu 
ani miestne podniky. Prevádzkar 
nemenovaného prešovského pod-
niku nám dokonca prezradil ešte 
viac. „S  incidentmi v  našom 
bare sme sa nestretli, skôr sme 

tu mali drogy. Asi dvadsaťdva-
ročný chlapec si vypýtal od čaš-
níčky lyžičku. Keď sa s ňou ne-
vybral k stolu, ale namieril si to 
na toalety, bolo jej to podozrivé. 
Preto za ním poslala vyhadzo-

vača, aby ho skontroloval. Ten 
už medzitým použil lyžičku na 
vlastné účely, takže bol z podni-
ku okamžite vyhodený...“ 

Foto: Viktor Zamborský

Denne sa s ňou stretávame 
na verejnosti, no nič s tým 
nerobíme. Kopance a krik 
v autobuse, pokrikovanie 
na ulici... Začíname si na 
agresivitu v našich uliciach 
zvykať?
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Zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl je už 
v plnom prúde. Môže to byť obdobie stresujúce detskú 
dušu a preto je potrebné deti pripraviť na všetky zmeny, 
ktoré v ich živote nastanú. 

Kúpte aktovku

Špecifickým obdobím v  živote 
každého dieťa je zápis do školy. 
Nový svet „prváčikov“ môže byť 
stresujúci nielen pre dieťa, ale aj 
rodiča. Tí by sa mali podľa psy-
chologičky na toto zložité ob-
dobie svedomito pripraviť, lebo 
práve tým môžu uľahčiť prechod 
ich ratolestí do sveta domá-
cich úloh, písmen a povinností. 
„Budúcim prváčikom rodičia 
zvyknú už počas roka občas 
pripomenúť školu. Tak by to aj 
malo byť! Dieťa sa tak svojím 
poznaním, svojimi predstava-
mi môže na školu pripraviť,“ 
zdôrazňuje psychologička Slav-
ka Sokáčová a  súčasne dodáva: 
„Dieťa nadobúda novú rolu, a 
to rolu školáka, ktorá dieťaťu 
dáva, aj keď možno nevedome, 
špecifický pocit významnosti.“ 
Podľa jej slov je dôležitý naprí-
klad aj nákup školskej tašky. Tá 
je totižto symbolom novej roly, 
čo pomáha dieťaťu pripraviť sa 
na nové životné obdobie. Dieťa 
tak postupne a nesilene zvláda 
rolu školáka. 

Čo poradiť

 „Vplyv rodičov na odštarto-
vania štúdia je značný. Deti 
okrem toho, že niekedy svojím 
postojom k škole modelujú po-
stoj rodičov, učia sa od nich aj 
zodpovednosti v prístupe k ži-
votným povinnostiam,“ vysvet-
lila klinická psychologička. Podľa 
jej slov, aj keď nepriamo, majú 
na deti veľký vplyv aj hodnoty 
rodičov, ktoré v živote uznávajú. 
„V tomto smere sú v správaní 
rodičov dôležitejšie skutky než 
slová,“ dodáva na margo témy 
psychologička. Podľa nej je dôle-
žité napríklad aj to, aby sa dieťa 
na nástup do školy tešilo. Môže-
me ho motivovať aj myšlienkou 
na nových kamarátov a  spolu-
žiakov. Zaujať ho môže aj vidina 
spoznávania nových vecí. Ak die-
ťa zapisujete tento rok do prvého 
ročníka, psychologička odporúča, 
aby ste o nadchádzajúcom období 
začali uvažovať už počas letných 
prázdnin. „Rodičia by to zase 
nemali preháňať a strašiť, ale 
dieťa viesť,“ hovorí Slavka Soká-
čová. Prváci nevedia, čo ich čaká, 
detská fantázia pracuje aj čo sa 

týka predstáv spojených so ško-
lou. Je potrebné sa s nimi rozprá-
vať, lebo rodič tak zreálňuje po-
hľad dieťaťa na školu. „Niektoré 
témy je však dobré nechať na 
konkrétne situácie v školskom 
roku.“ Ak sa vyskytnú nejaké 
ťažkosti, rodičia by mali byť v tom 
čase nápomocní a pomôcť dieťa-
ťu flexibilne riešiť jeho problé-
my. Celkovo v rámci prípravy na 
nástup do školy by mali prevládať 
pozitívne očakávania, nastave-
nie na aktivitu, ktorá dieťa čaká 
a ktorú by dieťa malo považovať 
pre neho za prínosnú. 

Jednotlivé termíny zápisov 
v  našom meste nájdu rodičia 

napríklad aj na  internete. Ro-
dičia si tento rok môžu vybrať 
medzi trinástimi základnými 
školami, ktorých zriaďovateľom 
je mesto. „V dvadsiatich  pre-
šovských  materských  ško-
lách  čaká  tento  rok  na zápis  
782 predškolákov. Uvedené 
čísla zatiaľ nie sú konečné, 
keďže k týmto predškolákom 
pribudnú  aj  deti  z  mater-
ských  škôl  iných  zriaďo-
vateľov  i  detí  z  okolitých  
obcí,  niektorí  rodičia môžu 
dať odklad,“ uviedla pre Pre-
šovský večerník Veronika Kme-
tóny-Gazdová. Podľa odhadov 
by sa však mohlo konečné číslo 
pohybovať okolo hranice osem-
sto žiakov. Na zápis prváčik 
musí prísť so zákonným zástup-
com, ktorý prinesie jeho rodný 
list, svoj občiansky preukaz a 
podľa potreby i doklad o zdra-
votnom znevýhodnení dieťaťa. 
Rodič musí pri zápise dieťaťa do 
základnej školy uviesť aj adresu 
zamestnávateľa. 

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase 
nástupu dovŕši šesť rokov, pri-
čom začne plniť povinnú škol-
skú dochádzku, ak dosiahlo ta-
kzvanú „školskú spôsobilosť“. 
Rozmenené na drobné, musí 
mať primeranú psychickú, te-
lesnú a sociálnu vyspelosť. Ro-
dičia budúcich prváčikov neza-
budnite, čas máte ešte do 15. 
februára. 

