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Z rumunského nákladiaka 
vytieklo tristo litrov nafty 
(šaja) – Rušno bolo v pondelok  
na ceste pri Čiernom moste. Krátko 
po ôsmej večer sa poškodila palivová 
nádrž nákladného auta z Rumunska 
a nafta vytekala na cestu. 

„Rýchlym zásahom a odstránením násled-
kov nebola doprava v tejto časti mesta ob-
medzená,“ informovala hovorkyňa prešov-
skej radnice Veronika Kmetóny Gazdová. Ako 
dodala, nafta vytekala od Čierneho mosta cez 
Škultétyho, Budovateľskú až po Jilemnického 
ulicu. 

Na mieste hneď zasahovali príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru, Policajného zbo-
ru  a pomáhali aj mestskí policajti. Premávku 
usmernili do jedného jazdného pruhu a cestu 
hasiči posypali špeciálnymi látkami. „Hasiči  
zachytili viac ako tristo litrov nafty.  Dô-
ležité je, že zabezpečením kanalizačných 
vpustí špeciálnou technikou sa zabráni-
lo úniku nafty do kanalizácie. Policajní 
príslušníci koordinovali dopravu, aby sa 

nánosy nafty nerozširovali po vozovke aj 
do iných častí. Primátorka Andrea Turča-
nová priamo na tvári miesta zabezpečila 
súčinnosť mesta a operatívnu pomoc pri 
zabezpečovaní prác a materiálu,“ doplnila 
Gazdová.  

Včera v    skorých ranných hodinách bola do-
prava už bez obmedzenia, cesta bola plne 
prejazdná celým jazdným pruhom. Nánosy sa 
odstraňovali len pozdĺž krajnice v spolupráci 
so Slovenskou správou ciest.

Foto: HaZZ 

Po stopách Ľudovíta Štúra 
(šaja) – Po stopách Ľudovíta 
Štúra je názov odborného semi-
nára, ktorý sa koná dnes o 14. 
hodine v priestoroch Knižnice  
P. O. Hviezdoslava na 2.poscho-
dí v centre regionálnych doku-
mentov. 

Seminár sa začne hymnickou 
piesňou Hoj, vlasť moja. Pokra-
čovať bude scénickým pásmom 
o Ľudovítovi Štúrovi v podaní - 
žiakov Základnej školy Čsl. Ar-
mády. Chýbať nebude ani slovno 
- obrazová kompozícia o živote 

a diele Ľudovíta Štúra v podaní 
Andrey Sivaničovej. Prednáškou 
o  spisovnej slovenčine zaujme 
docent Ladislav Bartko. Neskôr 
všetci zúčastnení môžu spo-
lu diskutovať o  prednesených 
témach. Záver bude patriť bla-
hoželaniam jubilantom Matice 
Prešov a  krátkemu slávnostné-
mu aktu pri pamätnej tabuli Ľu-
dovítovi Štúrovi na budove PKO 
Čierny Orol. Seminár organizu-
je Knižnica P. O. Hviezdoslava 
a Miestny odbor Matice sloven-
skej v Prešove. 

(šaja) – Prešovská hudobná jeseň si píše už 49. ročník 
svojej existencie. V rámci nej pripravilo PKO Čierny 
Orol bohatý kultúrny program, kde si na svoje prídu 
všetci milovníci kultúry. 

Dnes bude priestor PKO pat-
riť jedinečnému programu  
s  názvom Len tak zľahka – 
o slovo sa prihlási  krása v po-
daní básní, obrázkov, farieb 
a  chýbať nebude ani hudba. 
Program začína o siedmej ve-
čer.

V  rámci večera vystúpi he-
rečka Zuzana Tlučková, aka-
demická maliarka Veronika 
Gabčová Lučeničová, cimba-
lista Juraj Helcmanovský a 
herečka  Bibiana Ondrejková. 
„Budeme si užívať.  Čítať 
básne z mojej básnickej 
zbierky Len tak zľahka. 
Ako večer dopadne, dopre-
du nevieme, závisí to aj od 
divákov. Budú sa totiž ko-
nať interakcie s divákmi.   

Chceme, aby aj oni spolu 
s  nami  tvorili,   recitovali, 
kládli otázky, aj spolu vy-
tvárali obraz večera.  Totiž 
akademická maliarka Ve-
ronika Gabčová Lučeni-
čová vytvorí obraz, ktorý 
venujeme domácim.  Už sa 
veľmi tešíme na návštevu 
Prešova. Po predstavení 
Všetko o ženách tam teraz 
prinesieme poéziu,“ priblí-
žila večer Bibiána Ondrejková 
a dodala: „Moja kniha básní 
Len tak zľahka vznikla na 
podnet Veroniky Gabčovej 
Lučeničovej, ktorá ju ilu-
strovala  a dizajnovala.  Do 
limitovanej edície vložila 
aj originálnu grafiku, ktorú 
si čitatelia môžu doma za-
vesiť na stenu.“

PKO pozýva na Zuzku 
Tlučkovú aj „Bibi“ Ondrejkovú 

Keksíky LUNAS  
u Vás aj u Nás

V pondelok večer mali s vytekajúcou naftou na Čiernom moste hasiči aj policajti plné ruky práce. 
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Korčuľovať sa bude na jar 
(šaja) – V Prešove sa začne 
už o dva týždne stavať nová 
tréningová hala. Mesto Pre-
šov bude na jej fungovaní 
participovať. Spoločnosť 
chce halu postaviť do jari 
budúceho roka. 

Konkrétne ide o  športovú halu 
na Ulici Ľudmily Podjavorinskej. 
Poslanci podľa dohody o spolu-
práci odsúhlasili prenájom ľa-
dovej plochy pre potreby mesta. 
Mesto si teda bude u  prevádz-
kovateľa objednávať denne tri 
ľadohodiny. Počas pracovného 
týždňa to bude v čase od jednej 
popoludní do pol piatej. Cez ví-
kendy bude vyčlenený čas v do-
poludňajších hodinách. Sumu 
za jednu hodinu určili na sto 
eur s DPH. Dohodu uzavreli na 
desať rokov. Za návrh hlasovalo 
všetkých 27 poslancov. Poslanci 
takto pomohli športovcom, ktorí 

potrebujú trénovať a pre dlhotr-
vajúce problémy na zimnom šta-
dióne nemôžu.

Na výstavbu schválila vláda pre 
Prešovský samosprávny kraj 
sumu vo výške 200-tisíc eur ako 
nenávratný finančný príspevok. 
Stalo sa tak vlani v zime na vý-
jazdovom zasadaní vlády v Ubli. 

Výstavba haly je združenou in-
vestíciou PSK a spoločnosti KEN 
– EX. Predpokladané náklady 
na výstavbu sú odhadnuté na 
takmer 1,4 milióna eur bez DPH. 
Spoločnosť KEN-EX sa zavia-
zala v prvej fáze poskytnúť na 
výstavbu haly 700-tisíc eur, PSK 
500-tisíc eur a pozemky, na kto-
rých tréningová hala bude stáť. 

Ďalších  300-tisíc eur schválili 
poslanci Zastupiteľstva PSK. Os-
tatné financie majú byť poskyt-
nuté oboma stranami v druhej 
fáze realizácie projektu. Firma 
chce začať s výstavbou do dvoch 
týždňov. Hala by mala byť posta-
vená v marci budúceho roka.

Foto: Viktor Zamborský 

(šaja) – Občania Prešova 
sa môžu tešiť. Nová linka 
do areálu nemocnice bude 
premávať už čoskoro. Nie je 
vylúčené, že aj od začiatku 
nového roka. Zavedenie 
poteší najmä starších obča-
nov, ale aj mamičky s deť-
mi.

Mesto vlastní pozemky na Slád-
kovičovej ulici a o tento pozemok 
má záujem nemocnica. Pozemok 
sa nachádza v  blízkosti vstup-
nej brány do areálu nemocnice 
od kliniky pediatrie. Na výmenu  
mesto dostalo pozemok v areáli 
bývalej vojenskej nemocnici na 
Reimanovej ulici. Poslanci túto 
zámenu jednoznačne odsúhla-
sili. 

V  hre sú teraz dve alternatívy, 
ako by linka mohla premávať. Do 

úvahy prichádza menší okruh, 
kedy by autobus prechádzal len 
cez areál nemocnice a Šafáriko-
vú ulicu. Dlhší okruh by predsta-
voval trasu ku pošte na Grešovej 
ulici a pokračoval by do nemoc-
nice. 

Podľa slov riaditeľa dopravného 
podniku Jána Janusa by sa linka 
mohla fungovať už od januára 
budúceho roka. „Dôležité je 
postaviť zástavkové plochy 
tak, aby sme neblokovali v ne-
mocnici vjazd záchranárom. 

Čo sa týka časového intervalu, 
nemáme problém, aby linka 
premávala trebárs aj každých 
pätnásť minút, všetko však 
záleží od požiadaviek obyva-
teľov,“ konkretizoval riaditeľ. 

S  návrhom prišla primátorka 
Andrea Turčanová. Jej ambíciou 
je,  aby do nemocnice premával 
autobus mestskej hromadnej 
dopravy, aby to bolo ‚zokruhova-
né‘ a aby vstupoval do areálu cez 
Hollého ulicu, prešiel ku geriat-
rickému pavilónu, odtiaľ pred 
internistický pavilón a vyšiel zo 
Sládkovičovej ulice. Zavedenie 
spomínanej linky bude služ-
bou pre občanov mesta Prešov, 
hlavne pre starých ľudí a rodičov 
s deťmi. Zaujímalo nás, aké číslo 
by nová linka mohla mať. „Uvi-
díme, budeme sa snažiť dať 
nejaké, aby sa ľuďom zapáči-
lo,“ zasmial sa Ján Janus. 

