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Pomohlo viac zastávok 
na znamenie?

Náklady na pohonné 
hmoty dopravnému 
podniku klesli 

„Pre mňa je aj tak najvzácnejšie naše Slovensko 
a jeho malebné kraje,“ hovorí Vladimír Frištik



Ešte na jar poslanci VMČ. č. 2 prišli 
s návrhom, aby bol obnovený po-
pukaný chodník na zastávke na ulici 
Marka Čulena. Oprava v súčasnosti 
prebieha. Podľa našich informácií 
má dôjsť ku výmene obrubníkov, 

ktoré ohraničujú nástupnú plo-
chu. „Opravu mierne komplikuje 
plytko zakopaný kábel verejného 
osvetlenia. Žiaľ, zrejme desiatky 
rokov starý chodník schátral tak, 
že je nutný hlbší zásah, nestačí 

len oprava asfaltu na povrchu, 
pretože asfalt za tie roky už do-
slova „zmizol“,“ uviedol miestny 
poslanec na svojej stránke. Zastáv-
ka je teraz momentálne bez prí-
streška. Obyvatelia sa totiž   sťažo-
vali  na to, že sa tam stretávajú po 
nociach skupiny mladých ľudí a ne-
prispôsobiví občanov a rušia nočný 
pokoj. 

V rámci tejto opravy sa však vymení 
len povrch nástupnej plochy. Mno-
hí by to však s novým prístreškom 
chceli opäť vyskúšať.

Rekonštrukcie sa začali  
aj na Solivare

Keďže od štvrtka minulého týž-
dňa začali práce na zastávke 
Šport, celá zastávka smerujú-
ca do centra mesta je presunutá  
o dvadsať metrov ďalej. Dôvodom 
je rozširovanie zastávkového pru-
hu pre autobusy. Doteraz bol totiž 
priestor priúzky, čo spôsobovalo 
problémy autám idúcim za hromad-
nou dopravou. 

Ilustračné foto: www
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Zastávky do „pucu“
(msch) – Nebezpečné, roztrúsené obrubníky či ne-
viditeľný asfalt. Aj takéto nelichotivé miesta sa  
v našom meste nazývajú zastávkami. Prešovčania 
sa dočkali opravy aspoň niektorých. 



(msch) - Od 1. septembra minulého 
roka pribudlo niekoľko nových zastá-
vok, ktoré sú už len na znamenie. Do-
pravný podnik sa inšpiroval zahranič-
nými kolegami. To, že vodič autobusu 
nemusí zastaviť na každej zastávke, 
otvoriť dvere a znova sa pohýnať, má 
najmä usporiť pohonné hmoty. Výsled-
ky, aj keď malé, sú už tu, ale na viditeľ-
né výsledky treba trochu viac času. 

V meste je momentálne 217 zastávok MHD,  
z nich ostalo len 49 stálych. Tie spájajú len naj-
väčšie sídliská s centrom mesta na hlavných 
linkách. Stálymi zastávkami zostali všetky za-
stávky na nosných linkách č. 4, 8, a 38, okrem 
zastávky Škára, ďalej najviac využívané za-
stávky Lomnická, Švábska, Levočská, Sabinov-
ská, Hollého, Nemocnica a konečné zastávky. 
Na všetkých ostatných platí pravidlo, že vodič 
zastaví len vtedy, ak na zastávke stojí cestujú-
ci a dá znamenie alebo pred vystupovaním dá 
dopytovým tlačidlom zvnútra vodičovi pokyn, 
že bude vystupovať. Dopravný podnik mesta 
Prešov  pristúpil k rozšíreniu počtu zastávok na 
znamenie na základe skúseností v iných mes-

tách, realizovaných dopravných prieskumov a 
po posúdení obratov cestujúcich na zastávkach. 
Sú mestá, kde zastávky na znamenie  sú všetky 
zastávky MHD ako v Nitre, Jihlave, Drážďanoch 
či Salzburgu.

V  minulom roku, keď sa nový systém zavie-
dol, dopravný podnik od tohto kroku očakával 

najmä úsporu na po-
honných hmotách a  to 
v pracovných dňoch 
najmenej o 0,5 per-
centa, cez víkendy do 
dvoch  percent. Samo-
zrejme, úspora pohon-

ných hmôt v autobusoch a trakčnej elektrickej 
energie v trolejbusoch je ovplyvnená rôznymi 
faktormi  ako veľkosť vozidla midi, štandardné 
alebo kĺbové, zastávka v kopci či na rovine, ob-
sadenosť vozidla, z akej rýchlosti vozidlo brzdí a 
na akú sa následne rozbieha atď. „Náklady na 
pohonné hmoty nám mierne klesli, ale ešte 
sme nevyhodnotili, či to bolo v dôsledku za-
stávok na znamenie. Chce to podrobnejšiu 
analýzu a dlhšie obdobie testovania, podľa 
mňa najmenej 1,5 až 2 roky,“ odpovedal na 
otázku o úspore Peter Janus, riaditeľ Dopravné-
ho podniku mesta Prešov. 

Ilustračné foto: V. Zamborský
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Náklady na pohonné hmoty 
dopravnému podniku klesli 
Pomohlo viac zastávok na znamenie? 

Polícia obvinila z krádeže 
elektroniky ženu
(msch) - Minulý týždeň sme informovali o tom, že tridsať-
triročný Prešovčan prišiel pri sťahovaní o  elektroniku za 
tisícky eur.  Dovtedy neznámy páchateľ využil nepozornosť 
majiteľa a krabicu, v ktorej podľa Jany Migaľovej, hovorky-
ne KR PZ Prešov boli fotoaparáty i  kamera s  pamäťovými 
kartami, počítač, videorekordér, dátový disk aj televízny 
ovládač, ukradol.

Krádežou tak poškodenému Prešovčanovi vznikla škoda vo výške 
viac ako 3500 eur. Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie pre 
prečin krádeže, kde páchateľovi v prípade vypátrania a preukázania 
viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.  Polí-
cii sa za niekoľko dní podarilo zlodeja, respektíve zlodejku, vypátrať. 
„Všetky odcudzené veci boli nájdené a  vrátené majiteľovi. Na 
základe získaných dôkazov bolo vznesené obvinenie z prečinu 
krádeže 43-ročnej žene, pochádzajúcej z obce Mirkovce. Obvi-
nená odcudzila veci a snažila sa ich predať v záložni. Stíhaná je 
na slobode,“ dozvedeli sme sa od hovorkyne.
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Na májovom riadnom zasadaní 
Svätého Archijerejského soboru 
SPC bol vladyka Porfírij vybraný 
za metropolitu zahrabsko-ľub-
ľanského. Už od roku 1998 rozví-
ja dobré vzťahy so Slovenskom, 
niekoľkokrát ho on sám alebo 
bratia monastiera Kovilj navští-
vili. Naposledy sa zúčastnil in-
tronizácie vladyku Rastislava 
na archiepiskopa prešovského 
a Slovenska. Pozná sa s mnohý-
mi našimi duchovnými a veriaci-
mi. Niekoľkokrát do roka prijíma 
do svojho monastiera väčšie či 
menšie skupiny našich duchov-
ných a  veriacich. Na slávnost-
nej liturgii sa okrem srbského 
patriarchu Irineja a  intronizo-
vaného metropolitu Porfírija 
zúčastnilo ďalších 7 slúžiacich 
a 13 neslúžiacich episkopov Srb-
skej, Antiochijskej a  Cyperskej 
pravoslávnej cirkvi ako aj mno-
hí duchovní, mnísi a  veriaci zo 
Srbska, Grécka, Ruska a Sloven-
ska. Nechýbali ani zástupcovia 
iných denominácia, zástupcovia 
štátnej správy a samosprávy 
Chorvátska, predseda Národnej 

rady a ministri zo Srbska a štátni 
predstavitelia Slovinska. Srbský 
patriarcha Irinej, ktorý odovzdal 
novému metropolitovi archije-
rejské žezlo okrem iného pove-
dal: „Prichádzate na prázdnu 
katedru metropolitu Jána, 
ktorý na nej bol viac ako 30 
rokov a zanechal stopu v živo-
te tejto eparchie. Prichádzate 
do eparchie, ktorá v blízkej aj 
ďalekej minulosti prešla ťažkú 
a  tŕnistú cestu, cestu utrpe-
nia. Prichádzate v  tejto epar-
chii k národu, s ktorým máme 
spoločnú históriu a  osud. Pri 
ohľade na Vaše charakterové 
vlastnosti, že ste človek dia-
lógu a  človek, ktorý dokáže 
viesť rozhovory, ktorý v  kaž-
dom človeku hľadá to, čo je 
podstatné, veríme, že na tom-
to mieste tieto Vaše vlastnos-
ti preukážete a  učiníte to, čo 
je potrebné aj našej Cirkvi, 
aj našim bratom rímskoka-
tolíkom, aby sme spoločnými 
silami prekonali mnohé veci 
z  našej neslávnej minulosti 
a aby sme boli v súčasnosti na 

osoh predovšetkým Cirkvi, do 
ktorej patríme. Naša a  Rím-
skokatolícka cirkev boli v mi-
nulosti jednou Cirkvou a sme 
pozvaní robiť všetko, aby sme 
znova prišli k želanému a veľ-
mi potrebnému cieľu jedno-
ty.“ Na záver treba zdôrazniť, 
že ustanovenie vysokopreosvä-
teného Porfírija za metropolitu 
záhrebsko-ľubľanského je preja-
vom veľkého ústretového kroku 
Srbskej pravoslávnej cirkvi ku 
katolíckemu Chorvátsku a Slo-
vinsku. Podľa mnohých Srbska 
cirkev dáva do Chorvátska to 
najlepšie, čo momentálne má. 
Metropolita Porfírij je skvelý 
diplomat, rečník, ale predovšet-
kým veľmi zbožný človek, ktorý 
vie, čo a  ako treba povedať na 
štátnej či medzicirkevnej úrovni. 
A to je z pozície srbskej menšiny 

v  Chorvátsku a  Slovinsku v  sú-
časnosti veľmi potrebné. Nech 
mu Boh na tomto novom mies-
te pôsobenia pomáha. „Mo-
jou úlohou ako episkopa je 
zjednocovať roztrúsený Boží 
národ, stavať Christovo telo, 
všetkých viesť do nebeského 
Kráľovstva, zvestovať Evan-
jelium, krstiť a  slúžiť Božskú 
liturgiu, ktorá sprítomňuje 
nebeské Kráľovstvo na zemi. 
Prichádzam so želaním slú-
žiť všetkým, neustále priná-
šať seba ako dar iným, nikdy 
nehľadať svoje, ale vždy kvôli 
Christovi robiť blaho blíž-
nym,“ povedal vo svojom prího-
vore  metropolita Porfírij. 