Text: Michaela Demková 
Foto: internet

ˇPripravte prvácikov na zmeny, 
ktoré so sebou prinesie škola
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Diskriminácia, či korupcia? Ohláste ich!
(md) – Ako sme avizovali, téme 
materských škôl a istých špecifických 
praktík v  nich sa budeme venovať 
v Prešovskom večerníku aj naďalej. 
Oslovili sme preto radnicu, ako 
zriaďovateľa, aby sa nám vyjadrili 
k problematike bližšie. 

Čitateľka Katarína S. v sťažnosti poukázala 
na to, že v našom meste údajne funguje výber 
detí do materských škôl na základe praktík, 
ktoré je možné považovať za diskriminačné 
a  nesú známky korupcie. „Nová primátor-
ka by mala zrušiť časť vo Všeobecne zá-
väznom nariadení, kde sa uprednostňujú 
pri prijímaní do materských škôlok deti 
na základe daru pre škôlku a navrátiť ich 
prijímanie podľa ich bydliska. Toto, čo tu 
teraz funguje, narúša ich sociálne pro-
stredie a kontakt s kamarátmi v  okolí, 
ako tomu bolo kedysi. Potom sa čudu-
jeme, prečo deti sedia doma a nechodia 
vonku po návrate zo školy či škôlky, ako 
sme kedysi chodili vonku my a všetci sme 
sa v okolí poznali. Toto nie je môj výmy-
sel, ale je to aj potvrdená štúdia, ktorú 
robili vo veľkých mestách a Prešov je na 
tretej pozícii,“ zdôraznila Katarína S. Tie-
to korupčné praktiky sa zatiaľ nepotvrdili 
ani v  jednej z  oslovených materských škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Prešov. Ho-
vorkyňa radnice Veronika Kmetóny-Gazdová 
nás upozornila, že mesto, ako zriaďovateľ 
materských škôl má vo Všeobecne záväznom 
nariadení stanovené len dve podstatné kri-
téria pri výbere detí, vek a bydlisko. To nám 
potvrdili aj riaditelia materských škôl, ktoré 
sme oslovili. „Všeobecne záväzné naria-
denie, o ktorom píše pani Sláviková, nie 
je správne vyložené. Takéto selektovanie 
žiakov by bolo neprípustné,“ zdôrazni-

la hovorkyňa. V  súčasnom platnom VZN sú 
teda jasne stanovené kritéria, ktoré vedenie 
materských škôl nemôže porušovať. Existujú 
totižto kontrolné „páky“, ktoré by na obchá-
dzanie upozornili. 

„V prípade, že budú akékoľvek pochyb-
nosti, mesto sa tým bude zaoberať,“ do-
dáva hovorkyňa. Ak by ste sa s  podobnou 
požiadavkou stretli, je potrebné sa potom 
namiesto výmeny názorov na diskusných fó-
rach obrátiť na kompetentné orgány s kon-
krétnou sťažnosťou. Riaditelia škôl však ta-
kéto praktiky jednoznačne odmietajú. Podľa 
ich slov ak sa s takýmto jednaním stretol len 
jeden rodič vrhá to zlé svetlo na všetky.

V súčasnosti mesto prevádzkuje dvadsať ma-
terských škôl, ktoré pôsobia v  rámci istých 
„spádových oblastí“. Dieťa je teda možné 

prihlásiť do MŠ v lokalite, kde býva, ba priam 
nutné. Problém však vzniká v  prípade, ak 
sa v „spádovej oblasti“ hlási viac detí ako je 
kapacita daného predškolského zariadenia. 
V tom prípade, aj keď by riaditelia chceli pri-
jať viac detí, nie je to možné, lebo kapacitu 
„nafúknuť“ nedokážu. V  takomto prípade 
musí rodič dieťaťu nájsť inú materskú školu 
mimo lokality, kde rodina býva. Môže sa však 
obrátiť na zariadenia, ktoré sú v jej blízkosti. 
Dozvedeli sme sa aj to, že niektoré MŠ majú 
vždy plno a iným deti chýbajú a tak napokon 
v septembri prijímajú aj tie pod čiarou, aby 
doplnili povolenú kapacitu. K  zmene počtu 
detí v  predškolských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, môže dochádzať aj 
tým, že rodičia migrujú a  sťahujú sa  počas 
roka.

Foto: Michaela Demková



(pv) - Tak ako móla, aj in-
teriéry podliehajú „diktátu“  
módnych tvorcov. V bývaní 
sa rok počíta od Milana do 
Milana. Aké sú tohtoročné 
trendy ? Na úvod prezradíme, 
že nudný pravouhlý a chlad-
ný minimalizmus je preč. 
Zabudnite na hranatosť a 
farebnú jednotvárnosť. Preč 
sú aj plasty či rovné prázdne 
dosky. Vivat nábytok!

Vedeli ste, že  dizajnérov inšpi-
ruje všetko a reakcia na to, čo sa 
deje v spoločnosti je jedným zo 
zdrojov ich inšpirácie. Prihliada-
jú napríklad na budúce svetové 
udalosti, napríklad majstrovstvá 
sveta, olympiády, aké štáty majú 
alebo budú zohrávať významnú 
úlohu v dianí v nasledujúcom 
roku, na kultúru, aký očakáva-
ný film bude uvedený v kinách, 
čo sa objavilo na módnych pre-
hliadkach oblečenia. Na príklad 
v tomto roku sa očakáva premié-
ra filmu Štyridsať odtieňov sivej, 
čo sa dnes už odzrkadľuje naprí-
klad aj na nočnej bielizni...

Profesionálne predpovede tren-
dov v interiéri sú disciplína sama 
o sebe, ktorá ovplyvňuje smero-

vanie výroby najväčších značiek. 
Známe značky následne udáva-
jú trend a reklamou ovplyvňujú 
vkus zákazníkov, budia v nich 
túžbu po novom, modernejšom 
vzhľade bývania. 

