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Zaujímavé je, že dvaja členovia 
komisie z  primátorkinho klubu 
v  čase hlasovania v  rokovacej 
miestnosti neboli a teda nehla-
sovali. Traja členovia hlasovali 
za odporúčanie návrhu VZN, 
4 sa zdržali a 2 boli v okamihu 
hlasovania neprítomní. Okrem 
členov komisie bola prítomná aj 
verejnosť a  jej zástupcovia tiež 
predložili výhrady k  návrhu, 
o  ktorom rokovali. Napríklad 
Miloš Tuhrinský, rovnako ako 
pred štyrmi rokmi v  informač-
nej kampani, tak aj teraz na-
mietal, že VZN nemyslí na ma-
jiteľov prevádzok v  meste,  ich 
parkovanie pre zásobovacie 
vozidlá a  personál. Ani manžel 
primátorky Ján Turčan nepod-
poril návrh VZN a namietal, že 
nebol prerokovaný ani v  rámci 
úradu. Všetkým síce bolo jas-
né, že regulované parkovanie 
sa raz musí zaviesť aj v Prešove, 
ale nikto si nie je istý, či tento 

model pokryje potreby Prešov-
čanov. „Návrh je ideovo totož-
ný s tým spred štyroch rokov. 
Teraz síce vyčlenili viac zón 
na parkovanie, ale nevysvet-

lí prečo. Sídliská v  meste sú 
obývanosťou aj veľkosťou 
rôzne. Napríklad na Sídlisku 
III majú byť tri zóny a na Síd-
lisku II, dve zóny. Jedna cel-

kom malá, na Obrancov mie-
ru smerom k Toryse a druhá 
od bytoviek pri Arme smerom 
k zástavbe rodinných domov. 
Podľa mňa sú to z  hľadiska 
veľkosti nevyvážené zóny,“ 
myslí si člen komisie Richard 
Drutarovský.

V meste je zhruba 16-tisíc 
parkovacích miest

Podľa šéfa odboru dopravy, 
Stanislava Ondirka ide o kom-
plexný materiál, ktorý zavádza 
pravidlá na celom území mesta 
a počíta s reguláciou približ-
ne 16-tisíc parkovacích miest. 
Mesto rozdelia do 17 parkova-
cích zón a na 6 tarifných pásiem 
podľa výšky poplatku. Prvé štyri 
zóny a zároveň aj tarifné pásma 
sa majú nachádzať v centrálnej 

Vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade 
Stanislav Ondirko predstavil Komisii pre územný plán, dopravu a ži-
votné prostredie návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pre 
regulovanú statickú dopravu. Je to dokument, ktorý bol pripravovaný 
už pred štyrmi rokmi, ale keďže nemal všeobecnú podporu, do mest-
ského zastupiteľstva sa zatiaľ nedostal. Ani na tohtoročnom májovom 
zasadnutí v  komisii neprešiel. Na odporúčanie návrhu chýbal jeden 
hlas, ale aj tak bude posunutý na rokovanie mestskej rady.

Odporúčanie 

pre mestskú 

radu neprešlo 

pre jeden 
hlas

NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVACEJ     POLITIKY PREROKOVALA 
DOPRAVNÁ KOMISIA

Situácia na Sekčove je najkritickejšia.

Parkovacích miest je stále málo, vozidlá stoja na ceste aj chodníkoch.
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mestskej časti s rovnakým po-
platkom za dočasné státie, ako 
to bolo doteraz. Zmení sa však 
dĺžka času, kedy bude parko-
vanie spoplatnené a to o jednu 
hodinu. Platiť sa teda bude od 8. 
do 18. hodiny, a pribudne spo-
platnenie aj v sobotu od 8. – 12. 
hodiny.

Na sídliskách budú dve 
tarifné pásma

Regulácia na sídliskách bude 
vymedzená dvoma tarifnými 
pásmami. Pásmo V pre reziden-
tov a pásmo VI pre nereziden-
tov. Rezidentskú kartu môže 
získať osoba s trvalým pobytom 
v meste Prešov (aj nájomník) 
do konkrétnej zóny na konkrét-
ne vozidlo (aj na služobné auto 
využívané na súkromné účely). 
Počítajú s vydávaním šiestich 
typov parkovacích kariet a to na 
platené pásma v centre mesta I, 
II a III, karta Rezident zóny, Ne-
rezident zóny a Návšteva zóny. 
Za prvú kartu zaplatí rezident 
ročne 25 eur, druhá karta bude 
stáť 100 eur a tretia 250 eur na 
jeden rok. O ročnú kartu Nere-
zident si bude môcť požiadať 
ktokoľvek (aj Neprešovčan), no 
platiť bude iba v zóne, pre ktorú 
je karta vydaná, a to výhradne 
na parkoviskách s vyznačeným 
tarifným pásmom VI za popla-
tok 250 eur na jeden rok. Tarifné 
pásmo V bude všeobecne spo-
platnené pri krátkodobom státí 
od 8. do 16. hodiny (20 centov 
na hodinu a maximálne 1 euro 
na deň) a pásmo VI s rovnakým 
poplatkom, avšak bez časového 
obmedzenia. V  týchto zónach 
sa bude platiť iba počas pracov-
ných dní.

Platiť by sa malo až o rok 

Ak na júnovom mestskom za-
stupiteľstve návrh VZN prejde, 
je veľmi pravdepodobné, že za-
čne platiť až v júli 2020. 

„Chceme zabezpečiť pre kaž-
dý byt, kde je rezident, aby 
mal možnosť jedného parko-
vacieho miesta na jeden byt. 
Ak to situácia umožní, môže 
byť kariet vydaných viac, ale 
ďalšie sú stanovené nejakou 
reguláciou ceny,“ vysvetľo-
val na komisii vedúci odboru 
dopravy a životného prostre-
dia Stanislav Ondirko. Systém 
regulácie parkovania sa podľa 
Ondirka bude zavádzať postup-
ne, lebo kapacitne nie je možné 
zaviesť ho naraz na celom úze-
mí mesta.

Kompetentní budú musieť me-
dzitým kúpiť technológiu na 
vydávanie elektronických par-
kovacích kariet a  vytvoriť pre 
mesto softvér spolu s mobilnou 
aplikáciou, čo sa bude musieť 
urobiť cez verejné obstarávanie. 
Kontrola platnosti kariet v zó-
nach by sa mala uskutočňovať 
elektronicky pomocou vozidla, 
ktoré bude monitorovať evi-
denčné čísla áut a zisťovať tak, 
či má majiteľ vozidla zaplatenú 
parkovaciu kartu. Prijať by mali 

aj ďalší personál, ktorý by mal 
túto agendu pod kontrolou. Pre 
obyvateľov mesta Prešov plánu-
jú vytvoriť aj podrobný manu-
ál, ktorý bude nové parkovacie 
pravidlá jasne vysvetľovať.

Čo prinesie regulácia?

Zatiaľ je návrh VZN plný otáz-
nikov. Verejnosť očakáva, že 
bude môcť diskutovať aj o pre-
vádzkovom poriadku, ale ten 
zatiaľ ešte neexistuje. Poslanci 
budú o VZN ešte do zastupiteľ-
stva iste diskutovať, ale v tejto 
chvíli je otázne, či ho podporia. 
Faktom však je, že aj iné mestá 
zavádzajú regulované parkova-
nie. Dôvody sú nielen ekono-
mické. Vozidiel pribúda a chaos 
okolo parkovania rastie. Za po-
sledné 4 roky mesto vybudova-
lo okolo 1500 nových parkova-
cích miest, ale potreba je oveľa 
vyššia. Zavedenie pravidiel by 
malo existujúci chaos elimino-
vať. „Regulácia statickej do-
pravy by mala priniesť uvoľ-
nenie jednotlivých parkova-
cích miest najmä nerezident-

mi. Mesto na základe tohto 
argumentu, ale aj na základe 
objemovej analýzy z  prelo-
mu rokov 2015/2016, ktorá 
bola aj súčasťou Mastrepla-
nu dopravy, predpokladá, že 
kapacita parkovacích miest 
bude postačujúca. Navyše, 
parkovacie miesta sa naďa-
lej budujú. Za posledné dva 
roky ich pribudlo vyše tisíc 
a  plánujú sa ďalšie,“ infor-
movala hovorkyňa radnice Eva 
Peknušiaková. 

Člena komisie Richarda Dru-
tarovského sme sa opýtali, či 
podporí v  zastupiteľstve ná-
vrh VZN. „Základný princíp 
v ňom je, zóny sú určené, ale 
podľa mňa treba ľuďom lepšie 
vysvetliť cieľ regulácie. A  či 
budem hlasovať za? Najprv 
chcem vidieť, že primátorkin 
klub je s tým stotožnený, lebo 
teraz to tak nevyzerá. Zatiaľ 
návrhu VZN chýba definova-
nie cieľa a politický líder,“ re-
agoval Drutarovský.

Anna Košuthová 

NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVACEJ     POLITIKY PREROKOVALA 
DOPRAVNÁ KOMISIA

Rezidentská karta nezaručuje stabilné parkovacie miesto.
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Prečo ste sa rozhodli konci-
povať koncert ako prepojenie 
sveta opery a pop music? Je  
v tom snaha prilákať viac 
mladých do koncertných sál, 
alebo máte iný zámer?

- Prišlo mi to ako veľmi zaují-
mavé prepojenie dvoch sve-
tov, ktoré nie sú až tak roz-
dielne, ako by sa na prvý po-
hľad mohlo zdať. Snaha pri-
lákať mladých ľudí do klasic-
kých koncertných sál nebola 
našim primárnym zámerom, 
ale koncerty tohto žánru nám 
ukázali, že tu existuje fungu-
júca cesta, ako priblížiť širo-
kej kultúrnej verejnosti kla-
sickú hudbu možno pre nich 
prijateľnejším spôsobom.

Všetky vaše posledné koncer-
ty na Slovensku boli výnimoč-
né a mali dobrý ohlas. Ľudia 
oceňujú, že ich na jednej stra-
ne vraciate k ich koreňom a 
na druhej prinášate nový po-
hľad na chápanie hudby. Ako 
vnímate vy reakcie publika? 

- Máte zrejme na mysli projekt 
Andy Warhol - Piesne mojej 
matky Júlie, ktorý vychá-
dza z pôvodných rusínskych 

piesní naspievaných mat-
kou Andyho Warhola,  Júliou 
Warholovou Zavackou. Tie sa 
nám zachovali na LP platni, 
ktorú posielala Júlia svojim 
blízkym ako vianočný darček  
„do kraju“, ako zvykla hovoriť 
svojej domovine. Dostalo sa 
nám tej cti, že sme boli spolu 
s bratom Voloďom oslovení 
kurátorom Múzea moderné-
ho umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach Michalom 
Byckom, aby sme, povedal by 
som, unikátnu tému, spraco-
vali a výsledkom toho je mul-
timediálny koncertný pro-
jekt, ktorý poukazuje na ru-
sínske korene jedného z naj-
väčších umelcov druhej po-
lovice 20. storočia, kráľa pop 
artu Andyho Warhola, ktoré 
siahajú do dedinky Miková. 
Musím povedať, že reakcie 
publika sú nadmieru pozitív-
ne, hlavne toho mladšieho, 
čoho dôkazom môže byť aj 
standing ovation počas vý-
chovných koncertov, ktoré 
pravidelne organizujeme ako 
súčasť vzdelávacieho proce-
su. Na koncert prichádzajú 
dva typy poslucháčov a to 
tí, čo sa chcú baviť a tí, kto-
rí chcú byť bavení. Hlavnou 

úlohou umelca je ich všet-
kých dostať do polohy ak-
tívnych účastníkov procesu, 
aby mali po skončení pocit, 
že sa stali súčasťou niečoho 
výnimočného s prianím si 
tento zážitok čo najskôr zo-
pakovať.

Môžete porovnať slovenské 
publikum so zahraničným? 
Aký je rozdiel? O Prešovča-
noch sa hovorí, že je to vy-
spelé publikum aj vďaka 60 
ročníkom prešovskej hudob-
nej jari a jesene. Môžete to 
potvrdiť?