Text a foto:  
prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Na osobné pozvanie vladyku Porfírija sa traja duchovní 
miestnej cirkvi prot. Peter Soroka, jer. Pavol Bobak a jer. 
Jakub Jacečko zúčastnili jeho intronizácie na metro-
politu záhrebsko-ľubľanského v chorvátskom hlavnom 
meste Záhreb. 

Pošta hlási obmedzenia 
Pozrite si prehľad pobočiek v Prešove, ktorých 
sa týkajú zmeny
(ľh) - Niektoré prevádzky pôšt v Prešove fungujú v obmedzenom režime. Zmeny sa týkajú otváracích hodín aj služieb. Pozrite si preto 
prehľad, aby ste na pobočke neboli prekvapení. Odôvodnené jednodňové uzatvorenie pošty je zverejnené v predstihu pre zákazníkov len 
výveskou na pošte, s uvedením predpokladaného obdobia uzatvorenia pošty a najbližšej pošty, ktorá bude pre verejnosť dostupná.

Prehľad zmien prešovských pobočiek:

Na intronizácii metropolitu v Zahrebe 
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Dátum od   Dátum do   Pošta   Adresa   Dôvod      
Obmedzenie hodín 
 pre verejnosť   Služby zabezpečí   Adresa 2 

4.8.2014   28.8.2014   Prešov 3   Sabinovská 21   prevádzkový   podaj   od 12:00 – 18:00   Pošta Prešov 1   Masarykova 2 
10.7.2014   15.8.2014   Prešov 4   ČSA 29   prevádzkový   podaj   od 12:00 – 18:00   Pošta Prešov 1   Masarykova 2 
7.7.2014   8.8.2014   Prešov 8   Zemplínska 13   prevádzkový   podaj   od 12:00 – 18:00   Pošta Prešov 9   Exnárova 8 
28.7.2014   8.8.2014   Prešov 9   Exnárova 8   prevádzkový   podaj   od 12:00 – 18:00   Pošta Prešov 1   Masarykova 2 
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Diskusia o  národnom projek-
te  s  témou násilia páchaného na 
ženách sa začala už v roku 2011 
v  rámci Bezpečnej ženskej siete 
(neformálneho združenia organi-
zácií pomáhajúcim ženám a  de-
ťom zažívajúcim násilie), ktorej je 
ZZŽ MYMAMY členom, za účasti 
MPSVaR SR v  súvislosti s  napĺ-
ňaním cieľov Akčného plánu SR 
na prevenciu a  elimináciu násilia.  
Obsah národného projektu sa rodil 
ťažko, pretože aktivity museli na-
pĺňať všetky zásadné dokumenty 
súvisiace s násilím a rodovou rov-
nosťou, ktoré Slovenská republi-
ka prijala ako člen EÚ. Pomerne 
veľké zoskupenie odborníčok, od-
borníkov a zástupkýň a zástupcov 
štátnych inštitúcií participovalo 
na jeho tvorbe a  konečnej podo-
be. Začiatkom júla 2013 podalo 
naše ZZŽ MyMamy, ako jedna  
z relevantných organizácií s  tí-
mom expertiek,  žiadosť o vstup 
do partnerstva s  Inštitútom pre 
výskum práce a  rodiny, prijíma-
teľom grantu, a  v  septembri 2013 
sme boli zaradené do partnerstva. 
Nastal proces predkladania žia-
dosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku zo zdrojov 

Štrukturálnych fondov – Európ-
skeho sociálneho fondu (ŠF ESF). 
Aj keď bola žiadosť vyhodnotená 
a  schválená MPSVaR SR a  Ria-
diacim orgánom pre ESF ešte na 
jar 2014, partnerskú zmluvu sme 
podpísali  až 24.6.2014. Členmi 
partnerstva sú organizácie, ktoré 
sa dlhodobo venujú téme násilia 
páchaného na ženách, t.j. okrem 
ZZŽ MyMamy  aj OZ Fenestra - Ko-
šice,  OZ Pomoc ohrozeným deťom 
-   Bratislava, Centrum Slniečko,  
n. o. – Nitra, Žena v tiesni, Krízové 
centrum – Martin, Slovenský výbor 
UNICEF, OZ Pomoc rodine – Mi-
chalovce, OZ Náruč - Pomoc deťom 
v kríze – Žilina s pobočkami. 

Cieľom projektu je sociálna in-
klúzia žien ohrozených násilím 
priamou podporou špecializova-
ných sociálnych služieb, pričom 
špecifickými cieľmi sú:

- Stabilizácia a rozšírenie špecia-
lizovaných sociálnych služieb pre 
ženy zažívajúce násilie a ich deti

- Zriadenie národnej bezplat-
nej nonstop  telefonickej linky 
a dištančného internetového 

poradenstva pre ženy zažívajúce 
násilie

Hlavné aktivity projektu:

1: Priama podpora a  rozšírenie 
špecializovaných  služieb pre ženy 
zažívajúce násilie  a ich deti. 

2: Vytvorenie nonstop národnej 
bezplatnej poradenskej linky pre  
ženy zažívajúce násilie. 

ZZŽ MyMamy vstupom do partner-
stva získalo hlavne finančné zdroje 
na mzdové náklady pre nevyhnutný 
odborný personál, ako sú krízové 
poradkyne, právna asistencia, psy-
chologické služby a  špecializované 
poradenstvo pre deti. 

Výsledkom Národného projektu 
bude zapojenie cca 1496 osôb z cie-
ľových skupín, vytvorenie 37 nových 
pracovných miest, vytvorenie 1 krí-
zovej celoslovenskej linky, vzdeláva-
nie odborníčok a odborníkov v téme 
násilia páchaného na ženách.

Termín realizácie projektu je od 
06/2014 do 11/2015, pričom všetci 
partneri sa zapojili do aktivít v  júli 
2014. 

Od zapojenia sa do tohto projektu 
môžu ženy a ich deti, nie len z Pre-
šovského kraja, ktoré majú problém 
s násilím vo vzťahu očakávať zvýše-
nie kvality poskytovaných služieb 
súvisiaci so  zvýšením personálnej 
a  odbornej kapacity pomáhajúcich 
organizácií.

Súčasťou žiadosti ZZŽ MYMAMY 
bola aj požiadavku na vnútorné 
vybavenie budúceho Bezpečného 
ženského domu, ktorá ale nebola 
akceptovaná. Teší nás však, že vďa-
ka aktivitám Národného projektu 
bude po otvorení novozriadeného 
Bezpečného ženského domu pri-
pravený zaškolený kvalitný odborný 
personál. 

Veríme, že realizácia Národného 
projektu významnou mierou prispe-
je k zvýšeniu dostupnosti poraden-
ských a  asistenčných služieb pre 
ženy s problémom násilia vo vzťahu 
a  ich deti, čo je dlhodobým cieľom 
činnosti nášho občianskeho zdru-
ženia.

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

ZZŽ MyMamy ako partner 
v Národnom projekte 
„Prevencia a eliminácia násilia na ženách“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci   Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“



Publicistika

„Chceme poprosiť všetkých, ktorí majú čas, aby prišli pomôcť 
s venčením psíkov, lebo opäť ich máme trošku viac. Chceme, 
aby sa prebehnúť mohli všetci. Každý psík aspoň na dve hodi-
ny,“ prosia dobrovoľníkov Prešovskí havkáči. 

Prešovskí havkáči sú radi, ak si ľudia nájdu čas a prídu psíkov bez 
domova vyvenčiť. Aj s „adoptívnym“ miláčikom predsa môžete za-
žiť pekné chvíle, ktoré vám spríjemnia deň. Psíky sa nachádzajú 
v areáli veterinárnej nemocnice Dúbrava. Venčí sa cez týždeň od 

14.30 do 17. ho-
diny a víkendy a 
sviatky od 9.30 do 
12 hodiny.

Dobrovoľníci ne-
pohrdnú ani  inou 
pomocou.  Potre-
bujú antiparazitné  
prípravky či prí-
pravky na odčer-
vovanie a  samo-
zrejme, krmivo. 

Ilustračné foto: 
Prešovskí 

havkáči

V prípade základných škôl boli 
do hodnotenia tohto roku dopl-
nené výsledky žiakov v Testova-
ní 9 v školskom roku 2013/14. Aj 
na základe týchto doplnených 
údajov bolo zostavené aktuálne 
celkové hodnotenie škôl, a to  
s využitím údajov z rokov 2011 až 

2014. Metodika pritom zohľad-
ňuje nielen výsledky žiakov  
v celonárodných testoch, ale aj 
mimoriadne výsledky žiakov na-
príklad v olympiádach. Do hod-
notenia boli pribraté iba tie ško-
ly, ktoré mali za posledné 4 roky 
aspoň 80 testovaných žiakov.

Psíkov bez domova pribudlo
Prešovským havkáčom chýbajú 
dobrovoľníci na venčenie

Prešovské stredné školy 
sú medzi TOP-kou
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(pv) - Občianske združenie Prešovskí havkáči, ktoré sa 
stará o psíkov v karanténnej stanici, potrebuje pomôcť 
s venčením maznáčikov bez domova.  Zodpovední Pre-
šovčania si ich môžu, samozrejme, aj osvojiť. 

(ľh) - Tak tomu sa povie úspech! Podľa portálu Ine-
ko.sk pozíciu strednej odbornej školy s druhými naj-
lepšími výsledkami obhájila s hodnotením 7,7 SPŠ 
elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. To 
však nie je všetko. Okrem najlepšej odbornej školy sa  
v prvej desiatke umiestnilo aj Gymnázium J. A. Raymana. 
To obsadilo práve desiatu priečku.

