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Projekt Slovensko bez násilia pá-
chaného na ženách (DGV02002), 
partnerský projekt občianskeho 
združenia MyMamy, neziskovej 
organizácie Centrum Slniečko z 
Nitry, Woman Institute Slova-
kia, o. z. z Liptovského Mikuláša, 
Prešovskej rozvojovej agentúry, 
obce Medzany a partnerského 
Centra Norasenteret v nórskom 
Kirkenes, je vo svojej finálnej 
fáze. Projekt, ktorého sloga-
nom bolo, že „Domov musí byť 
bezpečné miesto pre všetkých“, 
bol spustený 27.8. 2015 a končí 
30.4.2017. 

Projekt bol financovaný z grantu 
Nórskeho kráľovstva prostredníc-
tvom Nórskeho finančného me-
chanizmu a zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky v pomere 85 
: 15, pre všetky partnerské organi-
zácie bolo povinné 10%-né spolu-
financovanie. 

Cieľom bola podpora už existu-
júcich poradenských centier a 
aktívnejšia mediálna kampaň, 
resp. viaceré spoločenské aktivi-
ty k téme násilia páchaného na 
ženách a deťoch. Aktivity projek-
tu boli simultánne realizované 

v okolí pôsobenia jednotlivých 
partnerských centier, t.j. v Prešo-
ve, Nitre a Liptovskom Mikuláši ( 
Napr. Beh na vysokých opätkoch, 
divadelné predstavenie Natreté 
strachom, okrúhle stoly, medzi-
národná výstava „ Ženské práva“). 

Výsledky projektu boli prezento-
vané dňa 7.4.2017 na záverečnej 
konferencii, ktorá sa konala v 

areáli Prešovskej univerzity. Výš-
ka projektového grantu: 473 045 
€ Celkové spolufinancovanie pro-
jektu z vlastných zdrojov partne-
rov: 52 560 € Výška projektového 
grantu pre MyMamy, o.z.: 173 
361 € Povinné spolufinancova-
nie projektu MyMamy, o.z.: 19 
262 € Viac informácii o projekte 
na www.norwaygrants.sk, www.
mymamy.sk.

Občianske združenie MyMamy úspešne 
ukončuje aj druhý „nórsky projekt“

Cenu mesta Prešov za rok 2016 dosta-
nú  Ladislav Matisko, Karol Vasilko a 
hudobno-zábavná skupina Mloci.

Návrh výberovej komisie na ich ocenenie 
schválili na včerajšom zasadnutí mestského 
zasadnutia poslanci. 

Štrnásťčlenná komisia vyberala laureátov 
Ceny mesta zo 17 navrhovaných kandidátov. 
Doručených  návrhov bolo pritom  21 a to 18 
laureátov, jeden z nich však nespĺňal kritériá.

Na cenu Opálové zrnko pre podnikateľské 
subjekty prišli dva návrhy. 

K udeleniu tejto ceny komisia uznesenie ne-
prijala, dokonca aj mestská rada uvažovala 

o tom, že túto cenu budú udeľovať raz za  dva 
roky. 

Poslanci ale  na návrh Marty Kollárovej na-
pokon priamo na zasadnutí schválili udele-
nie tejto ceny pre istú prešovskú  spoločnosť. 

Pedagóg, dlhoročný aktívny člen a funkcio-
nár Matice slovenskej Ladislav Matisko bol 
na Cenu mesta Prešov za rok 2016 navrh-
nutý za významné zásluhy pri výchove a 
vzdelávaní mladej generácie a za celoživot-
nú obetavú činnosť pri formovaní národ-
ného povedomia mládeže i dospelých, pri 
ochrane slovenského jazyka, pri zveľaďovaní, 
sprístupňovaní a propagácii národného kul-
túrneho dedičstva, ľudovej kultúry, umenia 
a národných tradícií.  Tri roky bol tiež ria-

diteľom Domu Matice slovenskej v Prešove. 
Za svoju prácu získal aj celý rad ocenení. 
„Ocenenie ma veľmi potešilo, neveril 
som, že mi ho udelia,“  povedal nám včera 
s úsmevom  na tvári. 