Foto: www

Poslanci podporili výstavbu novej haly

Schválili linku do areálu nemocnice 

Po celom areáli prešovskej nemocnice by mal už čoskoro premávať menší 
autobus. 
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- Keby dnes na radnici sedel môj 
brat, priateľ, ujo, či otec a  konal, 
alebo nekonal by tak, ako súčasné 
vedenie mesta, rovnako by som ho 
nešetril. Tu vôbec neide o  osoby, 
o farbu straníckeho dresu, prísluš-
nosť k rodine, náboženstvu, rase... 
Nikdy som sa nedržal zásady, že 
keď kradne, podvádza, škodí, ne-
koná... niekto z  mojej „krvnej 
skupiny“ čuším, aby som neublížil 
„našim“  a keď to isté robí niekto 
„nie náš“ kričím, aj keď nemám 
dôkazy. Toto videnie cez priateľ-
stvo, politickú či ideovú blízkosť 
sa mi protiví. V  Písme sa hovorí: 
„Keď sa tvoj brat prehreší, pokar-
haj ho!“ Ale aj: „Podľa ovocia ich 
poznáte“. Toto sú princípy, ktoré 
sa nesmú prekryť akousi faloš-
nou solidaritou, pokrytectvom. Ja 
nevediem krčmové rečí pri pive, 
neohováram v  autobusoch, alebo 
čakárňach u lekára. Neskrývam sa 
za masy a verejnú mienku. Za svo-
jimi slovami si stojím. Keď čitate-
lia dobre čítali, v žiadnom článku 
spred roka som nenapadal osoby, 
ale konanie a  upozorňoval som 
na jeho dopad na mesto, ktoré by 
malo byť pre všetkých Prešovča-
nov „našim mestom“. Kritizoval 
a odkrýval som lož, zlé hospodá-
renie, pokrytectvo, nezákonné po-
stupy, aktivity, ktoré viac škodia, 
ako pomáhajú mestu. Dnes robím 

to isté, len za činnosťou a výsled-
kami sú iné persóny. 

 Hovorí sa, že to je vaša 
pomsta niektorým funkcioná-
rom za to, že vás „vysánkovali“ 
z politiky.

- Už takmer trinásť rokov žijem 
mimo verejného priestoru nie 
preto, že ma ktosi „vysánkoval“, 
ale preto, že som so sám rozhodol 
odísť z  politických strán, ktorých 
praktiky sú v  príkrom rozpore 
s  mojou predstavou služby spo-
ločnosti. To, že sa niektorí sú-
časní funkcionári mesta  výrazne 
pričinili o  moje znechutenie zo 
straníckych praktík, je fakt. Ale 
bez môjho slobodného rozhod-
nutia opustiť toto prostredie by 
ma nikto „nevysánkoval“. Veľmi 

dávno som odišiel z KDH, na čele 
s  Jánom Čarnogurským preto, že 
predseda ani jeho nochsledovia 
nedokázali schovať pokrytectvo, 
panslávizmus, náklonnosť k  Rus-
ku a obdiv cárskeho spôsobu vlád-
nutia. Neveril som úprimnosti 
jeho kresťanstva a disidentstva, 
ani schopnosti priniesť čosi hod-
notné pre spoločnosť. Nikto ma zo 
strany nevyhodil, ani nevyštval, 
dokonca som hneď v  prvých voľ-
bách bol na kandidátke do parla-
mentu.  Mnohí z  tých, ktorým sa 
dnes pri mene Čarnogurský otvára 
nožík vo vrecku, ma nazvali zrad-
com. A ja som aj dnes hrdý na to, 
že som bol medzi prvými, ktorí 
pochopili, kam by Slovensko išlo 
pod jeho vedením. Aj z SDKÚ som 
odišiel z  vlastného rozhodnutia. 
Dodnes som mohol byť poslan-
com NRSR, dokonca aj veľvyslan-
com v Rakúsku, keby mi svedomie 
dovolilo stotožniť sa s  rôznymi 
ekonomickými záujmami aj pre-
šovských straníkov, s  korupciou, 
klientelizmom a  pokrytectvom, 
ktoré zakaľujú verejný život na 
Slovensku dlhšie, ako som ja mimo 
politiky.  Pešiaci z  Prešova, kto-
rí šíria hlúposti o  mojej pomste, 
nemajú potuchu o čo mi ide, keď 
sa s vami rozprávam o samosprá-
ve. Ich svet chamtivosti a baženia 
po moci nie je mojím svetom. Keď 
dnes vidím, kto je na kandidátke 
do parlamentných volieb z  náš-
ho mesta, ďakujem Bohu, že ma 
s ním nikto nebude spájať.

 Vráťme sa radšej k  téme,  
ktorú sme otvorili minulý týž-
deň. Rozoberme spolu niekto-
ré oblasti z  Programu rozvoja 
mesta Prešov na roky 2015 až 
2020... Začnime tými, ktoré má 
mesto „pod palcom“.

- Nepoznám oblasť, dotýkajúcu 
sa života spoločnosti, ktorú by 
mala v  plnej kompetencii aká-
koľvek súčasť verejnej správy. Aj 
štát, ktorý stojí na vrchole správy 
verejných veci, má kompetencie 
limitované Ústavou SR a  zákon-

mi, ktorých dodržiavanie má na 
starosti nezávislá justícia a  pro-
kuratúra. A  tie mu nedovoľujú 
svojvôľu. Denne sme svedkami 
toho, že aj autoritárska vláda sa 
musí dohodnúť s  vlastníkmi, od-
borármi, ochranármi, zdravotník-
mi, učiteľmi, umelcami... A  keby 
sám premiér s celou vládou chceli 
postaviť mrakodrap vo vašej zá-
hrade, nemôžu to bez toho, aby 
si s  vami usporiadali vlastnícke 
vzťahy a dostali príslušné povole-
nia od úradov, ktoré nie sú všet-
ky štátne. Mesto teda absolútne 
„nevládne“ nad žiadnou oblasťou, 
vytipovanou v  Programe... Mož-
no by bolo zaujímavejšie povedať 
si, čo všetko môže mesto urobiť 
a s kým sa  musí poradiť, dohod-
núť..., s kým musí spolupracovať,  
aby boli naplnené stanovené ciele.

 Začnime teda hneď prvou 
oblasťou z  Programu... Ekono-
mický rozvoj. 

- Prvoradou úlohou mesta je vy-
tvárať podmienky preto, aby na 
jeho území rozvíjali hospodársku 
činnosť podnikateľské subjek-
ty. Tie totiž vytvárajú pracovné 
miesta, zvyšujú kúpyschopnosť 
obyvateľov, zvyšujú záujem ľudí 
o život v meste a znamenajú kon-
krétne príjmy do mestskej poklad-
nice, čo zasa prispieva k ďalšiemu 
rozvoju mesta. Práve na príklade 
ekonomického rozvoja sa dá de-
monštrovať, ako všetko so všet-
kým súvisí. Keď príde do mesta 
záujemca o  investovanie, kladie 

Pešiaci z Prešova, ktorí 
šíria hlúposti o mojej 

pomste, nemajú potuchu 
o čo mi ide, keď sa s vami 
rozprávam o samospráve. 
Ich svet chamtivosti a ba-
ženia po moci nie je mo-

jím svetom.

...Dovtedy budú pred-
stavitelia mesta prijímať 
potenciálnych investo-

rov,  piť s nimi kávu a zvo-
lávať tlačovky, na ktorých 
budú rozdávať nádej, kto-

rá sa nikdy nenaplní. 

Samospráva očami

Pod zásterkou, 
nezamestnanosti, 

obce, kde stojí 

Niektorí naši čitatelia vám zazlievajú, že ste sa otočili 
chrbtom k ľuďom, ktorí aj vďaka vašim článkom spred 
roka dostali dôveru v ostatných komunálnych voľbách. 
Majú pocit, že práve garnitúra, ktorú dnes ostro kriti-
zujete, bola vašou alternatívou voči predchádzajúcemu 
vedeniu mesta.
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otázky a  preveruje si nielen štát-
ne dotácie pre investície, ochotu 
mesta prijať investíciu, dopravnú 
dostupnosť, pracovnú silu, stav 
technických sietí a ich kapacitu, 
vlastnícke vzťahy na pozemkoch, 
kde chce postaviť fabriku, aqua-
park, štadión či obchodný dom, 
ale aj to, kde budú bývať jeho ma-
nažéri a  zamestnanci, kde budú 
nakupovať, chodiť k  doktorovi, 
kde budú ich manželky rodiť, kde 
a  aké sú školy, škôlky, parky, ih-
riská, ako sa k  nim dostanú, kde 
zaparkujú, kde ubytujú, prípad-
ne pohostia svojich obchodných 
partnerov a  návštevy, kde pôjdu 
do kostola, do divadla, kina, na 
koncert, do baru alebo krčmy na 
pivo, ako môžu relaxovať, špor-
tovať... Určite som nevymenoval 
všetko. Ale aj keď ktokoľvek z nás 
chce zmeniť pôsobisko, prípadne 
rozvíjať v  ňom súkromné ekono-
mické aktivity, nepozerá len na 
dom či pozemok. Zodpovedného 
investora musí zaujímať všetko. 
Ak sa stará len o  dotácie, je jas-
né, že keď štátna pomoc pominie, 
zbalí „švestky“. 

 Je mesto na takúto debatu 
pripravené?