Darček od Patrika Tomiča

A máme tu ďalších desiatich výhercov, spolu vás je už tridsať!  Prekvapilo nás, 
aký veľký záujem je o súťaž o tričká. Aj preto chce Patrik Tomič pokračovať ďalej, 
no tentokrát sú tričká určené skôr detičkám, nech im nie je smutno, že skončia 
prázdniny. Podmienky zostávajú rovnaké. Takže, keď sa na vás usmeje šťastena, 
môžete urobiť radosť svojim deťom či vnúčatkám s ďalšou desiatkou tričiek. Stačí, 
keď priložený kupón z Večerníka plus, ktorý bude roznášaný aj do vašich poštových 
schránok, spolu s jedným   kupónom uverejneným v našom denníku, zašlete do 
redakcie najneskôr do  22. augusta 2014. Alebo stačí, ak nám do uvedeného termínu 
zašlete dva kupóny uverejnené v denníku. Nezabudnite pripísať svoju adresu. Mená 
výhercov uverejníme v utorok 26. augusta v denníku Prešovský večerník.

Tričko pre detičky a vnúčatká
Kupón

Darček od Patrika Tomiča deťom

A tu sú mená výhercov z predchádzajúceho kola: 

1. Helena Hurdicková, M. Nešpora 45, Prešov
2. Justínka Jurašková, Vansovej 10, Prešov
3. Ing. Alexander Rengevič, Župčany 290
4. Štefánia Kubíniová, Matice slovenskej 16, Prešov
5. Vierka Nižníková, Tomášiková 26, Prešov
6. Ľudmila Šeminská, Cirbusovej 1, Sabinov
7. Helena Chromá, Prešov
8. Tomáš Šugár, Matice slovenskej 14, Prešov
9. Mário Lacko, Arm. gen. Svobodu 42, Prešov
10. Mária Mathiová, Medzany 78

Aj psíky bez domova chcú ísť na prechádzku.



TIPOVACIA LIGA VEČERNÍKA 2014/2015
Na úvod dva presné uhádnuté  výsledky

Jozef Muľ stále v brazílskej forme

1:22:20:00:3

(jm) – Tak a máme za sebou 
štart ďalšieho ročníka najsle-
dovanejšej tipovacej súťaže  
v Prešove a širokej okolici. Čo 
bolo zaujímavé a čo išlo v sta-
rých koľajach? Jozef Muľ, čoby 
najstarší v štartovom poli, val-
cuje po brazílskej tipovačke aj 

v tej našej. Forma ho nepúšťa a 
v neposlednom rade - raz dar-
mo, skúsenosti sú skúsenosti. 
Dianie v prešovskom športe 
sleduje o nejaký ten rok dlhšie, 
než jeho súperi. Za ním skončil 
v premiérovej runde Pavol Fu-
tej. Prvé tri prognózy mu nevy-

šli, no súboj Štrby a Pušoviec 
patri jemu. Kendice a Ľubotice 
si góly navzájom nestrelili, no 
aspoň remízy tipovali Pavol 
Kušnír a Pavol Mikolaj. Ďalšia 
remíza Fintíc a Svitu sa zasa 
hodili Ľubomírovi Bizubovi a 
(opäť) Jozefovi Muľovi.

Tipovacia liga Večerníka je zaujímavá už od 
začiatku. V piatok sme tu s ponukou stretnutí 
druhého kola.      
 
Poradie po 1. kole: Jozef Muľ 8 bodov, Pa-
vol Futej 5, Peter Kušnír a Pavol Mikolaj 4, 
3b (Ľubomír Bizub, Rastislav Babjak, Marek 
Matej) 3, Patrik Tomič a Miroslav Benko po 2.  
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Ľubomír
Bizub

Futbal

Dolný Kubín Kendice Štrba
-

Pušovce

Fintice
-

SvitPrešov Ľubotice
- -

Futbal Futbal Futbal

Patrik
Tomič

2:12:2

1:11:2

2:11:3

1:11:3

1:3

2:1

1:1

2:1

1:2

1:3

1:21:3

2:11:3

0:21:2

1:1

0:2

1:31:2

2:2

1:4Miroslav
Benko

Pavol
Mikolaj

Peter
Kušnír

1:2

1:3

Pavol
Futej

Jozef
Muľ

Levočská 107/A, 
Duklianska 24, 
080 01 Prešov

 46,90 € 

Auto chladnička 
25L na 12V Kuchynská váha

Ventilátor 

39,90 €9,90 €

14,90 €



Ľuboš Belejík

1. kolo
Stropkov - Vyšné Opátske  2:1 
Futura Humenné – Snina 1:1 
Vranov n. T. – Sp. Nová Ves  2:1 
V. Tatry - Lipany  0:0
Plavnica - Sabinov  1:0
Prešov B - Giraltovce 0:1
Haniska - Veľké Revištia 4:0
Bard. N.Ves - Michalovce B 0:2

2. kolo, 6.8.2014, 16.30 h
Lipany - Michalovce B 
Veľké Revištia – Bard. Nová Ves 
Vyšné Opátske - Haniska 
Giraltovce - Stropkov 
Sp. Nová Ves - 1.FC Tatran B 
MFK Snina - Vranov n. T.
Sabinov - Futura Humenné 
Vysoké Tatry - Plavnica 

3. kolo, 10.8.2014, 16.30 h 
Futura Humenné - Vysoké Tatry (9.8.) 
Vranov n. T. - Sabinov (9.8.) 
Plavnica - Lipany 
1.FC Tatran B- Snina 
Stropkov - Sp. Nová Ves
Bard. Nová Ves - Vyšné Opátske 
Michalovce B - Veľké Revištia 

4. kolo, 17.8.2014, 16. h
Lipany - Veľké Revištia (16.8.) 
Sp. Nová Ves - Haniska (16.8.)  
Vyšné Opátske - Michalovce B 
Giraltovce - Bard. Nová Ves 
Snina - Stropkov 
Sabinov - 1. FC Tatran B 
Vysoké Tatry - Vranov n. T. 
Plavnica - Futura Humenné 

5. kolo , 24.8.2014, 16. h
Futura Humenné - Lipany (23.10.) 
Vranov n. T. - Plavnica (23.10.) 
Michalovce  - Giraltovce 
1.FC Tatran B - Vysoké Tatry 
Stropkov - Sabinov 
Haniska - Snina 
Bard. Nová Ves - Sp. Nová Ves
Veľké Revištia - Vyšné Opátske 

6. kolo, 30.8.2014, 16. h
Lipany - Vyšné Opátske (30.8.) 
Sp. Nová Ves - Michalovce B (30.8.) 
Futura Humenné - Vranov n. T. (30.8.) 
Giraltovce - Veľké Revištia  
Snina - Bard. Nová Ves 
Sabinov - Haniska 
Vysoké Tatry - Stropkov 
Plavnica - 1.FC Tatran B 

7. kolo , 7.9.2014, 15.30 h
Vranov n. T. - Lipany (6.9.) 
Michalovce B - Snina 
1.FC Tatran B - Futura Humenné 
Stropkov - Plavnica 
Haniska - Vysoké Tatry 
Bard. Nová Ves - Sabinov 
Veľké Revištia - Sp. Nová Ves 
Vyšné Opátske - Giraltovce 

8. kolo, 14.9.2014, 15.30 h
Lipany - Giraltovce (13.10.) 
Sp. Nová Ves - Vyšné Opátske (13.10.) 
Futura Humenné - Stropkov (13.10.) 
Vranov n. T. - 1.FC Tatran B  (13.10.) 

Snina - Veľké Revištia 
Sabinov - Michalovce (B) 
Vysoké Tatry - Bard. Nová Ves 
Plavnica - Haniska 

9. kolo, 21.9.2014, 15. h
Michalovce B - Vysoké Tatry 
1.FC Tatran B - Lipany 
Stropkov - Vranov n. T.
Haniska - Futura Humenné 
Bard. Nová Ves - Plavnica 
Veľké Revištia - Sabinov 
Vyšné Opátske - Snina 
Giraltovce – Sp. Nová Ves

10. kolo, 28.9.2014, 15. h
Lipany - Sp. Nová Ves (27.10.) 
Futura Humenné - Bard. Nová Ves (27.10.)
Vranov n. T. - Haniska (27.10.) 
Snina - Giraltovce 
Sabinov - Vyšné Opátske 
Vysoké Tatry - Veľké Revištia 
Plavnica - Michalovce (B) 
1.FC Tatran B - Stropkov 

11. kolo, 5.10.2014, 14.30 h
Sp. Nová Ves - Snina (4.11.) 
Michalovce B - Futura Humenné 
Stropkov - Lipany 
Haniska - 1.FC Tatran B 
Bard. Nová Ves - Vranov n. T. 
Veľké Revištia - Plavnica 
Vyšné Opátske - Vysoké Tatry 
Giraltovce - Sabinov 

12. kolo, 12.10.2014, 14.30 h
Lipany - Snina (11.10.) 
Futura Humenné - Veľké Revištia (11.10.) 
Vranov n. T. - Michalovce B (11.10.) 
Sabinov - Sp. Nová Ves 
Vysoké Tatry - Giraltovce 
Plavnica - Vyšné Opátske 
1.FC Tatran B - Bard. Nová Ves 
Stropkov - Haniska 

13. kolo, 19.10.2014, 14. h
Sp. Nová Ves - Vysoké Tatry (18.10.) 
Michalovce B - 1.FC Tatran B 
Haniska - Lipany 
Bard. Nová Ves- Stropkov 
Veľké Revištia - Vranov n. T. 
Vyšné Opátske - Futura Humenné
Giraltovce - Plavnica 
Snina - Sabinov 

14. kolo, 26.10.2014, 14. h
Lipany - Sabinov (25.10.) 
Futura Humenné - Giraltovce (25.10.) 
Vranov n. T. - Vyšné Opátske 
Vysoké Tatry - Snina 
Plavnica - Sp. Nová Ves 
1.FC Tatran B - Veľké Revištia 
Stropkov - Michalovce B 
Haniska - Bard. Nová Ves 

15. kolo, 2.11.2014, 13.30 h
Sp. Nová Ves - Futura Humenné (1.10.) 
Michalovce B - Haniska
Sabinov - V. Tatry 
Bard. Nová Ves - Lipany 
Veľké Revištia - Stropkov 
Vyšné Opátske – 1.FC Tatran B 
Giraltovce - Vranov n. T.
MFK Snina - Plavnica 

Vyžrebovanie jesennej časti 3. ligy, 
skupina Východ, sezóny 2014/2015
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V druhom kole 
rozdielom 
triedy
(jm) – Aj v  druhom vystúpení druhej ligy 
Skupina Východ futbalisti 1. FC Tatran Pre-
šov nezaváhali. V  Dolnom Kubíne zvíťazili 
3:0. Hneď prvý rohový kop premenili na 
úvodný gól, presadil sa Partik Jacko. Presne 
po hodine hry potvrdil Lukáš Eliaš povesť 
strelca a bolo 2:0. V poslednej minúte pois-
tili zeleno-bieli výsledok tretím gólom, kto-
rého autorom bol Ľuboš Belejík.  