Rok 2015 prinesie do dizajnu 
hlavne luxus, pokoj, tvorivú pre-
menu (recykláciu) starých vecí a 
všestrannosť. Moderná bude kla-
sika, retro, dizajnové nápady, tra-
dičné i nové materiály, svieže do-
plnkové farby, exotické motívy, 
etnické dekoračné vzory, ume-
lecké detaily a prekvapivá kom-
binácia textúr. Našou ambíciou 
bude predstavovať vám novinky 
aj cez prestížne prešovské firmy, 
v  ponukách ktorých nájdete tie 
najzaujímavejšie vychytávky.

Chystáte sa urobiť nejaké zmeny 
v byte? Keď chcete byť IN, skúste 
vsadiť na nasledujúce rady:

1 POP Up – Bright. Doplnky a 
akcenty v jasných farbách, na 
bielom alebo neutrálnom pozadí. 
Interiér pôsobí sviežo a optimis-
ticky.

Neutrals  - Jemná ružová s pod-
tónom do žlta sa stáva kráľovnou 
neutrálnych farieb! Neutrálne 
interiéry sú populárne už dlhé 
roky, teraz ale prichádza ožive-

nie v podobe jemnejšej neutrál-
nej farby – ružovej so žltým 
podtónom. Farba šampanského 
skombinovaná so zlatými kovmi, 
dáva pocit vzdušnosti, luxusu 
a ženskosti. Moderné “natural” 
interiéry si berú inšpiráciu z ru-
žovkastej perlete, kombinujú sa 
so zlatou farbou, pôsobia ešte 
mäkšie, ako odtiene béžovej a 
pieskovej. Jemné farby vhodne 
dopĺňajú potlače v štýle akvarelu 
a transparentných farieb. Popu-
lárne sú motívy motýľov na ho-
caký spôsob.

Kombináciou starých a nových 
štýlov vytvoríte elegantný, útul-

ný a zaujímavý obytný priestor. 
Jemne zaoblené línie, základné 
tvary a dekorácie v prírodných 
akcentoch zmenia interiér na 
nepoznanie. Moderné doplnky 
skombinujte s pozlátenými sta-
rožitnosťami, zamatom a hodvá-
bom, vyrezávané drevené akcen-
ty zase s industriálnymi kovový-
mi detailmi. 

Spoločnosť Pantone vyhlási-
la farbou roka Marsalu, teda 
tmavú vínovú farbu, ktorá je 
nazvaná podľa slávneho ta-
lianskeho vína zo Sicílie.  

Ilustračné foto: www
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Žiadna nuda, VIVAT NÁBYTOK

•	 vínová, horčicovo žltá, slezová, sýto modrá,  
odtiene fialovej a ružovej

•	 recyklované drevo, kameň a kov

•	 návrat k prírode a ekologické zmýšľanie

•	 všestrannosť a univerzálnosť

•	 kombinácia štýlov, materiálov a dekoračných vzorov

Čo je v móde pre rok 2015



Publicistika www.povecernik.sk10 Streda 21. januára 2015

Večerník v zahraničí 

Naryškin informoval o možnom ukončení 
pôsobenia ruskej delegácie v rámci PZ RE
Ruská delegácie sa v blízkej bu-
dúcnosti pravdepodobne od-
mietne zapájať do práce Parla-
mentného zhromaždenia Rady 
Európy (PZ RE), ak budú jej prá-
vomoci na januárovom zasad-
nutí obmedzené. Informoval 
o tom predseda Štátnej dumy 
RF Sergej Naryškin. „Zvažujem 
optimistický scenár,“ uviedol 
Naryškin reagujúc na otázku 

novinárov ohľadom pravdepo-
dobnosti, že sa zopakuje aprí-
lová situácia spred roka, keď 
PZ RE zbavilo ruskú delegáciu 
základných právomocí. „V prí-
pade, že preváži odlišný názor, 
tak, čo sa môjho názoru týka, 
pochybujem o relevantnosti 
nášho ďalšieho pôsobenia na 
pôde PZ RE v priebehu roka,“ 
dodal Naryškin.

Moskva s hlbokou ľútosťou vní-
ma tragickú udalosť linkového 
autobusu u obce Volnovacha 
Doneckej oblasti na Ukrajine, 
pri ktorej v dôsledku delostre-
leckého ostreľovania zahynu-
li 12 a zranení boli 18 ľudia. 
Vyjadrujeme sústrasť rodinám 
a priateľom nebohých, zrane-
ným prajeme skoré uzdravenie. 
Požadujeme vykonanie dô-
kladného a nestranného me-
dzinárodného vyšetrovania 
tohto trestného činu a prísne 

stíhanie zodpovedných pá-
chateľov. Tragédia pri obci 
Volnovacha opäť potvrdzuje, 
že pokračovanie a rozvíjanie 
všestranných úsilí o mierové 
politické urovnanie ukrajin-
skej krízy sú naliehavé. Nemô-
žeme dovoliť, aby sa trestné 
provokácie použili ako dôvod 
za účelom eskalácie napätia, 
militantnej hystérie a obno-
venia bojov na Juhovýchode 
Ukrajiny, ktoré nesú smrť a 
utrpenie obyvateľom regiónu.

Komentár informačného a tlačového 
odboru Ministerstva zahraničných vecí 

Ruska k tragickej udalosti osobného  
autobusu na Ukrajine

Rusko vyhlási pokutové  
sankcie za Mistraly do konca 

januára
Rusko použije pokutové sank-
cie, ak Francúzsko nevysvetlí 
príčiny porušenia termínu do-
dávok vrtuľníkových lodí trie-
dy Mistral do konca januára, 
informuje vojensko-diploma-
tický zdroj. Zdroj okrem toho 
nevylúčil, že Moskva môže jed-
nostranne odmietnuť vrtuľní-
kové lode kvôli tomu, že Paríž 
neplní podmienky kontraktu. 

Francúzsko bude v tomto prí-
pade nútené vrátiť Rusku všet-
ku zaplatenú zálohu. Moskva 
požiadala v januári 2015 Paríž 
o oficiálne vysvetlenie v súvis-
losti s neplnením kontraktu o 
dodávkach Mistralov. Minister 
obrany Sergej Šojgu vyhlá-
sil, že Rusko môže podať voči 
Francúzsku v priebehu polroka 
pohľadávku.

