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Mesto zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2015
Pripomienky môžete podať aj vy
(pv) - Mesto Prešov na svoje webovej stránke zve-
rejnilo návrh rozpočtu mesta na rok 2015. Prešov-
čania majú pätnásť dní na to, aby si ho preštudovali 
a podali prípadné pripomienky. Tie by potom malo 
zohľadniť zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. 
Ak rozpočet nebude schválený do 31. decembra 
2014, mesto od 1. januára 2015 čaká rozpočtové 
provizórium.

Návrh rozpočtu pripravilo doslu-
hujúce vedenie mesta. Navrhova-
ný rozpočet je postavený ako vy-
rovnaný s výdavkami a príjmami 
61 milióna eur. Pre porovnanie 
aká bola skutočnosť v  predchá-
dzajúcich troch rokoch? V  roku 
2012 to bolo 54 miliónov eur, 2013 
rovnako 54 miliónov. Aj keď na za-
čiatku roka 2014 bolo schválených 
58 miliónov, výsledná suma pred-
stavovala 66 miliónov.

Bez mimoriadnych príjmov, 
viac na mzdy

Rozpočet na rok 2015 predpokladá 
prepad v kapitálových príjmoch  
v objeme 7 miliónov eur opro-
ti roku 2014. Je to logické, keďže 
sa neočakáva žiadny mimoriad-
ny prijem, ako tomu bolo v roku 

2014, keď mesto predalo pozemky 
Národnej diaľničnej spoločnosti.

V navrhovanom rozpočte sa pred-
pokladá 5 miliónové navýšenie 
výdavkov na projekty z Európskej 
únie. Ráta sa s rekonštrukciou za-
riadenia pre seniorov na Veselej 
ulici - 2,2 milióna eur, elektroni-
záciou služieb OPIS - 2,2 milióna 
eur, rekonštrukciou a dostavbou 
ZUŠ na Štefánikovej ul. 14 - 1,7 
milióna eur. Patrí tu aj intenzifi-
kácia služieb separovaného zberu 
odpadu (gestor TSMP) - 0,5 milió-
na.

Počíta sa aj s nárastom mzdových 
výdavkov úradu o približne 10 
percent a nárastom  výdavkov na 
mestskú políciu z 1,7 milióna  na 
1,9 milióna, 

„Zaujímavosťou je, že z účtov-
ného okruhu mesta Prešov vy-
padlo hospodárenie mestskej 
firmy Prešov Real. Budúcoroč-
né príjmy tejto spoločnosti sa 
použijú na splácanie revita-
lizácie nákupného strediska 
Centrum, rekonštrukciu zdra-
votníckeho zariadenia Šváby 
a na rekonštrukciu nákupné-
ho strediska Centrál,“ dodáva 
poslanec Richard Drutarovský.

Nášľapné míny

Investičné projekty poklesnú zo 
4,9 milióna eur v tomto roku na 
0,6 milióna eur.  Prakticky to zna-
mená koniec investičnej výstavbe 
v meste, dostatok prostriedkov 
nebude ani na doterajší spôsob 
riešenia problémov mesta cez 
„havarijne stavy“.

Takisto za povšimnutie stojí fakt, 
že v rozpočte nie je žiadna rezer-
va na neuhradené záväzky z roku 
2014. Už niekoľko rokov mesto ne-
dokázalo splácať faktúry do konca 
roka a práve  absencia tejto polož-
ky môže predstavovať problém. 
Nie je totiž zrejmé, koľko objedná-
vok ešte do konca roka vystaví od-
chádzajúce vedenie mesta a koľko 
nesplatených faktúr existuje.

„Z predaja mestských nehnu-
teľností sa predpokladá vyše 
1,6 milióna eur. Takéto ambi-
ciózne plány mal úrad doteraz 
vždy, koncoročná realita sa po-
hybovala napokon každý rok  
v niekoľko stotisícových su-
mách, teda omnoho nižšie. Je to 
ďalšia nášľapná mína,“ vysvetľu-
je Richard Drutarovský.

Ročne treba zaplatiť bankám oko-
lo 2,7 mil. eur. V roku 2018 čaká 
mesto výrazne vyššia splátka 4,8 
mil. eur. Myšlienka na umorenie 
tohto dlhu by vzhľadom na jej veľ-
kosť mala byť plánovaná už poč-
núc rozpočtom roku 2015, no nie 
je to tak.

Úpadok a reštrikcie

„Rozpočet na rok 2015 je nasta-
vený úpadkovo a veľmi reštrik-
tívne oproti roku 2015. Výnim-
kou je nárast prostriedkov na 
mzdy. Okrem štyroch eurofon-
dových investícií rozpočet ne-
predpokladá prakticky žiadnu 
investičnú výstavbu v meste, 
skôr stagnáciu a ani neobsahu-
je nevyhnutnú obnovu. Nutnosť 
splácania dlhu neumožňuje 
mestu nadýchnuť sa. Zásadný 
pokles objemu prostriedkov na 
verejnoprospešné činnosti bude 
znamenať ťažkosti v zabezpeče-
ní čistoty a ak bude nepriazni-
vá zima, tak nebude veľmi čoho 
dať do poriadku cesty a chodní-
ky,“ ponúka svoj  názor na návrh 
rozpočtu Richard Drutarovský.

Súčasne dodáva, že vzhľadom 
na to, že neexistujú nové orgány 
mesta (finančná komisia, mestská 
rada), je veľmi pravdepodobné, že 
do konca roka buď nebude schvále-
ný rozpočet mesta a mesto upadne 
do rozpočtového provizória alebo 
zastupiteľstvo formálne schváli 
takto postavený rozpočet po ne-
jakých kozmetických korekciách.  
V tom prípade bude vedenie mesta 
počas celého roka 2015 čeliť nut-
nosti krízového riadenia.

„Zatiaľ nie je známe ani odbor-
né stanovisko hlavného kontro-
lóra mesta k návrhu rozpočtu. 
Vypracovať takéto odborne sta-
novisko je povinnosťou hlavné-
ho kontrolóra podľa § 18f ods. 
1 písm. c) zákona o  obecnom 
zriadení,“ pridáva ďalší argument 
poslanec Richard Drutarovský.
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Poznáme výhercu z minulého týždňa
Je ním Gabriela Kačmariková, Suvorovova 12/A, Prešov - Solivar. Kontaktujte, prosím, redakciu. Srdečne blahoželáme. 

Je to všeobecne známe: 
Najchudobnejší zostáva Prešovský kraj
(pv) - Na včerajšom diskusnom fóre Hospodárskych novín HNclub v Ko-
šiciach sa hovorilo aj o tom, prečo je východ Slovenska najchudobnejší.  
Je totiž všeobecne známe, že  za priemerom Slovenska zaostávame.

Téma včerajšieho diskusného fóra bola teda o 
možnostiach podnikania v regióne východné-
ho Slovenska. Ako uviedol riaditeľ pre stredné 
podnikanie UniCredit Bank František Dole-
žal, štruktúra ekonomiky regiónu Košíc sa zo 
všetkých regiónov Slovenska relatívne najviac 
podobá priemeru Slovenska. Ekonomický rast 
v regióne však za priemerom Slovenska dlho-
dobo zaostáva „Ak sa pozrieme na dôvody, 
nájdeme ich najmä v sektore služieb. Oproti 
priemeru Slovenska zaznamenali v kraji po-
malší rast najmä sektory obchodu, financií 
a verejných služieb. V období po kríze však 
ekonomika kraja doplatila aj na výrazný 
pokles stavebníctva a priemyslu regiónu. 
Aj napriek tomuto krízovému poklesu bol 
však práve priemysel jedným z odvetví, 
ktoré ťahali ekonomiku Košického kraja 
smerom nahor,“ vysvetlil.

Najchudobnejší zostáva Prešovský kraj

Najchudobnejším regiónom Slovenska je dl-
hodobo Prešovský kraj, ktorý dosahuje len 58 
percent priemeru Slovenska. „Nevyhovujú-
ca infraštruktúra a geografická poloha na 
okraji EÚ sa prejavujú v nedostatku zahra-
ničných investícii prúdiacich do regiónu 
Prešova. Toto nedokáže kompenzovať ani 
benefit v podobe lacnej pracovnej sily,“ do-
dal Doležal.

Čo hovoria čísla? Regióny východného Sloven-
ska patria medzi najchudobnejšie na Sloven-
sku,   Prešovský kraj je úplne  najchudobnejší. 
Nízka mzda, dokonca najnižšia na Slovensku, 

je v Bardejove. Veľa ľudí pracuje na východe za 
minimálnu mzdu. Priemerná mzda v okresoch 
východného Slovenska zaostáva za priemerom 
Slovenska. Najvyššiu priemernú mzdu vykazu-
jú okresy s väčšími mestami – Košice, Prešov, 
Poprad, kde mzdy smerom nahor pravdepo-
dobne tlačí aj blízkosť Košíc. Produktivita práce  
v Prešovskom regióne je najnižšia na Sloven-
sku. To sa premieta aj do nízkych platov. Je tu 
aj zaostávanie v zahraničných investíciách, ide 
najmä región Prešova.

Dlhodobý problém východného Slovenska je 
vysoká nezamestnanosť. Až sedem okresov 

vykazuje nezamestnanosť nad 20 percent. Naj-
vyššia je v Kežmarku (25 %)  a Rožňave (23 %).

Je tu markantný odlev zamestnancov za prácou 
do iných regiónov/štátov. Evidentný je aj prob-
lém s  kvalifikovanou pracovnou silou v  nie-
ktorých profesiách napriek vysokej nezamest-
nanosti,   čo súvisí aj s odlevom kvalifikovanej 
pracovnej sily.

Diskutujúci sa obšírne zaoberali aj problémom 
nedostatočnej prípravy absolventov stredných 
a vysokých škôl pre potreby zamestnávateľov. 
Cestu pre oživenie zamestnanosti na východ-
nom Slovensku vidia najmä v systémových 
zmenách, ktoré by obsiahli skvalitnenie infraš-
truktúry, zmysluplnejšie investičné stimuly, 
skrátenie zdĺhavého procesu vybavovania po-
volení pre investorov a tiež skvalitnenie prípra-
vy pracovnej sily.
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Bojovať proti násiliu na ženách sa dá!
Len sa nesmieme tváriť, že to nie je náš problém...