Tréner Stanislav Varga sa dal počuť: „Po dru-
hom góle sme nehrali nijako oslnivý futbal, no 
rozhodujúci je konečný výsledok. Všetky dôle-
žité šance sme premenili, takže, som spokoj-
ný. Je lepšie vyhrať 3:0 a hrať horšie, ako hrať 
dobre a prehrať 0:3. Aj preto dúfam, že tento 
zápas nám psychicky pomôže.“

MFK Dolný Kubín - 1. FC Tatran Prešov 
0:3 (0:1), Prešov: Talian – Micherda, Kraj-
ník, Dzurík, Voda - P. Jacko, Poliaček, Leško 
(83. Benes), Ivanko-Macej (65. Hruška) - Be-
lejík, Eliáš (70. Katona).

Góly: 21. P. Jacko, 60. L. Eliaš, 90. Belejík, ŽK: 
60. Čučka, 80. Sopúch, 87. Buška - 61. Eliaš, 
66. Belejík, 71. Jacko. Pred 412 divákmi roz-
hodoval Krivošík (Chládek, Hrmo).

V sobotu (9. augusta) v 3. kole je na progra-
me východniarske derby Prešov – Micha-
lovce.  

(jm) – Hráčom prešovskej treťoligo-
vej rezervy, na lavičke s novým tréne-
rom Jánom Karaffom, sa premiéra sezóny 
2014/15 nevydarila. Giraltovciam, ktoré 
viedol Prešovčan Vladimír Rusnák, pod-
ľahli 0:1. Jediný gól stretnutia zazname-
nal v 58. min hosťujúci Jakub Verčimák.

1.FC Tatran B: Barát – Štefaník, Luber-
da, Jopek – Benes, D. Keresteš (80. Balun), 
Poremba (61. D. Jacko), Kráľovič, Hirka – 
Hruška, P. Šafranko.

Nevydarená premiéra
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(jm) – Už iba dva dni ostáva do 
prvého zrazu prešovských hoke-
jistov v rámci prípravy na sezónu 
2014/2015. Trénerom Jánovi Vo-
dilovi a Vladimírovi Pekarčíkovi 
by sa malo hlásiť 25 hráčov, plus 
niektorí juniori z vlastnej liahne. 
Ako je už skôr známe, mužstvo 
seniorov z metropoly Šariša sa po 
deviatich rokoch vracia k  názvu 
PHK Prešov. V  aktuálnom kádri 
nechýbajú známe mená: Pavol 
Segľa, Ľubomír Caban, Marcel 
Paulovský, Ľubomír Baránok, 
Ľubomír Chovan, Vladislav Sa-
bol. Z minuloročnej súpisky sú to 
Erik Ivančo, Michal Kivader, Jozef 
Tomčák a  Jakub Guntáš Guntáš. 
Možné je, že sa objavia aj ďalší. Po 
viac než roku to v  žlto-modrom 
drese chce znova skúsiť Marek 

Náhlik. Podobne, ako v  minulej 
sezóne, aj v tejto možno uvidíme 
na striedačke a  na ľade dvojicu 
otec-syn. Kohutiarovcov by mali 
striedať Pakarčíkovci. Junior Fi-
lip pôsobil naposledy v Prievidzi. 
Z toho istého klubu s  ním príde 
na skusy aj jeho spoluhráč  Vla-
dimír Čopak, ktorý bol vlani na 
Hornej Nitre najlepší strelcom. 
Z  Košíc sa príde ukázať minulo-
ročná brankárska dvojka Domi-
nik Riečický, z Humenného ďalší 
gólman Tomáš Petro. „V talóne 
máme ešte Imricha Petríka, 
ktorý bude zároveň trénerom 
mládežníckych brankárov. 
Návrat do materského klubu 
ohlásil aj Lukáš Potoček, ktorý 
naposledy hrával druhú naj-
vyššiu juniorskú súťaž v  Rus-

Hokejisti PHK Prešov sa zídu  
na prvom zraze už túto stredu
NOVÉ RETRO DRESY

Futsalisti 
s maďarským majstrom

(jm) – Nie tak dávno súťažili 
čitatelia Prešovského večerníka 
o dres dnes už bývalého obrancu 
1. FC Tatran Prešov Jána Papaja. 
Ako sme sľúbili, v dobrej tradícii 
budeme pokračovať. Prezident 
nováčika severnej skupiny 4. ligy 
FK Rozvoj Pušovce Jaroslav Mi-
gaš doniesol v piatok do redak-
cie červeno- biely dres s číslom 
2, ako výhru do súťaže. Štartu-
jeme dnes, v  piatok zverejníme 

posledný piaty 
kupón. 

Odvážnym šťastie praje, nuž 
prečo sa nezapojiť? 

Pravidlá účasti sú jednoduché. 
Vašou úlohou bude nalepiť päť 
kupónov na korešpondenčný 
lístok, pohľadnicu, alebo obyčaj-
nú kartičku a najneskôr do pon-
delka 11. augusta (do 10. hodiny) 
doručiť ich do redakcie na Jarko-
vej ulici č. 2. Meno šťastlivca, na 
ktorého sa pri žrebovaní usmeje 
šťastie, zverejníme v  utorok 12. 
augusta.    

Prečo to neskúsiť, veď šťastie sa 
možno usmeje práve na vás...

Kupón

   1

SÚŤAŽ O DRES
FK Rozvoj Pušovce

ku,“ informoval predseda pred-
stavenstva PHK Prešov Marek 
Krasničan. 

Nie v prípravných, ale až v prvom 
majstrovskom zápase vykorču-

ľujú hokejisti PHK Prešov na ľad 
v nových retro dresoch od spoloč-
nosti: „Budú ozaj pekné. Videl 
som, ako budú vyzerať, chlapci 
z  firmy 3b si dali znova zále-
žať,“ dodal M. Krasničan.  

(jm) – Zdá sa, že partia okolo 
Pavla Šarišského to myslí s  fut-
salom v našom meste vážne. Pre-
zident FK Prešov sa už neraz na 
stránkach novín dal počuť, aké 
ciele má s týmto športom. Snaha 
o „hosťovanie“  v druhej najvyš-
šej poľskej súťaži nevyšla, o  rok 
to vraj skúsia znova. Zato na 
tento piatok 8. augusta chystajú 
ozajstný bonbónik a to priateľský 

zápas v  maďarským šampiónom 
Mezzei-Vill FC Berettyóújfalu. 
Úvodný výkop je naplánovaný na 
19.30 h, dejiskom bude hala na 
Baštovej ulici. V kádri hosťujúce-
ho celku figurujú mená viacerých 
reprezentantov. Pre zaujímavosť, 
Slováci si v  mesiaci jún dvakrát 
merali sily  a boli to dva absolút-
ne vyrovnané duely (5:5 a 6:5 pre 
Slovensko). 
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• Vy máte takú tradičnú-netra-
dičnú vášeň. Ste folklorista, 
prečo? 

- Ano, máte pravdu. Je to netra-
dičná vášeň najmä pre mladých 
ľudí v  tejto technicky vyspelej 
dobe. Čo sa týka  folklóru, už od 
mala ma rodičia viedli týmto 
smerom, kedže som bol veľmi 
živé dieťa a mal som veľa energie. 
Preto ma rodičia prihlásili do det-
ského folklórneho súboru Dúbra-
vienka v Prešove. Tam moja láska 
k folklóru začala.

• Venujete sa prevažne tancu?

- Vo folklórnych súboroch som 
pôsobil predovšetkým ako taneč-
ník, no v  súčastnosti pracujem 
v  Slovenskom ľudovom umelec-
kom kolektíve ako profesionál-
ny tanečník, kde, samozrejme, 
okrem tanca aj spievame. Počas 
školy som sa venoval hre na kla-
vír, gitare a vo voľnom čase aj bi-
cím.

• Ako sa vôbec mladý muž do-
stane k tradíciám, k folklóru?

- Kedže pochádzam z  malej de-
diny Petrovany, kde sa tradície 
a  folklór udržiavajú dodnes, tak 
som bol s folklórom a tradíciami 
spätý už od detstva. Bola to sú-
časť môjho života.

• Študovali ste tanec, alebo ste 
prirodzený talent?

- Ako som už spomínal, talent vo 
mne objavili v DFS Dúbravienka, 
ale v  15-tich som začal štúdium 
na Štátnom konzervatóriu v  Ko-
šiciach. Po jeho ukončení som 
odišiel študovať Vysokú školu 
muzických umení v Bratislave.

• Profesionálnych tanečníkov 
je na Slovensku dosť, čiže kon-
kurencia je veľká. Čo vás odli-
šuje od obyčajného tanečníka?

- Máte pravdu. Konkurencia je 
silná, lebo na Slovensku je veľa 

dobrých tanečníkov. A čo ma od-
lišuje? Myslím si, že od ostatných 
tanečníkov sa až tak neodlišujem, 
každý chce byť najlepším. Mňa 
osobne posúvali dopredu vždy tí 
lepší, ako som ja. Chcel som sa im 
prinajmenšom vyrovnať. Tak isto 
som pracoval na tom, aby som bol 
všestranným tanečníkom a neve-
noval sa iba jednému štýlu, aj to 
ma posunulo ďalej.

• Za tanečníkom neostáva 
hmatateľný výrobok, skôr za-
necháva v publiku pocit. Je to 
pre vás práca, alebo iba hobby?

- Pre mňa je tanec prácou, ale aj 
hobby súčasne. Ja moju prácu mi-
lujem!

• V tanečných filmoch sa často 
stretávajú mladí s nevôľou ro-
dičov. Je to tak aj v  reálnom 
živote? 

- Vo filmoch je to trochu zveliče-
né. Moji rodičia vyslovili určité 
obavy, keď som im povedal, že 
chcem študovať tanec a  živiť sa 

ním. Avšak teraz mám ich plnú 
podporu a povzbudzujú ma.