-  Na to sa musíte spýtať jeho 
predstaviteľov, alebo potenciál-
nych investorov, ktorí sa na vlast-
nej koži presvedčili o fundovanos-
ti, serióznosti a záväznosti infor-
mácií, ktoré dostali v  meste. Ne-
viem o tom, že by mesto malo vo 
vlastníctve väčší pozemok, vhod-
ný pre investíciu. Aj text Progra-
mu... naznačuje, že taký pozemok 
nemá ani vyhliadnutý. Nemôže 
teda poznať vlastnícke vzťahy 
a  nemôže vedieť, ako ho získať. 
Nemá o čom rokovať so správcami 
technických sietí a  dodávateľmi 
elektriny, plynu, vody, telekomu-
nikačných služieb, ani s  firmami, 
ktoré sa starajú o  kanalizáciu či 
technický odpad. Keď neexistu-
je stavebný pozemok, na ktorý, 
alebo aspoň k  nemu, majú byť 
privedené technické siete s dosta-
točnou  kapacitou, čo ponúkne? 
Pri rokovaniach s  investorom sa 
k ďalším  otázkam, ktoré som spo-
mínal, ani nedostanú. Lebo žiaden 
väčší investor nebude vykupovať 

„škvarky“ parciel od vlastníkov, 
ktorí sú roztrúsení nielen po Slo-
vensku, ale po celom svete. Žia-
den investor nemôže dohodnúť 
podmienky s dodávateľmi energií, 
lebo tí nepostavia trafostanicu, 
plynovú stanicu, vodovod... pre 
jeden subjekt. Investori technic-
kých sietí môžu rokovať s  tým, 
kto má dlhodobú, globálnu víziu 
o  využití územia. Nakoniec som 
si nechal dopravu. Aké dopravné 
podmienky vie mesto ponúknuť 
bez serióznych vzťahov so štátny-
mi a  regionálnymi inštitúciami, 
zodpovednými za diaľnice a cesty, 
navyše s filozofiou nerozvíjať sieť 
mestských komunikácií, preto-
že ich aj tak nebude nikdy dosť? 
Nech si po prečítaní týchto in-
formácií odpovedia na položenú 
otázku čitatelia sami. 

 Čo teda má, môže či musí 
reprezentácia mesta urobiť, 
aby ekonomický rozvoj nebol 
len prázdnou frázou, ale reál-
nou budúcnosťou Prešova? 

- Ak  chceme dostať do mesta in-
vestorov, nesmieme upriamovať 
ich pozornosť len na priemysel-
ný park v  Záborskom.  Aj keď je 
nešťastnou zhodou okolností vo 
vlastníctve mesta, nie je v katastri 
mesta Prešov, ale na území obce 
Záborské.  Ekonomický profit 
z  činností investorov nesmeruje 
prioritne do nášho mesta, ale do 
susednej obce. Pod zásterkou, že 
sa staráme o  znižovanie neza-
mestnanosti, naháňame finan-
cie do rozpočtu obce, kde stojí 
priemyselný park, kvôli ktorému 
bývalé vedenie mesta žalovalo 
môjho nástupcu. Staráme sa o na-

plnenie areálu, ktorý má dimenzie 
odpovedajúce provinčnému mes-
tečku, nie tretiemu najväčšiemu 
mestu na Slovensku. Prešov by 
mal mať pripravené územie na 
veľké investície. 

 Čo si predstavujete pod poj-
mami „pripravené územie“ a 
„veľké investície“? 

- Pamätáme si ešte, kde bolo gro 
zamestnanosti Prešovčanov? Kři-
žík, ZVL, Pozemné stavby, OZKN, 
VUKOV, Stavoprojekt, OÚNZ... 
Toto nie sú heslá. Dodnes sa stre-
távajú vukováci, križikári... Neboli 
to „mega“ podniky, ale svojou veľ-
kosťou odpovedali dimenzii mesta. 
Firmy s podobnými parametrami si 
predstavujem pod „veľkou investí-
ciou“. Samozrejme, mali by sme 
mať záujem aj o väčších. O Prešov 
budú mať investori do podnikania 
v podobných oblastiach i s podob-
nou veľkosťou záujem, keď bude 
mať mesto k dispozícii územie, na 
ktorom budú môcť rozvíjať pod-
nikateľskú činnosť. Územie musí 
byť definované, musia byť známe 
vlastnícke vzťahy i podmienky, za 
ktorých môže mesto, alebo budúci 
investor územie získať do dlho-
dobého prenájmu, alebo do výluč-
ného vlastníctva. Musí existovať 
reálna predstava, dohodnutá s do-
dávateľmi energií, ale aj s inštitú-
ciami, ktoré zodpovedajú za ostat-
né súčasti technických sieti, ako 
tam všetko potrebné dotiahnuť, 
v akých dimenziách, s akou využi-
teľnosťou, v čiej pôsobnosti... Toto 
všetko je práca na niekoľko rokov. 
Čím pozdnejšie začneme, tým 
bude menšia pravdepodobnosť, 
že sa tu v  reálnom čase dočkáme 
slušnej investície. Dovtedy budú 
predstavitelia mesta prijímať po-
tenciálnych investorov,  piť s nimi 
kávu a  zvolávať tlačovky, na kto-
rých budú rozdávať nádej, ktorá sa 
nikdy nenaplní. 

Juraja Kopčáka

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

že sa staráme o znižovanie Pod zásterkou, 
nezamestnanosti, naháňame financie do rozpočtu 

V Písme sa hovorí:  
„Keď sa tvoj brat prehreší, 

pokarhaj ho!“

priemyselný park

Keksíky LUNAS  
u Vás aj u Nás



InzerciaStreda 28. októbra 20156 www.povecernik.sk

Ako ďalej po ukončení Národného projektu 
„Prevencia a eliminácia násilia na ženách“

Projekt mal dve nosné aktivity, jed-
nou bolo Priama podpora a rozší-
renie špecializovaných služieb pre 
ženy zažívajúce násilie a  ich deti 
organizáciám, ktoré na Slovensku 
pomáhajú ženám zažívajúcim ná-
silie a ich deťom. Druhou aktivitou 
bolo Vytvorenie nonstop národnej 
bezplatnej poradenskej linky pre 
ženy zažívajúce násilie. Na im-
plementáciu týchto aktivít bolo 
vymedzené časové obdobie od 1. 
7. 2014 - 31. 10. 2015, t. j. 16 me-
siacov. Partneri, mimovládne orga-
nizácie, sa tejto úlohy zhostili väč-
šinou s energiou sebe vlastnou. Aj 
naše združenie využilo príležitosť 
a  pri rekonštrukcii objektu budú-
ceho Bezpečného ženského domu 
vytvorilo 6 nových pracovných 
miest, aby si pripravilo a vyškolilo 
zamestnankyne na narastajúci po-
čet klientok a ich deti. 

Teraz, keď sme už v  Bezpečnom 
ženskom dome MyMamy, vieme 
porovnať hlavne kvalitu priesto-
rov a  ich vybavenie pre jednotlivé 
druhy poradenstva. Počas reali-
zácie Aktivity 1 sme poskytovali 
špecializované sociálne služby na-
šim klientkam, ide hlavne o právne 

poradenstvo, psychologické pora-
denstvo pre ženy a pre deti, krízové 
poradenstvo ambulantnou aj v  te-
rénnou formou, pracovné a finanč-
né poradenstvo, zastupovanie na 
súdnych pojednávaniach, špecia-
lizované služby pre deti, podporné 
skupiny, terapie a voľnočasové ak-
tivity pre deti klientok. Spustením 
Národnej linky (0800 212  212) od 
februára 2015 nám pribúdali hlav-
ne krízové intervencie a poraden-
stvá pre klientky žijúce mimo Pre-
šova, čím sa potvrdila správnosť jej 
zriadenia, vzrástla informovanosť 
a hlavne dostupnosť služieb. 

Mrzí nás, že v  tom množstve prá-
ce sa nevenovala väčšia pozornosť 
publicite a  informovanosti hlavne 
verejnosti. Je už na každom zo za-
pojených partnerov, aby po ukon-
čení projektu využili všetky infor-
mácie a  získané zručnosti k  rých-
lej a  kvalitnej podpore a  pomoci 
ženám zažívajúcim násilie a  ich 
deťom. Národný projekt svojimi 
aktérmi / členmi, ale aj aktivitami 
poukázal na spôsoby riešenia ce-
lospoločenského problému násilia 
páchaného na ženách a  deťoch, 
ktoré má narastajúci trend a pribú-
dajú hlavne tragické následky. 
Obdobie implementácie bolo na-
stavené tak, aby samotný rezort, 
MPSVaR SR vedel v konečnom dô-
sledku zadefinovať hlavne finanč-
né náklady a  aby vedel jednotlivé 
náklady jednoznačne pomenovať 
(mzdy sociálnych pracovníčok, ná-
klady na poradenské centrá a  ich 
prevádzku, náklady na prevádzku 

BŽD, resp. zariadení núdzového 
bývania s jasnou cieľovou skupinou 
a pod.) pri zostavovaní rozpočtu na 
rok 2016. Bohužiaľ, nestalo sa tak, 
po ukončení projektu k 31. 10. 2015 
sme opäť odkázané na hľadanie 
zdrojov mimo rezortu. 

Našimi partnermi v  projekte boli 
organizácie, ktoré sa dlhodobo ve-
nujú téme násilia páchaného na že-
nách, OZ Fenestra - Košice, OZ Po-
moc ohrozeným deťom - Bratislava, 
Centrum Slniečko, n. o. – Nitra, 
Žena v  tiesni, Krízové centrum – 
Martin, Slovenský výbor UNICEF, 
OZ Pomoc rodine – Michalovce, OZ 
Náruč - Pomoc deťom v kríze – Ži-
lina s  pobočkou v  Košiciach a  pri-
jímateľom a  koordinátorom bol 
Inštitút pre výskum práce a rodiny. 

Veríme, že aj MyMamy, o. z., 
prispeli k naplneniu cieľa Národné-
ho projektu, ktorým bola sociálna 
inklúzia žien ohrozených násilím 
priamou podporou  špecializova-
ných sociálnych služieb, pričom 
špecifickým cieľom bola stabilizá-
cia a rozšírenie špecializovaných 
sociálnych služieb pre ženy zažíva-
júce násilie a ich deti.