(md) - „Násilie na ženách sa týka nás všetkých!“ Takto 
znie odkaz, ktorý bude v poslednom novembrovom 
týždni šíriť takmer 50 policajtov v spolupráci s koordi-
nátormi prevencie kriminality pôsobiacich na okresných 
úradoch v sídle kraja naprieč Slovenskom. Preventívnu 
kampaň pripravila polícia pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. 
V Prešove je naplánovaná na piatok ráno.

Možno ste nevedeli, ale „v prí-
padoch násilia má polícia zá-
konné oprávnenie vykázať ná-
silníka zo spoločného obydlia 
a zakázať mu vstup do obydlia 
počas 48 hodín od vykázania,“ 
informoval o  tom Martin Wäldl 
z kancelárie prezidenta Policajné-
ho zboru. Podľa jeho slov v  roku 
2013 polícia realizovala takéto 
zákonné oprávnenie u  viac ako 
tristo mužov násilníkov. „V pr-
vom polroku roku 2014 to už 
bolo v  138 prípadoch,“ dodal.  
Práve pri príležitosti tohto dňa 
pripravilo aj Krajské riaditeľstvo 
PZ v Prešove v spolupráci so Štát-
nou vedeckou knižnicou v Prešo-
ve, preventívnu aktivitu, ktorá sa 
bude konať v piatok 28. novembra 
o 09.30 ráno. „V  rámci kampa-
ne sú zabezpečené propagač-
né materiály zaoberajúce sa 
problematikou násilia a film. 
Na stretnutí vystúpia odbor-
níci a  zástupcovia združenia  
MYMAMY,“ informoval Prešov-
ský večerník Daniel Džobanik ho-
vorca Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Prešove.

Čo môže žena robiť v prípade 
priamej hrozby násilia? 

Podľa polície sa môže primárne 
snažiť dostať medzi ľudí, do blíz-
kosti vozovky, kde je väčší pred-
poklad, že si ju niekto všimne 
a pomôže. Nemala by sa báť a volať 
o pomoc a podľa možností telefo-
nicky privolať políciu a oznámiť 
udalosť. Na základe svojej fyzickej 
kondície ako i nebezpečnosti pá-
chateľa a ďalších okolností v kon-
krétnej situácii zvážiť možnú obra-
nu, aby nebola zjavne neprimeraná 
útoku a  ten, kto sa bráni, nečelil 
obvineniu z trestného činu. Vždy 
je potrebné snažiť sa zapamätať si 
čo najviac informácií o páchateľo-
vi. Napríklad čo má oblečené, aký 
je vysoký, pokúsiť sa odhadnúť 
jeho vek, všimnúť si poprípade far-
bu očí, črty tváre.  Pri identifikácii 
môžu pomôcť aj také informácie 
ako tvar obočia, či bol zarastený 
a  podobne. O  nič menej podstat-
né nie sú ani informácie o rečovej 
vade, prízvuku, dialekte, možno 
nejaké poruchy motoriky a podob-
ne. Žena by sa mala snažiť nepod-

ľahnúť panike, páchateľovi sa ne-
vyhrážať udaním na polícii, aby ho 
neprovokovala k závažnejšej forme 
konania! 

Nechráňte tyrana a bráňte sa!

V prípade, ak je žena obeťou domá-
ceho násilia, potrebuje mať vždy po 
ruke napríklad informácie o krízo-
vých centrách, telefonických lin-
kách podpory a iné, ktoré je možné 
získať na internete. Pomôcť týranej 
žene vie aj polícia, ale najprv ne-
smie váhať a  oznámiť im situáciu 
v  domácnosti, poprípade oznámiť 
udalosť skôr, než sa násilie vystup-
ňuje. V  prípade domáceho násilia 
je potrebné rozprávať sa s okolím, 
zdôveriť sa a požiadať o pomoc 
svojich blízkych.

Neprehliadajte, čo počujete 
od suseda!

Mnohí z  nás môžu vedieť, ale-
bo cítiť, že v  rodine, alebo medzi 
priateľmi, nie je niečo v poriadku. 
Niekedy je intuícia tým najlepším 
radcom a  netreba ju podceňovať. 
Svedectvo je dôležité najmä do bu-
dúcna, aby mohla polícia takémuto 
páchateľovi zabrániť v pokračova-
ní trestnej činnosti. Rovnako chrá-
ni ostatných pred prípadnou re-
cidívou a, samozrejme, pomáha k 
zadržaniu alebo vypátraniu pácha-
teľa. Podstatná pri domácom násilí 
je aj ochota svedčiť a poskytnúť 
obraz o násilnom trestnom čine, 
aby mohol byť násilník postavený 
pred súd a za svoje konanie niesol 
zodpovednosť. Ak počujete, alebo 
vidíte páchať násilie, nesmiete vá-
hať ihneď privolať políciu a udalosť 
oznámiť, pretože ide o bezpečnosť 
obetí domáceho násilia, ktorými 
môžu byť aj deti! Pomôcť môžete 

aj tým, že obeti násilia poskytnete 
prvú pomoc, ak si to situácia vyža-
duje, aj psychicky ju podporiť. Mi-
moriadne dôležité je netváriť sa, 
že sa nič nedeje a o ničom neviete! 
Je vhodné situáciu nezľahčovať jej 
bagatelizovaním, nepoužívať ter-
minológiu, ktorá vec zjednodušuje 
nahrádzaním násilia zjemňujúcimi 
slovami, ako hádka, konflikt a po-
dobne. 

Pozor na znásilnenie

Predchádzať mu podľa polície 
môžu ženy aj tým, že sa budú vy-
hýbať, „rizikovým“ miestam. Ak 
ide žena sama, neodporúča sa mať 
v slúchadlách nahlas pustenú hud-
bu, ktorá znižuje jej ostražitosť. 
Ostražitosť odporúčajú aj v spoloč-
nosti, kde sa konzumuje alkohol, 
prípadne sa jej úplne vyhnúť, pre-
tože alkohol môže podporovať ná-
silné správanie útočníka. Nedávať 
zmiešané sexuálne signály, teda 
zbytočne neprovokovať, byť pripra-
vená na nutnú obranu, mať poruke 
v pohotovosti napríklad slzný sprej 
a  podobne. Ak k  znásilneniu doš-
lo, je potrebné nechať miesto činu 
v pôvodnom stave – neprať, nečis-
tiť, nehýbať z  vecami a  podobne. 
Ihneď znásilnenie oznámiť na po-
lícii. Rovnako dodržiavať pokyny 
polície, ktoré sme uviedli už vyš-
šie. Aj v tomto prípade môže veľmi 
pomôcť svedok. Zvážiť schopnosť 
obrániť obeť, najmä ak má útočník 
zbraň. Je potrebné okamžite volať 
pomoc a privolať políciu, nespolie-
hať sa na to, že to urobí niekto iný. 
Zapamätať si páchateľa a  využiť 
pritom napríklad modernú techno-
lógiu na zachytenie páchateľa ako 
aj samotného incidentu s ohľadom 
na svoju vlastnú bezpečnosť.  

Ilustračné foto: www
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Prešov odhalí svojich 
TOP dobrovoľníkov
(md) – Už po trinásty raz sa budú v Prešove odmeňo-
vať tí, ktorí robia dobré veci a nečakajú, že za to budú 
odmenení. Za obdobie rokov 2001 až 2013 bolo, podľa 
Juliany Hajdukovej, predsedníčky Prešovského dobro-
voľníckeho centra, ocenených 67 jednotlivcov a 6 kolek-
tívov, ktoré prispeli k rozvoju  Prešovského kraja.  

Na budúci týždeň, 3. decembra 
2014, budú v  priestoroch SOŠ 
technickej v  Prešove vyhlasovať 
cenu TOP dobrovoľníkov. Program 
začne o  štvrtej poobede. Ako Ju-
liana Hajduková informovala, za 
obdobie rokov 2001 až 2013, keď 
podujatie prebiehalo, bolo pri-
jatých až 175 nominácií, pričom 
ocenených bolo viac ako šesťdesiat 
jednotlivcov a šesť kolektívov, kto-
ré svojou prácou prispeli k rozvoju 
Prešovského kraja. „V  roku 2014 
bolo podaných pätnásť nomi-

nácií, z ktorých hodnotiaca ko-
misia vybrala päť najlepších,“ 
uviedla predsedníčka PDC.

Ako sa to začalo? 

Korene tohto oceňovania dobro-
voľníkov siahajú až do  roku 1985, 
keď Valné zhromaždenie Organi-
zácie spojených národov určilo 5. 
december za Medzinárodný deň 
dobrovoľníkov. Juliana Hajduková 
nám vysvetlila, že ho na zhromaž-
dení označili za každoročný svia-

tok dobrovoľníkov, dobrovoľníc-
kych organizácií a komunít, rovna-
ko štátnych ako aj neštátnych. „Je 
to priestor na oslavu všetkého, 
čo sa dosiahlo vo svete dobro-
voľníckymi aktivitami. Tento 
deň si v  súčasnosti pripomína 
už viac ako polovica krajín sve-
ta. Slovensko sa zaradilo medzi 
tieto krajiny až po roku 1989,“ 
uviedla predsedníčka PDC.

Podstatný rok 2001

Všeobecná deklarácia o dobrovoľ-
níctve bola schválená Medzinárod-
nou asociáciou dobrovoľníckeho 
úsilia IAVE v roku 2001, ktorý bol 
vyhlásený aj za Medzinárodnom 
roku dobrovoľníctva. Táto dekla-
rácia definuje, čo môžeme chápať 
pod pojmom dobrovoľníctvo. Pod-
ľa nej je založené na osobnej mo-
tivácii a slobodnom rozhodnutí. 
Vysvetľuje ho ako spôsob podpory 
aktívnej občianskej participácie a 
záujmu o rozvoj komunity. Dobro-
voľníctvo má podľa tejto deklará-
cie formu skupinovej aktivity, vy-
konávanej väčšinou v rámci určitej 
organizácie. Má zvyšovať ľudský 
potenciál, kvalitu každodenného 
života a  posilňovať medziľudskú 
solidaritu. Dobrovoľníctvo má po-

skytovať odpovede na dôležité vý-
zvy našej súčasnosti a snaží sa pri-
spievať k vytváraniu lepšieho a po-
kojnejšieho sveta. V neposlednom 
rade ho definuje tak, že prispieva 
k životaschopnosti ekonomického 
života a aj k tvorbe pracovných 
miest a nových profesií. 