Skupina Mloci vydala osem albumov a svojou 
tvorbou oslovila mnohých iných muzikantov 
z rôznych žánrov.

Tretím laureátom Ceny mesta Prešov sa stal 
akademik, vedec, pedagóg a autor Karol Va-
silko. Profesor Vasilko je prominentnou aka-
demickou osobnosťou, známou nielen v Pre-
šove, ale aj v centrálnej a východnej Európe 
pre svoje akademické úspechy a vedecký 
prínos v oblasti mechanického inžinierstva a 
výrobných technológií.

Cena mesta: Medzi ocenenými 
Matisko, Vasilko a Mloci  
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(šaja) – Ani taký bod, ako je návrh na určenie poslanca 
Mestského zastupiteľstva mesta povereného podpisova-
ním Kroniky mesta, nedokázali včera odsúhlasiť poslanci 
bez zbytočných emócií. Poslanecké kluby mali rozdielne 
názory na to, kto by mal kroniku podpisovať a padol do-
konca aj návrh na stiahnutie bodu z rokovania. 

To, aby materiál poslanci stiah-
li a  nevenovali sa mu, navrhla 
poslaneckému plénu Katarína 
Ďurčanská. Za bolo iba jedenásť 
poslancov, trinásti sa zdržali 
hlasovania a dvaja nehlasovali, 
návrh teda neprešiel. 

Stanislav Kahanec zas navrhol, 
aby kroniku podpisoval najstar-
ší poslanec, teda Vasiľ Janko. 
Ani tento návrh poslanci ne-
podporili. Mali na to svoje ar-
gumenty. 

„Kolega Drutarovský pove-
dal, že tieto veci by mali byť 
otázkou minúty a  bez emo-
tívnych vystúpení. Situácia 
sa však dostala do bodu, keď 
sa nedohodol ten poslanec, 
ktorý bude podpisovať kroni-
ku. Chcel by som povedať, že 
mestská rada, ktorá sa nes-
totožnila, tak ja to spresním. 
To sa nestotožnila časť posla-
neckých klubov Smer a Lepší 

Prešov. Teda kluby, ktoré 
majú momentálne väčšinu. 
Celé desaťročia bolo zvy-
kom, že kroniku podpisoval 
najstarší poslanec. Myslím 
si, že nejaká úcta k šedinám 
a k veku sa tu vytráca,“ uvie-
dol Stanislav Kahanec. 

Sú to hovädzké výmysly 

Zareagoval aj samotný Vasiľ 
Janko. „Moje vystúpenia sú 
ostré a  priame, ale nasledu-
jú po takých vyjadreniach 
ako sú napríklad, že staroba 
choroba sa vyjadrila a  ja až 
potom vystúpim a  poviem, 
že taký človek patrí na psy-
chiatriu. Lebo ja stále patrím, 
ako mi aj povedali pred pár 
dňami, patrím medzi de-
sať najlepších pracovníkov 
firmy a  nikto nepochybuje 
o  tom, že som nestratil ro-
zum. Alebo keď niekto povie, 
že som mal problém s  alko-
holom, tak poviem, že to sú 
hovädzké výmysly. Alebo že 
beriem úplatky, tak to je ne-
horáznosť, lebo chodíte ku 
mne viacerí so svojimi deťmi 

a môžete povedať, ako to je,“ 
uviedol. 

„Mohli by sme sa držať toho 
zvykového práva,“ pove-
dal Stanislav Ferenc. „Zákon 
o  kronikách je jeden z  naj-
starších zákonov, ktorý 
máme, z  roku 1920, zatiaľ 
sme na Slovensku nič iné ne-
vymysleli,“ argumentoval.