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

„Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálne-
ho fondu v  rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a soci-
álna inklúzia.“

Ani sme sa nenazdali a po 
ťažkom rozbiehaní, riešení 
množstva administratív-
nych a finančných prekážok 
sme v cieli. Škoda, že len 
v termínovom, t. j. dátume 
jeho ukončenia. 

www.komako.sk

VÝROBA A PREDAJ  

CESTOVÍN A TRVANLIVÝCH  

PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Spoznajte skvelú chuť výrobkov  
spoločnosti KOMAKO, s. r. o.
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Režisér Michal Náhlík:  

... aj naše korene sú v nebi.

V prípade Jany z Arku mi jednoducho nedá ne-
spýtať sa, čím vás očaril jej príbeh, že ste sa roz-
hodli vdýchnuť mu divadelný život.

Svojou mysterióznosťou. Od začiatku (a ten začia-
tok, keď sa vo mne zrodila myšlienka napísať nový 
muzikál o Jane z Arku sa datuje k dobám veľmi dáv-
nym) som vedel, že nechcem robiť historický doku-
ment. Lákali ma skôr magické čriepky z legiend o tej-
to zbožnej pastierke (ktorá mimochodom podľa vý-
kladu niektorých historikov ani pastierkou nebola)  
a jej odkaz, že má zmysel ísť za svojím cieľom až 
do konca!

Príbeh, vzhľadom k deju, je možno oveľa ľahšie 
realizovateľný vo filmovej podobe. Ako sa vám 
ho podarilo preniesť na javisko?

Ako sa mi to podarilo a či sa mi to podarilo, to 
ohodnotia až diváci. Za seba len môžem povedať, 
že som sa snažil ísť na príbeh cez Janine vnútro. 
Samozrejme som nemohol vynechať mocenskú 
partiu šachu o ľudský život, len som ju mierne 
odľahčil, aby krutosť dejín nedopadala na naše 
duše príliš boľavo. História sa totiž stále opakuje. 
Aj po vizuálnej stránke sme sa nesnažili vytvoriť 
vernú repliku tej doby. Inšpirovali sme sa ňou, 
ale v konečnej podobe sme ju pretavili do javis-
kovej podoby, ktorá nám bola výrazovo bližšia. 
Napríklad z kamenného kostolíka sme urobili 
drevený. Drevo je v prípade našej Jany z Arku zá-
kladným materiálom, pretože je zo stromov, kto-
ré dýchali. A ja som chcel, aby naša scéna dýcha-
la. Ako človek. Akademická maliarka Katarína 
Vavrová, ktorá pre nás namaľovala plagát Jany  
z Arku, dosť často maľuje stromy, ktoré sú koru-
nou nadol. A to mi učarovalo: stromy, ktoré majú 
korene v nebi - lebo aj naše korene sú v nebi.

Ako dlho ste pracovali na scenári? Martin Hu-
sovský vravel, že dva roky „vstával aj líhal“  
s Janou z Arku. Ako to bolo vo vašom prípade?

Veľmi dlho. Až tak dlho, že sa mi prvýkrát v živo-
te stalo, že som neodovzdal text načas. A nebolo 
to z dôvodu, že by som sa flákal a nestíhal som. 
Ale naštudovanie historických zdrojov a legiend 
mi zabralo asi najviac času v porovnaní so všet-
kými hrami, ktoré som pripravoval. A za tých 15 
rokov ich nebolo málo. Aj hľadanie poetiky tohto 
muzikálu mi dalo, a vlastne aj všetkým tvorcom, 
poriadne zabrať. Všetko sa niekoľkokrát prepiso-
valo, upravovalo, škrtalo...

V Čechách mal muzikál Jana z Arku veľký úspech. 
Pieseň Ondreja Soukupa Most přes minulost sa 
stal obrovským hitom. Nájdeme si aj my to “svoje”?

Dúfam, že si tam každý nájde niečo svoje. Ja 
už som si našiel - odľahčene povedané: hit do 
krematória. Martin Husovský napísal nádhernú 
hudbu na môj text Sancta Maria. S tou piesňou 
sa lúči Jana z Arku s pozemským životom. Keď 
príde môj čas, s tou piesňou sa chcem lúčiť aj ja.

Mali ste hneď na začiatku jasnú predstavu, 
komu zveríte hlavnú postavu? Aké budú vaše 
Jany z Arku? Čo ich spája a v čom sú rozdielne?

V hlavných postavách som mal jasno hneď od 
začiatku. Spája ich to, že aj Silvia (Donová) aj 
Ľudka (Dutková) sú dobré speváčky a herečky. 
A ich základným rozdielom je, že každá vníma a 
cíti hudbu, situáciu aj text odlišne. A to je dobre, 
pretože keby to tak nebolo, mal by som pocit, že 
režírujem mixéry alebo iné kuchynské roboty.

V muzikáli sa predstaví veľa hostí, medzi nimi aj 
tanečníci Poddukelského umeleckého ľudového 
súboru. Ako sa vám s nimi pracuje?

Budú tam nielen tanečníci, šialene šikovní, ale 
aj speváci z PUĽS-u, ktorí chrámovým piesňam 
dodávajú božskú mohutnosť. A pracuje sa mi  
s nimi úžasne. Sú to neuveriteľne talentovaní ľu-
dia, na ktorých ma najviac fascinuje, že sú zapá-
lení pre robotu. Spolupráca s PUĽS-om, ktorá sa 
tak sľubne naštartovala počas Františka z Assisi, 
z dôvodov, o ktorých sa tu nechcem rozpisovať, 
po krátkom čase stroskotala. A tak verím, že Jana 
z Arku je projekt, keď táto naša spolupráca ako 
bájny Fénix povstane z popola. A ak premiéra 
dobre dopadne (všetci pre to robíme maximum), 
budeme sa môcť tešiť aj na ďalšiu.

Znova ste vsadili na osvedčený tím tvorcov. Do-
kážu vás ešte niečím prekvapiť?

Som zástancom stáleho tímu spolupracovníkov, 
pretože sa navzájom už tak poznáme, že nestrá-
came čas vysvetľovaním, čo chceme a prečo to 
chceme. I keď musím priznať, že možno aj preto 
vždy pracujeme na 200 percent, aby sme sa ne-
dostali do pozície, že sa vykrádame a opakuje-
me. A či ma dokážu prekvapiť? Vždy. Keď mi totiž 
donesú návrhy scény a kostýmov na novú hru, 
vždy si poviem, že mám šikovné výtvarníčky. Čo 
však neznamená, že si nevieme skočiť do vlasov 
(smiech).

Termín premiéry sa blíži. Ako sa cítite?

Momentálne absorbujem všetku energiu, ktorá 
sa vyskytuje naokolo, pretože ideme do finále a 
tam je každá kvapka energie nesmierne cenná. 
Tým som chcel poeticky povedať, že som una-
vený ako kôň (smiech), ale snažím sa na to ne-
myslieť.

Ide sa do finále. Termín premiéry 
muzikálu Jana z Arku sa blíži. 
Všade je už cítiť to príjemné na-

pätie, ktoré zakaždým ovládne tvor-
cov, hercov a vôbec všetkých, ktorí 
majú niečo dočinenia s novým die-
lom. Rozhovory s režisérom a ume-
leckým šéfom Michalom Náhlíkom 
sú zakaždým čímsi príťažlivé. Aj ten 
dnešný je výnimočný...





Koncom septembra tohto roku sa v našej 
krajine stala taká zvláštnosť. Podobné sa 
v minulosti diali relatívne často. V dobách 
totalitných. Väčšina z nás bola zrejme pre-
svedčená, že sú už za nami. Ale realita nás 
zasa raz prefackala z oboch strán a my zno-
va stojíme zoči-voči snahám o spútavanie 
slobôd garantovaných Ústavou.

Čo sa vlastne udialo? Bábkové divadlo na Ráz-
cestí oznámilo médiám, že mu predseda Ban-
skobystrického samosprávneho kraja Marián 
Kotleba nepodpísal dotačnú zmluvu na grant vo 
výške 6 985 eur. Dotácia bola divadlu udelená 
Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky na realizáciu divadelného projektu Stop 
extrémizmu.

Tento projekt je paradoxne zameraný práve 
na oboznámenie sa mladých ľudí s prejavmi 
násilia a s porušovaním ľudských práv a slo-
bôd. Jeho pilotným predstavením sa stala hra 
Ireny Brežnej List čiernemu synovi, ktorý roz-
práva príbeh bielej matky čierneho dieťaťa.  
Schválené finančné prostriedky mali pokryť 
prevádzkové náklady divadla tak, aby bol pro-
jekt finančne dostupný pre všetkých študentov, 
ktorí by inak nemali šancu navštíviť divadlo a 
pre všetky školy sídliace v ekonomicky slabších 
oblastiach. Divadlo však schválený grant nedo-
stane. A to preto, že s formálnym, podľa zákona 
však nevyhnutným, podpisom miestneho žu-
pana rátať nemôže. 

Od zrušenia totalitného režimu, v ktorom ideo-
logické komisie určovali repertoár a dramatur-
giu divadiel, ubehlo dlhých 26 rokov. No zdá sa, 
že obrodný proces ešte chvíľu potrvá. Inak by sa 
nemohlo stať, že sa medzi demokraticky zvo-
lenými vrcholnými predstaviteľmi samospráv-
nych krajov, zástupcami občanov, ktorým bola 
zverená rozhodovacia právomoc, našiel niekto, 
kto sa nebude rozpakovať zneužiť svoje posta-
venie a mocenským spôsobom zasiahnuť do slo-
bodnej tvorby umeleckej inštitúcie. 