MZV RF: Kyjev využil prímerie 
na nové zoskupenie síl
Kyjev využil prímerie na nové 
zoskupenie síl a snaží sa vziať 
kurz na vyhrotenie konfliktu v 
Donbase, informuje v nedeľu 
MZV RF.

Ukrajinská strana podľa ná-
zoru ministerstva okrem toho 

porušila minské dohody o 
urovnaní krízy a naďalej posil-
ňuje vojenskú prítomnosť na 
juhovýchode krajiny. Splnenie 
minských dohôd nazvali v rus-
kom diplomatickom rezorte 
hlavnou úlohou.

Zdroj: slovak.ruvr.ru
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PosvÄtné raňajky

Zapekané palacinky

Niekto si ich pripravuje na raňajky, iný uprednostní toto jedlo na večeru. Maškrtné jazýčky by možno uvažovali prečo si 
ich nedať na raňajky aj večeru. Dovolíme si tvrdiť, že tento zväčša sladký pokrm asi neodmietne žiadne dieťa a aj dospelí 
si na nich pochutia. Palacinky. V minulosti boli považované za posvätné jedlo to najmä v rímskej ríši. Dnes si ich vieme 
dopriať nielen v pohodlí domova, ale objednáme si ich aj v tých najluxusnejších reštauráciach po celom svete. Niektoré 
zdroje hovoria o tom, že palacinky sú v rámci kresťanstva spájané s takzvaným fašiangovým utorkom. Majú veľa pome-
novaní, ale stále približne rovnakú chuť. V nemecky hovoriacich krajinách ich podávajú dokonca ako rezance v polievke. 
Pri tejto pochúťke sa medze nekladú a preto ju môžeme jesť s čerstvým ovocím, nutelou, grankom, lekvárom, zmrzlinou 
nasladko, ale dokonca aj syrom a mäsom a teda naslano. 

Potrebujeme: 3 dcl mlieka, 2 dcl vody, 1 dcl oleja, 2 vajcia, 20 dkg 
hladkej múky, štipku soli.

Postupujeme:

Všetky prísady spolu zmiešame. Ak máme radi „hutnejšie“, pridáme 
viac múky. Palacinky pečieme na poriadne rozohriatej panvici a len 
pri prvej potrieme panvicu olejom. Na ostatné to už nie je potrebné. 
Hotové palacinky môžeme “použiť” na sladký spôsob, ale aj na sla-
ný - naplníme šunkou, syrom, kečupom, čímkoľvek. Chutia výborne 
a priam geniálne. Nelepia a sú jemnučké a nadýchané ako obláčik.

Tip: Môžeme ich použiť na slano. V tomto prípade môžeme použiť 
dusené špenátové listy, syr feta alebo podobný napríklad balkánsky 
syr. Na sladko si urobíme ovocnú palacinku. Keď ich máme priprave-
né, ošúpeme banán a zakrútime ho do palacinky. Na vrch naukladá-
me ovocie „všehochuti“. Najhriešnejšia z najhriešnejších je palacinka 
s banánom v čokoláde. 

Na cesto potrebujeme: 220 g hladkej múky, 500 ml mlieka, 2 vajcia, 1 
lyžicu krupicového cukru, 1 lyžicu rozpusteného masla, soľ. Na plnku: 
400 ml mlieka, 100 g práškového cukru, 1 balíček vanilkového pu-
dingu, 400 g jemného tvarohu, 250 g hrudkovitého tvarohu, 1 lyžicu 
citrónovej šťavy, 10 g práškového cukru, nastrúhanú citrónovú kôru, 
1 žĺtok, 30 g hrozienok, Zlatý klas, 2 balíčky vanilínového cukru, 30 g 
masla, lístky medovky.

Postup:

Do preosiatej múky pridáme soľ, mlieko, rozšľahané vajcia, cukor a  zmie-
šame. Cesto necháme 15 minút odpočívať. Palacinkovú panvicu rozohre-
jeme, potrieme rozpusteným maslom. Malou naberačkou cesto nalejeme 

v tenkej vrstve do panvice. Palacinky opekáme z oboch strán. Pripravíme 
plnku: Z mlieka, krupicového cukru a vanilkového pudingového prášku 
uvaríme hustý krém, ktorý za častého premiešavania necháme vychladnúť. 
Jemný a hrudkovitý tvaroh zmiešame s citrónovou šťavou, práškovým cuk-
rom, nastrúhanou citrónovou kôrou, so žĺtkom, s hrozienkami a práškom 
Zlatý klas. Pridáme polovičnú časť vychladnutého krému a spolu premie-
šame. .Jednotlivé palacinky potrieme tvarohovou plnkou, stočíme a po-
krájame na 4 až 5 cm kúsky. Reznou stranou ich poukladáme do maslom 
potretej zapekacej misy. Zvyšnú časť krému rozotrieme na palacinky v za-
pekacej mise. Pokvapkáme rozpusteným maslom a dáme zapiecť na 15 
minút do rúry vyhriatej na 180 °C. Zapečené palacinky posypeme práško-
vým cukrom a ozdobíme lístkami medovky. 

Ingrediencie: 1 ks višňového kompótu, štipka soli, 2 vajcia, 2 lyžice 
medu a 2 lyžice pohánkových vločiek, 200 g špaldovej múky, 3 lyžice 
sójového sušeného mlieka, 300 ml vody, 50 g horkej čokolády a 80 g 
hladkej múky, olej.

Postup práce: 

Múku zmiešame, pridáme soľ, sójové mlieko, vajce, med a vodu. Všet-
ky ingrediencie dobre premiešame a necháme odstáť asi 30 minút. 
Do palacinkovej zmesy pridáme pohánkové vločky a opäť poriadne 
premiešame. Z cesta pripravíme tenké palacinky pečené na oleji. Viš-
ne scedíme, zmiešame s  jogurtom a spolu s nasekanou čokoládou 
podávame ako prílohu k už pripraveným palacinkám.

Zdravé palacinky
Hriešne dobré 

Náš tip



Termín nástupu: dohodou. Svoje žiadosti 
a životopisy zasielajte e-mailom na adre-
su: maria.stankova@presov.konfe.de

/1500064/ Prijmeme zváračov. T. č. 0915 
893 764, pri našej nedostupnosti zašlite 
SMS v tvare ZVÁRAČ.