Ako to pokračuje?

Na prahu nového tisícročia od-
štartovali v Prešove výnimočnú 
tradíciu oceňovania dobrovoľní-
kov v  metropole Šariša. Takýmto 
spôsobom sa rozhodli v  okrese 
ohodnotiť prácu a  nadšenie už 
v roku 2001. V nasledujúcom roku 
sa Krajské grémium Prešovské-
ho kraja, podľa informácii Juliany 
Hajdukovej, rozhodlo iniciovať 
Krajské oceňovanie dobrovoľníkov 
Prešovského kraja a táto tradícia 
sa zatiaľ neprerušila. „Inšpiratív-
ne sme pôsobili aj na iné kraje, 
ktoré začali oceňovanie dob-
rovoľníkov realizovať od roku 
2008 – najskôr v Bratislavskom 
kraji a v Banskobystrickom kra-
ji. V roku 2010 sa táto myšlien-
ka dostala aj do iných krajov 
a  dnes sa dobrovoľníci oceňujú 
v 6 krajoch,“ zdôraznila predsed-
níčka PDC. 
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V nedeľu sa mnohí z nás 
vyberú ráno do kostola 
na svätú omšu. V náručí si 
ponesieme symbol advent-
ného obdobia, ktorým je 
veniec. Práve tento víkend, 
30. novembra, sa začína 
odpočítavanie k najkrajším 
sviatkom v roku, Vianociam. 
Dekan farnosti sv. Mikuláša 
v Prešove, Jozef Dronzek, 
nás vo svojom rozprávaní 
prevedie tajmi a podstatou 
obdobia adventu.

Prvá svieca adventného ven-
ca sa rozžiari už túto nedeľu. 
Aké obdobie predstavuje ad-
vent?

 Je potrebné začať od etymoló-
gie slova advent. Adventus, ad-
venio, príchod, prichádzať. Je to 
obdobie čakania na príchod Bo-
žieho Syna, ktorého predpove-
dali proroci v Starom zákone a 
ktorý v danom čase prichádza na 
svet ako Spasiteľ. Starozákonný 
židovský ľud očakával  jeho prí-
chod už od  povolania Abrahá-
ma za otca vyvoleného národa. 
Ale  ako to poznáme, nie všet-
ci Židia ho v Kristovi  spoznali 
a prijali. To je historické pozadie 
adventu. Potom máme aj advent 
chápaný  v spektre eschatoló-
gie, teda učenia o posledných 
veciach človeka a sveta súvisia-
ce s koncom čias. Ide o osobný 
advent každého z  nás.  Každý 
totiž smeruje k cieľu pozemské-
ho života a  k  stretnutiu  s Kris-
tom  po zakončení nášho  puto-
vania na tomto svete. Aj tu teda 
ide o fenomén „čakania“ na prí-
chod a stretnutie.

Asi každý rímskokatolík vie, 
že Vianoce sú o radosti, láske, 
dávaní, nezištných činoch... 
Prečo sa musíme pripravovať 
na Vianoce skrz advent?

 Na všetko dôležité sa v  na-
šom živote potrebujeme dob-

re pripraviť. Veď to poznáme 
z  vlastnej skúsenosti. Tak je to 
aj v  prípade duchovného živo-
ta a chápania významu Vianoc. 
Advent je teda čas duchovnej 
prípravy, aby sme viac „vošli“ do 
tajomstva vtelenia Ježiša Krista, 
ktoré nám predstavuje vianočné 
obdobie. 

V rodinách musíme zapáliť až 
štyri adventné sviece pokiaľ 
privítame novonarodené Je-
zuľa? Má to svoj význam?

 Možno na úvod poviem jednu 
poznámku. Osobne nerád po-
užívam slovo musieť! Teda nič 
nemusíme... My by sme mali 
chcieť, lebo Boh len ponúka, nie 
je násilník. Sviece, veniec, to je 
tradícia, nie nutnosť... Samo-
zrejme, aj veniec niekedy môže 
byť prejavom môjho vnútra. 
A  prečo štyri? Sú opäť symbo-
lom. Každá svieca symbolicky 
predstavuje tisícročie pred Kris-
tom. Teda predstavuje čas, keď 
vyvolený národ očakával prí-
chod Spasiteľa. 

Z akých dôb pochádza sláve-
nie tohto obdobia? 

 Prvú zmienku o  advente na-
chádzame v  dekréte zo syno-
dy, ktorá sa konala v  roku 380 
v španielskom meste Zaragoze. 
V  Ríme máme zmienky o  pre-
žívaní adventu od začiatku 6. 
storočia, odkiaľ sa rozšíril do 
celého kresťanského sveta. Bol 
stanovený na štyri nedele pred 
Božím narodením. Je pravda, že 
veľa veriacich nevie, že v  dáv-
nejších dobách advent začínal 
od sviatku svätého Martina. 

Čo by ste označili za cieľ ad-
ventného obdobia?

 Som presvedčený, že dnes, 
v čase veľkého  konzumu, 
plných  námestí  pri  stán-
koch,  je  tento čas pre každého 
veriaceho veľkým požehnaním. 
Advent je časom pozvania do ti-
cha, „na púšť“, aby  sme v našich 

srdciach pripravili cestu  Páno-
vi. Na rozdiel od Pôstneho ob-
dobia advent nemá  prísny  pôst. 
Teda na  začiatku obdobia, ako  
v prípade  Popolcovej stredy, 
advent nemá takýto „štartovací 
deň“. Veriacim sa skôr odporú-
ča, aby si  sami stanovili   svoje 
prostriedky kajúcnosti. 

Má byť pre človeka smut-
ným, alebo veselým obdo-
bím? Nie sú to len také „me-
dzisviatky“, ktoré len nejako 
prejdú?

 Srdce si treba roztrhať, nie rú-
cha... Naše vnútorné stíšenie je 
dôležitá vec. V každom prípade 
má to byť čas radosti,  nie smút-
ku. Smútku je okolo nás veľmi 
veľa, kresťan má mať oči  plné  
radosti. 

V kostoloch je advent spája-
ný s fialovou farbou. Čo sym-
bolizuje?

 Áno, fialová farba je farbou 
adventu a pôstu. Je to farba po-
kánia a kajúcnosti. Aj tieto „ra-
dostné fenomény“ sú  obsahom  
adventu. 

Symbolom adventu je veniec 
so štyroma sviecami. Dnes sa 
však rodiny doslova predbie-
hajú, kto ho bude mať bohat-
ší či krajší. Je to aj v  tomto 
prípade o  materializme, ale-
bo na venci nezáleží?

 Človek potrebuje pre svoj du-
chovný život aj vonkajšie - ma-
teriálne prostriedky, tak sme 
ladení. Vždy však má byť dôle-
žitejší duch, nie materiálny ve-
niec. Bolo by smutné mať doma 
„super veniec“, ale zároveň mať 
doma  atmosféru  nelásky,  ne-
pokoja... Žiaľ, aj to sa stáva. Bo-
hužiaľ, aj v kresťanských  rodi-
nách. Vtedy zlyháva človek, nie 
viera. 

Má svoj príbeh v histórii ad-
ventných sviatkov aj ich sym-
bol – veniec?

 Adventný veniec je súčasťou 
kresťanskej tradície. O tejto tra-
dícii nie sú však jednoznačné 
záznamy, ani jednoznačný vý-
klad jeho pôvodu. Hovorí sa, že 
počiatok je už v antickom Ríme, 
kde ľudia čakali na slávnostný  
vstup cisára, keď s vencom na 
hlave vojde do chrámu, aby  za-
čal  slávnosť. Iný pohľad hovorí 
o tom, že staré pohanské ger-
manské kmene vytvárali vence a 
pálili na nich sviece, ako nádej, 
že skončí tuhá zima. Najprav-
depodobnejší je však pohľad, 
ktorý hovorí, že pôvod venca  
v dnešnom význame pochádza 
z 19. storočia z  Nemecka. Tam 
mal istý pastor Wichern vytvo-
riť veniec so sviečkami pre deti, 
ktoré sa nemohli dočkať prícho-
du  Vianoc. Pre mňa osobne je 
svieca symbolom Krista, ktorý je 
svetlom Sveta a veniec je sym-
bolom víťazstva a večnosti. 

Dekan Jozef Dronzek: „Pre mňa
ktorý je svetlom Sveta a veniec
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Je pri výbere adventného 
venca potrebné dodržiavať 
nejaké zásady?

 V  tom neexistujú špeciálne 
predpisy. Je len jedno upozor-
nenie. Ak bol veniec požehna-
ný, mal by sa spáliť, lebo je to 
svätenina. Na to sme už poza-
budli. 

Sú spojené s  adventom aj 
nejaké iné tradície?

 Určite, ponúk je veľa. Z tých 
tradičných spomeniem aspoň   
niektoré - Rorátne  sväté omše  
ráno o  5.45 hodine. Ľudia pri-
chádzajú so zažatými sviecami 
do konkatedrály. Je to spievaná 
svätá omša s krátkym príhovo-
rom, čo   bežne počas roka nie 
je. V tomto roku  by  mali  byť  
z niektorých aj  priame  pre-
nosy v televízii. Roznášanie 
betlehemského svetla, advent-

né predsavzatie.  Netreba za-
búdať na  spievanú modlitbu 
Anjel Pána, veď práve v nej je 
vyjadrená podstata  Adventu. 
Pri našej  konkatedrále  máme 
vo zvyku  tesne pred skonče-
ním   adventného  obdobia za-
páliť  veľký   lampáš, v ktorom 
horí oheň donesený skautmi 
z Betlehema.  V  konkatedrále 
máme aj vysielanie koledníkov 
projektu Dobrá novina. Na tre-
tiu adventnú nedeľu prichádza 
na svätú omšu jeden z  bisku-
pov a  požehnáva  koledníkov  
z celého okolia a regiónu Šariš. 
Už sme ich mali dokonca 550.

Slovo na  záver?