Tenorista Igor Kucer príde 
Prešovčanom zaspievať 
nesmrteľné piesne

Operný spevák Igor Kucer s kapelou EMOTION GROUP 
v rámci 60. ročníka Prešovskej hudobnej jesene opäť pri-
pravil pre svojich fanúšikov zaujímavý koncert pod názvom 
Intermezzo. Uskutoční sa v koncertnej sále PKO v stredu 
15. marca o 19. hodine. Tentoraz sa rozhodol prepojiť svet 
opery s popovou hudbou. V podaní Igora Kucera zaznejú 
nesmrteľné piesne, ktoré si podmanili srdcia poslucháčov 
na celom svete. Ešte pred koncertom nám poskytol rozho-
vor a prezradil niečo aj o plánoch na najbližšie mesiace. 
Chystá sa do USA.
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- Publikum je veľmi zvláštna 
záležitosť a porovnávať ho je 
veľmi ťažké. Hlavne na zák-
lade akých kritérií by sa dalo 
porovnávať? Všetko sa odvíja 
hlavne od konkrétnej kultúry. 
Napríklad mexické publikum 
je veľmi emocionálne. Japon-
ské je, naopak, veľmi zdržan-
livé, čo sa týka emócií, no je 
rovnako vnímavé. A o našom 
prešovskom by som možno   
povedal, že je tam zo všetké-

ho trošku. O tom, že Prešov 
bol a ešte stále je umeleckou 
mekkou, hovorí aj fakt, že 
sa tu realizuje už 60. ročník 
hudobnej jari a jesene, čo je 
absolútnym slovenským uni-
kátom.

Aké máte najbližšie plány? 
Chystáte ďalšie turné, alebo 
budete aj trochu odpočívať? 
Zaujímalo by nás, ako si na-
bíjate energiu, teda ako rela-
xujete. Máte na to čas?

- Najbližšie dni to bude o troch 
rôznych koncertných pro-
jektoch. V Michalovciach 
a  Prešove to bude INTER-
MEZZO, v Bratislave Andy 
Warhol - Piesne mojej matky 
Júlie a  v  Spišskom Podhradí 
Arie Antiche. Začiatkom júna 
absolvujem operný festival  
v Kyjeve a hlavne na prelome 
mesiacov september - október 
2019 chystáme turné v USA s 
Warholovským program pri 

príležitosti 90. výročia naro-
denia Andyho Warhola. Ak 
hovoríme o odpočinku ale-
bo o dobití bateriek, existuje 
jedna úžasná vec a tou je pre 
mňa šport. Lyžovanie, tenis, 
plávanie a  bicykel.  Vie ma 
to fyzicky posilniť a zároveň 
psychicky uvoľniť, čo je pri 
našom povolaní, či skôr pos-
laní, nesmierne dôležité.

Anna Košuthová
Foto: archív Igora Kucera

Kto je Igor Kucer?

Igor Kucer je rodákom zo Svidní-
ka. Študoval husle na konzerva-
tóriu v Košiciach a Vysokej skole 
múzických umení v Bratislave.  
V tom čase pôsobil ako člen ko-
morného orchestra Mladí Brati-
slavskí sólisti. V Kyjeve úspešne 
absolvoval Akadémiu múzických 
umení P. I. Čajkovského v obo-
re operný a komorný spev pod 
vedením profesorov Vladimíra 
Tymochina a Mishu Didyka. Tak-
tiež absolvoval doktorandské 
štúdium pod vedením profesora 
Zoji Lichtman. Už počas štúdia 
pôsobil ako sólista divadla P. I. 
Čajkovského. V danom čase pod 
vedením popredných dirigentov 
Leva Gorbatenka a Alli Kuľbaby 
stvárnil úlohy Lenského z opery 

Eugen Onegin, grófa Almavivu  
z opery Barbier zo Sevilly, Alfreda 
z operety Netopier a podobne.

Ako sólista sa predstavil v Ná-
rodnom divadle v Brne v úlohe 
Pierra Bezuchova v opere Vojna 
a mier (S. Prokofieva) s dirigen-
tom Sergeyom Politikovom a  

v opere W. A. Mozarta Idomeneo  
s dirigentom Casparom Richte-
rom a Jakubom Kleckerom, kde 
stvárnil titulnú postavu Idome-
nea. So Štátnou operou Praha 
ho spája spolupráca pri projekte 
realizácie opery Traviata, kde sa 
predstavil v úlohe Alfreda. V Štát-
nom divadle v Košiciach sa ako 
sólista uviedol v opere G. Rossi-
niho - Barbier zo Sevilly (Almavi-
va), W. A. Mozarta - Čarovná flauta 
(Tamino) a W. A. Mozarta - Don 
Giovanni (Don Ottavio). 

Pravidelne spolupracuje s Kyjev-
skou filharmóniou, Symfonickým 
orchestrom rozhlasu a televízie 
v Moskve, Košickou filharmóniou, 
Plzenskou filharmóniou, komor-
ným orchestrom Virtuosi di Pra-
ga, Musica Minore a orchestrom 

Štátnej opery v Budapešti (Fai-
loni orchestra). Taktiež ho viaže 
spolupráca so 100 členným ci-
gánskym orchestrom z Budapeš-
ti, s ktorým sa predstavil v Steel 
aréne v Košiciach. 

Okrem koncertných aktivít doma 
na Slovensku a v Čechách sa 
predstavil aj v Mexiku, Japonsku, 
Taliansku, Ukrajine, Rusku, Poľsku, 
Maďarsku, Anglicku, Španielsku a 
Nemecku. V súčasnosti sa venuje 
aj projektom spájajúcim rôzne 
žánre, prepojením sveta opery a 
klasickej hudby s jazzom, rockom, 
pop music a ľudovou hudbou. 
Ide najmä o spoluprácu s  kape-
lami ako je Emotion Group, AMC 
Trio, Prešovský dixieland, Inside 
Group, Zlaté husle, LH Zemplín 
a ďalšie.

Metropolitná púť kňazov
Bazilika minor v Ľutine  
v sobotu 11. mája už po je-
denástykrát privítala kňazov 
Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku na ich metropo-
litnej púti. Kňazi, z ktorých 
viacerí prišli s manželkami 
a deťmi, vytvorili so svojím 
metropolitom sláviace spo-
ločenstvo učeníkov radujú-
cich sa z Kristovho slávneho 
vzkriesenia.

Púť začala archijerejskou svä-
tou liturgiou, ktorú slávil arci-
biskup metropolita Ján Babjak 
SJ. V  úvode svojej homílie po-
zval kňazov, aby prijali od Pre-
svätej Matky radosť, ktorú ona 
prežívala z víťazstva jej Syna 
nad smrťou. „Práve táto ra-
dosť môže pomôcť aj nášmu 
kňazstvu. Ona nás uschop-
ní a  posilní darmi Svätého 
Ducha a budeme tak môcť 

odolávať nástrahám zlého,“ 
povedal na začiatku homílie 
vladyka Ján. Následne sa vrá-
til k  prvému čítaniu zo skut-
kov svätých apoštolov a  k  sta-
ti o  obrátení Šavla. „Aj my, 
kňazi, keď sa obzrieme späť 
do minulosti, vidíme seba 
ako mladých mužov, ktorých 
Pán láskavo povolal do svojej 
služby. A  dnes po uplynutí, 
pre niekoho viac, pre nieko-
ho menej rokov v  kňazstve, 
môžeme zhodnotiť mieru 
našej kňazskej služby. Určite 

kňazskou službou sme vyko-
nali veľa dobra, ale možno 
časom aj nás poznačila vlaž-
nosť v tomto povolaní. Preto 
sa inšpirujme práve Pavlom, 
ktorý vytrval v  službe Kris-
tovi až do svojej mučeníckej 
smrti,“ dodal vladyka a  ďalej 
zdôraznil: „Teraz, dnes, ide 
o  teba a  o  mňa. Dnes máme 
sami v  sebe spoznať Šavla a 
prijať pozvanie, zmeniť sa na 
Pavla. Aby sme sa tak obno-
vili v láske ku Kristovi, v po-
slušnosti k  biskupovi, v  hor-

livosti, ktorá nám nechýbala 
na začiatku kňazskej služby.“

Po svätej liturgii program púte 
pokračoval katechézou otca 
Štefana Paločka, ktorý zdôraz-
nil význam nedele Paschy, ako 
momentu oslobodenia z otroc-
tva hriechu, ktorého mzdou je 
smrť. Púť zakončili modlitbou 
Akatistu k Presvätej Bohorodič-
ke a s archijerejským požehna-
ním sa rozišli domov.

Tradícia týchto metropolit-
ných pútí kňazov vznikla v roku 
2009, kedy Katolícka cirkev pre-
žívala Rok kňazov, ktorý vyhlá-
sil pápež Benedikt XVI. Konajú 
sa pravidelne v Ľutine a medzi 
kňazmi sú veľmi obľúbené, pre-
tože vytvárajú priestor k  spo-
ločnej modlitbe, k vzájomnému 
povzbudeniu na ceste osobného 
obrátenia, k plnšiemu prežíva-
niu milosti Kristovho kňazstva 
v službe Božiemu ľudu. 

Michal Pavlišinovič
Foto: Vasiľ Kindja
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Zavedením nových infor-
mačno - komunikačných 
prostriedkov majú mnohí 

seniori problém komunikovať  
s verejnými inštitúciami. „Ide 
o digitálne pomôcky, zavede-
nie elektronizácie kontaktu  
s občanmi E-GOVERMENT, 
používanie elektronických 
formulárov, kontaktovanie 
sa s inštitúciami cez internet 
mailovou komunikáciou, vy-
hľadávanie informácii či jazy-
ková- terminologická bariéra 
a podobne. Seniori sú tou 
skupinou obyvateľov, ktorá 
nebola nebola vzdelávaná 
prostredníctvom IKT, resp. 
nevyužívala ich v zamestna-
ní a nemá tieto technológie 
zväčša ani doma. Preto po-
važujeme túto skupinu oby-
vateľov za diskriminovanú, 
hlavne čo sa týka kontaktu 
a  komunikácie s  prevažne 
štátnymi inštitúciami,“ hovorí 
generálna riaditeľka Prešovskej 
rozvojovej agentúry, Ing. Iveta 
Stromková. Agentúra dlhodobo 
participuje na projektoch rie-
šenia regionálnych problémov 
obyvateľov hlavne v  okresoch 
Prešov a Sabinov, ktoré sú sú-
časťou Prešovského kraja.

Podľa posledných štatistických 
zistení Eurostatu, má SR v sú-
časnosti na 1 dôchodcu 2 oso-
by ekonomicky aktívne osoby 
(EAO), pričom v roku 2035 to 
bude už len 1,7 EAO, čo je ne-
udržateľný stav na sociálne za-
bezpečenie tejto skupiny. S pre-
dlžujúcim vekom dožitia je stále 
aktuálna aj otázka hraničného 
veku odchodu do dôchodku, t. j. 
neskorší odchod - hranica 70 ro-
kov. Aj táto prognóza dokazuje, 

že je nevyhnutné prispôsobovať 
spoločenské podmienky aj po-
trebám skupiny obyvateľov, t.j. 
odstraňovať nielen fyzické ba-
riéry1, ale aj tie administratívne 
a vytvárať alternatívy. 

Bariéry v spomínanej komuni-
kácii vykazujú znaky diskrimi-
nácie voči osobám vo vyššom 
veku s nedostatočnými zruč-
nosťami, ktoré sú vyžadované 
inštitúciami bez akceptácie rov-
nosti prístupu, čo zabezpečuje 
Ústava SR. Búrať tieto bariéry 
má napomôcť projekt s názvom 
Striebro spoločnosti a  studňa 
múdrosti (www.prerag.sk/pro-
jekty/aktualne/striebro-spoloc-
nosti-a-studna-mudrosti/infor-
macie-o-projekte/).