• Dá sa na Slovensku tancom 
uživiť? 

- Dá, no nie je to vôbec jedno-
duché. Musíte sa stále zlepšovať 
a  ako sa hovorí „obracať sa na 
všetky strany“.

• Pre aké tanečné skupiny te-
raz tancujete? Len SĽUK? 

- V prvom rade to je SĽUK. Mám 
však aj iné tanečné aktivity na-
príklad ,,roztopašná´´ tanečná 
skupina Credance, ako by pove-
dal jej zakladateľ Lacko Cmorej 
(smiech).

• Kde všade vás už tanec za-
vial?

- Nebolo toho veľa, ale ani málo. 
Zatancoval som si napríklad 
v  Španielsku, Francúzsku, Ne-
mecku, Egypte... Pre mňa je aj 
tak najvzácnejšie naše Slovensko 
a  jeho malebné kraje, ktoré so 
SĽUK-om neustále spoznávam.

Šťastný to človek, ktorý dokázal povýšiť svoje 
hobby na prácu. Medzi takýchto šťastlivcov patrí aj 
junák z Petrovian pri Prešove. Vladimír Frištik na-
priek vyspelej dobe, v ktorej žijeme, sa každý deň 
na chvíľočku vracia do dôb prastarých materí. Do 
dôb trávnic, širokých sukien, holých „pupkov“, kap-
cov a blízkosti človeka s prírodou. Splnil si svoj sen 
a dnes tancuje pre svetoznámy SĽUK.

„Pre mňa je aj tak najvzácnejšie 
kraje,“ hovorí Vladimír Frištik

Vladimír Frištik v akcii.
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naše Slovensko a jeho malebné 
• Aká bola cesta junáka z Pet-
rovian až do SĽUK-u?

- O tom, že raz budem tancovať 
pre SĽUK som sníval už odmalič-
ka. To, že som tu, je vlastne môj 
splnený sen.

• Je náročné sa dostať medzi 
elitu? Kam môže rásť vaša ka-
riera?

- Ja by som to skôr povedal takto: 
,,Tvrdou prácou sa dá dosiahnuť 
všetko.“

• Teraz žnete úspechy. Spolu 
s  priateľkou ste sa stali hlav-
nými predstaviteľmi v klipe od 
skupiny Lavagance. Ako pre-
behla spolupráca?

- Tento skvelý napad o zobrazení 
slovenskej svadby je od Dušany 
Mazorovej a  jej tímu z The wed-
ding dream team, ktorí oslovili 
SĽUK. Zo SĽUK-u vybrali nás, ako 
svadobný pár, čo nás veľmi pote-
šilo. Spolupráca bola vynikajúca, 
či už natáčanie videa, alebo fo-
tenie. Bola to skvelá skúsenosť. 

V klipe sa použila pieseň od LA-
VAGANCE, Princess of the light. 
Chlapcom sa klip natoľko zapáčil, 
že ho prijali ako svoj druhý ofici-
álny videoklip. 

• Dokonca niektorých klip 
k Princess Of The light zmiatol 
a mysleli si, že s partnerkou ste 
sa skutočne vzali. Viete si pred-

staviť reálne tradičnú svadbu 
plnú krojov, farieb a tradícií?

- Nuž, áno veľa mojich kamará-
tov sa ma pýtalo, či som sa nao-
zaj oženil. Ja som sa len zasmial 
a povedal ,,Aj to bude“ (smiech). 
Čo sa týka našej svadby, s priateľ-
kou sme rozoberali aj túto tému. 
Chceli by sme určite spojenie fol-
klóru a moderného štýlu, podob-
ne, ako to bolo vo videu.

• Aký je svet folkloristu - ta-
nečníka?

- Svet folkloristu je veselý, pre-
tože stále stretávate nových ľudí, 
ktorí majú rovnaké záľuby ako 
vy. Zasmejeme sa, zatancujeme 
a  zaspievame si spolu. Takisto 
je to náročné ak to máte ako po-
volanie. Celé telo dostáva riadne 
zabrať.  

•  Folklór je o istom patriotiz-
me? Musí byť vôbec folkloris-
ta hrdým patriotom, alebo to 
môže robiť akýkoľvek človek?

- Určite to je aj o  istom patrio-
tizme, no nemusíte byť zary-
tý patriot, aby ste mohol robiť 
folklór. Akýkoľvek človek može 
robiť folklór, no ak máte aspoň 
dáky hudobný sluch a rytmus, je 
to ľahšie.

• Je niečo špecifické v tejto 
práci čo vás fascinuje?

- Špecifické na mojej práci je to, 
že sme ako jedna rodina. Stá-
le sme spolu a  zažívame kopec 

srandy. To, čo ma na mojej práci 
baví je to, že nech sme akokoľvek 
unavení, vyčerpaní a  všetko nás 
bolí, máme vždy úsmev na tvári, 
pretože to robíme s láskou.

• Otvoril vám ľudový tanec iné 
svety? Ktoré publikum je neo-
ceniteľné? 

- Každé publikum je iné. Mo-
mentálne sa SĽUK snaží prilákať 
aj mladších divákov, preto sa do 
svojich programov snaží zakom-
ponovať aj moderné prvky. Naj-
lepšie publikum je pre nás pub-
likum, ktoré je otvorené novým 
veciam a nápadom.

• Je nejaké vystúpenie, na kto-
ré nikdy nezabudnete? 

- Mám takých vystúpení viac, 
no naposledy ma veľmi potešilo 
predstavenie na festivale, ktorý 
sa konal v  Strážnici. Ľudia tam 
boli veľmi srdeční a  aj napriek 
dažďu, ktorý na chvíľu prerušil 
predstavenie, robili mexické vlny. 
Stala sa tam veľmi vtipná situá-
cia, keď začalo pršať, náš cimba-
lista uprostred svojho sóla zmenil 
skladbu na Prší-prší (smiech).

• Je ľudová hudba a  tanec pre 
všetkých? Kedy má najväčšiu 
hodnotu?

- Je pre všetkých a najväčšiu hod-
notu má vtedy, keď sa robí od srd-
ca.

Michaela Demková
Foto: sukromný archív



/1401096/ Predám alebo prenajmem dom 
blízko centra mesta. RK nevolať. T. č. 
0905 306 265

/1401134/ Predám 1-izbový byt na Vol-
gogradskej ulici č. 78, 3. posch. RK nevo-
lať! T. č. 0903 031 959

/1401142/ Predaj st. pozemok v Prešove, 
lokalita tzv. STARÝ SOLIVAR, rozloha 
802 m2, komplet IS (voda, kanál, elektr., 
plyn), prístup z asfalt. cesty. Cena: 52 
eur/m2 T. č. 0905 339 388

/1401149/ Ponúkam na predaj 3-izbový 
byt pri Družbe o výmere 66 m2. Okná sú 
plastové, nové bezpeč. dvere, vymenené 
rozvody vody, plynu a odpadu. Byt je 
vyregulovaný. Podlahy: drevené parkety, 
jadro umakartové, pekný výhľad bez byt. 
domu pred a za, orient. v - z. T. č. 0911 
236 022

/1401151/ Hľadáte nehnuteľnosť od vlast-
níka a nie RK? Nebaví vás už prehľadáva-
nie inzertných portálov, kde je 95 % ponúk 
od RK? Navštívte WebPortál pre vlastní-
kov nehnuteľností reality.perfectservis.
sk a vyberte si nehnuteľnosť priamo od 
vlastníka bez realitného poplatku. Chcete 
rýchlejšie predať či prenajať svoju nehnu-
teľnosť bez navyšovania ceny o realitný 
poplatok? Zverejnite svoju ponuku na 
portáli pre vlastníkov. Viac. inf. na t. č. 
0902 166 839

/1401156/ Výrobná spoločnosť  
v Prešove prijme zamestnanca obchod-
no-logistického úseku pre komunikáciu  
s poľskými partnermi. Aktívna zna-
losť poľského jazyka a ovládanie práce  
s PC nutná. Znalosť AJ vítaná. Životopis 
prosím zasielajte na mail: ruzbacky64@
gmail.com

/1401080/ Dám do nájmu garsónku s roz-
lohou 29 m2 na Vansovej ulici na sídlisku 
Sekčov v Prešove za 230 eur. T. č. 0948 
199 140

/1401123/ Prenajmem 3-izbový byt  
v širšom centre mesta Prešov. Vhodný aj 
pre študentov. RK nevolať. T. č. 0908 977 
072

/1401141/ Ponúkame do prenájmu 1-iz-
bový byt o rozlohe 40 m2 na Levočskej 
ulici, kancelárske priestory, obchodné 
priestory vhodné na kozmetický salón, 
kaderníctvo, reštauračné priestory a pi-
várne. Ďalej prijmeme čašníkov - čky, 
výčapníkov - čky. Inf. na t. č. 0905 972 
156

/1401157/ Prenajmem slnečný, zateplený, 
zariadený 2-izbový byt s balkónom na 
Ulici Matice slovenskej č. 2 v Prešove, 
pre 2 osoby, nefajčiarov. Ihneď. T. č. 0907 
123 075

/1400763/ Pre začínajúceho stavebníka 
alebo záhradkára predám drevený sklad 
(skladačka) o rozmeroch 2,40 x 4,00 m x 
2,20 m za 400 eur. T. č. 0905 74 99 45

/1401062/ Predám zrekonštruovaný 3,5-
izbový byt s balkónom s podlahovou 
plochou 75 m2 v osobnom vlastníctve na 
sídlisku Sekčov v Prešove za 55 000 eur. 
T. č. 0948 199 140
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Anna Zelinková, 84 r., 10. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Katarína Linkeschová, 76 r., 11. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Brigita Marasová, 79 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Viliam Slovák, 82 r., 14. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
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Cirkev

CIRKEVNÝ
ŽIVOT

V PREŠOVE
AUGUST

2014
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

KONKATEDRÁLA SVÄTÉHO 
MIKULÁŠA

• Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 
10:00, 11:30, 18:00
• Prac. dni: 5:45, 6:15, 
12:00 (okrem soboty), 
18:00
• 6.8.: Premenenie Pána: 

5:45, 6:15, 12:00, 18:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 5:45, 6:15, 7:00, 
8:00, 12:00, 16:00, 18:00