/1500063/ Predám 8-týždňové kurčatá, 
modré, jarabaté, čierne, Miľpoš 86. T. č. 
0918 243 058, 0918 699 243

/1500030/ Predaj 3 st. pozemkov medzi 
Kanašom a Gregorovcami, výmery: 547 
m2, 585 m2, 975 m2, IS v dosahu. Cena: 
8,90 eur/m2, t. j. ceny 4 868 eur, 5 206 eur 
a 8 677 eur. T. č. 0905 339 388

/1500061/ Predám čiastočne rekonštr. 
RD medzi PO - Sabinovom, počet izieb 
5 + kuchyňa, špajza, kotolňa. Komplet 
nové plyn. vykurovanie, plast. okná, 
nový komín... Rozloha pozemku 550 m2, 
cena 33 990 eur, možný hypot. úver.  
V obci je MŠ, ZŠ, pošta, potraviny, bez 
neprispôsobivých občanov. T. č. 0905 
339 388

/1500068/ Dám do dlhodobého prenájmu 
nezariadený, čiastočne zrekonštruovaný 
2-izb. byt v širšom centre PO. Voľný ih-
neď, cena dohodou. T. č. 0915 291 665

/1401676/ Čistiaca a upratovacia firma 
prijme muža na výkon a kontrolu čistia-
cich a upratovacích prác. Podmienky: VP 
sk. B, bezúhonnosť, chuť pracovať, ko-
munikatívnosť. Kontakt: 0903 604 033, 
051/77 22 944

/1500011/ GAZU, s. r. o. prijme skladní-
kov do veľkoskladu DC Tesco Prešov - N. 
Šebastová. Nástup ihneď. Životopis za-
sielajte na: gazu.presov@gmail.com, tel. 
kontakt 0918 965 563

/1500043/ Práca v elektrotechnickom 
priemysle v ČR pre mužov, ženy, aj páry. 
Výhodné platové podmienky do 20 000 
CZK/netto. Zálohy od tretieho dňa! Uby-
tovanie a doprava zabezpečené. Info: Ko-
šice - 0918 792 672, Bardejov - 0917 997 
004

/1500044/ Firma Konfektion E-SK, s. r. 
o. Prešov, prijme do pracovného pome-
ru montážne pracovníčky do 3-smennej 
prevádzky na montáž káblových zväzkov. 
Požadujeme stredoškolské vzdelanie. 

/1500032/ Odstúpim funkčnú s. r. o., veľa 
činností, bez záväzkov za cenu založenia 
novej, 200 eur. T. č. 0905 623 995

/1500065/ Dám do prenájmu garsónku  
v lokalite Šváby, nájom + inkaso 180 eur. 
T. č. 0903 617 779

/1401760/ Predám rok používaný plyno-
vý kotol závesný ATTACK PZO - 80 litro-
vý. Cena 350 eur. T. č. 0905 550 132

/1401697/ Predám 3-izbový byt po čias-
točnej rekonštrukcii, 1/2 posch, v za-
teplenej bytovke vo Veľkom Šariši. Byt 
má výmeru 67 m2, slnečný, dobre dispo-
zične riešený a udržiavaný. Tichá lokali-
ta, škola a škôlka v blízkosti ako aj rôzne 
obchody a služby. Cena 41 990 eur. RK 
nevolať! T. č. 0903 360 600
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Alžbeta Miškufová, 84 r., 12. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Margita Fabianová, 99 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
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PRÍJEM INZERCIE

Stánok Vihorlatská 10, Sekčov (konečná  
autobusovej linky)

Hľadáme čašníka/čašníčku  
do prevádzky v Prešove.  

T. č. 0917 178 779

Obec Ruská Nová Ves 

VYHLASUJE 

výberové konanie
 na obsadenie funkcie 

riaditeľa Materskej školy 
v Obci Ruská Nová Ves. 

Bližšie informácie 
na www.ruskanovaves.sk 

/na úradnej tabuli/.



06.35 Fórky, vtipky XXII 07.00 Euro-
minúty 08.00 C.S.I. Kriminálka Miami 
09.00 Dvojičky 10.00 Stav ohrozenia 
10.50 Ničitelia mýtov 12.00 C.S.I. Kri-
minálka Miami 12.45 Kosti 13.40 Fak-
tor strachu 14.35 Simpsonovci 15.00 
Simpsonovci 15.25 Fórky, vtipky XXII 
15.50 Ničitelia mýtov 16.55 Faktor 
strachu 17.50 Legenda o Williamovi 
Tellovi 18.55 Simpsonovci 19.20 Sim-
psonovci 19.45 Kutyil s.r.o. 20.30 Pom-
stiteľ Trinity 22.25 Reťazová reakcia 
00.30 Mafstory 00.55 Mafstory 01.25 
Letecké katastrofy 

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné sprá-
vy 08.00 Ranné správy 08.30 Ranné 
správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 
10.00 Správy 10.30 Správy 11.00 Téma 
dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 
12.45 Labyrint 13.00 Správy 13.30 
Správy 14.00 Správy 14.30 Motoring 
15.00 Správy 15.30 Správy 16.00 Žur-
nál 16.30 Ekonomika 16.45 Peňaženka 
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Sprá-
vy 18.30 Hlavné správy 19.05 Ekono-
mika 19.25 24 hodín vo svete 19.50 
Téma dňa 20.45 Biznis 21.00 Správy 
21.30 Tak takto?! 22.00 Žurnál 22.30 
Šport+ 23.00 Správy 23.30 24 hodín vo 
svete 00.00 Správy 00.30 Žurnál  

07.10 Winx Club 07.55 M * A * S * 
H 08.25 M * A * S * H 09.10 Vraždy v 
Kitzbüheli 09.55 Prestretý! 10.45 
Miesto činu. Stuttgart 12.40 Walker, 
Texas Ranger 13.35 Wolffov revír 14.30 
Julie Lescautová 16.25 Komisár Rex 
17.30 Popoludňajšie správy 18.00 Pre-
stretý! 18.55 Správy FTV Prima 19.25 
Krimi správy 19.40 Divácke správy 
19.55 VIP správy 20.15 Cesty domov 
21.35 Show Jana Krausa 22.35 Hawaii 
5-0 23.25 Policajná bažanty 00.20 
Vraždy v Kitzbüheli 01.15 Walker, 
Texas Ranger 