„Náš klub sa stotožňuje 
s  časťou slov, ktoré poveda-
li pán poslanec Kahanec, že 
treba mať úctu k  šedinám 
a je je treba mať úctu k pro-
fesionalite pána Vasiľa Janka, 
ale je tu ešte jeden aspekt 
a  to, že treba si ctiť šediny, 
to si ctíme. Ale treba si ctiť 
slušné správanie a úctu k os-
tatným, ktoré pán doktor na 
niekoľkých zasadnutiach ne-
deklaroval. Preto sme sa na 
mestskej rade nestotožnili 
s  týmto návrhom a  ja som 
dala návrh na podpisovanie 
kroniky Katarínu Ďurčan-
skú, keďže je jedna z najstar-
ších poslankýň, pôsobí tu už 
dvadsať rokov v  zastupiteľ-
stve a je členkou v kultúrnej 
komisii. Myslím, že má právo 
kroniku podpisovať,“ poveda-
la Štefánia Andraščíková. 

Jej návrh poslanci odsúhlasili, 
za ich bolo 14 a sedem sa hlaso-
vania zdržalo. 

Foto: V. Zamborský 

Podpisovanie kroniky vyvolalo vášne

Vasiľovi Jankovi vyčítali kolegovia správanie počas rokovaní.
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„Kampaň sa realizuje s cie-
ľom zvýšiť povedomie širokej 
verejnosti o  význame očko-
vania pre zdravie ľudí. Téma 
12. ročníka EIW 2017 Vakcíny 
fungujú zdôrazňuje potrebu 
a  benefity očkovania v  kaž-
dom období života,“ hovorí 
regionálna hygienička Mgr. Ing. 
Jana Mýtniková, MPH, MHA.

Ako ďalej dodala, Európsky 
región sa teší vysokej úrovni 
celkovej zaočkovanosti detí a 
tým dosiahnutiu cieľov Európ-
skeho vakcinačného akčného 
plánu zahrňujúceho eliminá-
ciu osýpok a  rubeoly. Napriek 
tomu zvyšujúci sa počet vní-
mavých osôb každoročne vedie 
ku vzniku ochorení aj úmrtí na 
ochorenia preventabilné očko-
vaním. Stále veľa adolescentov, 
dospelých a osôb v riziku nemá 
informácie o ochoreniach, ktoré 
ohrozujú ich zdravie a  o  očko-
vaní, ktoré je nevyhnutné reali-
zovať pre zabezpečenie imunity 
voči ochoreniam preventabil-
ných očkovaním.

„V Slovenskej republike sa 
začalo so systematickým ce-
loplošným očkovaním v štyri-
dsiatych rokoch minulého sto-
ročia. V roku 1986 bol prijatý 
Národný imunizačný program 
SR, ktorého cieľom je elimi-

novať až eradikovať infekčné 
ochorenia systematickým za-
bezpečovaním efektívnej imu-
nizácie detí a dospelých. V sú-
časnosti je v Slovenskej repub-
like zavedené povinné pravi-
delné očkovanie proti desia-
tim prenosným ochoreniam 
a  to proti záškrtu, tetanu, 
čiernemu kašľu, detskej obr-
ne, vírusovej hepatitíde typu 
B, hemofilovým invazívnym 
infekciám, osýpkam, rubeo-
le, parotitíde a invazívnym 
pneumokokovým infekciám. 
Celoslovenská zaočkovanosť 
bola od zavedenia očkovania 
na veľmi dobrej úrovni. Po ro-
koch, kedy sa celoslovenská 
zaočkovanosť pohybovala vy-
soko nad 95 percent, bol v os-
tatných rokoch zaznamenaný 
pokles celkovej zaočkovanosti 
často aj pod 95 percent a  to 
najmä v dôsledku odmietania 
očkovania a antivakcinačných 
aktivít. Práve z tohto dôvodu 
má zapojenie sa SR do kam-
pane svoje opodstatnenie,“ 
vysvetlila regionálna hygienička 
Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, 
MHA.

Do kampane sa každoročne zapá-
ja aj Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Prešo-
ve, kde je pre verejnosť zriadená 
poradňa očkovania, ktorá nielen 

počas týždňa venovaného propa-
gácii očkovania poskytuje kon-
zultácie a poradenstvo v oblasti 
ochorení preventabilných očko-

vaním. Konzultácie sa poskytujú 
buď telefonicky alebo osobne po 
telefonickom dohovore na tel. 
čísle 051/7580345.