KOSTOL SV. JOZEFA - FRANTIŠKÁNI
• Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; 13:30 ruženec, 14:00 
pobožnosť
• Prac. dni: 8:00, 16:30; Sobota: 16:30
• 2.8.: Slávnosť Porciunkuly: 8:00, 10:00, 16:30
• 6.8.: Premenenie Pána: 8:00, 16:30
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 8:00, 16:30, 19:00

KOSTOL SV. KRÍŽA 
(KALVÁRIA)

• Nedeľa: 16:00
KOSTOL SV. DONÁTA

(CEMJATA)
• Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 17:00

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA – SALEZIÁNI
(BOTTOVA UL. 9)

• Nedeľa: 7:30,  9:00, 11:00
• Prac. dni: 19:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok, piatok)
• 6.8.: Premenenie Pána: 18:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 18:00

FARSKÝ KOSTOL KRÁĽOVNEJ POKOJA
(SÍDLISKO III)

• Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
• Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
• Sobota: 7:00, 18:00
• 6.8.: Premenenie Pána: 6:15, 6:00, 16:00, 18:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 6:15, 6:00, 16:00, 
18:00
• 24.8.: Odpustová slávnosť patrónky chrámu: 6:00, 
7:15, 8:30, 10:30 (slávnostná), 18:00

FARSKÝ KOSTOL KRISTA KRÁĽA
(SÍDLISKO SEKČOV)

• Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
• Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok), 9:00, 
18:00 (utorok, štvrtok)
• 6.8.: Premenenie Pána: 6:00, 18:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 6:00, 9:00, 16:00, 
18:00

KOSTOL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
(ŠALGOVÍK)

• Nedeľa: 9:00
• Piatok: 18:00

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
(SOLIVAR)

• Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30 
• Všedné dni: 6:30, 18:00 (11.8. – 16.8. o 18:00 sv. omše 
nebudú)
• 6.8.: Premenenie Pána: 6:30, 18:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 8:00, 18:00

KOMUNITNO - PASTORAČNÉ CENTRUM
(ŠVÁBY)

• Nedeľa: 7:30, 18:00 
• Všedné dni: utorok a piatok 6:30
• V pondelok o 17:00

• 21. – 23.8.: Stretnutie mužov (informácie v KPC)
• 21. – 23.8.: Krása ženy – duch. obnova venovaná ženám 
(informácie v KPC)

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA
(SOĽNÁ BAŇA)

• Nedeľa: 8:30, v gr. kat. o 10:00
• Všedné dni: streda a piatok 18:30
• 15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 17:30

KAPLNKA SV. RÓCHA
(SOĽNÁ BAŇA)

• 10.8.: Odpustová slávnosť: 10:30

KOSTOL SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO
(NA HRÁDKU)

• 11. – 16.8.: 18:00
• 17.8.: Odpustová slávnosť: 8:00, 10:30 (slávnostná)

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ A MÁRIA
(NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ)

• Nedeľa: 8:00, 10:30
• 15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 18:00

EXERCIČNÝ DOM SV. IGNÁCA
(POD KALVÁRIOU)

• Nedeľa: 6:30, 11:00, 17:00
• Všedné dni: 6:30, 17:00
• 6.8.: Premenenie Pána: 6:30, 17:00
• 15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 17:00

Duchovné obnovy a cvičenia:
• 4. – 8.8.: Mystika všedných dní (P. Puss SJ)
• 4. – 10.8.: Napiť sa živej vody (P. Gočala SJ)
• 7. – 10.8.: Boh ku mne hovorí... (P. Kovaľ SJ)
• 11. – 17.8.:  Môj život sa má stávať magnifikatom (P. 
Majerčák SJ)
• 14. – 17.8.:  Túžba po modlitbe (diakon Mudroň SJ)
• 18. – 22.8.: Mystika všedných dní (P. Puss SJ)

• Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 
16:00, ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného 
termínu.
• Prihlášky: od 7:30 do 17:00 h na tel.: 051/7460511, 
0948/892 929; písomne: Exercičný dom sv. Ignáca, Pod 
Kalváriou 81, 080 01 Prešov

KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
(POLIKLINIKA, SÍDLISKO SEKČOV)

• Pondelok až piatok: 15:00 korunka k Božiemu milosr-
denstvu
• Každý 1. piatok od 9:00 do 15:30 je poklona pred Najsvä-
tejšou Eucharistiou
• Kaplnka je otvorená k adorácii denne od 9:00 do 15:30

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. JÁNA 
KRSTITEĽA

• Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 
8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45 (sl.),
18:00 (csl.); utiereň 7:00, večie-
reň 17:00
• Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 
16:30 (csl./sl.)
• Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večie-
reň), 18:00 (sl.)
• Sviatok počas všedných dní: 
5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00
• 6.8.: Premenenie Pána: 5:45 

(csl.), 7:00 (sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
• 15.8.: Zosnutie presvätej Bohorodičky: 5:45 (csl.), 
7:00 (sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
• 29.8.: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa: 5:45 (csl.), 7:00 
(sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)

FARSKÝ CHRÁM POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
(SÍDLISKO SEKČOV, V STREDISKU OPÁL)

• Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.); utiereň 7:00, 15:00 večiereň
• Všedné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); utorok 
18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štvrtok 7:30 
(csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním;  pia-
tok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
• Sobota: 7:30 (sl.)
• 6.8.: Premenenie Pána: 8:00, 18:00
• 15.8.: Zosnutie presvätej Bohorodičky: 8:00, 18:00
• 29.8.: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa: 8:00, 18:00

FARSKÝ CHRÁM BLAŽENÉHO HIEROMUČENÍKA
PAVLA PETRA GOJDIČA

(SÍDLISKO III)
• Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň 17:00 (sl.)
• Adorácia: každú nedeľu od 19:00 – 20:00
• Všedné dni: 6:30, 18:00
• 6.8.: Premenenie Pána: 6:30, 18:00
• 15.8.: Zosnutie presvätej Bohorodičky: 6:30, 18:00
• 29.8.: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa: 8:00, 10:00

KAPLNKA SV. MAKRÍNY
(MONASTYR SESTIER BAZILIÁNOK, NARCISOVÁ UL. Č. 1)

• Sväté liturgie v nedeľu: 8:00; utiereň 7:00, večiereň 
17:30
• Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: utiereň 5:45, sv. 
liturgie 6:15, večiereň 17:30
• Streda: večiereň 17:30, sv. liturgia 18:00
• Sobota: utiereň 7:00, sv. liturgia 7:30; večiereň 
17:00

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. 
ALEXANDRA NEVSKÉHO

• Nedeľa: 6:15 utreňa, 
7:30 a 9:30 sv. liturgia, 
15:00 večerňa
• Všedné dni: 6:30 sv. 
liturgia, 18:00 večerňa
• Sviatok: 6:30 utreňa, 
7:45 sv. liturgia, 18:00 
večerňa

EVANJELICKÁ CIRKEV A.V.
CHRÁM SVÄTEJ TROJICE

• Nedeľa: sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú a poslednú 
nedeľu aj 11:00; detské služby Božie o 9:00 na fare
• Štvrtok: sl. Božie o 18:00

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
• Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: Sl. Božie o 11:00 
v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
(ŠTEFÁNIKOVA ULICA 12)

• Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie
11:00 bohoslužba

CIRKEV BRATSKÁ
(SLOVENSKÁ ULICA 34)

• Nedeľa: 10:00 bohoslužba
• Streda: 18:00 biblická hodina

Zmena programu vyhradená
Pripravil: Tomáš Majerník 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PRAVOSLÁVNA CIRKEV
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Baran 21.3. - 20.4. 
Pocit šťastia a pohody pramení 

z hĺbky vašej duše. Môže to byť spo-
jené s lepším pracovným zaradením 
alebo zmenou náplne práce, ktorá vás 
uspokojuje.

Býk 21.4. - 21.5. 
Pri pozornom sledovaní situ-

ácie zisťujete, že sa nezaobídete bez 
toho, aby ste vykonali isté zmeny. 
Skôr, ako čosi podniknete, nechajte si 
urobiť rozpočet, aby ste nepreplácali.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Opätovne sa vynorí otázka, pre-

čo robíte to, čo robíte. Pravdepodob-
ne nebudete môcť dať na to jasnú od-
poveď. Nakoniec, máte dostatok sily 
na to, aby ste si svoje obhájili.

Rak 22.6. - 22.7. 
Dnes by ste mali venovať čas 

drobnej, ale potrebnej práci. Nie je 
toho málo, čo by ste mali dať do po-
riadku. Nemusíte sa ponáhľať, dôleži-
té je, aby ste odviedli precíznu prácu.

Lev 23.7. - 23.8. 
Ak dobre nerozumiete, čo od vás 

chcú, nechajte si to ešte raz vysvetliť. 
Vyhnete sa tak zbytočným nedorozu-
meniam. Pokiaľ sa vás niečo priamo 
netýka, nesnažte sa do toho zasaho-
vať.

Panna 24.8. - 23.9. 
Opäť sa dostaví úspech, ale obja-

via sa aj kritické pripomienky. Pozor-
ne ich počúvajte, niekto vám tak po-
núkne návod, ako sa vyhnúť chybám.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Deň bude žičiť duševnej práci. 

Dostanete vynikajúcu inšpiráciu a za-
ujímavé nápady. Na realizáciu potre-
bujete pokoj v uzavretom prostredí, 
inak z toho nebude asi nič.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Ani v príjemnej spoločnosti 

by ste nemali zabúdať na povinnosti. 
Vaši známi sa na vás spoliehajú. Ve-
čer vás čaká udalosť, ktorá vás poteší.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Máte úspech a tým priťahujete 

ľudí v svojom okolí. Sledujte, či medzi 
vašimi priaznivcami nie sú ľudia, kto-
rí by sa radi na vás priživili. Nesadni-
te im na lep.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Nepreberajte na seba záväzky 

a priveľa práce, ani keby vám za to 
niekto sľuboval hory-doly. Vaša vyťa-
ženosť je na hrane a všetko navyše by 
už išlo iba na úkor kvality. 

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Dnes vyvoláte záujem a niekto 

ocení váš vzhľad. S plnením povin-
ností sa vám bude menej dariť, zdá 
sa, že ste zbytočne pasívny. Pomôže 
priateľ.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Rutina a skúsenosti sa dnes 

ukážu nanič. Pokúsite sa pozrieť na 
problematiku novým, netradičným 
pohľadom. 