05.55 Raňajky s Novou 09.00 No-
vashopping 09.15 Ulica 10.10 Ordiná-
cia v ružovej záhrade 11.25 Dva a pol 
chlapa 11.50 Tescoma s chuťou 12.00  
Televízne noviny 12.45 Šiesty zmysel 
13.35 Odložený prípad 14.30 Menta-
lista 15.25 Ordinácia v ružovej záhrade 
16.35 Dva a pol chlapa 17.00 Popolud-
ňajšie Televízne noviny 17.35 Krimi-
nálka Las Vegas 18.30 Ulica 19.30 Tele-
vízne noviny 20.20 Doktori z počiatku 
21.30 Námorná vyšetrovacia služba 
22.30 48 hodín 00.15 Kriminálka Las 
Vegas 01.00 Mentalista 

jazyku 20.00 Tvoje slza, můj déšť. Pří-
tomnost Arnošta Lustiga 21.00 Správy 
a komentáre 21.25 Góly - body - se-
kundy 21.35 Súrodenci 22.05 Krvavá 
pani  23.15 Polícia 23.30 Autosalón 
23.55 Správy RTVS  

06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno 
09.35 Ordinácia v ružovej záhrade 
10.40 Chlapi neplačú 12.10 Dr. Hou-
se 13.10 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad 14.05 Kobra 11 15.05 Kurz seba-
ovládania 15.30 Kurz sebaovládania 
16.00 Mentalista 16.56 Hra o Niké 
17.00 Prvé televízne noviny 17.25 Re-
flex 17.50 Chlapi neplačú  19.00 Tele-
vízne noviny 20.00 Športové noviny 
20.15 Počasie 20.30 Búrlivé víno 21.35 
Svokra 22.40 Mentalista 23.35 Kobra 
11 00.35 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad 01.25 Dr. House 02.10 Kurz seba-
ovládania 02.30 Mentalista 

06.35 Dr. Oz 07.25 Nate Berkus. Krajšie 
bývanie 08.40 Sudkyňa Hatchettová 
09.10 Veštiareň 10.35 Perla Orientu 
11.55 Feriha 13.00 Feriha 14.10 Skrytá 
vášeň  15.05 Skrytá vášeň 16.00 Ordi-
nácia v ružovej záhrade 17.00 Rozto-
milé mrchy 18.00 Priatelia 18.30 Ex-
trémne premeny. Druhá šanca na život 
19.35 Bez servítky 20.30 Odložený 
prípad 21.30 Feriha 22.30 Feriha 23.30 
Nezvestní 00.25 Seinfeld 00.55 Sein-
feld 01.25 Priatelia 01.45 Bez servítky 
02.30 Smotánka 

06.30 Akčná výhra 09.20 Kobra 11 
10.05 Walker, texaský ranger 11.10 
Crazy TV 11.55 Aj múdry schybí 13.05 
Alf 13.30 Zajtrajšie noviny 14.25 Jake 
a Tlsťoch 15.15 Doba prílivu  16.10 
Smallville 17.00 V.I.P. 17.55 Walker, 
texaský ranger 18.50 Alf 19.15 Kurz se-
baovládania 20.15 Mission. Impossible 
22.25 Seal Team VI 00.25 Dajto V po-
kri. European Poker Tour 01.15 Špor-
tové noviny 01.25 Mission. Impossible 

06.15 Noviny TV JOJ 07.15 Súdna sieň 
08.20 DIVOKÉ KONE 09.30 Dr. Ludsky 
11.00 Nákupné maniačky 12.00 Novi-
ny o 12.00 13.00 Dedičstvo 14.20 TV 
šanca 14.55 Sladký život 15.50 Súdna 
sieň 17.00 Noviny o 17.00 17.30 Top 
star 17.50 Nákupné maniačky 19.00 
Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.10 Šport 
20.20 štartovací balík od TV JOJ 2015 
20.25 Najlepšie počasie 20.30 DIVOKÉ 
KONE 21.30 Sladký život 22.30 Stav 
ohrozenia 23.30 Vtierka Castle  00.25 
Podvodníci 01.15 Agent 01.55 C.S.I. 
Kriminálka Miami 

07.10 McLeodove dcéry 07.50 Správy 
RTVS 08.40 Rosemary a Thymeová 
09.30 Poklady sveta II 09.55 Lekári 
10.45 Duel 11.15 5 proti 5 12.00 Správy 
RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Taxík 
14.25 Tajomstvo mojej kuchyne 15.05 
District 16.00 Správy RTVS 16.25 Po-
klady sveta II 16.40 Poklady sveta II 
17.00 Lekári 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 
19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body 
- sekundy 20.10 Počasie 20.20 Krstný 
otec II 23.30 District 00.15 Hlavný po-
dozrivý 02.00 Dámsky klub 

07.00 Správy v slovenskom posunko-
vom jazyku 07.05 Správy - Hírek 07.15 
Správy RTVS z regiónov 07.30 Správy 
a komentáre 08.00 Živá panoráma 
08.30 Fidlibumove rozprávky 08.55 
Trpaslíci 09.00 Prečo chudoba? 09.55 
Tajomstvá všetkého 10.25 Ukrajinský 
magazín 10.55 Fokus zdravie 11.40 
Ambulancia 12.10 Živá panoráma 
12.45 ArtSpektrum 12.50 Na ľudovú 
nôtu 13.30 Večera s Havranom 15.10 
Vat 15.40 Slovak Fashion Night 15.55 
Maďarský magazín 16.20 Tempo 16.45 
Fokus spotrebiteľ 17.30 Správy RTVS 
z regiónov 17.45 ArtSpektrum 17.50 
Správy - Hírek 17.55 Osudy umelec-
kých diel 18.25 (Ne)celebrity 18.35 
Test magazín 18.45 Večerníček 18.50 
Máša a medveď 18.55 Trpaslíci 19.00 
Garfield II 19.10 Dračie poviedky 19.40 
Geolino 19.50 100 názorov 2014 19.55 
Správy v slovenskom posunkovom 

KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. AGNESA 
RÍMSKA

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVAJOJ

DAJTO
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Baran 21.3. - 20.4. 
Nespoliehajte sa len na slov-

né prísľuby. Len po ich preverení 
môžete realizovať vaše plány. V ci-
tových vzťahoch vám hviezda jasne 
svieti naďalej.