Európsky imunizačný týždeň: 
VAKCÍNY FUNGUJÚ

Ilustračné foto: www

(pv) - Tento týždeň má aj prívlastok 
Európsky imunizačný týždeň (EIW). Ide 
o kampaň, ktorú pravidelne od roku 
2005, v mesiaci apríl vyhlasuje Svetová 
zdravotnícka organizácia a Regionál-
ny úrad pre Európu (WHO/EUROPE). 
V roku 2017, podobne ako po iné roky, 
sa do tejto kampane zapája aj Sloven-
ská republika. Aktivity sú realizované 
pod záštitou hlavného hygienika Slo-
venskej republiky a Kancelárie WHO 
na Slovensku. Koordinátorom aktivít 
je Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky. Tohtoročný Európsky 
imunizačný týždeň  je od 24. do 30. 
apríla s heslom Očkovanie chráni zdra-
vie v každom období života.

Predaj a prenájom 
skladových kontajnerov

Marko tech, s. r. o., 
Pionierska 22, 080 06 Prešov

www.markotech.sk

Ko
nt

ak
t:

markotech@markotech.sk
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Veľkej obľube v Ekoparku sa te-
šia najmä zvieratká. Máte neja-
ké prírastky?

- Samozrejme, máme prírastky, 
šesť jahniatok, posledné sú dvoj-
čatá Matilda a Vlastimil, my ho 
familiárne voláme Vlasťo, a tri 
malé kozy - raritou je svetlosivý 
capko Tomáš. Očakávame naro-
denie malých zajačikov. Veľkému 
záujmu sa tešia aj ostatné zvie-
ratká.

Ako sa pripravuje Ekopark na 
letnú sezónu?

- Postupne revitalizujeme kveti-
nové záhony a skalky, v najbliž-
šom období budú vysadené nové 
druhy kvetín, ktoré máme pred-
pestované v črepníkoch. V blízkej 
budúcnosti bude dokončený nový 
altánok, kde bude možnosť upiecť 
si chlieb, pizzu a grilovať. K jed-
notlivým zaujímavým drevinám  
v Ekoparku sme umiestnili tabuľ-
ky s názvami drevín a ich struč-
ným popisom, návštevníci, ktorí 
chcú o jednotlivých drevinách 
vedieť viac, si môžu u nás poži-
čať Katalóg drevín Ekoparku, kde 
sa dozvedia podrobné informácie  
o drevinách a kríkoch, ktoré rastú 
v areáli Ekoparku. Pre návštevní-
kov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, 
pripravujeme Katalóg motýľov, 
Katalóg hmyzu a chystáme tiež 
Katalóg hmyzích škodcov drevín, 
ktoré rastú v Mestských lesoch 
Prešov. Postupne mapujeme aj 
jednotlivé druhy rastlín, ktoré 
sa prirodzene vyskytujú v hornej 
časti areálu a výsledkom by mal 
byť herbár rastlín v Ekoparku.

Môžeme povedať, že Ekopark si 
obľúbili aj školy. Čo im ponú-
kate?

- Pre školy ponúkame edukačné 
aktivity pre deti predškolského 
veku a školákov, ide o základný 
vzdelávací program pre deti pred-
školského veku a pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl. Súčasťou 
týchto edukačných aktivít je pre-
hliadka Ekoparku spojená s výkla-
dom a rôzne environmentálne hry, 
ktoré sú prispôsobené veku detí. 
Novinkou v našej ponuke pre školy 
je moduly, ktoré sú koncipované 
ako celodenný program. Školy si 
môžu vybrať z troch typov mo-
dulov a to Ekologická stopa, kde 
hlavnou témou sú odpady, voda, 
energia, ochrany prírody a zelene, 
ochrana ovzdušia, ďalej Lesným 
chodníčkom, kde hlavnou témou 
sú ochrana prírody, zeleň, pro-
dukčné a mimoprodukčné funkcie 
lesa, biomasa, les ako zdroj pozna-
nia, práca lesníka. Tretí modul je 
Na tom našom dvore, kde hlavnou 
témou sú hospodárske zvieratá, 
autochtónna a alochtónna flóra a 
fauna Slovenska, pestovanie hos-
podárskych plodín, liečivé bylinky 
a využitie. 