 „Rorate coeli desuper, et 
nubes pluant iustum.“ Staro-
kresťanská antifóna zaznieva 
v každom Advente ako prosba 
i ako výzva. Zaznieva v našich 
kostoloch, v našej konkatedrá-

le, na   začiatku  nového  litur-
gického obdobia. Roste nebe-
sia z  výsosti,  z  oblakov  nech 
prší spravodlivosť. Ach,   ako   
potrebujeme  rosu z  neba, 
rosu spravodlivosti. Ach, ako 
by sme  potrebovali vidieť,   že 
spravodlivosť existuje,   že   tu 
pred nami, pred našimi očami 
sa napráva krivda, ktorú nám   
niekto spôsobil,   ublížil,   ne-
spravodlivo odsúdil. „Pluant 
iustum.“ Nebo má tu moc. Veď 
nebo je priestor Boha, ktorý  je 
spravodlivý a  ten odmeňuje, 
ale aj trestá. Tak to je prvý roz-
mer Adventu, rozmer spravod-
livosti. Je ešte jeden. Rozmer 
čakania. „Marana-tha“ – „Príď 
Pane Ježišu“. Ide o  skoro  po-
sledné slová z Apokalypsy. Prví 
kresťania žili v nádeji, že Kris-
tus príde na svet ešte počas ich 
života. Úpenlivo volali: „Mara-
na tha“! Nemáte pocit, že tieto 
dve zvolania majú niečo  spo-

ločné? Aj v prvom aj v druhom  
je očakávanie a  túžba. Túžba 
a  čakanie na spravodlivosť 
a  túžba a  čakania na príchod 
Ježiša Krista. Kresťan je povo-
laný byť  nositeľom spravodli-
vosti a  istoty v  príchod Pána. 
Kresťan  je povolaný  vnášať 
spravodlivosť tam,   kde  nie 
je. Je  povolaný dávať  nádej 
a  istotu tam, kde sa vytrati-
la. Naše  povolanie vychádza 
z  vnútorného   uvedomenia si, 
že sme Božie deti,   povolané 
pracovať pre  Boha v priestore 
v ktorom sme, tam, kde žijeme, 
pracujeme.

Nech „Pluant iustus“ 
a  „Marana tha“, sprevá-
dza  náš  všetkých týmto ča-
som Adventu.

Michaela Demková
Foto: archív Jozef Dronzek, 

zdroj internet

osobne je svieca symbolom Krista,
je symbolom víťazstva a večnosti“
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Z Olympie do Prešova. Ivan Akimov s Kesaj 
vystúpi v konkatedrále sv. Mikuláša

Už túto nedeľu o desiatej hodine  
v konkatedrále sv. Mikuláša 
vystúpi Ivan Akimov so svojím an-
sámblom ako hosť počas odpusto-
vej slávnosti. Po jej skončení uve-
die tiež krátky duchovný program. 
Aj v ich podaní odznie hymna 
konkatedrály  Svätý Mikuláš. Per-
ličkou je, že táto skladba má do-
posiaľ  sedemnásť prekladov, ako 
posledné domorodého jazyka Fili-
pín a  japončiny. Sestra Maristella 
a  združenie MAGIS sa môžu tešiť 
na ich propagačné vystúpenie pri 
ich stánku  popoludní.

Z Olympie do Prešova

Ivan Akimov so svojím súbo-
rom Kesaj sa nedávno vrátil 
z Paríža, kde účinkoval v sve-
toznámej Olympii, čo je snom 
mnohých umelcov. ,,Vyvrcho-
lením nášho pobytu v Paríži 
bolo účinkovanie v  Olympii, a 
to dokonca dvakrát za sebou. 
Koncerty sa nám vydarili nad 

všetko očakávanie, veľmi, veľ-
mi dobre. Myslím si, že oproti 
ostatným našim zahraničným 

zájazdom, máme ich za sebou 
vyše šesťdesiat, v tomto prí-
pade zohrala svoju úlohu aj 
psychika. Takmer všetci členo-
via zájazdu sú aj študentami 
nášho gymnázia. Spolu sme 
do detailu preberali všetky sú-
vislosti účinkovania v tak pre-
stížnej sále, akou je Olympia. 
Veľa to znamená pre Rómov, 
pre Slovensko, pre osady, z 
ktorých pochádzajú všetci naši 
členovia. Prítomnosť TV Arte 
ešte viac umocnila tento pocit 
zodpovednosti, veď reportáž  
o zájazde bude vysielaná nie-
len v Európe, ale prostred-
níctvom TV5 Internationales, 
na všetkých piatich konti-
nentoch. Počas nášho pobytu  
v Paríži sme zorganizovali aj 
manifestáciu na Esplánade 
Ľudských práv, na námestí Tro-
cadéro. Chceli sme upozorniť 
širokú verejnosť na skutočnosť, 
že aj Rómovia zo sociálne ex-
ponovaného prostredia vedia 
vziať život do vlastných rúk 
a môžu byť úspešní na ško-
lách, aj stredných, i vysokých... 
Že to nie je samozrejmosťou  
v očiach mnohých, svedčí na-
príklad aj fakt, že keď videli 
prichádzať pod Eiffelku našu 
skupinu africkí predavači su-
venírov, hneď ku nám podišli a 
hovorili nám, aby sme sa prata-
li a nekazili im kšeft. Mysleli si, 
že sme banda pouličných zlode-
jov...,“ opisuje jeden z  množstva 
parížskych zážitkov Ivan Akimov.

Pozrieť sa pravde do očí

Už z  týchto slov si môžete vy-
skladať mozaiku obrazu, kto je 
Ivan Akimov. Umelec, ktorý sa 
rozhodol ukázať Rómom, že žiť 
sa dá aj ináč. „Áno, aj toto je 
náš zážitok spod Eiffelky. Tu 
je zbytočné nariekať. Taká je 
skutočnosť, také bandy sú, aj 
keď nielen výlučne rómske... 
Našim mladým neostáva nič 
iné, len sa pozrieť pravde do 
očí. Ak chceme niečo zmeniť, 
tak treba začať sebou, po-
riadne sa učiť, nezaháľať, ne-
vyhovárať sa. Makať.  Aj toto 
bol zmysel nášho zájazdu do 
Paríža a do Olympie. Popri 
tom sme ešte stihli navštíviť 
výstavu súčasného rómskeho 
umenia vo Fnasat, odohrať 
dva koncerty priamo v teré-
ne, v ilegálnych rómskych 
táboriskách okolia Paríža a 
jeden koncert v belgickom 
Gente,“ dodáva Ivan Akimov.

Skupina Kesaj má stále nabitý 
program. Minulý týždeň chlap-
ci účinkovali v koncerte Idy Ke-
larovej v pražskom Rudolfíne 
spolu s Českou filharmóniou. 
„Už sa tešíme, že  na Miku-
láša sa budeme prezentovať 
v Prešove, ďalšie projekty sú 
pripravené na budúci rok.  
Ale ten hlavný projekt, to je 
škola a maturita, a tomu sa 
musí všetko podriadiť,“ hovo-
rí Ivan Akimov. 
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Dana Kovalčiková: „India je niečo, čo nemôže 
mať iné prirovnanie ako neuveriteľná“
Ďalekú a  možno povedať, že 
aj   exotickú cestu majú za sebou.  
„Už je to viac než týždeň, čo  
sme sa šťastne vrátili  z  me-
dzinárodného folklórneho fes-
tivalu  z  Indie.  Navštívili sme 
hlavné mesto  Charnigarh štátu 
Punjab,“ začína Dana Kovalčiko-
vá svoje rozprávanie o  úspešnej 
reprezentácii  FS Rozmarija, ktorý 
pracuje pri ABC - centre voľného 
času.

Tak ako dobrodružne pre nás znie 
slovo India, taký bol aj pobyt pre 
mladých folkloristov z  Rozmarije. 
„Reprezentačný tím   mladých 
umelcov okresu Prešov tvorilo 
štrnásť ľudí. V Indii sme boli  od 
7. novembra, spolu so súborom 
z Českej republiky.  Všetko,  poč-
núc  letným počasím, letiskami, 

štyri a pol hodinovým časovým 
posunom, kultúrou a  krajinou, 
bolo pre všetkých nové a  po  
prvý krát. Rozmarija za dvad-
saťdva rokov  absolvovala šesť-
desiatšesť zahraničných zájaz-
dov, boli sme  každou krajinou  
očarení a  po každom návrate 
sme menili svoje usadené pred-
sudky. Ale India je niečo, čo ne-
môže mať iné prirovnanie ako 
neuveriteľná,“ opisuje svoje nad-
šenie Dana Kovalčiková. 

Tí, ktorí už navštívili túto krajinu, 
určite potvrdia jej ďalšie slová. 
„Akokoľvek sa na ňu pripravuje-
te, nikdy nie ste dosť pripravení. 
Sú to dva svety v jednom, súbež-
ne a  reálne fungujúce. Čas mi-
nulý ide ruka v ruke s časom sú-
časným. Na ulici bez dopravných 
pravidiel, kde môžete byť hocik-
de, kde máte voľnú medzeru, si 
trúbením razíte cestu, no všetko 
do seba zapadá. Cyklisti, motor-

ky s  troma pasažiermi, rikše,  
v ktorých ľudia vlastným poho-
nom vezú ďalších  a  najnovšie 
modely áut, poprepletané po-
svätnými kravami a  inými by-
tosťami zvieracej ríše, to všetko 
ide a funguje popri  sebe. Extré-
my sú neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života. Výtvarný 
artefakt „Rock garden“, naj-
krajšia záhrada v  šesťdesiat-
ročnom Charnigarhe, vyrobená 
jedným človekom z  odpadov 
zásuviek, črepov či káblikov, 

kontra mesto z  panelov, ktoré 
vyzerá ako čerstvo pred demo-
láciou. Sporé bezfarebné odevy 
extrémne chudobných ľudí, ži-
júcich pod stromami oproti pre-

krásnym pestrofarebným  ša-
tám žien  a elegantných mužov 
v  rôznofarebných turbanoch 
strednej a najbohatšej  vrstvy. 
Úžasné štipľavé jedlo podáva-
né  rukami obsluhujúceho,  jete 
rukami, niekedy  jete aj na zemi 
v  tureckom sede, alebo  naopak 
v  reštaurácii vám  každé sústo 
podá čašník osobne aj päťde-
siatkrát. Ubytovanie v  „Khalsa 
colllege“ v meste Amritsar bolo 
ako v rajskej záhrade plnej  gre-
povníkov, mandarinkovníkov a  

papagájov. Ale vyjdete za brá-
ny súkromnej univerzity, kde je 
rušný zmixovaný svet so sme-
tím, ľuďmi, voľne pohybujúcimi 
sa divými svinkami či opicami 
a veselou dopravou. No cez všet-
ky tieto extrémy sme si z  Indie 
odniesli veľa ľudskej pozornosti 
a veľa pozitívnej podpory,“ do-
dáva Dana Kovalčiková.