Dotácia bola divadlu udelená v konkurencii de-
siatky projektov a o jeho zmysluplnosti rozhodla 
odborná komisia na Ministerstve zahraničných 
vecí Slovenskej republiky. Prečo demokraticky 

zvolený predseda kraja nerešpektuje rozhod-
nutia vyšších inštancií a hlavne odbornej obce, 
nie je známe. Vzniknutá situácia však sama naj-
lepšie potvrdzuje, ako veľmi naša spoločnosť,  
v ktorej vládne veľa rôznych druhov strachu, 
rasovej a ľudskej neznášanlivosti, podobné pro-
jekty potrebuje.

Nedemokratické tendencie sa o nás budú po-
kúšať stále. Taká je ľudská prirodzenosť. O to 
dôležitejšie je viesť každú novú generáciu k za-
chovávaniu práva na slobodu prejavu, v ktorom 
je možná voľná necenzúrovaná umelecká tvorba 
bez mocenských zásahov. 

Projekt Stop extrémizmu sa umelecké vedenie 
Bábkového divadla na Rázcestí rozhodlo, aj 
napriek nekompetentnému zásahu zo strany 
predsedu banskobystrického samosprávneho 
kraja, zrealizovať. Na finančné krytie projektu 
momentálne využíva všetky divadlu dostupné 
formy získavania zdrojov, od verejnej zbierky po 
sponzoring.

Na vzniknutú situáciu v Banskej Bystrici zare-
agovali hádam všetky slovenské divadelné scé-
ny. Či už písomným vyjadrením podpory a so-
lidarity, alebo razantnejšími krokmi. Slovenské 
národné divadlo napríklad Banskobystričanom 
umožnilo odprezentovať inscenáciu List čier-

nemu synovi dňa 24. októbra v Modrom salóne 
SND. V ten istý deň uviedlo SND svoju vlastnú 
inscenáciu Labyrinty a raje Jána Amosa s pou-
kázaním kompletného finančného výťažku na 
účet Bábkového divadla na Rázcestí.

Rovnako aj Divadlo Jonáša Záborského vyjad-
rilo Banskobystričanom podporu a nesúhlas 
s nekompetentným zásahom do ich tvorby. 
“Vaša neľahká situácia rezonuje aj v prešovskej 
divadelnej obci. Dovoľte mi v mene zamest-
nancov DJZ a predovšetkým v mene našich 
divákov vyjadriť vám našu podporu. Myslím 
si, že teraz bude veľmi dôležité, aby bolo vaše 
umenie sprostredkované čo najväčšiemu počtu 
divákov na Slovensku. Preto je DJZ pripravené 
prijať vaše hosťovanie na svojich divadelných 
doskách.” adresoval BDNR riaditeľ Divadla Jo-
náša Záborského Mgr. Ján Hanzo. 

A prešovský divák na túto hosťovačku nebude 
musieť čakať dlho. Už 10. novembra s radosťou 
privítame v Historickej budove DJZ Bábkové di-
vadlo na Rázcestí s inscenáciou Neplač, Anna. 
Aj toto predstavenie odohrajú umelci BDNR  
s bielymi stuhami na zápästiach ako formou 
nenásilného symbolického protestu proti nee-
tickému zneužívaniu moci.

Prešovský umelecký súbor odohral októbrové predstavenie Seňora s bielymi stužkami na zápästiach 
ako prejav podpory banskobystrickým kolegom v ich boji za slobodnú tvorbu.

„Biela stuha za slobodu tvoriť“ je symbolickým protestom proti neetickému zneužívaniu moci vrcholnými predstaviteľmi Banskobystrického samosprávne-
ho kraja.

S BIELOU STUHOU 
na zápästí



03.11. (ut) 18.30 HB HANA 6/8/10 € 
    Mestské divadlo Žilina 
    vhodné od 15 rokov
04.11. (st) 16.00 MS  KLUB PRIATEĽOV DJZ voľný vstup 
10.11. (ut) 18.30 HB  NEPLAČ, ANNA 6 €
    Bábkové divadlo na Rázcestí 
12.11. (št) 10.00 VS  JANA Z ARKU organizované
    verejná generálka
12.11. (št) 18.30 VS  JANA Z ARKU 11 € 
    predpremiéra
13.11. (pia) 18.30 VS  JANA Z ARKU vypredané 
    svetová premiéra
14.11. (so) 18.30 VS  JANA Z ARKU 15 € 
    II. premiéra
18.11. (st) 10.00 HB  POKRVNÍ BRATIA pre školy
18.11. (st) 18.30 MS  SEŇORA 6 €
19.11. (št) 18.30 HB  POKRVNÍ BRATIA  120x 6/8/10 €
20.11. (pia) 18.30 VS  JANA Z ARKU 10/12 €
21.11. (so) 21.00 VS  JANA Z ARKU 10/12 €
    v rámci akcie Noc divadiel 2015 
23.11. (po) 18.30 HB  NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY 35x 3/4/6 €
24.11. (ut) 10.00 HB  NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY pre školy
24.11. (ut) 18.30 MS  HOSTINA DRAVCOV 6 €
25.11. (st) 18.30 HB  KABARET vypredané
    vhodné od 15 rokov
26.11. (št) 18.30 VS  JANA Z ARKU 10/12 €
27.11. (pia) 18.30 VS  JANA Z ARKU 10/12 €
29.11. (ne) 15.00 VS  MAKOVICKÁ STRUNA 5 €
    folklórny koncert
29.11. (ne) 18.30 MS  DÍLEROVA VOĽBA  10x 6 € 
    neprístupné do 18 rokov

Július Meinholm

NEPLAČ, ANNA
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Inscenácia pre Ženy napísaná podľa Muža. Príbeh herečky, ktorá 
nechce hrať osud obyčajnej ženy, aby sa ňou sama nestala. Napriek 
tomu zažije na vlastnej koži všetko, čo sa prihodilo aj jej postave.

Réžia: Marián Pecko
10. novembra 2015 / 18.30 / Historická budova

vstupné 6 €

MAKOVICKÁ STRUNA

43. prehliadka ľudových piesní v podaní víťazov regionálnych 
kôl a laureátov súťaží minulých ročníkov. Organizuje Zväz Ru-
sínov - Ukrajincov SR a Divadlo Jonáša Záborského pod zášti-
tou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Petra 
Chudíka. 

29. novembra 2015 / 15.00 / Veľká scéna
vstupné 5 €

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Svetoznámy cestovateľ, bádateľ, všeumelec a majiteľ mon-
štruózneho obludária, doktor Christensen, vás pozýva na vý-
pravu do jagavej Porcelánie.

Réžia: Michal Náhlík
6. decembra 2015 / 15.00 / Veľká scéna

vstupné 4 €
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Prešovský večerník na cestách

Patrik Tomič 
medzi elitou

Zážitkov má na jednu knihu! Patrik Tomič je v týchto dňoch 
na prominentnej návšteve moskovských Nočných vlkov. Tí sa  
o svojich hostí výborne starajú, pripravili im program, o ktorom 
budú ešte dlho hovoriť. Určite k tomu patrí aj vítanie Roy Jone-
sa, jr.  na letisku Šeremetievo v Moskve. 

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

Svoju atmosféru malo aj pose-
denie s Chirurgom, preziden-
tom klubu Noční vlci (zľava),  
vedľa americký a teraz aj ruský 
boxer Roy Jones jr., ktorému 
udelí ruský pas prezident Putin.  
Slovenskí chlapci Patrik Tomič 
sprava a Matúš Alexa, prezi-
dent klubu Čierny vlk Poprad.



Vybraných uchádzačov budeme násled-
ne kontaktovať.

/1500939/ Stavebná firma hľadá zamest-
nanca do pozície murár - obkladač. Kon-
takt: 0918 609 774

/1500945/ Reklamná a športová agentúra 
3b, s. r. o. prijme krajčírku do krajčírskej 
dielne vo Veľkom Šariši. Ponúkaný plat: 
dohodou. Termín nástupu: ihneď. Žia-
dosť o prijatie do zamestnania a životopis 
zasielajte na email marketing2@3b.sk. 
Kontakt: 0907 977 768

/1500954/ Ekonomická firma PrWe, s. r. 
o. prijme do HPP šikovné, skúsené, sa-
mostatné účtovníčky pre JÚ a PÚ s pra-
xou v odbore za posledné 3 roky. Záu-
jemkyne volajte na t. č. 051/77 244 64, 
alebo príďte na osobný pohovor so živo-
topisom na Murársku 1 v Prešove, každý 
pracovný deň od 8. - 12. h a od 14. - 16. h. 
Nástup a plat dohodou.

/1500958/ Reklamná a športová agentú-
ra 3b, s. r. o. prijme do trvalého pracov-
ného pomeru zamestnanca na pozíciu 
SIEŤOTLAČIAR, vhodné aj pre absol-
venta, v prípade záujmu možnosť zau-
čenia. Ponúkaný plat: dohodou. Termín 
nástupu: ihneď. Žiadosť o prijatie do za-
mestnania a životopis zasielajte na ema-
il: marketing2@3b.sk. T. č. 0907 977 768

/1500960/ Prijmeme do pracovného po-
meru výčapníkov - výčapníčky. Info na t. 
č. 0905 972 156

/1500961/ Prijmem krajčírku na výrobu 
detského bytového textilu. Zmluva na 
dohodu, plat 2 eurá/hod. Info na t. č. 
0907 495 927

/1500962/ Prijmeme pracovníčky do prá-
čovne. T. č. 0949 775 109

/1500967/ Z dôvodu rozširovania 
prevádzky reklamná a športová agentúra 
3b, s. r. o. prijme do trvalého prac. pome-
ru zamestnanca na pozíciu výroba 
reklám a reklamných produktov. Požia-
davky: manuálna zručnosť, ovládanie 
graf. programu Corel DRAW výhodou. 
Ponúkaný plat: dohodou. Termín nástu-
pu: ihneď. Žiadosť o prijatie do zamest-
nania a životopis zasielajte na email: 
grafika@3b.sk. T. č. 0907 179 439

/1500934/ Dlhodobo prenajmem 4-iz-
bový zariadený byt, 88 m2, na Smrekovej 
ulici na Sekčove. Cena 480 eur vrátane 
energií a internetu. Foto na reality.sk.  
T. č. 0902 582 039

/1500942/ Ponúkam na prenájom 2-iz-
bový byt na Obrancov mieru, Sídlisko II, 
1. poschodie. Byt je kompletne zariade-
ný vrátane spotrebičov. Voľný k 15. 11. 
2015. Cena dohodou. T. č. 0905 827 323, 
stenly.m@pobox.sk

/1500963/ Matka s ročným dieťatkom 
hľadá súrne podnájom. T. č. 0915 963 
784. Ďakujeme za pomoc.