„Projekt je zameraný na dve 
cieľové skupiny. Tou prvou 
sú jednotlivci alebo skupi-
ny ohrozené diskrimináciou, 
chudobou alebo sociálnym 
vylúčením, konkrétne obča-
nia vo veku 60 rokov a vyššie 
- seniori a seniorky a tou dru-
hou sú subjekty vykonávajú-
ce činnosti vo verejnom záuj-
me. Aby bolo možné minima-
lizovať prvky a formy diskri-
minácie našej CS, je potrebné 
komunikovať aj s inštitúcia-
mi tak, aby boli informovaní  
o problémoch seniorov, prá-
ve preto sú inštitúcie druhou 
cieľovou skupinou. Projekt 
bude trvať 19 mesiacov a  je 
podporený nenávratným fi-
nančným príspevkom z  OP 
ĽZ,“ pokračuje Iveta Stromko-
vá, generálna riaditeľka.

„Hlavnou aktivitou projektu 
a návrhom riešenia problému 

pre seniorov a seniorky žijú-
cich hlavne v obciach okresu 
Prešov je zriadenie mobilnej 
poradne - Poradne pre senio-
rov a  seniorky, prostredníc-
tvom ktorej máme záujem 
časť týchto bariér odstrániť. 
Realizovaním bezplatného 
poradenstva, vzdelávania 
a  zvýšenej informovanosti 
spôsobom osobnej komu-
nikácie chceme im pomôcť 
zlepšiť zručnosti, ktoré tejto 
skupine obyvateľov umožnia 
existovať v spoločnosti bez 
jej vylúčenia a zároveň po-
núknuť im možnosti podieľať 
sa ešte aktívne na spoločen-
skom dianí.“ To už vysvetľuje 
Mgr. Nicole Fuchsová, projekto-
vá manažérka.

„Minimalizovať prvky a for-
my diskriminácie seniorov 
napomôže aj komunikácia s 
inštitúciami, tie tak získajú 
informácie o problémoch na-
šej cieľovej skupiny, ktoré vy-
plývajú jednak z ich mentál-
nych a fyzických obmedzení 
z prirodzených dôvodov ako 
vek, zdravotný stav, spolo-
čenská aktivita a podobne a 
jednak aj z obmedzení, kto-
ré inštitúcia a jej nastavené 
služby spôsobujú,“ pokraču-
je Nicole Fuchsová. Aktivita je 
zameraná na genderovú sen-
zibilizáciu, podporu rodovej 
rovnosti a na šírenie osvety  
v boji proti všetkým formám 
diskriminácie tejto CS, ktorá 
patrí medzi zvlášť zraniteľné 
osoby. V rámci tejto aktivity 
budú zorganizované dva se-
mináre, štyri prednášky, štyri 
workshopy. Účastníkmi týchto 
aktivít budú seniori a  seniorky 

a zástupcovia inštitúcií. Cieľom 
stretnutí bude zadefinovanie 
problémov súvisiacich s diskri-
mináciou a  návrhy ich riešení 
(fyzické a  mentálne bariéry, 
veľkosť textov a  ich zrozumi-
teľnosť, spôsob komunikácie, 
formuláre, alternatívne formy 
vybavovania agendy, a pod.). 

Podpora senzibilizačných a 
vzdelávacích aktivít zamera-
ných na znižovanie a pred-
chádzanie diskriminácie pre 
zamestnávateľov, s dôrazom 
na MSP je cieľom tretej aktivi-
ty projektu. „V tejto aktivite 
bude spracovaný senzibili-
začný program pre zamest-
nancov agentúry, ktorí dl-
hodobo spolupracujú s  nie-
ktorými inštitúciami ale aj 
prioritnou cieľovou skupinou 
– seniorov/senioriek v rám-
ci predchádzajúcich projek-
tov zameraných na sociálnu 
ekonomiku, vidiecky bezba-
riérový turizmus a  protispo-
ločenské javy postihujúce 
pravé ich (šikanovanie, nási-
lie, korupcia). Ide o pilotný 
program zameraný na osoby 
zamestnané v štátnych, res-
pektíve verejných inštitúci-
ách, prichádzajúce do kon-
taktu s cieľovou skupinou 
– seniormi/seniorkami, ktoré 
často pri príprave opatrení na 
zlepšenie života zraniteľných 
skupín obyvateľstva, uplat-
ňujú aj diskriminačné znaky, 
a tým sťažujú ich aplikáciu,“ 
predstavuje zámer projektová 
manažérka Nicole Fuchsová.

STRIEBRO SPOLOČNOSTI 
A STUDŇA MÚDROSTI

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Pre viac informácií pozrite aj www.esf.gov.sk a www.ia.gov.sk
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V piatok večer bolo celé Slo-
vensko na nohách! Naši hoke-
jisti dokázali, že patria k elite.  
V elektrizujúcej atmosfére videli 
diváci výnimočný hokej. Sloven-
skí hokejisti po hrdinskom vý-
kone proti Američanom vyhrali 
4:1. Povzbudení excelentnými 
výkonmi sme sa všetci už tešili 
na sobotňajší zápas s Fínmi. Aj 
keď sme im tentoraz nestačili, 
držali sme s favoritom krok, ne-
vypustili žiadny súboj. Včera si 
naši hokejisti zmerali sily s ďal-
ším vážnym súperom...

Emócie, tak ako tisícku ďalších 
fanúšikov, ovládli aj viceprimá-
tora Vladimíra Feľbabu: „Je to 
naozaj zvláštna emócia, keď 
dali naši hokejisti gól, všetci 
sme boli v tom okamihu na 
nohách. Nič podobné som 
nezažil. Bol som na zápase 
našich s USA a Fínmi. Som 
naozaj rád, že dali do hry 

svoje srdce. Potreboval som 
vypnúť, bolo to fantastické!“

„Videl som piatkový aj sobot-
ňajší zápas. Obidva sme hrali 
dynamicky, útočne. Prvý sme 
vyhrali hladko. Aj s Fínmi 
sme hrali dobre. Pred tretím 
gólom to bolo hákovanie, no 
rozhodca ho neodpískal. Ja 
som tipoval, že to bude remí-
za 2:2, dopadlo to ináč. Zatiaľ 
hráme nad očakávanie,“ ho-
vorí Anton Bidovský.

„Atmosféra v aréne v piatok 
aj v sobotu bola fantastická, 
to treba jednoducho zažiť. 
Už dlho sme tak vynikajúco 

nehrali, som veľmi milo pre-
kvapený. Naši hokejisti mali 
v piatok proti USA v hľadisku 
aj veľkú oporu, ďalších slo-
venských hokejistov. Verím, 
že nám šťastena bude priať 
počas celých majstrovstiev,“ 
dodáva ďalší hokejový fanúšik 
Patrik Tomič.

Na hokej priamo do centra dia-
nia sa s rodinou vybral aj posla-
nec Juraj Hudáč: „Bolo úžasne! 
Mojej rodine som dal vstu-
penky na päť zápasov. Pove-

dali, že to bol ten najkrajší 
darček, aký doteraz dostali. 
Samozrejme, ten náš piatkový 
zápas s USA bol fantastický...“

Pokušeniu okúsiť hokejový 
adrenalín na vlastnej koži ne-
odolal ani hlavný kontrolór 
Alexander Ernst. „Ja som bol v 
Košiciach v nedeľu na zápase 
Nemecko - Dánsko. Bolo zau-
jímavé sledovať, ako povzbu-
dzovali každý svojich. Nemci 
v kuse kričali, boli aktívnejší. 
Aj keď medzi sebou súperi-
li, cez prestávku na pive boli 
všetci kamaráti. Teraz mi 
spoločnosť robila manželka a 
dcéra Emka, chcem urobiť ra-
dosť aj otcovi a pozvať ho na 
niektorý ďalší zápas.“

Foto: V. Zamborský, www

Viceprimátor V. Feľbaba: „Je to naozaj
zvláštna emócia, akú som ešte nezažil...“

(ado) - Výborné, elek-
trizujúce, výnimočné! 
Takú atmosféru treba 
jednoducho zažiť. Po-
zerať hokejový zápas 
v televízii, alebo byť 
priamo na „pľaci“, je 
úplne iné - zhodujú sa 
páni, ktorých sme ob-
javili v košickej Steel 
aréne v piatok a v so-
botu na zápase s USA  
a Fínskom. 

Alexander Ernst

Juraj Hudáč

Patrik Tomič
Anton Bidovský

Vladimír Feľbaba
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Športové podujatie bolo venova-
né predovšetkým deťom, ktoré 
absolvovali liečbu onkologic-
kého ochorenia, priestor však 
dostali aj ich rodinní príslušníci 
a  priatelia. Hry slávnostne otvo-
ril 7. mája prezident Slovenského 
olympijského a  športového vý-
boru Anton Siekel, ktorý prebral 
nad podujatím záštitu. „Každý 
účastník hier získal medailu, 
hoci na tomto podujatí nejde 
o  víťazstvá. Väčšina z  týchto 
detí svoj životný boj už vyhra-
lo. Netreba si však myslieť, že 
ide len o zábavu. Výkony, nasa-
denie, odhodlanie a chuť zvíťa-
ziť nad súperom boli skutočné, 
pretože to je pre športovcov 
prirodzené,“ povedala pre TASR 
predsedníčka občianskeho zdru-
ženia Monika Brillová. Dodala, 
že medzi sebou privítali aj dieťa, 
ktoré stále sa stále lieči a jeho 
rodičov. „Veríme, že účasť im 
prinesie veľa motivácie v  boji 
s chorobou.“

V  športovom areáli deti súťaži-
li v  atletike, futbale, lukostreľbe, 
stolnom tenise i plávaní. Na druhý 
deň však deti i rodičov čakal popu-
lárny PomléRun, ktorý sa v Šamo-
ríne a v okolí teší veľkej obľube. Na 
štart rodinného štafetového behu 

sa postavili stovky ľudí. „Vďaka 
ľuďom, ktorí toto podujatie or-
ganizujú i účastníkom behu zís-
kalo naše občianske združenie 
finančné prostriedky na ďalšiu 
činnosť. Výťažok z podujatia vo 
výške 5 100 eur využijeme na 
prípravu aktivít pre deti po on-
kologickej liečbe,“ konštatovala 
Brillová. Pripomenula, že hry boli 
zároveň sústredením a  prípravou 
pre mladých športovcov, ktorí 
budú Slovensko reprezentovať na 
medzinárodných podujatiach. Už 
začiatkom júla tohto roka odlieta 
výprava do Ruska, kde sa zúčastní 
na The World Children‘s Winners 
Games 2019 - Svetové detské hry 
víťazov 2019 na štadióne CSKA v 
Moskve.

A ako to vyzeralo priamo v de-
jisku, pohľad ponúka Monika 
Brillová:

Onco Games 2019 už odštartovali 
7. mája 2019 v športovom kom-
plexe  x-bionic®  sphere v Šamo-
ríne. Spolu s NADÁCIOU X-BIO-
NIC®  SPHERE sme privítali 37 
účastníkov, ich rodičov a súroden-
cov z celého Slovenska. Napriek 
výkyvom počasia v prechádzajú-
cich dňoch sa na nás usmievalo sl-
niečko. Prvé športové hry pre deti 
s onkologickým ochorením prišiel 
osobne otvoriť prezident SOŠV 
Anton Siekel, ktorý prevzal zášti-
tu nad Onco Games 2019. Spolu 
s ním podujatie otvorili predseda 
združenia Športom k radosti Mo-
nika Brillová, správkyňa nadácie 
Oľga Pažitná, členovia správnej 
rady NADÁCIE X- BIONIC® SPHE-
RE Juraj Bača a Pavel Blaho. Vy-
pustením 37 balónov sme sym-
bolicky otvorili tri dni športu a 
zábavy. 