Rozmarija v krajine mnohých kon-
trastov prezentovala  svojím ume-
ním Slovensko a  aj Prešov.  „Do-
stalo sa nám veľa pozornosti vo 
všetkých médiách, okamžité po-
zvania na ďalšie festivaly, fotky 
v životnej veľkosti  na veľkých 
bilbordoch a  nekonečné foto-
grafovania s usmiatymi  čierno-
okými ľuďmi s úprimným pohľa-
dom. Domov sme si odniesli aj 
veľa darčekov. V meste Bathinda 
„Damdamáshei“  chráme sme 
boli osobne prijatí jedným z pia-
tich guru a posvätení na ďalšiu 
cestu životom. Všetci tridsiati 
Slováci aj Česi sme spali u  jed-
ného človeka doma  a nakoniec 
v meste Amritsar sme navštívi-
li „Golden templ“, najposvät-
nejší a najkrajší chrám z  naj-
krajších.  India – Punjáb,  bolo  
jednoducho celé nezabudnuteľ-
né a neuveriteľné dobrodruž-
stvo.“ 

„Incredible India“,“ takto sym-
bolicky sa lúči Dana Kovalčiková 
s  Indiou. Spomienky v  Rozmariji 
však nezapadnú prachom...





Kilimandžáro

Publicistika

Toto malé šťavnaté ovocie je na Slovensku sezónnou záležitos-
ťou. Pre mnohých je ich vôňa automaticky spojená s časom Via-
noc. Sú obľúbenejšie ako pomaranče a to najmä preto, že sa lúpu 
jednoduchšie. Podobne ako pomaranče, aj mandarínky obsahujú 
málo kalórií. Sú bohatým zdrojom vitamínu C. Už len samotná 
vôňa pozitívne ovplyvňuje náladu a správanie ľudí. 

Korpus: 5  vajec, 180  g  práškové-
ho cukru, 100  g  polohrubej múky, 
30 g solamylu, 30 g kakaa, 50 g mas-
la, 2 KL prášku do pečiva, štipka soli. 
Krém: 500 g mäkkého tvarohu, 2 ba-
líčky vanilkového cukru, 200 ml šľa-
hačkovej smotany,  80 g práškového 
cukru, 7  želatín, 1  ks  stužovač šľa-
hačky, 2 konzervy mandarínkového 
kompótu.

Postup receptu: V mise zmiešame 
sypké suroviny ako je múka, prášok 
do pečiva, solamyl a kakao. Žĺtky, 
cukor, maslo, vymiešame „dopenis-
ta“. Pridáme zmiešané sypké suro-
viny. Bielky vyšľaháme so štipkou 
soli na tuhú penu a jemne zamie-
šame do žĺtkovej zmesi. Vylejeme 
do vymastenej a múkou vysypanej 
tortovej formy o priemere 24 cm a 
upečieme. Krém: Plátky želatíny 
namočíme do studenej vody 
na 10 minút. Potom ju vy-
žmýkame a zalejeme 100 ml 
horúcej vody, premiešame, 
aby sa rozpustila a necháme 
mierne ochladiť. Mandarín-
ky scedíme, šťavu odloží-
me, budeme v nej namáčať 
korpus. Tvaroh rozmieša-
me s cukrom, vanilkovými 
cukrami. Šľahačku vyšľa-

háme so stužovačom dotuha. Do 
tvarohového krému zamiešame 2/3 
odkvapkaných mandarínok, premie-
šame, pridáme vyšľahanú šľahačku 
a za stáleho miešania rozpustené 
ochladené želatínové plátky. Zmes 
vylejeme do misy vyloženej potravi-
nárskou fóliou a odložíme do chlad-
ničky na 3 hodiny, kým nestuhne. 
Korpus prekrojíme na polovicu. 
Spodnú časť preložíme na tácku a 
dobre pokvapkáme mandarínkovou 
šťavou. Hornú časť korpusu rozreže-
me na 16 častí. Stuhnutú tvarohovú 
zmes preklopíme na spodnú časť 
korpusu. Trojuholníčky namáčame 
v mandarínkovej šťave a jemným 
pritlačením prikladáme k tvaroho-
vej zmesi. Ukladáme ich vždy oproti 
sebe. Hotovú tortu jemne poprášime 
práškovým cukrom a na vrch uloží-
me 1/3 mandarínkového kompótu.

Suroviny: 
Cesto - 5vajec, 5 PL práškového 
cukru, 5  PL  polohrubej múky, 
2 PL kakaa. 

Plnka – ½ litra mlieka, 60 g pu-
dingu zlatý klas, 1 ks vanilkového 
cukru, 200 g masla, 5 PL práško-
vého cukru, 7 mandarínok. 

Postup práce: Najskôr vyšľa-
háme sneh. Vymiešame žĺtky  
s cukrom „dopenista“ a postupne 
pridáme preosiatu múku. Opatr-
ne vmieša- me tuhý 
s n e h  
z biel-

kov. Nakoniec vmiešame kakao. 
Cesto vylejeme na plech vylo-
žený papierom na pečenie a pe-
čieme približne 10-15 minút 180 
°C. Ak máte plynovú rúru, tak 
pečieme na treťom stupni. Upe-
čené cesto dáme hneď na vlhkú 
utierku a po 2 minútach, spolu  
s papierom, hneď stočíme do ro-
lády. Mlieko dáme variť s vanil-
kovým cukrom. Keď je vriace, vle-
jeme doň zlatý klas rozmiešaný  
v troche studeného mlieka a 
uvaríme hustý krém. Maslo vy-
miešame s 5 PL práškového cuk-

ru a keď krém vychladne, po-
maly ho vmiešame do mas-

la a nakoniec dobre 
vyšľaháme. Ro-

ládu rozvinie-
me a natrieme 
plnkou, ku 
kraju dáme 
mandarínky. 
Roládu opäť 
zavinieme a 
dáme stuhnúť 
do chladničky.

Potrebné prísady: 200 g ze-
leru, 1 plechovku mandarínok, 
400 g vareného alebo pečené-
ho kuracieho mäsa (najlepšie 
pŕs), 150 g nízkotučného jo-
gurtu, 100 g majonézy alebo 
tatárskej omáčky, 2 PL MCK, 
40 g ošúpaných nasucho opra-
žených arašidov, ľadový šalát 
na ozdobu. 

Postup prípravy: Zeler očistí-
me, opláchneme a  nakrájame 
na tenké plátky a potom ešte na 
kocky. Vo vriacej vode necháme 
dve minúty prudko variť, potom 
scedíme, ale necháme si šťavu. 
Varené alebo pečené kuracie 
prsia nakrájame na tenké plát-

ky. Do misy, v ktorej chceme 
šalát servírovať, naukladáme 
kúsky ľadového šalátu. Na nich 
potom poukladáme mäso, zeler 
a mandarínky. Odtučnený jogurt 
zmiešame s majonézou a manda-
rínkovou šťavou. Potom osolíme, 
okoreníme a  polejeme priprave-
nou omáčkou. Opražené arašidy 
môžeme ešte nasekať a následne 
nimi posypeme povrch šalátu.

Roláda z mandarínok

Šalát z kuracieho mäsa  
s mandarínkami, zelerom 
a arašidmi

Voňavé a chutnučké 
„VIANOČNÉ“ GUĽÔČKY 

Na prípravu šalátu potrebuje-
me: 4 mandarínky, 2 jablká, 10 
guľôčiek ružového hrozna, 1 lyži-
cu medu a ½  citrónu.

Postup: Mandarínky olúpeme 
a rozdelíme na mesiačiky, kto-
ré ešte rozdelíme na polovičky. 
Jablká tiež ošúpeme a  zbavíme 
ich jadierok. Následne nakrájame 
na kocky, ktoré polejeme citró-
novou šťavou. Takýmto spôso-
bom zabránime tomu aby zhnedli 
a pridáme k mandarínkam. Ak sú 

guľôč-
ky sto- l o v é h o 
ružového hrozna tiež veľké roz-
krojíme ich a  pridáme k  man-
darínkam a  jablku. Túto ovocnú 
kreáciu polejeme lyžicou teku-
tého medu a dobre premiešame. 
Nakoniec vložíme do chladničky, 
kde necháme chvíľu masu za-
chladiť. Pred podávaním tohto 
ovocného šalátu môžeme prizdo-
biť napríklad šľahačkou.

Mandarínkový 
šalát
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/1401625/ Dám do prenájmu 2-izbový byt 
na Sabinovskej ulici. T. č. 0903 634 676

/1401650/ Dám do prenájmu 1-izbový byt 
v Prešove. T. č. 0907 182 452

/1401664/ Dám do dlhodobého prenáj-
mu 2-izbový byt na sídlisku Sekčov. T. č. 
0903 849 205

/1401668/ Dám do prenájmu čiastočne 
zariadený dvojizbový byt s balkónom na 
sídlisku Sekčov v Prešove. Byt je voľný od 
1. 12. 2014. T. č. 0917 852 514

/1401677/ Prenajmem 3-izbový byt, 73 
m2, Sídlisko III, Prešov. Cena 350 eur 
vrátane energií. Volať po 18. hodine.  
T. č. 0911 322 688

/1401684/ Dám do podnájmu 3-izbový 
byt na Sídlisku III. Prešov. T. č. 0917 853 
563, 0907 599 362

/1401669/ Predám rodinný dom 12 km 
od Prešova po čiastočnej rekonštrukcii, 
obývateľný, pekné prostredie. T. č. 0905 
893 950, 0944 513 981

/1401672/ Predám kompl. zrekonštr. 3-iz-
bový byt na 6. poschodí. Nová kuch. lin-
ka, pl. okná, WC, kúpeľňa, bezp. vchod. 
dvere. Bytový dom sa nachádza na Ul. M. 
Benku pri Opále, je zateplený, nové vý-
ťahy s kam. systémom. Cena 58 500 eur. 
Kontakt: 0915 943 481

/1401678/ Predám 2,5-izbový byt v osob-
nom vlastníctve v dobrej lokalite na síd-
lisku Sekčov. Cena dohodou. T. č. 0944 
511 332

/1401686/ Predám starý rodinný dom na 
Puškinovej ulici, centrálna lokalita Pre-
šov. Celkový pozemok má 602 m2, sám 
dom má 179 m2. Cena 150 tis. eur. V prí-
pade záujmu prosím volať na t. č. 0949 
050 794

/1401671/ DAŇOVÁ LICENCIA VÁS ZA-
DLŽÍ. Likvidácia spoločnosti do 24. hod. 
Zrušte svoju spoločnosť rýchlo a diskrét-
ne. Aj zadlžené či s exekúciou. Bezplatne 
vám poradíme na t. č. 0918 273 792.