/1500964/ Prenajmem zariadený 1,5-iz-
bový byt na Sídlisku III. T. č. 0915 050 
487

/1500965/ Dám do nájmu 1-izbový byt 
na Sídlisku III. T. č. 0944 158 602, 051/77 
487 97

/1500842/ Predám lacno aj jednotlivo:
- obývaciu stenu so sedacou súpravou 
(svetlá),
- válendovú spálňu svetlú komplet,
- mikrovlnnú rúru,
- vysávač zn. Panasonic,
- šijací stroj (skriňový, šľapací) zn. Ve-
ritas. Všetko zachovalé a v bezchybnom 
stave. Dohoda istá. T. č. 0905 185 982, 
0908 644 510

/1500959/ Predám mikrovlnku, funkčnú. 
Cena dohodou. T. č. 0940 829 777

/1500935/ Vyučujem čínsky jazyk (man-
darin, cantonese) v anglickom jazyku. T. č. 
0903 426 067, fn_wong2000@yahoo.com

/1500911/ Spoločnosť z Prešova prijme 
ľudí na rozvoz a distribúciu kníh. Ponú-
kame zárobok 200 - 250 eur týždenne. 
Požadujeme zodpovednosť. Vlastné auto 
podmienkou. Pohovor si dohodnite na t. 
č. 0944 342 332

/1500927/ Logistická firma hľadá vodiča 
- kuriéra na rozvoz zásielok v Prešov-
skom kraji. Prax vo vedení dodávkového 
vozidla nutná. Životopis prosím zasielať  
emailom na adresu depo659@dpd.sk. 

/1500910/ Predám 4 komplet obuté  
kolesá na zimných mneumatikách MA-
TADOR NORDICCA 165/70 R14 81T 
MP52 plechový disk 4 x 100, stredová 
diera 52 mm. Kolesá boli jazdené jednu 
sezónu. Cena pevná: 90 eur. Kontakt: 
0905 346 943

Inzercia

Anton Kardoheľ, 70 r., 11. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Vladimír Pavlovský, 71 r., 12. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Estera Kačírová, 85 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

PRÍJEM INZERCIE

Stánok Vihorlatská 10, Sekčov (konečná  
autobusovej linky)
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 Kompletné stavebné práce,  
      rekonštrukcie, 
 Dodávka na kľúč vrátane  
      materiálu

ZÁRUKA, SPOĽAHLIVOSŤ  
A KVALITA.

S NAMI DOHODNÚŤ SA,  
ZNAMENÁ VAŠA SPOKOJNOSŤ



lepšie ako tvoja 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV 
JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Česko Slovensko má talent 22:10 Svet podľa 
Evelyn (3) 22:50 Áno, šéfe! (7) 00:05 Hawaii 5.0 
IV (13) 01:05 Modrí templári V (9) 02:05 Moja 
mama varí lepšie ako tvoja 02:55 Ochrancovia 
03:45 Noviny TV JOJ 04:30 Áno, šéfe! (7)  

05:45 Ničitelia mýtov V (8) 06:35 Ničitelia 
mýtov V (9) 07:30 Eurominúty 08:50 C.S.I.: 
Kriminálka Las Vegas XIV (2) 09:45 Hawaii 
5.0 IV (12) 10:40 Modrí templári V (8) 11:50 
Áno, šéfe! USA IV (5) 13:00 Kosti II (12) 14:00 
Profesionáli IV (6) 14:50 Simpsonovci VIII 
(6) 15:20 Simpsonovci VIII (7) 15:50 Vtierka 
Castle II (12) 16:45 Fórky, vtipky XXIV 17:15 
Vytunuj mi fáro I (3) 17:45 Faktor strachu VI 
(20) 18:45 Simpsonovci VIII (8) 19:15 Simpso-
novci VIII (9) 19:45 Profesionáli IV (7) 20:40 
Kuriér I (11/12) 21:40 Kuriér I (12/12) 22:45 
Walking Dead V (5) 23:40 Walking Dead V (6) 
00:40 Hannibal I (8) 01:30 Ničitelia mýtov V 
(8) 02:20 Profesionáli IV (7) 03:00 Walking 
Dead V (5) 03:40 Walking Dead V (6) 04:25 
Hannibal I (8)  

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:30 Šport+ 
10:00 Správy 10:30 Správy 11:00 Správy 11:20 
Téma dňa 12:00 Žurnál 12:30 Ekonomika 
12:45 Deti bez hraníc 13:00 Správy 13:30 
Správy 14:00 Správy 14:30 Tak takto?! 15:00 
Správy 15:30 Správy 16:00 Žurnál 16:30 Eko-
nomika 16:45 Peňaženka 17:00 Správy 17:30 
Správy 18:00 Správy 18:10 Zelená pre Sloven-
sko 18:30 Hlavné správy 19:05 Počasie 19:15 
24 hodín vo svete 19:50 Téma dňa 20:45 Biznis 
21:00 Správy 21:30 Motoring 22:00 Žurnál 
22:30 Šport+ 23:00 Správy 23:30 24 hodín vo 
svete 00:00 Správy 00:30 Žurnál 

06:10 Ninjago 06:40 Winx Club II (7) 07:10 Ka-
čeří příběhy: Poklad ze ztracené lampy 08:45 
Marley a já: Štěněcí léta 10:35 Nezlobte dědeč-
ka 12:05 Za humny je drak 14:05 Tchán 15:55 
Stůj, nebo maminka vystřelí! 17:50 Prostřeno! 
18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 
19:40 Divácké zprávy 19:55 TOP STAR 20:15 
Přístav (18) 21:35 Show Jana Krause 22:35 
Kinobazar 23:50 Show Leoše Mareše 00:50 
Hawaii 5-0 III (14) 01:45 Zrozeni k zabíjení? III 
(5) 02:50 Slunečno, místy vraždy IV (12) 03:45 
Hawaii 5-0 V (17) 04:30 Trní  

05:45 Tom a Jerry: Čaroděj ze Země Oz 06:55 
Trable, trable, tuplem trable 08:50 Cesta do 
pravěku 10:20 Strašidla z vikýře 12:00 Špan-
glicky snadno a rychle 14:40 Madagaskar 2: 
Útěk do Afriky 16:20 Ledové ostří 18:25 Ulice 
(2903) 19:30 Televizní noviny 20:20 Master-
Chef Česko 21:35 Doktoři z Počátků (125) 
23:00 Od kolébky do hrobu 01:00 Bez před-
sudků 02:35 Novashopping 02:50 Áčko 03:50 
Ordinace v růžové zahradě II (605) 04:50 No-
vashopping

slovenskom sídlisku 17:30 Good Angels Košice 
2015 19:35 Večerníček 19:40 Mášine rozpráv-
ky 19:45 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 
20:00 Správy v slovenskom posunkovom ja-
zyku 20:10 Ľudovít Štúr 20:50 Pravá tvár Ľu-
dovíta Štúra 21:20 Slovenčina a nárečia 22:00 
Správy a komentáre 22:25 Gbs+ 22:45 Štúrovci 
(Koncert zrušený) 00:25 A predsa sa točí 01:05 
Správy RTVS 01:55 ArtSpektrum  

05:00 Televízne noviny 06:00 Teleráno 08:30 
Varte s nami 08:40 Búrlivé víno (485) 10:00 
Kukučka 11:00 Rodinné prípady 12:00 Men-
talista VII (10/13) 12:55 Odložený prípad 
IV (2/24) 13:50 Farma 15:00 Teória veľkého 
tresku VII (18/24) 15:30 Dva a pol chlapa XI 
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XII 
(11/24) 16:56 Hra o Niké 17:00 Prvé televízne 
noviny 17:20 Reflex 18:00 Rodinné prípady 
19:00 Televízne noviny 20:05 Športové noviny 
20:25 Počasie 20:30 Búrlivé víno (486) 22:00 
Farma 23:10 Superstar 01:55 Lovec zločincov I 
(11/23) 02:55 Upírske denníky IV (12/23) 03:35 
Hrozba z temnoty VI (11/22) 

05:05 Larina voľba (100/182) 05:50 Larina 
voľba (101/182) 06:35 Teresa (135/152) 07:45 
Teresa (136/152) 08:55 Veštiareň 09:55 Krok 
za krokom 10:50 Dila (91) 12:10 Dila (92) 
13:45 Ordinácia v ružovej záhrade 14:40 More 
lásky (114/164) 15:35 More lásky (115/164) 
16:35 Kukučka 17:40 Krok za krokom 18:35 
Priatelia 19:45 Dr. House III (2/24) 20:40 
Mentalista VII (11/13) 21:40 Dila (93) 22:50 
Dila (94) 00:05 Hriešnici II (3/12) 01:05 Fra-
sier 01:35 Seinfeld 01:55 Priatelia 02:20 Adela 
show 03:00 Smotánka 03:25 V náručí diabla 
(167/182) 04:05 Ordinácia v ružovej záhrade 
04:50 Larina voľba (102/182) 05:40 Larina voľ-
ba (103/182)  