06.10 Da vinci - svet zázrakov 06.45 Euro-
minúty 08.00 Magnum 08.50 Magnum 09.45 
Hlavne nezáväzne 10.10 Drsná Planina 12.10 
Už dosť, šéfe! 13.05 Da vinci - svet zázrakov 
13.50 C.S.I. Kriminálka New York 14.35 Ako 
som spoznal vašu mamu 15.00 Riskni to! 
16.00 Ninja Factor 16.25 Ninja Factor 16.50 
Profesionáli 17.45 Prvé oddelenie 18.05 C.S.I. 
Kriminálka Las Vegas 19.00 Simpsonovci 
19.30 Simpsonovci 20.00 Kutyil s.r.o. 20.45 
C.S.I. Kriminálka Las Vegas 21.40 C.S.I. Kri-
minálka New York 22.35 Homeland - Zradca 
23.40 Homeland - Zradca 00.40 Bozk pred 
smrťou 02.15 Magnum 03.00 Magnum  03.50 
Sladký život Playmate II  

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Sprá-
vy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy 
11.00 Správy 11.30 Cestovanie za golfom. 
Portugalsko, Penha Longa 12.00 Žurnál 12.30 
Ekonomika 12.45 Spektrum 13.00 Správy 
13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport 14.00 
Správy 14.30 13. komnata Karola Poláka 15.00 
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika a šport 
16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 Šport 
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 18.20 
Tajomstvá vedy 18.30 Hlavné správy 19.05 
Správy 19.30 Ekonomika 20.00 Portrét Marti-
na Malachovského 20.30 Správy 20.45 Peňa-
ženka 21.00 24 hodín vo svete 21.30 Showbiz 
22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.30 
Bez dresu s Dušanom Gabánim 00.30 Žurnál  

06.20 Walker, Texas Ranger 07.30 Alf 08.00 
M * A * S * H 08.30 M * A * S * H 09.20 Cesty 
domov 10.35 To je vražda, napísala 11.35 Wal-
ker, Texas Ranger 12.35 Julie Lescautová 14.20 
Wolffov revír 15.15 Siska 16.30 Komisár Rex 
17.30 Popoludňajší správy 18.00 Prestretý! 
18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 
19.40 Divácke správy 19.55 VIP správy 20.15 
Križovatky života 21.25 TOP STAR magazín 
22.25 Obchoďák 23.45 Pípšoubazar 00.50 
Vraždy v Kitzbüheli 01.40 Siska 

05.59 Raňajky s Novou 09.00 Novashopping 
09.20 Poisťovňa šťastia 10.25 Flynn Carsen. 
Kliatba Judášovho kalicha 12.10 Tescoma 
s chuťou 12.25 FBI. Pripady Sue Thomaso-
vej 13.25 Bez stopy 14.20 Zákon a poriadok. 
Zločinné úmysly 15.15 Ordinácia v ružovej 
záhrade 16.30 Krok za krokom 17.00 Popo-
ludňajšie Televízne noviny 17.35 Krčma 18.10 
Poisťovňa šťastia 19.30 Televízne noviny 
20.20 Kriminálka Anděl 21.25 Mentalista 
22.20 Kriminálka Miami 23.15 Zákon a poria-
dok. Útvar pre zvláštne obete 00.05 Kriminál-
ka Las Vegas

da o pavúčom mužovi 21.00 Nemysli na to 
22.45 A predsa sa točí 23.20 České milovanie 
23.50 Správy RTVS 00.40 Počasie  

06.00 Teleráno 08.45 Druhý dych 09.40 Kob-
ra 11 10.35 Kobra 11 11.30 Upírske denníky 
12.20 Psych, s. r. o.  13.15 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad 14.10 Mentalista 15.10 Teória 
veľkého tresku 15.35 Dva a pol chlapa 16.00 
Myšlienky vraha 17.00 Prvé televízne noviny 
17.25 Reflex 18.00 Rodinné prípady 19.00 Te-
levízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 
Počasie 20.30 Marmaduk 22.10 Sekerovci 
22.45 Naši ma zabijú! 23.40 Dva a pol chlapa 
00.10 Teória veľkého tresku 00.35 Myšlienky 
vraha 01.25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
02.05 Mentalista 02.45 Kobra 11  

06.25 Mladí, krásni, skazení 07.10 Medzi lás-
kou a nenávisťou 08.20 Sudkyňa Hatchettová 
08.45 Veštiareň 09.45 Doňa Barbara 10.50 
Doňa Barbara 12.00 Inga Lindströmová. Zra-
da a láska 14.10 Nezvestná 15.10 Čarodejnice 
16.05 Druhý dych 17.05 Ženy z rodu Gilmo-
rovcov 18.00 Priatelia  18.30 Kým nás smrť 
nerozdelí 19.00 Bez servítky 20.00 Smotánka 
20.30 Oddelenie závažných zločinov 21.30 
Fatmagul 22.40 Fatmagul 23.50 Ezel 00.45 
Ezel 01.40 Priatelia 02.00 Kým nás smrť ne-
rozdelí 02.25 Adela show 03.00 Bez servítky 
03.50 Zakázaná vášeň  

06.45 Akčná výhra 08.35 Walker, texaský 
ranger 09.20 Ženatý so záväzkami 10.50 Cra-
zy TV 11.35 Aj múdry schybí 13.05 JPP. Jožo 
Pročko pokúša 13.40 Chrisa nemá nikto rád 
14.05 Ninja Korytnačky 15.00 Jack Hunter a 
Stratený poklad Ugaritu 16.55 Kobra 11 17.55 
Walker, texaský ranger 18.50 Chrisa nemá 
nikto rád 19.15 Teória veľkého tresku  19.45 
Dva a pol chlapa 20.15 Hora smrti 22.00 Zá-
van smrti 23.55 Spartakus. Pomsta 00.50 Sexy 
výhra 02.20 Športové noviny 02.30 Crazy TV 
03.15 Závan smrti  

06.45 Dobré ráno 08.45 Simpsonovci 09.10 
Profesionáli 10.10 Súdna sieň 11.10 Súdna 
sieň 12.00 Noviny o 12.00 13.00 Baywatch 
- Pobrežná hliadka 14.00 Panelák 15.00 Ná-
kupné maniačky 16.00 Geissenovci - Ťažký 
život milionárov 17.00 Noviny o 17.00 17.55 
Súdna sieň 19.00 Krimi 19.30 Veľké noviny TV 
JOJ 20.15 Šport 20.25 Najlepšie počasie 20.30 
Rodinka úžasných 21.30 Rodinka úžasných 
22.30 Dracula 23.30 Črepiny 00.20 C.S.I.. Kri-
minálka Las Vegas 01.20 C.S.I.. Kriminálka 
New York 02.10 Dracula 02.55 Črepiny 03.25 
Súdna sieň 04.00 Rodinka úžasných  

06.40 Doktorka Quinnová 07.25 Nash Bridges 
08.10 Správy RTVS 09.00 Góly - body - sekun-
dy 09.20 Rosemary a Thymeová 10.15 Pokla-
dy sveta 10.30 Poklady sveta 10.50 Duel 11.15 
5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.15 Maigret 
13.55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 
14.30 Hurá do záhrady 14.55 Prefíkaná banda 
16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta 16.35 
Poklady sveta 16.55 NAJ dedinka Sloven-
ska 17.50 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Správy 
RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Po-
časie 20.20 Milý Frankie 22.00 Sindibád 22.45 
Sindibád 23.30 Prefíkaná banda 00.25 Nash 
Bridges 01.10 Sindibád 01.55 Sindibád 02.35 
Maigret  

07.20 Správy v slovenskom posunkovom ja-
zyku 07.30 Od východu na východ 08.00 Živá 
panoráma 08.30 Dom plný zvieratiek  08.55 
Trpaslíci 09.00 Hurvínkov rok 09.10 Afganis-
tan, po stopách peňazí 10.10 Poltón 10.40 
Štefan Krčméry 11.05 Karol Kuzmány 11.45 
Živá panoráma 12.20 Siesta 12.50 Útek zo 
zlatej krajiny 13.45 Zábavný televízny archív 
1997 14.45 Dobrofest-Trnava 2002 15.25 Pro-
fesionál 15.40 Odpískané 16.10 Od východu 
na východ 16.40 Alžbetin dvor 18.05 Stráž-
covia prírody 18.35 Správy - Hírek 18.45 Ve-
černíček 18.50 Trsteniarik a jeho rybník 18.55 
Trpaslíci 19.00 Veselá farma 19.10 Včielka 
Maja 19.30 Môj dom 19.40 Bambuľkine dob-
rodružstvá 19.55 Správy v slovenskom po-
sunkovom jazyku 20.05 Alain Robert. Legen-

VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX PRE-
ŠOV: 22 JUMP STREET - České titulky, 
USA, 2014, akčný, komédia, 102 min., MP 
12 o 18.40 h

KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. JÁN MÁ-
RIA VIANNEY, KŇAZ 

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVAJOJ

DAJTO
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Nedal súhlas
Poškodený v žiadnom prípade nespochybňoval 
potrebu ubytovania spojeneckých nemeckých 
vojakov na Cemjate. Dokonca pripustil, že ak 
by bol o to oficiálne požiadaný, odovzdal by im 
dobrovoľne kľúče od svojej vily. Na nič podobné 
však súhlas nedal. Preto na základe vzniknutej 
škody a skutočnosti, že mesto vlastnilo a spra-
vovalo túto rekreačnú oblasť a malo na starosti 
aj ubytovanie nemeckých vojakov, usiloval sa 
práve z mestskej pokladnice získať náhradu za 
škody, ktoré mu na objekte a  zariadení vznik-
li. Vyčíslil ich na nezanedbateľných 6000 Ks, 
pričom vo svojej písomnej žiadosti nezabudol 
niekoľkokrát zopakovať, že pôvodne „...vila bola 
zamknuta s kľučami a s klatkami.“

Vymáhal škodu od mesta
Celý problém sa však ukázal podstatne kom-
plikovanejším, ako sa spočiatku zdalo. Nebolo 
totiž možné jednoznačne dokázať, kto vlastne 
vzniknutú škodu spôsobil. O  spravidla korekt-
nom správaní nemeckých vojakov na spojenec-
kých územiach sa vo všeobecnosti vedelo. Na-
vyše samotný poškodený priznával, že až nie-
koľko dní po odchode nemeckých vojakov bol 
upozornený susedou, aby prišiel, že: „...všetko 
je pootvirano a zariadenie ľudze rozebiraju.“ Keď 
v  sprievode miestneho horára pána Konkoľa 
prišiel do svojej vily zistil, že naozaj boli všetky 
dvere pootvárané a  zariadenie sčasti rozkrad-
nuté, sčasti rozbité a  spálené. Keďže však mal 
informáciu, že to mesto prostredníctvom svoj-

ho úradníka dalo objekt k  dispozícii vojakom, 
rozhodol sa škodu vymáhať práve od mestského 
úradu.  