/1401633/ Práca v elektrotechnickom 
priemysle v ČR pre mužov, ženy aj páry. 
Výhodné platové podmienky do 20 000 
CZK/netto. Zálohy od tretieho dňa! Uby-
tovanie a doprava zabezpečené. Info: Ko-
šice - 0918 792 672, Bardejov - 0917 997 
004

/1401670/ Prijmeme do pracovného po-
meru výčapníkov - čky, čašníkov - čky. 
Info na t. č. 0905 972 156

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

/1401685/ Prijmem vodiča skupiny C na 
medzinárodnú dopravu do 12 ton. T. č. 
0905 622 013

/1401523/ Predám tatranský profil. Prvá 
trieda 3,80 eur za m2, druhá trieda 3 eurá 
za m2. Ďalej v ponuke zrubový profil, dre-
vená podlaha a ukončovacie lišty, aj s do-
vozom. T. č. 0910 570 430

/1401683/ Predám starožitné obrazové 
rámy, medaily. T. č. 0917 853 563, 0907 
599 362

/1401579/ Predaj 2 - 3-izbových mezo-
netových bytov v blízkosti centra so sa-
mostatným výťahom a schodiskom a no-
vovybudovaným parkoviskom. T. č. 0904 
870 084, www.bytytarasa.sk

/1401619/ Predám veľký polyfunkčný 
dom v PO. Prízemie 170 m2, podkrovie 
170 m2, pozemok 741 m2, vhodný ako sí-
dlo firmy, kancelárie, predajňa, penzión, 
ambulancie, viacgeneračný byt. Centrum 
5 minút peši, parkovanie bez problémov. 
Cena 245 000 eur. Rýchle jednanie - do-
hoda možná. T. č. 0905 268 803

/1401651/ Predám 2,5-izbový byt v Sabi-
nove, čiastočne zrekonštruovaný, cena 
dohodou. T. č. 0905 796 372, volať po 16. 
hodine.

/1401658/ Predám pekný rodinný dom  
v Nižnej Šebastovej na pozemku o výme-
re 486 m2. Dom pozostáva zo suterénu 
a dvoch nadzemných podlaží. Dom má 
šesť izieb, halu, dve kúpeľne, garáž, dve 
hospod. miestnosti, v suteréne kotolňu a 
špajzu. Náklady na bývanie činia s energ. 
200 eur. T. č. 0911 236 022
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príjem inzercie

Potichu trpela, ubolené srdiečko pre-
stalo biť, pokojne odišla, hoci tak veľ-
mi chcela žiť. Dal si nám ju, Pane, a 
mali sme ju radi, požiadal si nás o ňu a 
my sme Ti ju dali. Na krídlach anjelov 
vzlietla vdiaľ, už necíti bolesť, necíti 
žiaľ. A trpkosť osudu, tá už ju nemučí, 
našla pokoj v nebeskom náručí.
Dnes, 26. novembra 2014, si pripomí-
name nedožité 36. narodeniny našej 
drahej dcéry, sestry, tety, vnučky a 
príbuznej

Janky  
CIMERMANOVEJ,

ktorá nás opustila na-
vždy 17. 3. 2014.

S bolesťou v srdci a so 
slzami v očiach v modlitbách na ňu  
s láskou spomínajú rodičia, sestry  
Lenka a Zuzka, brat Fero, synovci 

Sebastián, Denis, Mário, babky Anna a 
Zuzana a ostatná rodina.

Hľadáme čašníka/čašníčku  
do prevádzky v Prešove.  

T. č. 0917 178 779



06.25 Faktor strachu 07.10 Eurominú-
ty 08.25 Modrí templári 09.25 Stratené 
duše 10.40 18 kolies spravodlivosti 11.45 
C.S.I. Kriminálka Miami 12.55 Kutyil s. r. 
o. 13.45 Profesionáli 14.40 Fórky, vtipky 
XXII 15.10 Simpsonovci 15.40 Ničitelia 
mýtov 16.45 Faktor strachu 17.50 C.S.I. 
Kriminálka Miami 18.45 Fórky, vtipky 
XXII 19.15 Simpsonovci 19.45 Profesio-
náli 20.45 Banánový Joe 22.50 Lovci väz-
ňov 23.45 Smrtiace aférky 00.50 Ničitelia 
mýtov 01.45 Magnum 02.30 Magnum 
03.15 Krimi 03.40 Kutyil s. r. o. 04.15 Stra-
tené duše   

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy 
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 
10.30 Správy 11.00 Téma dňa 12.00 Žur-
nál 12.30 Ekonomika 12.45 Labyrint 13.00 
Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a 
šport 14.00 Správy 14.30 Motoring 15.00 
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika 
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomi-
ka 16.45 Peňaženka 17.00 Správy 17.30 
Správy 18.00 Správy 18.30 Hlavné správy 
19.05 Ekonomika 19.25 24 hodín vo svete 
19.50 Téma dňa 20.45 Biznis 21.00 Sprá-
vy 21.30 Tak takto?! 22.00 Žurnál 22.30 
Šport+ 23.00 Správy 23.30 24 hodín vo 
svete 00.00 Správy 00.30 Žurnál  

06.45 Gormiti III - Invázia temných síl 
07.15 Winx Club 07.45 M * A * S * H 08.35 
M * A * S * H 09.05 M * A * S * H 09.50 Diag-
nóza. Vražda 10.50 Walker, Texas Ranger 
11.45 Miesto činu. Mníchov 13.35 Wolffov 
revír 14.35 Doktor z hôr. Nové príbehy 
15.35 Castle na zabitie 16.30 Komisár Rex 
17.30 Popoludňajšie správy 18.00 Prostře-
no! 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi 
správy 19.40 Divácke správy 19.55 VIP 
správy 20.15 Cesty domov 21.35 Show 
Jana Krausa 22.30 Telebazar 23.45 Hawaii 
5-0 00.40 Zberatelia kostí 01.35 Vraždy v 
Kitzbüheli 02.25 Doktor z hôr. Nové prí-
behy 

05.55 Raňajky s Novou 08.50 No-
vashopping 09.10 Ulica 10.05 Ordinácia 
v ružovej záhrade 11.25 Dva a pol chlapa 
11.50 Tescoma s chuťou 12.00 Obedná Te-
levízne noviny 12.25 Vražedná čísla 13.20 
Odložený prípad 14.20 Mentalista 15.20 
Ordinácia v ružovej záhrade 16.35 Dva a 
pol chlapa 17.00 Popoludňajšie Televízne 
noviny 17.25 CSI Miami 18.25 Ulica 19.30 
Televízne noviny 20.20 Doktori z počiatku 
21.30 Námorná vyšetrovacia služba 22.35 
Anakonda 00.20 CSI Miami 01.05 Menta-
lista 01.50 Novashopping 02.25 Áčko 

Sám proti sebe 21.00 Správy a komen-
táre 21.25 Góly - body - sekundy 21.30 
Celnice 22.00 Postav dom,zasaď strom 
23.30 Polícia 23.45 Profesionál 00.00 
Autosalón 00.25 Správy RTVS 01.15 Po-
časie 01.20 ArtSpektrum  

06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno 09.40 
Ordinácia v ružovej záhrade 10.45 Chlapi 
neplačú 11.50 Dr. House 12.45 Kobra 11 
13.50 Farma 15.05 Kurz sebaovládania 
16.00 Mentalista 16.30 Dva a pol chlapa 
16.56 Hra o Niké 17.00 Prvé televízne 
noviny 17.25 Reflex 17.50 Chlapi neplačú 
19.00 Televízne noviny 20.00 Športové 
noviny 20.10 Počasie 20.30 Búrlivé víno 
21.40 Farma 23.00 Revolúcia 00.00 Re-
volúcia 00.50 Mentalista 01.35 Kobra 11 
02.25 Hrdinovia  03.10 Farma  

06.10 Dr. Oz 07.10 Nate Berkus. Kraj-
šie bývanie 08.25 Sudkyňa Hatchetto-
vá 08.55 Veštiareň 09.55 Perla Orientu 
11.15 Feriha 12.35 Feriha 13.55 Skrytá 
vášeň 14.55 Skrytá vášeň 15.55 Ordiná-
cia v ružovej záhrade 17.00 Ženy z rodu 
Gilmorovcov 18.00 Priatelia 18.25 Mamy 
tínedžerky 19.30 Bez servítky 20.30 Od-
ložený prípad  21.30 Feriha 22.40 Feriha 
23.50 Sestrička Jackie 00.25 Priatelia 
00.55 Adela show 01.45 Bez servítky 
02.30 Smotánka 03.20 Mamy tínedžerky  

06.40 Akčná výhra 08.30 Walker, texas-
ký ranger  09.15 Walker, texaský ranger 
10.00 Crazy TV 10.45 Je to možné?! 
11.15 Aj múdry schybí 12.20 Alf 12.50 
Zajtrajšie noviny 13.45 Jake a Tlsťoch 
14.45 Kobra 11 15.50 Mestečko Heuré-
ka 16.45 Walker, texaský ranger 17.45 
Walker, texaský ranger 18.50 Alf 19.20 
Kurz sebaovládania 19.45 Dva a pol 
chlapa 20.15 Paparazzi 22.00 8 Mm 
00.30 Sexy výhra 02.00 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 02.10 112 03.00 Správni chla-
pi 03.35 CRAZY TV  