Pán prezident A. Siekel sa veľmi 
rád zapojil aj do futbalového zá-
pasu, pomáhal mu člen správnej 
rady Pavel Blaho, zástupca na-
dácie, pridali sa rodičia a deti z 
výberu účastníkov v Onco Games 
2019. Zápas plný boja, emócií a 
radosti skončil nerozhodne 3:3 
a rozhodli až penalty v prospech 
tímu detí vo veku od 13-18 rokov. 
Hneď vedľa prebiehal futbalo-
vý zápas mladšej kategórie. Pán 
prezident s úsmevom zablaho-
želám šikovným chlapcom. Po-
tom sa sám postavil do bránky a 
mladšia kategória detí sa mu sna-
žili dať gól. Medzitým prebiehala 
atletika, neskôr petanque a rôz-
ne netradičné športové disciplí-
ny, aby sme zapojili všetky deti. 
Je veľmi dôležité dodať, že ide o 
deti z rôznych kútov Slovenska, 
rôzneho veku a rôznych zdravot-
ných ťažkostí. Na podujatí nejde 
o víťazstvá, pretože väčšina detí 
svoj životný boj už vyhralo. Pri-
vítali sme aj dieťa v liečbe, jeho 

rodičov, ktorým tento deň pri-
niesol množstvo motivácie v ďal-
šej liečbe.  Každý účastník získal 
medailu Onco Games, ktorú odo-
vzdal sám prezident SOŠV Anton 
Siekel. Pre všetkých účastníkov, 
rodičov, organizátorov je to veľká 
česť a vážime si, že pán prezident 
prišiel medzi nás, ale hlavne jeho 
aktívne zapojenie sa do futbalu 
zanechá v deťoch krásne spo-
mienky. Komplex x-bionic® sphe-
re poskytuje možnosti na zábavu 
a relax. Po športovaní si vychut-
nali relaxačné bazény a tobogá-
ny, večer oddychovali v kine Tuli 
Cinema jedinečné kino na tuli 
vakoch. 

Už sa tešíme na druhý deň, kedy 
nás čaká PomléRun 7 a rodinné 
bežecké štafety, poobede luko-
streľba, stolný tenis a súťažné 
plávanie, šach. Večer to ukončíme 
bowlingom. 

Chceme sa poďakovať všetkým 
bez ktorých by sme to nemohli 
zrealizovať: NADÁCII X-BIO-
NIC®  SPHERE, CZ Slovakia, a. s., 
Nový Čas, Trnavský samosprávny 
kraj, mesto Poprad, mesto Sečov-
ce, M&T Insieme, Red pixel, A4ka, 
Cofin a TA SR.

Veľká vďaka patrí fotografke Ve-
ronike Mihálikovej, záchranárke 
Ľubke, dobrovoľníkom Zuzke, Dá-
vidovi, Gabike, a všetkým ľuďom, 
ktorí nám pomohli a pomáhajú.

(laš)

NAJVÄČŠÍ ZÁŽITOK DETÍ: 
Zahrali si futbal s A. Siekelom

Športový komplex x-bio-
nic® sphere v Šamoríne 
hostil počas troch dní 
účastníkov 1. ročníka 
Onco Games 2019, ktoré 
organizovalo Občianske 
združenie Športom k ra-
dosti z Prešova v spolu-
práci s NADÁCIOU X-BIO-
NIC® SPHERE. 

Predsedníčka OZ Športom k radosti Prešov Monika Brillová preberá šek od uspo-
riadateľov PomléRun v Šamoríne.

Účastníci 1. ročníka Onco Games 2019 v Śamoríne, ktoré organizovalo prešovské občianske združenie Športom k radostí.
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Osemdesiatpäťročný Gejza 
Markovič aj v súčasnosti nevy-
nechá možnosť, aby nešiel na 
letisko a zalietal si na vetroni 
či motorových lietadlách. Po 
letiskách na Slovensku či v Če-
chách sa pohybuje už 70 rokov, 
od svojich pätnástich rokov. 
Lietanie sa stalo jeho vášňou 
na celý život a v jeho šľapajach 
pokračuje syn a vnuk, z ktorých 
sa stali profesionálni piloti do-
pravných lietadiel v zahraničí.

Gejza Markovič sa narodil na 
Cemjate, kde mali jeho rodičia 
gazdovský dom. Neskoršie sa 
presťahovali do Prešova. Do ško-
ly chodil vyše dva kilometre peši, 
autobusy vtedy neboli. Svoje le-
tecké začiatky začal ako modelár 
na Čapajevovej ulici, kde u pána 
Pramnika bola modelárka. Cho-
dil i do „letky“ v židovskej buž-
ni, kde boli uskladnené klzáky. 
Lietať začal na svahovom letisku 

Lysá Stráž v apríli 1949 na klzáku 
LG 39 Glajter pod vedením in-
štruktorov Kreníckeho a Maceja. 
Lietanie na Lysej Stráži bolo zru-
šené v 1951 a presunuté na letis-
ko Nižná Šebastová, kde už bola 
prevádzka aj aerovleková. V roku 
1955 sa zúčastnil I.CPZ v Kralu-
pách nad Vltavou, na Šohaji 425. 
V tom istom roku sa zúčastnil na 
pretekoch Bratislava - Prešov, na 
ktorých uletel „zlatú“ tristovku, 
305 km do Maďarska. V roku 1956 
sa zúčastnil akrobatického kur-
zu vo Vrchlabí na vetroni VT-7 
Luňák. Také kurzy robil aj pán 
Majoroš v Prešove, na ktorých sa 

tiež zúčastnil, čo mu prospelo vo 
Vrchlabí, kde patril medzi naj-
lepších. Na II. CPZ vo Vrchlabí v 
roku 1957 sa preškolil na vetroň 
VT 100 Demant, uletel tam jeden 
let 320 km a jeden let 380 km. 
Skončil na 2. mieste a bol zara-
dený do reprezentačného druž-
stva ČSR.

V roku 1958 bola príprava vo Vr-
chlabí na Majstrovstvá sveta do 
Francúzska. V roku 1959 na IV. 
CPZ vo Vrchlabí pri jednom štar-
te sa utrhlo lanko na smerov-
ke, preto sa vypol a pri pristátí 
došlo k poškodeniu vetroňa. V 
roku 1964 v Prešove bola prvá 
„diamantová 500-ka“ a to Pre-
šov – Otrokovice – Spišská Nová 
Ves 505 km. V rokoch 1965, 1967, 
1968 sa zúčastnil Majstrovstiev 
Slovenska a 1969 Majstrovstiev 
ČSR v dvojsedadlovkách L-13 
Blaník s pánom Borodáčom a 
pánom Penevom v Kunoviciach 
(1974). V roku 1991 sa zúčastnil 

Majstrovstiev Slovenska v bez-
motorovom lietaní seniorov na 
VSO - 10. Na bezmotorových lie-
tadlách nalietal celkom 1870 ho-
dín na 19 typoch, pri 3226 štar-
toch. Ako inštruktor má 344 ho-
dín, na preletoch nalietal 24000 
km a lietal na 32 letiskách. Má 
zlaté „C“ s dvoma diamantmi a 
titul majstra športu.

Motorové lietanie začal v roku 
1950 na letisku Nižná Šebasto-
vá na C-106 Zlín pod vedením 
inštruktora pána Majoroša. Cel-
kovo nalietal na motorových lie-
tadlách 2373 hodín pri 6212 štar-
toch. Ako inštruktor má za sebou 
385 hodín na 20 typoch. Je vlekár, 
vysadzovač, lietal na 42 letis-
kách, je nositeľ ocenenia „Paula 
Thisandiera“ za rozvoj Čsl. letec-
tva. V Prešove boli v roku 1959 
prvé Majstrovstva Slovenska v 
leteckej akrobacii, kde skočil na 
štvrtom mieste. Zúčastňoval sa 
pravidelne majstrovstiev kraja, 
Majstrovstiev Slovenska v letec-

kej navigácii. Aktívne sa podieľal 
na klubovej činnosti, bol nie-
koľkokrát predsedom aeroklu-
bu, veľmi významne prispel pri 
výstavbe hangáru, pri príprave 
na územné a  stavebné konanie, 
vrátane projektovej dokumen-
tácie. Pomáhal i materiálne. Od 
roku 2000 je členom Slovenské-
ho leteckého zväzu - pobočka 
Prešov, kde bol tiež niekoľkokrát 
predsedom a v roku 2018 zastá-
val funkciu tajomníka, za čo mu 
patrí veľká vďaka.

Jeho život sa však spája neroz-
lučne so závodom Prešovské 
solivary. Bola to najkvalitnejšia 
soľ, vyvážala sa do celej Európy. 
Pracoval tam 33 rokov, z toho ako 
riaditeľ 25 rokov. Pomáhal stavať 
aj solivar na Kube. Po roku 1983 
Solivary v Prešove zanikli a tak 
Slovensko prišlo o kvalitnú soľ a 
300 zamestnancov stratilo prácu.

Viliam Zbiňovský,  
predseda SLZ Prešov

SEDEMDESIAT ROKOV V OBLAKOCH: 
VÁŠEŇ NA CELÝ ŽIVOT

Pilot Gejza Markovič lieta ešte aj po osemdesiatke.

V kokpite so synom, ktorý sa stal profesionálnym pilotom.



Výber z  publikácie Povery z  hor-
ného potorysia, vydanej Krajským 
múzeom v  Prešove v  edícii Du-
chovné perly šarišského náre-
čia. Uvedené povery, príbehy sú 
aj dokumentom..., prirodzený (či 
inteligentný) človek sa nezaču-
duje a  nepohorší na mnohých tu 
uverejnených „absurdných“ prího-
dách, ale keď si to takto ľud roz-
prával, ako len zamlčať, či skresliť 
život... Mnohé príbehy sú azda aj 
veľmi „hlúpe“, či hlúpo poverové... 
Ale či tá i  najhlupšia poverovosť 
(horoskopy, numerológie, hvezdo-
pravectvo, veštenie, snáre, najpri-
mitívnejšie sekty, viery) nekvitne 
práve dnes, keď je život (vraj) už 
najmodernejší? 

Ján Lazorík

O  ňedaľekim Ňiźnim Slafkove 
śe hvarelo, že je najchudobňejša 
dzedzina na śvece. Ma višej  500 
čisla, aľe žadnu ornu źim, pres stre-
dek voda a  z  obidvoch stranoch 
huri, obživa „Ujisc-gordanoch“ (tag 
Ňiźňoslafkofcoch volaľi) buľi – 7 
mechi gruľoch a  dva  bočki ka-
pusti, aľe  i to ľem kupovaľi. Žiľi zo 
šingľoch, s ohňoveho zaropku. Ked 
ňigdze  ňehorelo, ta oňi zdichaľi ot 
psoti. Šingľe ňezmirňe draho  pre-
davaľi. Ľudze, pohorelci śe  jim vih-
roźovaľi – čekajce, Gordaňi, mi vi-
horeľi, aľe vas muśi Buch skarac, že 
vas voda veźňe! Ked dachto  dake-
mu chcel zle žičic, ta povedzel: 
Čekaj, šag na tebe pridze mraz jak 
na Slafkoviana veľka voda! A, vera, 
22.maja 1922 śe nad Ňiźňim Slaf-
kovom urvala  chmara, spuśčila  śe 
taka ľič, taki dopust, že veľka voda 
(Slafkovianka) ňeľem chiže, statek 
pobrala, aľe  aj male dzeci, starich 
ľudzi! Brezofski  majirňik Oľšafski 

kukal z  huroch na toto ňeśčesce 
a hvarel: Ha, a šingľe  tuňši davac, 
a z ňeśčesca druhich  teľo roki žic, 
ej, aľe  našol vas Buch, Gordaňi 
śmerdzace! Ftedi śe fšadzi verilo, 
že  to bula ruka Boža, co Slafko-
vianoch potrestala. Slafkofske 
cimermaňi postaviľi chižu, vipiľi, 
vźaľi peňeźi a  gazdu tak pocešiľi: 
Oj, gazdo, dajak śe nam bars pot 
plankačami (cimernanskima śeke-
rami) iskrilo, za 10-12 roki śe  vam 
treba zaś spodzivac ohňa... A to śe 
vera spulňilo! Napr. Kriviani viho-
reľi roku 1886 a potom o 12 roki 
roku 1898, bo tak pretpovedzeľi 
slafkofske cimermaňi...