Býk 21.4. - 21.5. 
Všetkých v okolí prekvapí 

vaša usilovnosť a činorodosť. Bu-
dete mať úspech pri presadzovaní 
požiadaviek. Do citových vzťahov 
silu nemiešajte!

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Dnes sa nevyhnete sporom. 

Niekto vás obviní z nesplnenia 
sľubu alebo povinností. Najlep-
šie urobia tí, čo sa nedajú strhnúť  
a počkajú, kým sa všetko vysvetlí.

Rak 22.6. - 22.7. 
Dnes sa nedajte zatiahnuť 

do neistých podnikov. Nič sa ne-
stane, ak budete ešte nejaký čas 
sledovať vývoj udalostí z bezpečnej 
vzdialenosti. Vaša citlivá povaha je 
ľahko zraniteľná.

Lev 23.7. - 23.8. 
Zrejme sa dnes nevyhnete 

nervozite, ktorú vyvolá vaše zvý-
šené nasadenie. Treba to len vydr-
žať, zajtra už bude pokojnejší deň. 
Snažte sa ovládať svoje emócie.

Panna 24.8. - 23.9. 
Konečne dostanete očakávanú 

správu, ale úľava nebude taká veľ-
ká, ako ste očakávali. Nič si z toho 
nerobte, hviezdy vám sľubujú pozi-
tívne zmeny.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Dnes sa prejaví vaše dobré 

srdce. Budete sa snažiť pomôcť 
všetkým, ktorí sa majú horšie ako 
vy. Dajte si pozor pri cestovaní vo 
verejných prostriedkoch.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Asi sa vám nesplní želanie, 

ale nestrácajte nádej! Pôjde len 
o skúšku vašej trpezlivosti a vytr-
valosti. Pozor na nedorozumenia  
v citovej oblasti.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Dostanete zaujímavé návrhy  

a odkazy. Využijete ich všetky? Ak 
si hneď ráno nezvolíte správnu 
cestu, počas dňa sa už nedokážete 
lepšie prispôsobiť.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Nemali by ste podľahnúť sní-

vaniu o veciach, ktoré nie sú nateraz 
reálne. Máte veľa restov, ktoré by ste 
mali dať čo najskôr do poriadku. Vy-
hnete sa zbytočným komplikáciám

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Nič vás nesúri, a preto uvažujte 

nad tým, čo zamýšľate urobiť. Kon-
trolujte všetky úmysly. Ak chcete 
zmeniť sled udalostí, dnes ich mô-
žete ovplyvniť.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Zachovajte si poctivosť v mys-

lení aj činoch, inak si narobíte len 
ďalšie problémy. Budete mať prí-
ležitosť na dobrý skutok - pomôcť  
v núdzi blížnemu. Povznesie to vašu 
náladu.
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PREŠOV
PADDINGTON - V. Británia, Francúzsko, 
Kanada, 2014 ,komédia, rodinný, 96 min., 
MP o 15.20 h
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Fanúšikovia sa pekne rozlúčili s Igorom Jarošom
Návrat s otáznikom

(jm) – Fanklub hokejistov PHK 3b Prešov dáva o sebe vedieť po-
vzbudzovaním na každom prvoligovom zápase. Naposledy sa pre-
zentoval aj iný spôsobom a to takýmto „dielom“. Na rozlúčku s útoč-
níkom Igorom Jarošom vyvesili členovia fanklubu na zábradlie jeho 
veľkú podobizeň. 

Odišlo 27 bodov

Pre brata slovenského reprezen-
tanta do 20 rokov Christiana Jaro-
ša bolo stretnutie 39. kola s Topoľ-
čanmi posledným v  tejto sezóne 
v žlto-modrých farbách. Je hráčom 
extraligového Zvolena, v  PHK 3b 
bol na hosťovaní. S ním odchádza 
15 gólov a 12 asistencií – I. Jaroš 
bol doteraz najproduktívnejším 
hráčom Šarišanov. „Verím, že po 
mne niekto preberie štafetu 
a bude sa mu v kanadskom bo-
dovaní dariť ešte viac, ako mne. 
Najlepšie, keď budú viacerí,“ 
uviedol hráč, ktorý na drese nosil 
číslo 93.

A možno sa vráti

I.Jaroš trocha poopravil napísané 
fakty. „Dohoda so zvolenskými 
funkcionármi bola taká, že keď 
sa bodovo v  Prešove presadím, 
stiahnu ma s  blížiacim sa zá-
verom základnej časti späť. No 
ešte nemám vyhrané. Musím 
im teraz ukázať, že na extraligu 
mám a až 15. februára, kedy sa 
skončí prestupový termín, bude 
jasné, či dokončím sezónu v Ša-
riši alebo vo Zvolene.“ 

Zápas s Detvou...

Igor, bez ohľadu na to, kde dokon-
čí sezónu, má na čo spomínať... 
„Na výbornú partiu v  kabíne, 
na zápas s  Detvou, v  ktorom 
som strelil dva góly, víťazný na 
3:2 štyri minúty pred koncom.  
Po ňom sme chvíľu viedli ta-
buľku, boli to nádherné chvíle. 
To, že sme sa potom postupne 
prepadávali dole, malo svoje lo-
gické príčiny. Väčšina chlapcov 
hráva v dvoch súťažiach naraz, 
okrem áčka aj v  juniorke a do-
raste, nuž síl nebolo veľmi na 
rozdávanie.“ 

 
Cieľ splnili

Na záver dodal: „Či už som 
mnou, alebo bezo mňa, verím, 
že ešte chlapci zabojujú – snáď 
aj za mňa. Cieľom bola účasť 
v play off, ten sa podarilo splniť. 
To sa môže niekomu máliť, ke-
ďže sme fanúšikov v niektorých 
zápasoch prvej štvrtiny naladili 
veľmi pozitívne. No všetko má 
svoj čas. Toto mužstvo má bu-
dúcnosť pred sebou.“