05:00 Crazy TV 05:25 Aj múdry schybí 07:00 
JPP: Jožo Pročko pokúša 07:30 Akčná výhra 
09:20 Jake a Tlsťoch III (10/26) 10:00 Star 
Trek - Nová generácia 11:05 Akčná výhra 
11:30 Aj múdry schybí 13:10 Fringe V (7/13) 
14:05 Doba prílivu II (20/24) 15:00 Odpad-
lík II (16/22) 15:55 Walker, texaský ranger IV 
(12/27) 16:50 Komisár Rex III (3/12) 17:50 
NCIS: Los Angeles VI (3/24) 18:45 Kobra 11 
VII 19:45 Dva a pol chlapa XI 20:15 Nočný let 
21:55 Úkryt 00:15 Dajto V pokri: Spade‘s Poker 
Tour 00:40 Športové noviny 00:50 Kobra 11 VII 
01:40 Komisár Rex III (3/12) 02:30 Tele Tele 
04:20 Crazy TV  

05:20 Noviny TV JOJ 06:10 Krimi 06:40 Novi-
ny TV JOJ 07:30 Súdna sieň 08:40 Súdna sieň 
09:40 Divoké kone II (40) 11:00 Ochrancovia 
12:00 Noviny o 12:00 13:00 Moja mama varí 
lepšie ako tvoja 14:00 Geissenovci - Ťažký 
život milionárov IV (14) 14:30 Farmár hľadá 
ženu 15:00 Nákupné maniačky 16:30 Top star 
17:00 Noviny o 17:00 17:55 Moja mama varí 

05:25 Góly - body - sekundy 05:40 Počasie 
05:45 Asijina voľba (36/88) 06:30 Úžasné kra-
jiny 07:00 Pravdivé príbehy s Katkou Brychto-
vou 07:30 Tv šanca 08:00 Ranné správy RTVS 
08:25 Doktor z hôr - Nové osudy IV (15/15) 
09:10 Asijina voľba (37/88) 10:05 Medicopter 
117 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:45 Pravdivé prí-
behy s Katkou Brychtovou 14:30 Postav dom 
, zasaď strom 15:00 Hurá do záhrady 15:30 Tv 
šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 
16:55 Doktor z hôr - Nové osudy V (1/14) 17:45 
Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekun-
dy 20:10 Počasie 20:20 Mongol - Džingischán 
22:15 Tiché deti 23:45 Medicopter 117 00:35 
Autosalón 01:00 Jazdi Hlavou 01:05 Mongol 
- Džingischán 03:00 Dámsky klub 04:25 Lesy 
Slovenska - Lesnícke náučné chodníky 

05:20 Správy a komentáre 05:50 Správy - Hí-
rek 06:00 Správy RTVS z regiónov 06:15 Fokus 
zdravie 07:00 Šťavnatý vŕšok 07:20 Včielka 
Maja - Nové dobrodružstvá 07:35 Mášine roz-
právky 07:40 Rozprávky pre Jozefku 07:45 Zá-
zračný miniateliér 07:55 Trpaslíci 08:00 Živá 
panoráma 08:30 Orol a lastovička 10:00 Svet 
zhora (2/14) 10:25 Rusínsky magazín 11:00 
Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 
11:25 GENERÁCIA - zlaté roky života 12:00 
Živá panoráma 12:30 Ruské tajomstvá Prvej 
svetovej vojny 13:15 Záhada koralového hradu 
14:25 Sládkovičova Marína 15:00 Štúrovské 
časy - Trezor 15:30 Maďarský magazín 16:00 
Svet zhora (3/14) 16:25 Chuťovky z „Tourov-
ky 16:30 Necelebrity 16:40 Encyklopédia slo-
venských obcí 17:00 Nezvyčajné príbehy na 

KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. ŠIMON 
(HORLIVEC) A JÚDA, APOŠTOLI

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO
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Baran 21.3. - 20.4. 
Šťastie je síce pri vás, ale 

dnes musíte pre to aj niečo uro-
biť. Ak zvýšite aktivitu, všetky ciele 
dosiahnete ľahšie a bez nervozity. 
Prekvapenie príde okolo obeda.

Býk 21.4. - 21.5. 
Pustíte sa do viacerých vecí 

naraz. Nezostanete sami, určite sa 
objaví niekto, na koho sa môžete  
s dôverou obrátiť. Radosť vám uro-
bia príbuzní.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Stanovíte si vysoké ciele.  

V starých úlohách veľa dosiahnete. 
Nepúšťajte sa na novú cestu. Potre-
bujete získať odstup v pohľade na 
vaše citové problémy.

Rak 22.6. - 22.7. 
Najlepšie výsledky dosiah-

nete práve vďaka priamočiarosti a 
otvorenosti. Padli ste do oka vplyv-
nej osobe, ktorá vám chce pomôcť. 
Je na vás, či ponúknutú pomoc prij-
mete.

Lev 23.7. - 23.8. 
Zdá sa vám, že všetko spí? 

Musíte nazrieť pod pokrievku! Ak 
sa dnes nebudete v jednej veci viac 
snažiť, môžete počítať s neskoršími 
problémami.

Panna 24.8. - 23.9. 
Dnes by sa nemali vyskytnúť 

žiadne väčšie problémy. Ak sa na 
vás obráti ktosi o radu pri riešení 
svojich problémov, neodmietajte.  
V budúcnosti ako keby ste našli.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Ak viete, kde ste urobili chybu, 

ešte nie je neskoro napraviť ju. Prvý 
krok k náprave však musíte urobiť 
vy, aj keď vám to ťažko padne. Dob-
re zvážte návrh, ktorý ste dostali.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Súlad medzi potrebami a 

možnosťami sa prejavuje aj na 
vašej nálade. Máte dôvod na spo-
kojnosť, naďalej sa vám bude dariť. 
Najmä ak nezačnete preháňať so 
svojimi požiadavkami.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Aj keď to navonok nechcete 

ukázať, predsa máte len z preja-
vených sympatií radosť. Na svoje 
pomery vyžarujete pokoj, pretože 
sa harmonizujú vaše vzťahy s os-
tatnými.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Pracovná morálka vo vašom 

okolí je dnes ešte slabá. Vy však 
nebudete veľmi protestovať a s ra-
dosťou sa prispôsobíte. Pozor na 
nevhodných spoločníkov!

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Dnes vás povzbudí úspech 

pri vybavovaní jednej záležitosti.  
Aj keď poznáte svoje možnosti, 
predsa len niekedy zapochybujete. 
Z času na čas je dobré, keď sa mô-
žete presvedčiť na vlastné oči.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Šťastie v láske potrvá ešte ne-

jaký čas, nemusíte sa náhliť. Lepšie 
je takticky vyčkať, ako sa situácia 
vyvinie. Všetko teraz prežívate pri-
veľmi intenzívne a to vedie k ľahšej 
zraniteľnosti.

Streda 28. októbra 2015

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

HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 - USA, animovaný, 
komédia, rodinný, 89 min., MP o 16. h, 17. h

PREŠOV
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Možnosť získať tričko obľúbeného klubu 
(vz) - Organizátori nadnárodnej hádzanárskej súťaže SEHA 
League spustili v týchto dňoch veľkú kampaň na podporu 
klubov  „Buď ôsmym hráčom,“ aby do hľadísk pritiahli viac 
divákov. Každý hádzanársky tím má svojho ôsmeho hrá-
ča – fanúšikov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri každom 
víťazstve svojho klubu.. Kampaň sa týka zápasov od 28. 
októbra do 10. novembra 2015.

Okrem viac ľudí v halách je cie-
ľom projektu aj spájať fanúšikov 
na celom svete ako priateľov 
s nulovou toleranciou násilia. Je 
to projekt, ktorým chcú ukázať 

mladej generácii hádzanú ako 
šport, v  ktorom sú fanúšikovia 
ôsmym hráčom svojho obľúbe-
ného klubu. S  pozitívnym prí-
stupom fair play môžete pomôcť 

svojmu tímu prekonať najťažšie 
momenty na palubovke, baviť sa 
zápasom a vytvoriť si celoživot-
né spomienky.

Do tohto sociálneho projektu 
chcú organizátori tejto súťa-
že  zapojiť čo najviac fanúšikov, 
aby ukázali ako vyzerajú ozajstní 
priaznivci hádzanej. Chcú, aby 
fanúšikovia aj zverejnili svo-
je  fotky na Facebooku SEHA - 
Gazprom League, Instagrame 
a Twitteri s odkazom #be8player 
(buď ôsmym hráčom). Každý 

týždeň sa vyberie niekoľko fotiek 
fanúšikov, ktorí budú odmenení 
tričkom #be8player vo farbách 
ich obľúbeného klubu. Všetky 
informácie o  kampani nájdete 
na  www.be8player.com  – web-
stránke, ktorá je venovaná fa-
núšikom a  špeciálne určená pre 
túto kampaň. Už v  dnešnom 
zápase Tatrana Prešov proti 
chorvátskemu majstrovi PPD 
Zágreb o 18. h  môžu Prešovča-
nia ukázať, že sú ôsmym hráčom 
svojho tímu.  

(vz) – Na Morave sa hralo v siedmom kole vyrovnané stretnutie spoločnej 
slovensko - českej hádzanárskej súťaže žien. Takmer celý zápas mali navrch 
domáce hádzanárky, ktoré si po prestávke vytvorili až päťgólový náskok.
 
Šarišanky sa však nevzdávali, bojova-
li a  túto stratu dokázali rýchle stiahnuť 
a  udržiavali sa na dostrel jedného gólu. 
Dve minúty pred koncom Moravanky 
vyhrávali 24:21. Prešov znížil na rozdiel 
gólu a v posledných sekundách najlepšia 
strelkyňa Bemaca Šutranová (na sním-
ke) prestrelila domácu obranu aj bran-
kárku a  hostia sa tešili z  cenného bodu. 
Ženy Bemaco Prešov sú momentálne po 
Michalovciach druhým najúspešnejším 
klubom zo Slovenska. Hneď za nimi na-
sleduje Šaľa. 