Juraj Dobrovič , Krivany

Das okolo roku 1880 śe veľo ro-
dzinoch zo Šomi viscahovalo na 
Banati a eśči su tam. Dachtore śe 
vraciľi. Z Banatu śe vracil po per-
šej vojňe i  Čarni Adam – prorok. 
Furt veśčil, pretpovedal śčesce, 
ňeśčesce, z  Juhoslavii sebe priňe-
sol kňišku Sybilu. Hvarel, že Sybila 
žila v Macedoniji, „ľem furt po sviťi 

chodzila, pozorovala ľudi a  12 
kňiški napisala o  živoťi“. Priňesla 
jich kraľovi Šalamunovi, žebi jich 
kupil. Aľe Šalamun śe nazloscil: 
žebi dajaka Sybila bula mudrejša 
jag ja!, a hňed jednu kňišku rucil 
do ohňa. Potom i  druhu i  trecu. 
Aľe jag začal kňiški ľepši čitac, ta 
potom 9 kupil za taku cenu jag 
za dvanac. Rospravial, že Šalamun 
mal 300 ženi a  300 dzeci a  pot 
každim stromom eśči kurvu, aľe to 
sebe mohol dovoľic ľem Šalamun 
Kraľ! Rospravial, že Sybila pisala, 
že jag už budze mac prisc koňec 
śveta, źima źimu budze dohaňac 
a  ľudze v  ľece f kožuchoch budu 
s poľa zvoźic...

Juraj Timura, 1894 - ?,  
Drienica – Šoma

Raz v žňiva som išla do Gerginof-
ca na poľo a  tam medzi rakašami 
ľežel umarti, a  to bul viśňi mľinar 
(z  viśňeho mľina) a  mal ruki na 
perśoch, aha, tag zložene, a  ja śe 
skoro prežehnala, začala som śe 
modľic, aľe to naras śe taki viter 

starhnul a  hukot nastal, chustku 
mi z  hlavi vźalo, ta dze, modľic śe 
ňedalo, začala som ucekac, a naras 
som ňeznala aňi dze som, a to, vir-
ce, za bileho dňa bulo! Poznala som 
ho, bul pitni un, viśňi mľinar, Janči 
Kuchar. Aľe to ňebulo perši raz, ja 
ho vidzela aj hňet po pohrebe, jak 
śe po tich mescoch prechodzil, 
ruki mal za cherbetom, ta jak to un 
mal vo zviku, potom som ho vidze-
la i  na verchu na Straňi, kalap na 
hlave mal tag nabok i tote lachi na 
sebe jag za živa, opravdzivo, to vam 
i priśahnuc možem na živeho Boha, 
jag v Boha verice, ta i to mi virce! 

Ras som f Plafču kupoval kravu, 
vešol som do jedneho (Tomaš śe 
volal), co som z  ňim bul f peršej 
vojňe, a akurat jeho baba kladla do 
šparhetu, chcela v ňim kus pošpir-
tac, ta śe jej na prikľet visipalo das 
20 žiravich uhľikoch, ta vzdichla 
a hvarela – oj, Bože, ta to taku žira-
vinu mu do ustoch davaľi, oj, chraň 
nas ot češkeho hrichu! Ta ja śe 
hňet pital – kemuže to do ustoch 
taku žiravinu. Ta ten muj kamarat 
mi hvari – to u  nas f Plafču fše 
śe tak povi, ket śe dahdze rosipe 
žirave uhľe – oj, Bože, zachraň nas 
ot češkeho hrichu, bo pan našeho 
Plavečskeho zamku bul preukrut-
ni človek (napriklad ľem ked mu 
dachto z vozom začerčel pod obla-
kami, už ho roskazal zastreľic, abo 
sam ho zastreľil) a  ked umrel, ta 
ho druhe mertve (stadzi Plafčaňi) 
vidzeľi f pekľe, jag z ňeho bul čar-
ni kuň a  jak sam lucifir ho karmil 
z lopatu, do piska mu daval žirace 
uhľe a volal naňho – Farto, barna 
Palocsay! Jag uš som hvarel, to šic-
ke poveri ľudze aj naozdaj veriľi!

Juraj Dobrovič, Krivany

Najpreukaznejším dôkazom a do-
kladom princípu stvorenstva v roz-
manitosti sú, vlastne už len boli, 

nárečia. No pri dnešnom cieli života iba 
dobre sa mať, nastáva ich zánik. Aj preto 
by sme mali čo len čiastočne splatiť dlh 
našej šarišskej dedovizni, nasledujúcimi 
ľudovoslovesnými staťami.

Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

- Všimli ste si, že izbový kvet potrebuje pre-
sadiť, ale nemáte po ruke inú zeminu než 
tú, ktorá zostala po inej kvetine? Neriskuj-
te, že v nej zostali plesne či škodcovia, kto-
ré prenesiete ďalej - radšej ju sterilizujte  
v mikrovlnke: na kilogram pôdy stačia asi 
dve minúty.

- Chcete ponúknuť hosťom cukor do kávy, ale 
zistili ste, že stvrdol na kameň? Cez cukor-

ničku dajte vlhkú papierovú utierku a vlož-
te asi na 15 až 20 sekúnd do mikrovlnnej 
rúry. Cukor sa bude dať krásne vysypať. 

- Potrebujete plátok chrumkavej slaninky? 
Do minúty je na stole. Stačí vložiť plátky 
anglickej slaniny medzi dvojitú vrstvu ku-
chynských papierových utierok a dať na mi-
nútu do mikrovlnky na najvyšší výkon. Ako 

bonus bude aj menej mastná, pretože tuk 
vsaje do papiera. 

- Potrebujete rýchlo uvariť zemiaky? Nakrá-
jajte ich, osoľte, zabaľte do papierovej ku-
chynskej utierky, dajte do igelitového vrec-
ka a vlejte do neho asi lyžicu vody. Takto 
vložte do mikrovlnky a zapnite na plný vý-
kon asi na päť minút.

- Pri bolestiach hlavy, brucha alebo kĺbov 
oceníte teplý obklad - veľmi ľahko ho vyro-
bíte z ponožky a ryže, ktorú do nej nasypete 
a necháte zahriať asi minútu na plný výkon. 

- Olúpať paradajky nemusíte len sparením 
vriacou vodou. Môžete ich aj vložiť na pri-
bližne minútu do mikrovlnky - potom pôjde 
šupka ľahko dole. 

Zdroj: www

Je škoda, že mikrovlnnú rúru vy-
užívate len občas pri rozmrazo-
vaní alebo ohrievaní jedla. Môže 
vám totiž mnohokrát uľahčiť 
veľa práce. Pozrite sa, čo všetko 
zvládne.



Jarková 25, Prešov

súťaž Súťaž o kávu
Zaujímavosť

/1900135/ Som učiteľka materskej školy 
na dôchodku a opatrujem deti od jedné-
ho roka. Kontakt: 0903 541 973
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NONSTOP LINKA 0918 698 213

Osud nevráti, čo vzal, vracia len 
spomienky a žiaľ.

Dnes 14. mája 2019 uplynie už 9 rokov, 
čo nás opustil náš drahý otec

plk. Ing. Vladimír 
Stromko.

Spomínajú dcéry  
Iveta a Eva s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, ktoré tisíckrát spomíname. 
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne nám 
po tvári slzy stekajú. Hoci si odišiel a 
niet Ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš a budeš stále s nami.

Dnes, 14. mája 2019, si pripomíname 
4. výročie, kedy navždy dotĺklo láskavé 
srdce nášho milovaného manžela, otca 
a dedka

Bohumila 
KULHÁNKA.

S úctou a láskou 
spomína manželka  
a dcéra s rodinou.

Koho by už neočaril tento lahodný čierny mok. Preto pre vás Večerník 
spolu s Pražiarňou kávy S&J pripravil súťaž. Ak nám zašlete do redakcie 
dnes uverejnený kupón, môžete vyhrať 250 g tej najlepšej zrnkovej kávy 
z celého sveta. Urobte tak do budúceho pondelka, v utorok uverejníme 
šťastného výhercu. Dnešným je Mária Mikovičová, Švábska 51, Prešov. 
Kávu si výherca môže prevziať osobne od dnes do pondelka budúceho 
týždňa priamo v kaviarni na Jarkovej 25, alebo sa informovať v našej 
redakcii. Ak tak neurobí, výhra mu prepadne. Pri prevzatí je potrebné 
preukázať sa dokladom totožnosti. Srdečne blahoželáme.

Viete ako zistíte, že 
ste na káve závislí?

Tam, kde majú iní na 
stole fotografiu svo-
jich blízkych, vy máte 
šálku kávy.

Keď si váš pes naháňa 
chvost, cítite nutkanie 
pridať sa.

Mária Tkáčiková, 97 r., 12. h, 
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Tatiana Červenická, 63 r., 13. h, 
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Terézia Stašková, 89 r., 14. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Objednávateľ: Magdaléna Neveďalová, Čeľadice 291. Dodávateľ: Privatpress, spol. s r. o., Jarková 2, 080 01 Prešov

Tí, ktorí ste poznali

Lydku a
Jozefa  

ZBOROVJANA,
venujte im krátku spomienku. Opus-

tili nás 29. 3. 2006 a 24. 5. 2017.

Dcéra s rodinou



Baran 21.3. - 20.4. 
Vaša povaha bude prekážkou  

k dosiahnutiu cieľov. Prestaňte sa voči 
okoliu uzatvárať. Šťastie v láske bude 
trvať, dajte pozor, aby sa partner ne-
nudil.

Býk 21.4. - 21.5. 
Heslom tohto dňa by mala byť 

nezištnosť. Preto sa nepokúšajte pre-
sadzovať len vlastný prospech. Čím 
menej budete myslieť na seba, tým 
skôr dosiahnete, čo chcete. Chystá sa 
nejaké prekvapenie.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Všímajte si ľudí okolo seba. Môže 

sa prejaviť ich závisť. Ak si dáte pozor, 
vylepšíte si postavenie a získate viac 
priestoru na tvorivosť.

Rak 22.6. - 22.7. 
Mali by ste si uvedomiť skutoč-

nosť, že čas sú peniaze. Ak zostanete 
nečinní, nesmúťte za stratami. Nedaj-
te sa však zlákať na niečo, čo vám nič 
neprinesie.

Lev 23.7. - 23.8. 
Nemali by ste si brať na seba pri-

veľké záväzky. Zvážte svoje možnosti, 
ktoré sú v tomto čase dosť limitované. 
Iste by ste nechceli v prípade nesplne-
nia sľubu vyzerať ako luhár.

Panna 24.8. - 23.9. 
Niekto vás ráno pochváli a vy 

získate dostatok sebavedomia a istoty 
na celý deň. Pri stretnutiach zachovaj-
te rozvážnosť. Večer by ste mali mať 
šťastie v hre.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Nemali by ste sa miešať do cu-

dzích záležitostí, aj keď to zdôvodňu-
jete snahou pomôcť. Priznajte si, že tu 
zohráva úlohu aj vaša zvedavosť. Máte 
dosť svojich problémov, riešte tie.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Začnete organizovať život pod-

ľa vlastných predstáv. Zmena ovplyvní 
i váš vnútorný život. Nadriadení ocenia 
vašu snahu pracovať na 100 percent.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Rodinné povinnosti vám teraz 

zrejme zaberajú viac času ako inokedy. 
To vašej povahe nie je celkom povôli, 
ale musíte napraviť resty, ktoré vám 
zostali z minulosti.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Čaká vás stretnutie, ktoré môže 

ovplyvniť vašu prácu. Asi pôjde o ne-
jakú ponuku. V takom prípade dlho ne-
rozmýšľajte. Nezabudnite sa spýtať na 
spôsob hodnotenia!