06.10 Krimi 06.40 Veľké noviny TV 
JOJ 07.40 Súdna sieň 08.55 Súdna 
sieň 09.55 Panelák 11.00 Z chatrče 
do luxusu 12.00 Noviny o 12.00 13.05 
OCHRANCOVIA 14.00 EXTRÉMNE 
PRÍPADY 15.25 TV šanca 15.55 Nákup-
né maniačky 17.00 Noviny o 17.00 17.30 
Top star 17.55 Súdna sieň 19.00 Krimi 
19.30 Veľké noviny TV JOJ 20.15 Šport 
20.25 Najlepšie počasie 20.30 Panelák 
21.40 Kosti 22.40 Show Jana Krausa 
23.40 Podvodníci 00.40 Dotyk 01.40 
Lovci väzňov 02.25 Kosti 03.10 Show 
Jana Krausa 03.55 Dotyk   

06.35 Góly - body - sekundy 06.50 Po-
časie 07.00 McLeodove dcéry  07.45 
Doktorka Quinnová 08.30 Správy RTVS 
09.20 Poklady sveta II 09.35 Poklady 
sveta II 10.05 Recept na život 10.50 
Duel 11.15 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 
12.20 Dámsky klub 14.00 Vínne cesty 
Slovenska 14.30 Reportéri 15.05 District 
16.00 Správy RTVS 16.25 Poklady sveta 
II 16.40 Poklady sveta II 17.00 Recept 
na život 17.45 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 
Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekun-
dy 20.10 Počasie 20.20 Liga majstrov 
22.50 Liga majstrov, zostrihy 00.10 Dis-
trict 00.55 Destinácia svet 01.45 Dámsky 
klub 03.20 McLeodove dcéry 04.10 Dok-
torka Quinnová  

07.00 Správy v slovenskom posunkovom 
jazyku 07.05 Správy - Hírek 07.15 Sprá-
vy RTVS z regiónov 07.30 Správy a ko-
mentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre 
materské školy 08.55 Kde bolo tam bolo, 
fajčenie škodilo 09.05 Trpaslíci 09.10 
Posledná maringotka 10.05 Tajomstvá 
všetkého 10.35 Ukrajinský magazín 
11.05 Fokus zdravie 11.50 Ambulancia 
12.25 Živá panoráma 13.00 ArtSpektrum 
13.05 Zahrajte mi takúto 13.50 Večera s 
Havranom 15.15 Vat 15.55 Maďarský 
magazín 16.25 Energetika 16.45 Fokus 
peniaze - Spotrebiteľ 17.30 Správy RTVS 
z regiónov 17.40 Správy - Hírek 17.50 
Good Angels Košice 2014 19.55 Správy 
v slovenskom posunkovom jazyku 20.00 

KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. SILVESTER 
GUZZOLINI, OPÁT

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVA
JOJ

DAJTO
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Baran 21.3. - 20.4. 
Nemali by ste vychádzať z pre-

svedčenia, že ostatným má byť jedno, 
čo robíte a s kým sa stretávate. Pri-
pravte sa na zvedavé otázky v tomto 
smere. Nereagujte podráždene, berte 
to radšej s humorom.

Býk 21.4. - 21.5. 
Mali by ste si viac vážiť isto-

ty, ktoré máte. Váš neustály nepokoj 
mnohých znervózňuje. Vaše správanie 
môžu pociťovať ako nevďak. Ukážte, 
že si viete vážiť ich pomoc.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Nebude na škodu veci, ak sa 

utiahnete trochu do úzadia. Okolie je 
zvedavé, ako ďaleko sa odvážite ísť. 
Svoje plány si však nechajte len pre 
seba.

Rak 22.6. - 22.7. 
Prenáhlený súhlas nemusí ešte 

viesť k úspechu. Dôležitý bude súlad. 
Snažte sa pracovať v prospech vašej 
budúcnosti, minulosť nie je teraz dô-
ležitá.

Lev 23.7. - 23.8. 
Chcete byť obľúbenejší medzi 

priateľmi? Radšej pustite do popredia 
iných. Nájdete si čas na lásku. Malá 
ľúbostná aféra na vás zapôsobí sil-
ným dojmom.

Panna 24.8. - 23.9. 
Dozviete sa, že máte zdravie 

v poriadku. Objavia sa nové úlohy. 
Mohli by vyvolať zbytočné psychické 
tlaky. Radšej sa venujte bežným po-
vinnostiam.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Zvýšená citlivosť sa prejaví kri-

tickosťou - a to tak na pracovisku, ako 
aj doma. Dávajte pozor, aby ste tým 
niekoho neurazili, kto si to ani neza-
slúži.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
V súkromnom živote sa nene-

chajte nachytať na hruškách. Nemu-
síte povedať každému všetko, čo viete. 
Pokúste sa udržať pokoj v milostnom 
vzťahu.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Správate sa k ľuďom férovo? 

Môže sa stať, že spadnete do jamy, 
ktorú pripravíte inému. Na domácej 
pôde vás nečaká žiadne pestovanie  
v bavlnke, práve naopak.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Máte neporiadok vo financi-

ách. Ak predpoludním niečo na tom 
nezmeníte, objavia sa neriešiteľné 
problémy. Niekto čaká na vaše chyby, 
nedajte sa nachytať.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Dozviete sa, že niekomu veľmi 

záleží na vašej spolupráci. Dávajte 
pozor, aby sa situácia neobrátila proti 
vám. Neprejavujete príliš veľa záujmu 
o istú osobu?

Ryby 20.2. - 20.3. 
Môžete zaznamenať úspech 

skoro v každej oblasti vašej práce. Ne-
snažte sa však rozvíjať nové činnosti, 
nemuseli by ste to zvládnuť.

Streda 26. novembra 2014

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

PREŠOV
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA 1 - USA, 2014, 
dobrodružný, dráma, sci-fi, thriller, 125 
min. o 15.30 h, 18. h, 19.50, 20.30 h
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Dnes hokejová bitka o Šariš, 
v Prešove hrá Bardejov

(jm) – Už o  niekoľko hodín to vypukne. Bitka 
o  hokejový Šariš sa začína od 17.30 h na ľade 
tunajšej Ice areny. Stav po dvoch vzájomných 
stretoch v tejto sezóne je zatiaľ vyrovnaný – 1:1 
na zápasy. Nikto nebol doma prorokom, Bardejov 
vyhral v Prešove 2:0, Prešov v Bardejove 2:1. Ako 
to bude dnes? Treba byť pri tom...

„Hostia majú svoju kvali-
tu na každom poste, navyše 
hrajú v ich prospech aj väčšie 
skúsenosti. Našimi tromfami 
preto musia byť predovšet-
kým disciplína a  bojovnosť. 
Iba tak môžeme uspieť,“ ho-
vorí pred šlágrom 24. kola tré-
ner Ján Vodila. Jeho zverenci sa 
budú musieť popasovať aj s ná-
sledkami maródky, ktorá ne-
obchádza mužstvo už niekoľko 
dní a  úplne neustúpila ani do 
dneška. Po týždňovej pauze 
nastúpia Martin Hajník s  Vla-
dimírom Čopákom, veľký otáz-
nik visí nad Marcelom Paulov-
ským, ktorý má stále zapálený 

členok. Takpovediac mimo hry 
naďalej zostáva Michal Kiva-
der. „Nejako sa nám to roz-
bilo. Znova budeme nútení 
siahnuť po viacerých junio-
roch. Znamená to nominovať 
ešte ďalších, popri tých, ktorí 
nastupujú za A tím pravidel-
ne.“ Žlto-modrý dres možno 
oblečie nový hráč – v  prípade, 
že sa funkcionárom PHK 3b 
podarí vybaviť všetky potreb-
né administratívne úkony. „Na 
pozícii centra by mal zastú-
piť chorého Kivadera 21-roč-
ný Patrik Korytko, bývalý 
mládežnícky reprezentant 
Slovenska, ktorý žiacke roky 

svojej kariéry prežil tu v Pre-
šove.“ Možno práve on pomôže 
zvýšiť streleckú produktivi-
tu Šarišanov, „ktorá je veľ-

mi kolísavá. Michalovciam 
a Prievidzi sme dali jedenásť 
gólov, osemnástke len jeden, 
no šancí sme si vytvorili na 
dva zápasy. V  útoku nám to 
zvykne zaškrípať,“ povzdy-
chol si J. Vodila. Čo sa týka 
„osobitného“ prístupu v  prí-
prave na východniarske derby, 
„nesledujem Bardejovčanov 
zvlášť po každom kole, no te-
raz si dám tú námahu a pod-
robnejšie si preštudujem ich 
súpisku.“ avizuje kauč, ktorý 
minulú sezónu viedol práve ce-
lok z Horného Šariša a nevylu-
čuje improvizáciu v prešovskej 
zostave. „Zmenám sa určite 
nevyhneme. O dôvodoch som 
sa už skôr zmienil,“ dodal J. 
Vodila.   

Foto: Viktor Zamborský  

J. Vodila: Disciplína a bojovnosť...

Aj takéto situácie priniesol posledný domáci zápas s Trnavou (4:1). 

Prešovský útočník Lukáš Potoček. 
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Dve opory víkendové zápasy nedohrali
(jm) – Víkendový dvojzápas východnej skupiny prvej ligy zvládli prešovské basketba-
listky s polovičným úspechom. V Banskej Bystrici sobotňajšie vystúpenie vyhrali o 31 
bodov, nedeľňajšie prehrali o jedenásť. Svoje zohrala aj poriadna dávka smoly.  

7. kolo, BDŽ ŠK UMB B.
Bystrica - BK PU Pre-
šov    53:84  (21:41), body za 
hostí: Toroková   20 (1trojka), 
Maďarčíková 16, Hurná 16 (1), 
Nedoroščíková 10 (2), Jurčiši-
nová 10 (2) ,Lániková 5, Kende-
rová 4, Palaščáková 2. Trestné 
hody 24 /14.

Tréner Andrej Keresteš: „Po-
čas celého stretnutia sme vy-
hrávali,   darila sa nám streľba 
poza oblúka, dosiahli sme šesť 
úspešných trojkových poku-
sov.  Nechýbal z  našej strany 
potrebný dôraz, dievčatá  prak-
ticky počas celého stretnutia 
súperky k  ničomu nepustili. 
No zaplatili sme nepríjemnú 

a hlavne bolestivú daň za druhý 
úspešný výsledok v sezóne a to 
v podobe zranenia opory Petry 
Nedoroščíkovej. Dostala ´ška-
redáho´ koňara a víkend sa pre 
ňu predčasne skončil.“

8. kolo, BK ŠKP 08 B. Bys-
trica – BK PU Prešov    86:75 
(42:39), body za hostí: Láni-
ková   16, Toroková 15 (1), Ma-
ďarčíková 14 (1), Jurčišinová 
11, Palaščáková 8, Kenderová 7, 
Hurná 4.