„Naše družstvo sa pomaly rozbiehalo, 
v útoku nebolo dôrazné. A naše hráč-
ky často zohrievali „trestnú lavicu“. 
V oslabení sme hrali sedemkrát. Obrat 
nastal po prestávke. Dievčatá začali 

premieňať šance a  gólovo sa dotiahli 
na domáci celok. Cenná remíza je vý-
sledkom zlepšeného výkonu všetkých 
našich hráčok,“ povedal nám po návrate 
tréner Dušan Daniš.

Zostava a góly: Bernátová, Tomášová, Va-
gaská – Šutranová 11/5, Gajdošová 4, Har-
čarufková 4, Bastová 3, Čirčová 1, Pavúko-
vá 1, Cempová , Vencúriková, Vraňuchová, 
Kocanová, Jevčáková, Hižnayová, Milen-
kyová. Sedemmetrové hody: 3/1 – 5/5. Vy-
lúčené 6:7. Pred 242 divákmi rozhodovali 
Valášek a Vychodil. 

Dnes o 17, 30 h sa Prešovčanky v hale na 
Baštovej ulici stretnú s Dusľom Šaľa. 

Foto: V. Zamborský

(jm) – Slovenský vicemajster 
vo futsale FK Prešov prehral 
pod Zoborom zápas 3. kola 
o dva góly 5:7. S domácou 
Nitrou hrali Šarišania do 
prestávky nerozhodne 3:3, 
no po výmene strán už ťahali 
za kratší koniec. Diváci videli 
dobrý zápas a to zásluhou 
obidvoch súperov. 

António Hernendez, tréner FK 
Prešov: „Od začiatku zápasu sme 
sa pokúšali napádať súpera už pri 
rozohrávke, čo sa nám prvý pol-
čas darilo a vypracovali sme si 
množstvo šancí. Chýbalo trosku 
šťastia a mohli sme po polčase 
vyhrávať o dva a viac gólov, no su-
per stihol vyrovnať na 3:3. Vzhľa-
dom na menší počet hráčov nám 
sily pri tejto taktike ubúdali, čo sa 
ukázalo hlavne v druhom polčase, 

keď nás súper zatlačil pred našu 
bránu a zvyšoval vedenie. Rých-
le dva góly a štari desaťminúto-
vé fauly pred koncom rozhodli o 
power-play, no tá už nepriniesla 
väčšie zdramatizovanie. S nasa-
dením a výkonom hráčov som 
maximálne spokojný. Zápasu by 
viac sedela remíza. 

MFsK Nitra - FK Prešov 7:5 
(3:3), góly: Dudáš 2, Peciar, 
Pevala, Tóth, Fuska, Hernandéz 
vlastný – Serbin 2, Krempaský, 
Mihok, Peciar vlastný. 

Foto: V. Zamborský

Dva vlastné góly

SHK Veselí nad Moravou – Bemaco Prešov 24:24 (9:7)

Bodový gól Šutranovej v posledných sekundách

Peter Serbin dal dva góly.
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Dnes čaká hádzanárov Tatrana 
Prešov v  Handball aréne ďalší 
duel v  SEHA League s  chorvát-
skym šampiónom PPS Zágreb. 
V nedeľu zvíťazili nad posledným 
celkom tejto súťaže Boracom 
Banja Luka 27:26 až po prebude-
ní po prestávke. Oliver Rábek pri 
nástupe (1). Obrana zľava Michal 
Kopčo, Andrej Petro, Rado Peká-
ra a  brankár Vladimír Božič veľ-
mi pomohli k výhre aj bodovom 
dotiahnutí na vedúci Zágreb (2). 
V akcii Michal Kopčo a Alexander 
Radčenko (3). Rado Antl, strelec 
ôsmich gólov, v obkľúčení súpe-
ra (4). Sedem presných striel mal 
Dominik Krok (5). Mirko Mikič sa 
po skončení riadneho hracieho 
času ešte snažil vyrovnať z  de-
viatky (6). Radostné gesto Vladi-
míra Božiča (7). 
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Život na Zemi je oveľa starší, ako sme si mysleli
Americkí vedci objavili v horninách  
v Západnej Austrálii skameneliny mik-
roorganizmov, ktorých vek stanovili na 
viac ako štyri miliardy rokov. Zname-
ná to, že život na Zemi možno jestvuje  
o 300 miliónov rokov dlhšie, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Vyplýva to zo 
zverejnenej vedeckej štúdie, na ktorú 
sa odvoláva agentúra DPA. Bádatelia 
skúmajúci horniny v oblasti Jack Hi-
lls, ležiacej približne 800 kilometrov 
od mesta Perth, objavili mikroskopické 
skameneliny v zrnkách grafitu, ktoré 
uviazli v kryštáloch zirkónu. Materiál 

nachádzajúci sa v grafite obsahoval izo-
top uhlíka, ktorý sa zvyčajne spája so 
živými organizmami, čo naznačuje, že 
život na Zemi sa objavil relatívne krátko 
po jej vzniku pred 4,6 miliardami rokov. 
Tím vedcov vedených Markom Harriso-
nom z Kalifornskej univerzity v Los An-
geles uviedol, že ku kontaminácii grafi-
tu nedošlo ani po niekoľkých miliardách 
rokov vďaka tomu, že sa nachádzal  
v zirkónovom puzdre. Podľa Harrisona 
“môže byť prítomnosť izotopu uhlíka 
v hornine dôkazom, že život na Zemi 
vznikol pred 4,1 miliardami rokov”. 

Vysadili ju v Turecku z lietadla, použila 
WC vo vyššej business triede

Lietadlo smerujúce z Viedne do 
Abú Zabí muselo núdzovo pristáť 
vo východotureckej provincii Er-
zurum, aby personál vysadil slo-
venskú cestujúcu z turistickej trie-
dy, ktorá použila toaletu vo vyššej 
business triede. Slovenka, údajne 
približne 50-ročná, nastúpila na 
palubu lietadla vo Viedni v stredu 
21. októbra. Počas letu nad Turec-
kom ju postihla náhla žalúdočná 
nevoľnosť. Keďže táto pasažierka 
turistickej triedy bola presvedče-
ná, že nestihne prejsť celú uličku 
až na toaletu v zadnej časti lietad-

la, ponáhľala sa radšej na neďale-
kú toaletu v business triede, napí-
sal portál bgnnews.com. Vyvolala 
však pobúrenie pasažierov busi-
ness triedy a personálu lietadla, 
ktorí sa pokúsili dostať ženu von 
z toalety prvej triedy. Nasledovala 
hádka a Slovenka skončila s pu-
tami na rukách, ktoré jej nasadil 
personál lietadla. Pilot sa potom 
skontaktoval s letovými dispečer-
mi v Ankare a požiadal o povolenie 
pristáť na najbližšom dostupnom 
letisku. Stroj dostal povolenie pri-
stáť v meste Erzurum a na dráhu 

dosadol o 16.30 h miestneho času 
(14.30 h SEČ). Prišli predstavite-
lia letiska a odviedli “problémovú 
pasažierku”. Lietadlo odštartovalo 
do cieľa v Abú Zabí bez nej. Slo-
venka vysvetlila, že do Abú Zabí 
išla na návštevu dcéry. Po inciden-
te sa však ocitla sama v Erzurume, 
“na mieste, ktoré by som ani ne-
našla na mape, keby som sa o to 
pokúsila”, uviedla. Zamestnanec 
správy letiska Abubekir Özcan ju 
upokojil, ponúkol jej čaj, zabezpe-
čil nové letenky (najprv do Istan-
bulu, odtiaľ do Abú Zabí) a zariadil 

jej aj ubytovanie v hoteli Palan-
döken, ako opísala svoju situáciu 
Slovenka. „Nikdy na túto láskavosť 
nezabudnem,” dodala. Žena bola 
jedinou slovenskou cestujúcou  
v lietadle, ostatní boli Rakúšania, 
uviedol pre webovú stránku Öz-
can. Povedal, že čoskoro si každý 
uvedomil, že žena neurobila nič 
zlé. Özcan ju na druhý deň prišiel 
vyzdvihnúť do hotela a odprevadil 
ju až k terminálu letiska. Keď sa 
riaditeľ hotela dozvedel o ženi-
ných problémoch, ubytovanie jej 
poskytol zdarma.

Olovo bolo označené za najhorší toxín vo 
svete v 10. výročnej správe nazvanej Najhor-
šie svetové problémy znečistenia 2015, kto-
rú zverejnili mimovládne organizácie Green 
Cross Switzerland a Pure Earth. Správa va-
ruje, že olovu je v rozvíjajúcich sa krajinách 
vystavených 26 miliónov ľudí a výsledkom 
toho je strata deviatich miliónov “rokov ži-
vota v dôsledku zdravotného postihnutia”. 
Vdychovanie vzduchu znečisteného olovom 
alebo konzumácia kontaminovaného jedla 
môže poškodiť nervový systém a pri vyšších 

koncentráciách môže byť otrava olovom 
smrteľná. Tento ťažký kov sa ťaží pre široký 
rámec využitia a je tiež uvoľňovaný pri re-
cyklácii batérií. Svetová správa o znečistení 
menuje šesť najškodlivejších toxínov - olo-
vo, rádioaktívny nuklid, ortuť, šesťmocný 
chróm, pesticídy a kadmium, ktoré podľa 
nej ovplyvňujú 96 miliónov ľudí vo svete. 
Prezident spoločnosti Pure Earth Richard 
Fuller napísal, že “znečistenie je dôvodom 
smrti každého siedmeho človeka v krajinách 
s nízkymi a strednými príjmami”. 

Najväčšia hrozba OLOVO
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