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Neodkladajte problémy bokom, 

ale snažte sa o ich okamžité riešenie. 
Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým 
viac komplikácií pribudne. Nenechá-
vajte nič na náhodu.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Stojte pevne na vlastných no-

hách a nevšímajte si žiadne posmešky. 
Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju ak-
tivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Sv. Matej, apoštol

POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU 
Slovenský dabing, USA, Japon-
sko, 2019, animovaný, akčný, 
dobrodružný, 104 min., o 15.30, 
18.40, 20.20 h, 3D o 17.50 h

Ženba, Nikolaj Vasilievič Gogoľ,  
18.30 h, Malá scéna

05:00 Panelák 05:55 Súdna sieň 07:50 Pro-
fesionáli (5, 6) 09:55 Nákupné maniačky 
11:30 Nové bývanie 12:50 Simpsonovci 
XX (1, 2) 13:50 Hviezdna brána II (6) 14:50 
Simpsonovci XX (3, 4) 15:45 Fórky, vtipky 
XXVII 16:50 Profesionáli (7, 8) 18:45 Fórky, 
vtipky XXVII 19:50 Tipos info 19:55 Žrebo-
vanie 20:10 Taxi 121 22:05 The Circle 00:20 
Hviezdna brána II (6) 01:20 Pod palubou v 
Stredomorí (10) 02:25 Profesionáli (7, 8) 
03:50 Prvé oddelenie II 04:10 Nové bývanie

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:15 Te-
lenákupné pásmo 09:30 Šport+ 09:42 Bago 
10:00 Správy 11:00 Téma dňa 12:00 Žurnál 
13:00 Správy 14:00 Správy 14:30 Štúdio Kul-
túra 15:00 Správy 16:00 Žurnál 16:45 Svet 
technológií 17:00 Správy 18:00 Portrét 18:30 
Hlavné správy 19:00 Šport 19:10 Ekonomika 
19:35 TIPOS 19:50 Téma dňa 20:45 Správy 
21:25 TIPOS 21:30 Žurnál 22:00 Šport+ 22:15 
Spektrum 22:30 Pozrime sa na to 23:30 Téma 
dňa 00:30 Správy 00:59 Záver vysielania

05:30 Panelák 06:25 Profesionáli (5) 07:05 
Kutyil s.r.o. II 08:20 Panelák 09:45 A.P.B.: 
Nová generácia (2) 11:00 MacGyver I (13) 
12:05 Fantastické torty (13) 13:05 MacGyver 
I (14) 14:05 Spravodlivosť v krvi VIII (16) 
15:00 A.P.B.: Nová generácia (3) 16:00 Vtier-
ka Castle II (19) 17:00 C.S.I.: Kriminálka Las 
Vegas VIII (4, 5) 19:00 Fantastické torty (13) 
20:10 Vtierka Castle II (20) 21:00 C.S.I.: Kri-
minálka Las Vegas VIII (6, 7) 22:55 Žrebova-
nie 23:00 Tipos info 23:05 Spravodlivosť v 
krvi VIII (16) 00:00 Plastický chirurg z Beverly 
Hills II (13/13) 01:00 Policajti v akcii 02:00 
Súdna sieň 02:50 Ochrancovia 03:30 Plastic-
ký chirurg z Beverly Hills II (13/13) 

05:10 Kolotoč 05:55 Snídaně s Novou 08:50 
Babicovy dobroty 09:05 Ulice (3674) 09:50 
Ulice (3675) 10:40 Specialisté (79) 11:25 
Riskuj! 12:00 Polední Televizní noviny 12:30 
Babicovy dobroty 13:00 Tescoma s chutí 
13:05 Víkend 13:55 Ulice (1717, 1718) 14:40 
Ordinace v růžové zahradě II (661) 15:45 
Ordinace v růžové zahradě II (662) 16:57 
Odpolední Počasí 17:00 Odpolední Tele-
vizní noviny 17:25 Tescoma s chutí 17:30 
Babicovy dobroty 17:50 Ulice (3676) 18:35 
Ulice (3677) 19:30 Televizní noviny 20:20 
Ordinace v růžové zahradě II (897) 21:40 
Víkend (514) 22:30 Specialisté (25) 23:20 
Ulice (1717, 1718) 00:10 Ordinace v růžové 
zahradě II (661) 01:15 Ordinace v růžové za-
hradě II (662) 02:20 Televizní noviny

(C) 20:06 Informácia pre tipujúcich: KENO 
10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Jo-
ker (F) 20:10 Príbeh Európy (4/6) 21:05 Voľby 
do Európskeho parlamentu 2019 - diskusia 
22:05 Správy a komentáre 22:25 Správy 
RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 
22:30 Súrodenci 22:55 GEN.sk 23:15 Hokej - 
MS 2019 00:55 Hokej - MS 2019 02:35 Sprá-
vy RTVS 03:10 Správy a komentáre 03:30 
Hokej - MS 2019

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:55 Otecko-
via 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:00 Mentalista 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 Prvé 
televízne noviny 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 Televízne noviny 20:05 Počasie 
20:20 Športové noviny 20:30 Dobre vedieť! 
22:45 Horná Dolná 00:05 Mentalista 01:55 
Beštiálny sused 03:30 Susedské prípady 
04:15 Rodinné prípady 04:55 Televízne 
noviny

05:30 Nekonečná láska (107, 108) 07:10 Lás-
ka na druhý pokus (96) 08:30 Pestúnka Fran 
10:20 Sila ženy (64, 65) 12:40 Reflex 13:30 
Zločiny na mori 14:35 Búrlivé víno 16:50 Dr. 
House 18:35 Mentalista 20:30 Sila ženy (66, 
67) 22:25 Nekonečná láska (109, 110) 00:20 
Cudzinka I (13/16) 01:20 Adela show 02:15 
Smotánka 03:40 Búrlivé víno

05:20 Aj múdry schybí 06:25 Je to možné?! 
07:10 V mene zákona 08:30 Športové noviny 
08:45 Tom a Jerry 09:00 Kredenc 11:50 Par-
tička 12:45 Dva a pol chlapa IV 13:40 Pria-
telia V 14:40 Teória veľkého tresku II 16:25 
Priatelia V 17:20 Dva a pol chlapa IV 18:20 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IV (5, 6/24) 
20:15 Lovec duchov 22:20 Anakonda: Honba 
za krvavou orchideou 00:10 Dajto v pokri: 
spadepoker 00:20 Dva a pol chlapa IV 01:00 
Športové noviny 01:10 112 - Tiesňová linka 
01:35 112

05:40 Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35 Súd-
na sieň 09:50 Súdna sieň 10:55 Policajti v 
akcii 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top star 
12:50 Ochrancovia 13:45 Súdna sieň 14:30 
V siedmom nebi 17:00 Noviny o 17:00 17:35 
Súdna sieň 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Naši IV (13, 14) 21:50 2Bobule 00:00 Svet 
pod hlavou (10/10) 01:30 Noviny TV JOJ 
02:25 Ochrancovia 03:15 Súdna sieň 04:05 
Súdna sieň 04:50 Noviny TV JOJ

05:05 Správy RTVS 05:40 Duel 06:05 Sprá-
vy RTVS 06:40 Góly - body - sekundy 06:50 
Počasie 07:00 Hurá do záhrady 07:30 Ran-
né správy RTVS 08:30 Japonská mozaika 
IX 09:00 Otec Brown I (5/10) 09:55 Nash 
Bridges (19/122) 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Lekári (43/65) 15:10 Kultúr-
ne dedičstvo: Hrad Devín 15:35 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do 
Európskeho parlamentu 2019 - rozhovory s 
kandidátmi 16:55 Otec Brown I (6/10) 17:50 
Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 19:35 Góly - body - se-
kundy 19:50 Počasie 20:00 Hokej - MS 2019 
22:45 MS v kocke 23:15 Olé, zápražka 00:45 
Lekári (43/65) 01:30 Nash Bridges (19/122) 
02:15 Olé, zápražka 03:40 Dámsky klub

05:10 ArtSpektrum 06:00 Príroda 06:30 Ne-
posedko a jeho svetoví kamaráti 06:35 Tr-
paslíci 06:40 Bob a Bobek na cestách 06:50 
Franklin 07:00 Velikáni dejín 07:25 MS v 
kocke 08:00 Živá panoráma 08:30 Mestá a 
tváre 09:00 Z mesta do mesta 09:30 Ukra-
jinský magazín 10:00 Májový víkend 10:45 
Z chlapčeka vojak 11:30 Obedníček - Kama-
ráti Pašinkovia 11:35 Dimitri 11:40 Trpaslíci 
11:55 Živá panoráma 12:25 Cyklopotulky 
12:35 Svätoplukova ríša (1/2) 12:55 Sväto-
plukova ríša (2/2) 13:20 Športy na Sloven-
sku 14:30 Vat 15:00 Pred hokejom 15:30 S 
hokejkou a pukom 15:45 25 Majstrovstiev 
16:00 Hokej - MS 2019 18:50 Hokej - MS 
2019 20:00 Záznam zo žrebovania: KENO 10, 
Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny Joker 

KATOLÍCKY KALENDÁR

JEDNOTKA

DVOJKA

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

WAU

JOJ

DAJTO
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Ľubomír
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Jozef
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Kočiško

Viktor 
Zamborský

František
Oľha

Patrik 
Tomič

Jozef
Višňovský

Futbal muži 2. liga:

Prešov
-

Petržalka

Michalovce 
-

Prešov

Prešov
-

Zvolen

1
-
1

42
-

24

1
-
4

55
-

93

3
-
2

Fintice
-

Sabinov

USA 
-

Slovensko

Hádzaná ženy extraliga 
1. zápas finále play-off:

Basketbal ženy  
1. liga:

Futbal 4.liga:

Hokej MS 2019:

TIPOVACIA LIGA

Miroslav
Benko

 1:1 1:1 2:1 1:2 2:0 0:3 0:1 0:0 1:0

 29:21 29:21 32:24 31:23 28:21 28:23 31:24 38:24 25:20

 56:65 56:61 66:54 50:77 72:55 69:67 54:61 56:71 56:62

 1:1 1:2 2:1 1:0 1:3 4:2 1:0 2:1 1:0

 4:2 4:1 3:1 4:3 2:4 3:1 3:1 5:2 5:2

BRANKÁR RYBÁR I. KOČIŠKOVI K ÚSPECHU NEPOMOHOL 
(jm) – Zosumarizujeme a zhodno-
tíme 25. kolo našej súťaže. Poď-
me od začiatku, teda už od titulku, 
ktorý sme minulý piatok napísali. 
Opýtali sme sa v ňom, či vytiahne 
hokejové prekvapenie Igora Kočiš-
ka zo šlamastiky... Nuž, skutočne, 
nechýbalo veľa, aby sa bol posled-
ný v poradí stal víťazom uplynulé-
ho víkendu. No vynikajúci brankár 
slovenského výberu Patrik Rybár 
pustil za svoj chrbát iba jediný puk, 
viacero striel zázračne kryl a  tak 
naši zvíťazili „len“ 4:1 a  nie 4:2. 
A  tak o  dvoch víťazoch 25. rundy 
rozhodol futbalový zápas medzi 

mestom a sídliskom, ktorý sa skon-
čil nerozhodne 1:1, čo prognózova-
li Miroslav Benko a Ľubomír Bizub. 
Obaja získali po sedem bodov. Tretí 
skončil päťbodový Jozef Višňovský, 
ostatní si pomohli tromi a  dvomi 
bodmi. Suma sumarum - slabo-
ta. Nečudo, nikto nepredpokladal 
nakladačku až o  osemnásť gólov 
hádzanárok v Michalovciach a ani 
vysokú prehru o 38 bodov basket-
balistiek, ktoré sa v závere sezóny 
strápia. Zaujímavo sa to vyvíjalo 
na ihrisku vo Finticiach. Tam zasa 
hral „valal“ s mestom. Mesto vyhrá-
valo 2:0, no „valal“ otočil a vyhral 

3:2. Prosto paráda, „fincicke“ urobili 
dôležitý krok k záchrane, no vyhra-
né ešte nemajú. My aspoň vieme, 
že posledný z  našej súťaže určite 
nevypadne, lebo nie je kde... Iba 
ak by s tým dotyčný „tipér“, ako sa 
hovorí, sekol... 
Poradie po 25. kole: Jozef Višňov-
ský 132 bodov, Viktor Zamborský 
122, Patrik Tomič 121, Emil Blicha 
117, František Oľha 116, Ľubomír 
Bizub 120, Jozef Kičura 111, Miro-
slav Benko 104, Igor Kočiško 98. 
Pravidlá bodovania (všetky zápasy 
v  riadnom hracom čase): Futbal: 
presný uhádnutý výsledok – 5 bo-

dov, uhádnutie remízy – 2 body, 
uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod. 
Hádzaná: presný uhádnutý výsle-
dok – 20 bodov, uhádnutie remízy 
– 10 bodov, uhádnutie rozdielu gó-
lov pri správnom tipe na víťaza – 5 
bodov, uhádnutie víťaza zápasu – 1 
bod. Basketbal: presný uhádnutý 
výsledok – 25 bodov, uhádnutie 
rozdielu bodov pri správnom tipe 
na víťaza – 10 bodov, uhádnutie 
remízy – 10 bodov, uhádnutie ví-
ťaza zápasu – 1 bod. Hokej: pres-
ný uhádnutý výsledok – 7 bodov, 
uhádnutie remízy – 4 body, uhád-
nutie víťaza zápasu – 1 bod. 