Tréner Andrej Keresteš: 
„Zdravotný stav znemožnil na-
stúpiť na stretnutie Nedoroščí-
kovej. Napriek tomu ´baby´ za-
čali dobre a po dvoch minútach 

vyhrávali 7:0. No bolo priskoro 
radovať sa z  vedenia. Domáce 
sa postupne dostali do tempa 
a  tiež ukazovali svoje umenie 
s loptou. Diváci tak videli veľmi 
dobré basketbalové predstave-
nie, nás teší, že aj za výdatné-
ho prispenia mojich zvereniek. 
Výsledok bol dlho na vážkach, 
až kým neprišla naša druhá 
čierna chvíľa. Simona Hurná si 
podvrtla členok a zvyšok zápa-
su presedela na lavičke. Spolu-
hráčky povzbudzovala, no viac 
urobiť pre družstvo nemohla.  
Prehrali sme, v  tabuľke nám 
patrí piate miesto.“   

Foto: Viktor Zamborský

V PIATOK ŠTARTUJE PAVLOVIČ CUP 2014
(jm) - Už tento týždeň v  piatok odštartuje mládežnícky futbalový turnaj, 
ktorým sa pripomína jedna z nezabudnuteľných postáv prešovského športu 
a futbalu vôbec. Na šiesty ročník turnaja o pohár Ladislava Pavloviča prijali 
pozvanie organizátorov okrem domáceho celku 1.FC Tatran Prešov aj ŠK 
Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, FK Dukla Banská Bystrica,  FK Senica, 
MFK Košice, FC Nitra a víťaz minuloročného ročníka MFK Ružomberok. 

Dianie v skupinách odštartuje v piatok, pokračo-
vať bude sobotňajším maratónom a v nedeľu vy-
vrcholí turnaj zápasmi o umiestnenia. Pre mla-
dých a nádejných futbalistov kategórie U17 pri-
pravili organizátori turnaja aj malé spestrenie. 

Okrem zápasov aj prednáška o zdravej výžive 

„Sme radi, že opäť  po roku zavíta do Prešova 
slovenská futbalová omladina, ktorá ukáže na 
malom priestore kusisko svojho futbalového 
umenia a ,samozrejme, svojím účinkovaním na 
turnaji si pripomenú významnú futbalovú osob-
nosť mesta Prešov a  najstaršieho futbalového 
klubu na Slovensku. Uvedomujeme si, že futbalu 
si užijú počas troch dní až-až a  preto sme pre 
nich pripravili prednášku o zdravej výžive, ktorá 
bude dozaista viac ako zaujímavá,“ rozhovoril sa 
jeden z organizátorov Ladislav Pavlovič mladší. 

Sobota prinesie aj futsalový extraligový bon-
bónik 

Najviac zápasov na turnaji Pavlovic Cup sa odo-
hrá v  sobotu. Organizátori navyše pripravili na 
tento deň v  spolupráci s  futsalovým celkom FK 
Prešov, ktorému to v tejto sezóne náramne šľape, 
aj jeden bonbónik. „Sme radi, že s funkcionármi 
FK Prešov sme sa dohodli na spolupráci a veľmi 
sa tešíme tomu, že extraligové kolo sa im podari-
lo presunúť práve na túto sobotu. Diváci si totiž 
prídu na svoje, keďže domáci celok FK Prešov si 

od  17.30 hod. zmeria sily s  jedným z  najúspeš-
nejších a  najlepších futsalových celkov na Slo-
vensku  - Slov-Maticom FOFO Bratislava. Veríme, 
že sobota bude patriť v Prešove futbalu – najprv 
tomu mládežnícku a v podvečer tomu extraligo-
vému,“ uviedol L. Pavlovič ml. Meno víťaza šies-
teho ročníka turnaja spoznáme v nedeľu, kedy sú 
na programe vyraďovacie súboje. Popoludní o 13. 
hod. začína tradičná exhibícia bývalých hráčov 
Tatrana Prešov proti rodine Pavlovičovcov a  po 
nej už len vyvrcholenie turnaja zápasom o tretie 
miesto a finále. Turnaj sa uskutoční v športovej 
hale Hotelovej akadémie na Baštovej ulici. 

Kto , kedy s kým: 

Piatok, 28. 11. 2014: 16. h Prešov – Senica,16.55 
h Košice – Ružomberok, 17.50 h Nitra – B. Bystri-
ca,18.45 h Slovan – Inter, 

Sobota, 29. 11. 2014: 9. h Prešov – Slovan,  9.55 
h Senica – Inter,  10.50 h Košice – Nitra , 11.45 h 
Ružomberok – B. Bystrica, 12.40 h Senica – Slo-
van,  13.35 h Inter – Prešov,  14.30 h B. Bystrica,– 
Košice, 15.25 h Ružomberok – Nitra, 17.30 h  FK 
Prešov – Slov-Matic FOFO Bratislava 

Nedeľa, 30. 11. 2014: 9. hod semifinále, 9.55 
h semifinále, 10.50 h o  7. miesto, 11:45 h o  5. 
miesto, 13.00 h exhibícia, 13.55 h o  3. miesto, 
14.50 h  finále, 15.45 h vyhodnotenie turnaja.  

Zuzana Maďarčíková.

Futbalová legenda Ladislav Pavlovič.
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V sobotu futsalový ťahák Prešov – Slov-Matic Bratislava

FK Prešov: v hornom rade zľava: Lukáš Chovan, Rudolf Beliš, Matej Balun, Martin Biľ, Marko Hudáček, Miroslav Prusák, 
Stanislav Krempašský, Lukáš Vrbovský, Matúš Lipka.
V dolnom rade zľava: António Hernández, Matúš Mihok, Martin Kapráľ, tréner Richard Bačo, prezident klubu Pavol 
Šarišský, manažér Dušan Michalčík, Jakub Čorej, Ján Adam, Jakub Harčár. Chýbajú: Peter Serbin, Juraj Kuhajdík, Patrik 
Sedlák, Maroš Sasák.

(jm) – Ešte nikdy sa nečrtal 
zápas so Slov-maticom Brati-
slava taký zaujímavý, ako ten 
najbližší – už túto sobotu. Ešte 
nikdy nebolo v Prešove tak, aby 
išlo o  súboj aktuálne dvoch 
najlepších mužstiev v tabuľke. 
Ešte nikdy nebolo pred úvod-
ným výkopom vzájomného 
duelu tak, aby bol práve Pre-
šov prvý a majster z hlavného 
mesta až druhý (skutočnosť, 
že hostia majú o  zápas me-
nej, v  tejto chvíli nehrá rolu). 
A existuje niekoľko ďalších 
dôvodov, prečo treba v sobotu 
prísť fandiť do hľadiska haly 
na Baštovej ulici futsalistom 
FK Prešov. Jedným z  nich je 
napríklad aj ich víťazná šnúra, 
ktorá pokračovala naposledy 
v  Žiline. Východniari vyhrali 
7:5, meranie síl prinieslo ko-
pec pozoruhodných momen-
tov. Exceloval štvorgólový Pe-
ter Serbin, v bránke v druhom 
polčase vynikla nová akvizícia 
zeleno-bielych Lukáš Chovan. 
Zaujímavý bol aj samotný 
priebeh – 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3, 
4:7, 5:7.

ZÁPAS ROKA

Zhasla iskierka nádeje už v Nemecku? 
(jm) – Hádzanári Tatrana Prešov mali niekoľko sezón po sebe postarané aj po zimnej prestávke o kvalitné zápasy v európ-
skych pohárových súťažiach. Teraz je táto skutočnosť vážne ohrozená. Žeby to zeleno-bieli zabalili „na starom kontinente“ 
už v tomto kalendárnom roku a v tom nasledujúcom 2015 hrali už iba na troch frontoch, z ktorých len nadnárodná SEHA 
GSS League je pre fanúšikov skutočným lákadlom? Nechce sa veriť, no toto reálne hrozí...
Šarišania totiž dostali v 3. kole Pohára EHF 
súpera, cez ktorého prejsť do skupinovej fázy 
bude poriadne náročné. Veľa napovedalo už 
úvodné meranie síl na pôde nemeckého bun-
desligistu MT Melsungen. Slovenský majster 
prehral 24:31, jeho hráči výkonom sklama-
li. Prehajdákali úvod, domácim dovolili vy-
tvoriť si pohodový šesťgólový náskok. A keď 
s  vypätím všetkých síl v  druhom polčase 
zdramatizovali vývoj (19:17, 20:18), akoby sa 
z predchádzajúceho priebehu nepoučili. Mi-
chal Kopčo zlyhal vo vyloženej šanci, Tomáš 
Urban nepremenil pokutový hod, Andrej 

Petro sa nechal vylúčiť... Zverenci trénera 
Melsungenu Michaela Rotha po následnom 
oddychovom čase znova niekoľkokrát v  sé-
rii rozvlnili prešovskú sieť a  vrátili všetko 
do starých koľají. Prešovčania, neuvedomu-
júci si dôležitosť každého gólu, nereagovali 
ako by sa malo. Výsledkom je sedemgólová 
prehra a minimálne šance na postup do sku-
pinovej fázy. Čo teraz? Tréner Peter Dávid 
vidí svetielko nádeje a  verí v  malý zázrak: 
„Máme stratu siedmich gólov. Samozrejme, 
že sa pokúsime toto manko zmazať. Mož-
no svojim tvrdením prekvapím, ale nazdá-

vam sa, že výsledok prvého zápasu možno 
našich hráčov upokojí, V  zmysle, že ak by 
to bolo s Melsungenom skončilo o tri, štyri 
góly, zrejme by znovu mali v hlavách, väčšie 
napätie, môžeme, môžeme... Takto asi budú 
rozmýšľať inak. Hlavne, že v prvom rade tre-
ba odvetný zápas vyhrať. Potom sa pozerať 
na gólový rozdiel. Dúfam, že   odveta bude 
pre nás vyzerať úplne inak, že malý zázrak 
sa hádam udeje.“

Odveta je na programe v sobotu 29. novembra  
(od 18.h) v Tatran handball aréne. 
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