Foto: www
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Víťaznú sériu volejbalistov Prešova (21 zápasov) prerušila v  sobotu 
Prievidza. Vyhrala nad VK Mirad PU 3:0. Nepomohli ani smeče Michala 
Hudáka (1) či obetavé zákroky Tomáša Lamparta (2). Nad všetkými vý-
konom „vyčnieval“ v drese hostí venezuelský univerzál Kevin Pinerua 
(3, 4). Basketbalistky Eliat PU Prešov hrali s celkami z Banskej Bystrice. 
Na domácej palubovke zdolali v sobotu BK ŠKP 08 57:53 a v nedeľu 
BDŽ ŠK UMB 63:49. O nedeľňajšie víťazstvo sa zaslúžila 14 bodmi Mi-
roslava Planikova (5). Najpresnejšie ruky mali Zuzana Maďarčíková (6) 
s 18 bodmi a Adriana Törökova (7) dala 15 bodov.

NÁVRATY
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Trojlístok sestier
(jm) – Prešovskí volejbalisti ukončili svoju víťaznú sériu na čísle 21. To však nezna-
mená, že pôjde o rekordný zápis v histórii športu pod vysokou sieťou v našom meste. 
O niekoľko dní ich môžu napodobiť a možno aj predstihnúť  prvoligové hráčky ŠK Elba 
Prešov. 

A vlastne, všetky dievčatá vo všetkých 
kategóriách v  tomto klube mali  
po víkende dôvod na radosť. 

Ako už bolo naznačené, ženy vy-
hrali obidva svoje víkendové duely, 
v obidvoch si hladko poradili s Micha-
lovcami a stále ostávajú na pozícii lídra.  
Na konte majú presne dvadsať víťaz-
stiev. Stužková slávnosť dvoch hráčok 
tentoraz poznačila zloženie zostavy, 
ale dievčatá na ihrisku hrali aj za spo-
luhráčky a  pripravili im šesťbodový 
darček.

Kadetky cestovali za svojimi súperkami 

do Kežmarku. Na súpiske aj s trojlíst-
kom  sestier Polačkových. Pod Tatrami 
sa stretli so svojím tabuľkovým suse-
dom. Potešili dve hladké výhry a keďže 
do kariet im zahrali aj ďalšie výsledky 
finálovej skupiny, dotiahli sa na štvrtý 
Vranov na rozdiel dvoch bodov.

Svoj druhý turnaj odohralo aj druž-
stvo mladších žiačok. Kým v  tom pr-
vom dievčatá len zbierali skúsenosti, 
tentoraz si zaknihovali svoje prvé ví-
ťazstvo. Dievčatá však nesklamali ani 
v stretnutiach, v ktorých podľahli svo-
jím skúsenejším a  vyhratejším súper-
kám.

Ženy možno čoskoro „preskočia“ volejbalistov Miradu 

Kadetky Elby: Horný rad zľava: Eva Mičkaninová, Kristína 
Hatalová, Klaudia Semančíková, Andrea Kanášová, Adela 
Polačková, Kristína Polačková, tréner Stanislav Harčár. 
Dole zľava: Miriam Tančínová a Michaela Polačková.

Foto: František Tramita

Aj vo valalskom futbale sa stále niečo deje
Zajtra novinky  
z Pečovskej Novej Vsi
(jm) – Valalský futbal je zaujímavou témou pre 
fanúšikov športu nie iba v Prešove, no tiež v jeho 
okolici. Náš denník od skončenia jesennej časti 
prvej triedy ObFZ mapuje zimnú situáciu v  jed-
notlivých kluboch. Napísali sme už dosť zaují-
mavých skutočností – Líder z Ražnian vraj myslí 
na postup, no rovnako aj „po polčase“ druhá Du-
bovica. Súboj „Titanov“ je na programe 17. mája. 
V Širokom robia hanbu tamojšiemu futbalu niek-
torí krikľúni v hľadisku.  V Záborskom po prvýkrát 
v histórii trénujú aj v zime a to dokonca trikrát za 
týždeň.  Vo vyšnej Šebastovej niektorí jednotlivci 
v závere jesene sklamali trénera Jozefa Semančí-
ka, on im napriek tomu chce pomôcť. V Herma-
novciach majú dvoch Pokutovcov, no len jeden 
z  nich sa snaží naplno využiť svoj potenciál. Vo 
Fričovciach plánujú vybudovať konečne klasické 
multifunkčné ihrisko, aké sú v ostatných dedi-
nách už samozrejmosťou. V Šarišských Dravciach 
neúnavný starosta Jozef Bujňák po vypadnutí 
z piatej ligy nerezignoval a verí, že mužstvo raz 
bude hrať dokonca 4. ligu. V Toryse trápi kapitá-
na Zorana Ševčoviča, že niektorí hráči namiesto 
piatkových tréningoch radšej holdujú pivu. V 
Petrovanoch veria staronovému trénerovi Petrovi 
Zuskovi a chcú sa v tabuľke posúvať vyššie. 

Zajtra nahliadneme do kuchyne TJ Slovan Pečov-
ská Nová Ves, kde panuje takpovediac bezvládie 
a kapitánovi Tomášovi Tallovi sa nehovorilo ľah-
ko. Čo všetko prezradil v rozprávaní pre Prešov-
ský večerník, sa dozviete v zajtrajšom čísle.   

Foto: Viktor Zamborský

Ražňany (v svetlom), či Dubovica? Zápas pravdy bude „pri letisku“ v polovici mája. 

Prípravný futbal: Prešov - Košice B 2:1, 
góly za domácich: Šafranko, T. Eliáš. Dup-
kala mieril do brvna, brankár Harničár 
chytil pokutový kop. 1. FC: Talian (od 45. 
Harničár) - Kačala, Jopek, P. Jacko, Šte-
fančík - Hirka - Dzúrik, Katona, Dupkala 
- Kráľovič, Šafranko (striedali: Micherda, 
Ivanko-Macej, T. Eliáš, Keresteš, D. Jacko) 
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