VEČERNÍKA 2018/2019

Odchody medzinárodných liniek SAD Prešov:
Užhorod každý deň o 7:00 hod.

Praha pondelok, streda, štvrtok, nedeľa o 19:10 hod.
Londýn, Sheffield, Bradford pondelok, štvrtok 8:00 hod.



 

Aktuálne 
tabuľky

Futbalový víkend
SFZ

II. liga, 28. kolo:
Lipany – Šamorín 1:3
Prešov - Petržalka 1:1

VsFZ
III. liga, 25. kolo:
Š. Michaľany – Snina 2:1
IV. liga Sever, 25. kolo:
Fintice – Sabinov 3:2
Ľubotice – Gerlachov 3:0
Záhradné - Sp. Podhradie 0:5
V. liga Šarišská, 21. kolo:
Koprivnica - V. Šariš 1:2
Široké – Kurima 2:1
Dubinné – Pušovce 3:1
Chmin. N. Ves – Gaboltov 4:0
Kamenica – Čirč 7:0
Bardejov-Dlhá Lúka – Župčany 0:7
Demjata – Ražňany 1:0

ObFZ Prešov
VI. 3b liga, 21. kolo:
Chmiňany - Uz. Šalgov 2:1

M. Šariš - Ľubotice B 1:2
Kendice – Rožkovany 2:2
Nemcovce - Š. Dravce 1:1
Dubovica - V. Šebastová 2:2
Peč. N. Ves – Gregorovce 6:3
Torysa – Hermanovce 4:0
VII. liga, 21. kolo:
Š. Bohdanovce – Brezovička 1:8
Š. Sokolovce – Jakubovany 2:0 
Fričovce – Žehňa 3:2
Ostrovany – Kapušany 0:4
Kokošovce – Drienov 2:1
Terňa – Hrabkov 2:1
Záborské – Žipov 2:0
VIII. liga, 5. kolo o 1. až 6. miesto:
Víťaz - Dulova Ves 1:10
Brezovica - Lipany B 4:1
Lemešany – Miklušovce 5:0
o 7. až 12. miesto:
Radatice – Ličartovce 2:0
Sedlice – Jarovnice 2:1
Jakubova Voľa – Chmeľov 1:4
o 13. až 18. miesto:
Kojatice - Krásna Lúka 3:1
Svinia – Haniska 8:0
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5. liga Šarišská

  1. Župčany 21 15 5 1 62:17 50
  2. Demjata 21 15 4 2 50:14 49
  3. Kamenica 21 13 5 3 52:24 44
  4. Veľký Šariš 21 13 2 6 55:29 41
  5. Čirč 21 11 4 6 46:41 37
  6. Ražňany 21 10 4 7 32:21 34
  7. Široké 21 7 5 9 27:39 26
  8. Dubinné 21 8 1 12 33:51 25
  9. Koprivnica 21 6 6 9 30:34 24
10. Gaboltov 21 7 2 12 34:56 23
11. Chmin. N. Ves 21 7 1 13 42:47 22
12. Dlhá Lúka 21 4 5 12 26:42 17
13. Kurima 21 4 3 14 24:53 15
14. Pušovce 21 2 3 16 24:69 9

6. liga 3b 

  1. Torysa 21 15 4 2 55:18 49
  2. Š. Dravce 21 14 3 4 50:42 45
  3. Kendice 21 12 6 3 51:30 42
  4. Ľubotice B 21 10 4 7 48:31 34 
  5. V. Šebastová 21 8 5 8 41:42 29
  6. Nemcovce 21 8 5 8 35:37 29
  7. Rožkovany 21 7 8 6 39:45 29
  8. Uzov. Šalgov 21 7 7 7 51:47 28
  9. Hermanovce 22 8 3 11 41:51 27
10. Gregorovce 21 7 5 9 53:55 26
11. Peč. N. Ves 21 6 6 9 49:45 24
12. Chmiňany 22 7 3 12 39:37 24
13. Dubovica 21 6 5 10 30:41 23
14. Malý Šariš 21 0 2 19 19:80 2

7. liga 

  1. Brezovička 21 18 1 2 94:19 55
  2. Žipov 21 16 1 4 93:26 49
  3. Terňa 21 14 1 6 61:32 43
  4. Š. Sokolovce 21 13 4 4 47:23 43
  5. Ostrovany 21 10 2 9 53:60 32
  6. Fričovce 21 9 4 8 45:40 31
  7. Hrabkov 21 9 3 9 43:34 30
  8. Jakubovany 21 9 3 9 52:45 30
  9. Záborské 21 7 7 7 24:31 28
10. Kokošovce 21 8 1 12 43:48 25
11. Kapušany 21 6 5 10 31:32 23
12. Š. Bohdanovce 21 4 2 15 30:75 14
13. Žehňa 21 4 0 17 29:115 12
14. Drienov 21 2 2 17 21:86 8

4. liga Sever

  1. Poprad B 25 19 2 4 78:18 59
  2. Sp. Podhradie 25 19 0 6 75:23 57
  3. Ľubotice 25 18 3 4 57:25 57
  4. Soľ 25 18 2 5 44:21 56
  5. Gerlachov 25 13 3 9 45:35 42
  6. Záhradné 25 12 2 11 35:37 38
  7. Medzilaborce 25 11 3 11 55:46 36
  8. Svit 25 11 1 13 33:55 34
  9. Kračúnovce 25 9 6 10 36:27 33
10. St. Ľubovňa 25 10 2 13 38:42 32
11. Ptičie 25 8 3 14 38:54 27
12. Nižný Hrušov 25 8 3 14 39:61 27
13. Sabinov 25 8 2 15 34:60 26
14. Raslavice 25 7 4 14 34:56 22
15. Fintice 25 7 0 18 21:70 21
16. Zámutov 25 2 4 19 27:59 10

2. liga

  1. Dolná Ždaňa 28 16 7 5 41:24 55
  2. Poprad 28 17 4 7 51:35 55
  3. Skalica 28 15 4 9 44:30 49
  4. L. Mikuláš 28 13 5 10 49:40 44
  5. Komárno 28 12 7 9 45:33 43
  6. Dubnica n. V. 28 12 6 10 53:40 42
  7. Petržalka 28 11 8 9 38:36 41
  8. B. Bystrica 28 10 10 8 42:34 40
  9. Bardejov BŠK 28 10 9 9 40:43 39
10. Žilina B 28 11 5 12 51:56 38
11. Šamorín 28 10 7 11 44:42 37
12. Košice 28 9 8 11 35:38 35
13. Trebišov 28 8 6 14 22:39 30
14. Prešov 28 7 6 15 28:35 27
15. Bratislava 28 7 5 16 34:53 26
16. Lipany 28 6 3 19 22:61 21

3. liga Východ

  1. Košice 22 21 0 1 73:6 63
  2. Vranov n. T. 22 16 2 4 56:20 50
  3. Humenné 22 13 2 7 33:26 41
  4. Spišská N. Ves 22 11 3 8 27:37 36
  5. Snina 23 10 3 10 37:43 33
  6. Š. Michaľany 22 10 1 11 29:29 31
  7. Stropkov 21 8 4 9 29:27 28
  8. V. Revištia 21 7 5 9 29:29 26
  9. Svidník 22 8 2 12 23:37 26
10. Krompachy 22 8 1 13 22:32 25
11. Plavnica 21 6 4 11 36:41 22
12. Giraltovce 21 7 1 13 15:29 22
13. Bard. N. Ves 21 5 5 11 35:55 20
14. Maria Huta 22 4 3 15 21:54 15

8. F o 13. - 18. miesto 

  1. Kojatice 5 4 0 1 18:4 12
  2. Krivany 5 2 2 1 11:12 8
  3. Krásna Lúka 5 2 1 2 11:10 7
  4. Ruská N. Ves 4 2 1 1 10:13 7
  5. Svinia 4 1 1 2 12:11 4
  6. Haniska 5 0 1 4 6:18 1

8. G o 19. - 26. miesto 

  1. Tulčík 5 5 0 0 18:0 15
  2. Žehňa 5 3 0 2 11:12 9
  3. Janov 5 2 0 3 3:6 6
  4. Drien. N. Ves 5 0 0 5 4:18 0

8. H o 19. - 26. miesto 

  1. POLOMA 5 4 0 1 20:7 12
  2. Hubošovce 5 2 1 2 14:17 7
  3. Medzany 5 2 0 3 16:12 6
  4. Ovčie 5 1 1 3 9:23 4

8. E o 7. - 12. miesto 

  1. Chmeľov 5 4 1 0 11:2 13
  2. Radatice 5 4 0 1 11:5 12
  3. Jarovnice 5 2 1 2 9:8 7
  4. Ličartovce 5 2 0 3 7:11 6
  5. Sedlice 5 1 0 4 4:9 3
  6. Jakubova Voľa 5 1 0 4 8:15 3

8. D o 1. - 6. miesto 

  1. Dulova Ves 5 5 0 0 37:3 15
  2. Lemešany 5 3 0 2 16:13 9
  3. Brezovica 5 2 0 3 13:12 6
  4. Lipany B 5 2 0 3 6:11 6
  5. Víťaz 5 2 0 3 8:16 6
  6. Miklušovce 5 1 0 4 4:29 3

(vz) - Po 28. kole druhej najvyššej futbalovej súťaže je jasné, že mi-
nimálne na rok ju opustí najstarší1 futbalový klub na Slovensku 1. 
FC Tatran Prešov. V boji o záchranu mu nepomohlo ani odvolanie 
trénera Antona Mišovca, ktorý prišiel do Prešova zachrániť prvú 
ligu, ale družstvo doviedol oveľa nižšie. 

Od 22. kola, keď už prípravu viedol 
Marián Prusák a neskôr aj Jaroslav 
Galko, dokázali prešovskí futbalis-
ti zabodovať doma so Šamorínom 
2:0 a na Interi 1:0. Ich priaznivci sa 
domnievali, že zafúkal dobrý vie-
tor a  verili v  záchranu, žiaľ, v  ďal-
ších štyroch kolách získali už len 
bod a ten už záchrane nepomohol. 
Naopak, Bardejov, ktorý bol po je-
seni pod Prešovom, sa s bývalými 
hráčmi Tatrana, ktorí ho opustili, 
zachránil. 
 