Do vily vošli násilím
Mestský úrad sa, samozrejme, voči celej záleži-
tosti dôrazne hradil. Nikto z jeho úradníkov sa 
k zodpovednosti za túto záležitosť nehlásil a ani 
výsledné policajné vyšetrovanie nevnieslo do 
celej záležitosti viac svetla. Policajné oddelenie 
mesta Prešov síce zistilo, že nemeckí vojaci boli 
v  tomto konkrétnom prípade na Cemjate iba 
dva dni. Ich ubytovanie vyriešili kompetentní 
tak, že im vydali kľúče od vily bývalého staros-
tu dr. Duchoňa. Iné kľúče ani objekty im nikto 
oficiálne nepridelil. Do vily V. Wolosynovitsa sa 
teda dostali násilným spôsobom. Či však spá-
chali aj uvedené škody, to vyšetrovaním nebolo 
možné zistiť. Navyše neexistoval v rámci mest-
ských dokumentov písomný záznam, ktorý by 
oficiálne niektoré z  objektov nemeckým voja-
kom pridelil. 

Konečné rozhodnutie
Celú záležitosť museli, vzhľadom na jej citlivosť 
tesne po vypuknutí druhej svetovej vojny, riešiť 
nadriadené župné orgány. Ich úradníci zistili 
niektoré ďalšie nezrovnalosti. Napríklad pod-
ľa predbežného rozhodnutia mala byť nemec-
kým vojakom zapožičaná nie Duchoňova vila, 
ale vila Kláry Fričovej. V  konečnom dôsledku 
však tiež žiadosť o  odškodnenie v  plnom roz-
sahu zamietli, rovnako ako predtým Mestský 

úrad. A i keď sa V. Wolosynovits usiloval dovolať 
spravodlivosti prostredníctvom zaprotokolo-
vaných výpovedí viacerých miestnych sved-
kov, potvrdzujúcich však predovšetkým rozsah 
vzniknutých škôd, nakoniec neuspel. Po viac 
ako pol roka trvajúcom dokazovaní, odvoláva-
ní a jednaniach, bolo vydané konečné rozhod-
nutie. To zamietlo všetky nároky poškodeného 
nielen voči mestu, ale i voči nemeckej armáde. 
Odôvodnenie poskytnuté zo strany mestského 
úradu bolo vcelku originálne. Podľa neho sa to-
tiž Cemjata nachádzala v  katastrálnom území 
Malého Šariša a mesto Prešov spravovalo iba 
objekty kúpeľov. Nemohlo preto niesť zodpo-
vednosť za vzniknuté škody. Navyše, keďže ich 
páchateľ bol neznámy, mestský úrad ani nemo-
hol k žiadnym náhradám pristúpiť.  

Koniec leta a začiatok vojny
Škody, ktoré V. Wolosynovits začiatkom sep-
tembra 1939 utrpel na svojej vile na Cemjate, 
sa, žiaľ, v istom slova zmysle stali prvými, ktoré 
Prešov utrpel počas druhej svetovej vojny. Tá sa 
vypuknutím vojny medzi Nemeckom a Poľskom 
začala iba o  jeden deň skôr, ako prišli nemec-
kí vojaci na Cemjatu. Ani neskôr sa nepodarilo 
zistiť, kto škodu vlastne spáchal. V  konečnom 
dôsledku však bola výsledkom nesprávneho 
a odsúdeniahodného ľudského konania, rovna-
ko ako vojna, ktorej oficiálne začiatok pozna-
menal koniec leta 1939. 

Patrik Derfiňák
Ilustračné foto: www

Takýto razantný postoj zaujali 
mestskí úradníci, keď sa im v záve-
re leta 1939 prišiel sťažovať  oby-
vateľ Prešova Viktor Wolosynovits. 
Žiadal totiž o náhradu značnej 
škody, ktorú mu na jeho cemjatskej 
vile údajne spôsobili nemeckí voja-
ci. Ako neskôr uviedol: „...dňa  
2. septembra 1939 sa do tejto vily 
nasťahovali nemecke oddiely a po-
tom nemecke vojsko. Jak ja som to 
počul, som višol do Cemjati, kde mi 
nemecke vojaci odpovedali, že mi 
sme museli nasilne viesť, nakoľko tú 
vilu nám dal k dispozícii jeden pan 
mestsky uradnik.“

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

Páchateľ neznámy, škodu 
neuhradíme... 

Pondelok 4. augusta 2014
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Kto by na Slovensku ne-
poznal legendárny brit-
ský seriál Dempsey a Ma-
kepeaceová. Jeho hlavní 
predstavitelia sú nám dô-
verne známi aj po rokoch. 
Michael Brandon (69)  
wa Glynis Barber (58) 
sa do seba zamilovali a 
v novembri 1989 svoju 
lásku spečatili sobášom. 
Tento rok oslávia dvad-
siate piate, a teda strie-
borné výročie manžel-
stva. Hoci od nakrúcania 
seriálu prešlo tridsať ro-
kov, pôsobia mladistvo a 
šťastne. Manželia strie-
davo žijú v Londýne a 
Los Angeles. Majú spolu 
jedno dieťa, syna Alexan-
dera Maxa Brandona. 

Dojímavé video si pozrelo na 
internete viac ako šesť milió-
nov ľudí. Na ulici v nemeckom 
Berlíne sedí bezdomovec. Bez-
duchý pohľad a zúfalstvo sa dá 
čítať z jeho tváre. Odrazu sa pri 
ňom pristaví mladík a prosí ho, 
či by mu muž nepožičal vedro. 
Je prekvapený, no vedro požičia. 
Študent si na ulici sadne tesne 
vedľa neho a na požičané 
biele vedro začne bubno-
vať. Po chvíli prichádza  
k mladíkovi kamarát, 
ktorý sa tiež usadí vedľa 
muža bez domova. Pridá 
sa k bubnujúcemu pria-
teľovi, začne hrať na gi-
tare a spievať. Ku chlap-
com prichádza dievčina  
a pripojí sa k dvojici. Trio 
milých študentov položí 

Dempsey a Makepeaceová 
aj po 25 rokoch stále spolu

pred seba klobúk, do ktorého 
hádžu pristavení ľudia penia-
ze. Všetko sleduje prekvapený 
bezdomovec, ktorý nechápe, 
čo sa deje. Keď kamaráti skon-
čia, vyzbierané peniaze darujú 
bezdomovcovi a s príjemným 
pocitom, že mu pomohli, od-
chádzajú...

Jeden z najemotívnejších 
činov roka
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Harry Potter manipuluje 
detské mysle

Vedci odhalili, ako vplýva úspech 
knižnej a filmovej série Harryho 
Pottera na jeho fanúšikov. Pod-
ľa odborného magazínu Žurnál 
aplikovanej sociálnej psycholó-
gie čítaním príbehov čarodej-
níckeho učňa sa zmenilo vní-
manie mladých ľudí. Omnoho 
pozitívnejšie sa stavajú najmä  
k stigmatizovaným skupinám, 
ako sú prisťahovalci, homose-
xuáli či utečenci. Prvej sa zú-
častnilo 34 piatakov z Talianska, 
ktorí boli sledovaní po dobu šesť 
týždňov. Na začiatku vypĺňali 
dotazník, ktorý sa týkal imigran-
tov. Potom ich výskumníci 
rozdelili na dve skupiny, 
pričom jedna z nich bola 
kontrolná a druhá čítala 
vybrané pasáže z pútavého 
príbehu o hrdinstvách mla-
dého Harryho. Ako sa uká-
zalo, táto skupina po tes-
tovaní ukázala „zlepšenie 

postojov voči imigrantom“ v prí-
pade, že sa identifikovali s hlav-
nou postavou. Ďalší pokus robili 
Taliani so 117 stredoškolákmi. 
Zo záverov vyplynulo, že všetci, 
ktorí sa emocionálne naviazali na 
postavu Harryho, pozitívnejšie 
vnímali predstaviteľov LGBT, čiže 
homosexuálov. Tretí výskum skú-
mal vysokoškolských študentov  
z Británie. V tejto skupine sa 
predchádzajúce výsledky nepo-
tvrdili, ale tí, ktorí sa menej sto-
tožňovali so zápornou postavou 
Voldemortom, ukázali „zlepšenie 
postojov voči utečencom“. 

Švédska akadémia vied zaradí do 
nového vydania slovníka švédčiny 
pohlavne neutrálne osobné záme-
no. Okrem mužského zámena han 
(on) a ženského zámena hon (ona) 
budú môcť Švédi používať aj záme-
no hen (ono) v prípadoch, keď po-
hlavie dotyčnej osoby nie je známe.

Podľa odborníkov je to slovo, kto-
ré sa bežne používa a plní svoju 
funkciu. Nie všetci Švédi sú však 
neutrálnym pohlavím nadšení. 
V roku 2012 internetový 
prieskum verejnej mien-
ky ukázal, že 96 percent 
opýtaných neutrálne 
zámeno hen nepoužíva. 
Niektorí sa priznali, že 
ho nikdy nepočuli. Výraz 
hen vytvorili jazykoved-
ci v 60. rokoch minulého 
storočia. V roku 2000 sa 

objavilo znovu. Chopila sa ho 
malá komunita Švédov s od-
lišnou sexuálnou orientáciou.  
V roku 2012 oživilo diskusiu vy-
danie detskej knihy Kivi a obrov-
ský pes, v ktorom autor Jesper 
Lundqvist výlučne používa zá-
meno hen, ktoré nahradilo výra-
zy han a hon. Výraz hen používa 
vo svojom straníckom programe 
z roku 2012 strana Zelených, kto-
rá je tretím najväčším politickým 
zoskupením v krajine.

Ani ona, ani on
Švédi majú zámeno pre neurčité pohlavie