Na stropkovskom trávniku privítali 
v sobotu v 28. kole Petržalku a uhrali 
s ňou podobne ako v Bratislave v 13. 
kole remízu 1:1. Strelcom zápasu 
bol hráč hostí Erik Prekop, ktorý 
najprv v 21. minúte dostal do vede-
nia Petržalku, keď svoje sólo takmer 
od polovice ihriska zakončil gólom 
a v 39. minúte na radosť domácich 
poslal loptu nešťastne do vlastnej 
siete po štandardnej situácii Pre-
šova, ktorú zahrával Filip Maník. 
Nevyužili ani presilovku, keď hostia 
hrali od 77. minúty bez vylúčeného 
Jakuba Nemca. Zeleno-bieli chceli. 
Lepší boli hlavne po prestávke, ale 
znova doplatili na mizernú strelec-
kú koncovku. Priznal to aj tréner 
Petržalky Miroslav Mentel: „Bol to 
remízový zápas, viac to bolo o bo-
jovnosti ako o kvalite. Súper mal 

v druhom polčase dve šance. My 
sme sa po zmene strán dostali len 
po šestnástku Prešova, a to bolo 
všetko. Máme úzky káder, aj keď 
nie až taký ako Tatran.“ 

Jaroslav Galko, tréner Prešova: „Pr-
vých dvadsať minút sme boli rov-
nako, ako v predchádzajúcich 
zápasoch, zľaknutí, nevedeli sme 
si prihrať loptu. Potom sme si už 
dali aj tri, štyri prihrávky, náznak 
šance tam bol. Podarilo sa nám 
vyrovnať. V druhom polčase bolo 
našou snahou strhnúť víťazstvo 
na svoju stranu, ale, žiaľ, kombi-
nácia viazla. Mali sme dve príle-
žitosti z pravej strany, možnosť 
mal Olejník a Luterán. Remíza je 
zaslúžená. Najviac ma mrzí, že za 
nás nastupujú piati alebo šiesti 
druholigoví futbalisti a jeden sa 
nám zranil a jeden bude v Dubni-
ci chýbať pre kartové vylúčenie.“

Prešov:  Lukáč – Šimko (84. Kova-
čevič), M. Keresteš, Mitrovič, Cmil-
janovič (68. Strachan, 82. Hricov) 
– Kovalčík, Ondrej, Vilotič, Olejník, 
Luterán, Maník. Pred 212 divákmi 
rozhodovali  Papuča – Jánošík, Bu-
dáč. ŽK: Cmiljanovič, Maník, Koval-
čík – Nemec, Piroska. ČK: 90. Maník 
– 77. Nemec (obidvaja po druhej 
žltej). 

1. FC Tatran Prešov – FC Petržalka 1:1 (1:1)

Najstarší klub na 
Slovensku do tretej ligy

Krivany - Ruská N. Ves 4:4
o 19. až 26. miesto:
Tulčík – Janov 2:0
Drien. N. Ves – RN Žehňa 3:5
Medzany – Hubošovce 7:1
Poloma – Ovčie 4:0
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JASNÉ FINÁLOVÉ VÍŤAZSTVÁ OBHAJCU 
(vz) - Počas víkendu sa hrali na Zemplíne prvé zápasy finálovej 
série o  majstra Slovenska v  hádzanej žien. Obhajca prvenstva 
Iuventa Michalovce hostila prekvapenie semifinále ŠŠK Prešov, 
ktorý vyradil favorizovanú Šaľu. Pre prešovské hádzanárky to 
bolo premiérové finále národného play-off o majstrovský titul. 
Favorizované Michalovce prvé dva zápasy finálovej série (hrá sa 
na tri víťazstvá) na domácej palubovke jasne vyhrali a už len jed-
no víťazstvo ich delí od obhájenia titulu. 

Iuventa Michalovce - ŠŠK Pre-
šov 42:24 (23:13)

Prvé sa z  gólu, ktorý dala Kluč-
ková tešili Šarišanky. Žiaľ bolo to 
ich jediné vedenie. Domáce štyr-
mi gólmi v rade otočili a v ďalšom 
priebehu svoj náskok neustále 
zvyšovali. Sobotňajší zápas vy-
hrali o osemnásť gólov. „Na Pre-
šov sme sa zodpovedne pripra-
vili, upozorňoval som hráčky, 
aby súperky nepodcenili. Som 

rád, že to od začiatku zobra-
li takpovediac od podlahy a 
predviedli aj solídnu hru,“ boli 
slová trénera Michaloviec Petra 
Hatalčíka po zápase. Kormidelník 
Prešova Maroš Vikartovský: „V 
podstate z nášho pohľadu nie 
je čo hodnotiť. Prehrali sme 
obrovským rozdielom, Iuventa 
vyhrala zaslúžene.“

Zostava a góly Prešova:  Muli-
ková, V. Poláková - Dvorščáková 

4, Belušková 1, Čirčová, Popov-
cová 1, Lebedievová 1, Ratvaj-
ská 2, Šutranová 4, Ščerbáková 
2, Vencuriková 3, Klučková 5/1, 
Vagaská 1. Rozhodovali: Brunov-
ský a Ćanda. Pokutové hody: 2/1 
- 1/1, vylúčené: 3:3.

Iuventa Michalovce – ŠŠK Pre-
šov 50:24 (24:9) 

Aj v  nedeľu išli od úvodného 
hvizdu Michalovčanky jasne 
za svojim cieľom. Vyhrať. Pre-
šovu nedali žiadnu šancu a na-
strieľali mu rovnú päťdesiatku 
gólov. V  domácom celku do-
stali príležitosť všetky hráčky 
a  okrem brankárok sa každá 
zapísala do streleckej listiny.
Tretí duel je na programe už 
nasledujúcu sobotu v  Prešove 

a  hádzanárky zo Zemplína sú 
rozhodnuté obhájiť v ňom titul 
majstra. „Takisto ako v sobo-
tu je aj dnes veľmi náročné 
hodnotiť stretnutie, v kto-
rom sme tak vysoko prehra-
li. Iuventa má výborný tím, 
každý post zdvojený kvalit-
nými hráčkami. My si musí-
me uvedomiť, že prehrať sa 
dá, ale aj so cťou…,“ povedal 
M. Vikartovský v nedeľu.

ŠŠK: Muliková, V. Poláková – Be-
lušková 4, Čirčová 3, Popovco-
vá 2/1, Lebedievová, Ratvajská, 
Šutranová 2/1, Ščerbáková 4, 
Puzderová 6/2, Vencuriková 2, 
Klučková, Vagaská 1. Pred 500 
divákmi rozhodovali Mandák 
a Rudinský. Pokutové. hody: 3/2 
– 4/4, vylúčené: 3:3.

Mladšie dorastenky získali titul v predstihu
(vz) - Aj v Prešove v hale na Baštovej ulici sa hralo v ne-
deľu o majstrovský titul. Bojovali oň mladšie dorastenky 
ŠŠK Prešov. 
Nad svojimi rovesníčkami 
z  Dunajskej stredy potrebovali 
vyhrať, aby si v  predstihu za-
bezpečili prvenstvo v  hádza-
nárskej lige dorasteniek. Od 

úvodu vyhrávali a  poľavili až 
v  poslednej štvrťhodinke, keď 
mali desaťgólový náskok. Po 
záverečnom hvizde zavládla 
v  družstve (na snímke) veľká 

radosť zo získania majstrov-
ského titulu. 

Prešov – Dunajská Streda 
32:25 (22:11)

Prešov: Rontová, Kohútová,  
J. Kantorisová – Lupkovičová 
7/4, Vasiliková, Tomášová, Tim-

ková 5, Vargová 4/1, Džubinská 
1, Bačenková 5, Dvorščáková 7, 
Janíková 1, M. Kantorisová 1, Sy-
rokhman, Semanová, Smolková 
1. Pred 63 divákmi rozhodovali 
Cibere a  Richvalský. Pokutové 
hody: 5/5 - 4/3. vylúčené: 3:6.

 Foto: Viktor Zamborský 



 zKalifornia vyprodukuje až 
osemdesiat percent všet-
kých mandlí na svete.

 z Zem je jedinou známou 
planétou, na ktorej môže 
horieť oheň. Na žiadnej inej 
známej planéte totiž nie je 
dostatok kyslíka.

 zV New Yorku je počet ľudí, 
ktorí spáchajú samovraždu 
väčší, než počet ľudí, ktorí 
sú zavraždení.

 z Trvá 8 minút a 20 sekúnd 
kým svetlo dorazí zo Slnka 
na Zem.

 z Jedna cigareta obsahuje 
viac ako 4 800 chemikálií, 
z ktorých až 69 spôsobuje 
rakovinu.

 z Jeden zo štyroch používate-
ľov Facebooku „oreže“ svoje 
fotky z dovolenky, aby zakryl 
svoju postavu.
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Puk – Je to drobný predmet tvaru veľmi ploché-
ho valca čiernej farby. Jeho rozmery sú presne 
dané v pravidlách hry: priemer: 76,2 mm, hrúb-
ka: 25,4 mm, hmotnosť: 156 - 170 g. Patríme 
medzi hokejové krajiny, ale málokto vie, že sme 
zároveň najväčším výrobcom pukov na svete. 
Ročne vyrobia v Dolných Vesteniciach 6 až 7 
miliónov pukov. Na začiatku procesu sa zmie-
šajú tri základné suroviny - sadza, olej, kaučuk 
vo valcovni spolu s ostatnými malými drobnými 
chemikáliami. Na každej zo svojich zastávok sa 
puky vážia a kontrolujú. Po tom, čo dostanú fi-

nálnu podobu a materiál vychladne, ich treba 
očistiť a prípadne vytlačiť naň logo tímu. Na zá-
morských trhoch sa predá štyri až päť miliónov 
hokejových pukov, jeden až dva milióny pukov 
v Európe. 

Dĺžka zápasu - Hrá sa 3 x 20 minút čistého 
času s 15-minútovou prestávkou medzi každou 
tretinou. V prípade rovnakého skóre sa na väč-
ších podujatiach pridáva predĺženie, ktoré môže 
končiť po stanovenom počte minút, alebo po 
strelení gólu do brány súpera. Na majstrovských 

turnajoch a v európskych ligách sa v prípade rov-
nakého skóre rozhoduje tiež pomocou individu-
álnych útokov (samostatných nájazdov).

Hracia plocha - dĺžka – 54 až 60 m, šírka – 26 až 
30 m. Obsahuje dve bránkové čiary, dve modré 
čiary a jednu stredovú červenú čiaru. Je ľadová 
a má obdĺžnikový tvar. Okolo je mantinel vysoký 
okolo 120 cm jeho dĺžka je 56 až 61 metrov a 
šírka 26 až 30 metrov. Rohy sú zaoblené polome-
rom 7 - 8,5 metra. Každá z dvoch bránok má dĺžku 
183 cm a výšku 122 centimetrov.

Šimpanzie uvoľňovanie vetrov je také hlasné a časté, že ich vďaka 
tomu vedci niekedy dokážu v lese lokalizovať.

ZAUJÍMAVOSTI

Aj keď sme všetci od-
borníci na hokej a ro-
zumieme pravidlám, 
nie je zlé pripomenúť 
si základné čísla, roz-
mery a pravidlá ako 
z učebnice. Čo vy 
na to?

 z Počas štúdie, ktorá sledova-
la život 19 000 detí počas 
10 rokov, sa zistilo, že video-
hry nemajú žiaden negatív-
ny vplyv na správanie detí.

 zMacauly Culkin bol prvým 
detským hercom, ktorý za 

film zarobil 1 milión dolá-
rov.

 zReplika Sochy slobody je 
hneď v niekoľkých štátoch. 
Napríklad v Pakistane, Ma-
lajzii, Brazílii či dokonca  
v Číne.

 zNa svete existuje viac než 
70 plemien mačiek.

 z Priemerný Američan strávi 
počas roka v zápche asi 38 
hodín.

 z Jimmy Carter, 39. prezident 
USA, bol prvým americkým 
prezidentom, ktorý sa naro-
dil v nemocnici.

 z Tvorca LSD, Labert Hof-
mann, sa dožil veku 102 
rokov.

 z Jazero Karačaj v Rusku je 
najznečistenejším a najrá-
dioaktívnejším jazerom na 
svete.

 zGeorge Lucas, tvorca Star 
Wars tvrdí, že už od roku 
2000 nepoužíva internet.

 zNacisti používali zajatých 
civilistov na to, aby im od-
mínovali mínové polia. 

ROZMERY A ČÍSLA SÚ DÔLEŽITÉ
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