Máte v talóne aj iné služby?

- Záujemcovia si napríklad môžu 
prenajať aj priestory v Ekoparku, 
majú možnosť si prenajať celý are-
ál, pódium, ihriská, ponúkame aj 
možnosť prenajatia prenosného 
grilu.

Máj je predo dvermi, môžete 
nám predstaviť niektoré akcie, 
ktoré tu pripravujete?
 
- Tretieho mája v spoluprá-
ci s Hvezdárňou a planetáriom 

v Prešove pripravujeme pre ško-
ly a verejnosť program ku Dňu 
Slnka. Súčasťou programu bude  
v prípade priaznivého počasia po-
zorovanie Slnka, výstava a premie-
tanie filmu. Trinásteho mája ROC 
Emerka v Ekoparku organizuje už 
tretí ročník akcie Míľa pre mamu. 
Dvadsiateho siedmeho mája pri-
pravujeme Majáles v Ekoparku, 
plánujeme znovuotvorenie hma-
tového chodníka, ukážky bylinko-
vých záhonov, slávnostné otvore-
nie „Čarovnej krajinky Ekoparku“, 
ekohry pre deti. Posledný májový 
deň máme Deň otvárania stud-
ničiek, otvoríme zrevitalizovanú 
„Studničku lásky“ v Ekoparku.
 
Čo ešte môžu návštevníci vidieť 
v Ekoparku?

- V budove Ekoparku máme tema-
tické výstavy, celý rok bude výsta-
va „Prešov – včera a dnes“ k 770.
výročiu prvej písomnej zmienky 
o Prešove (reprodukcie fotogra-
fií budeme počas roka obmieňať),  
v súčasnosti je tam výstava  
o Mestských lesoch Prešov, pripra-
vujeme výstavu k Európskemu dňu 
minerálov (12. máj), pre školy a ve-
rejnosť workshop a výstavu k Eu-
rópskemu dňu národných parkov. 
Tematické výstavy sa budú konať 
počas celého roka a budú spoje-
né s rôznymi environmentálnymi 
aktivitami a hrami pre deti. V sú-
časnosti môžu návštevníci zapísať 
do kroniky Ekoparku podľa nich 
najkrajšie slovenské slovo. Prihlá-
sili sme sa na celoslovenské podu-
jatie „Víkend otvorených parkov a 
záhrad“, ktoré sa bude konať 10. a 
11. júna a boli sme vybraní. Súčas-

ťou programu budú moderované 
prehliadky areálu Ekoparku, počas 
ktorých sa návštevníci dozvedia  
o histórii areálu, zaujímavosti  
o našej secesnej vile, o jej dejinách, 
tiež o drevinách v Ekoparku. Pre 
deti budú pripravené ekohry, sú-
ťaže s prírodovednou tematikou a 
tvorivé dielne. Viac sa dozviete na 
webovej stránke http://vopz.sk/.

Na záver načrime do letnej se-
zóny...

- V mesiaci jún sa tiež plánujeme 
zapojiť do osláv k 770. výročiu prvej 
písomnej zmienky – pripravuje-
me akciu pre verejnosť s bohatým 
programom pre deti a dospelých. 
Počas letných prázdnin budeme 
organizovať denný tábor pre deti. 
Z akcií pre verejnosť počas letných 
prázdnin pripravujeme Bublinovo, 
počas víkendov bude možnosť pre 
deti si za úhradu zajazdiť na poní-
koch. Na začiatku školského roka 
plánujeme už 4. ročník Ekofestu, 
počas neho sa uskutoční aj druhý 
ročník detskej olympiády v netra-
dičných disciplínach. Sme radi, 
že si ku nám našli cestu aj školy a 
škôlky nielen z Prešova, okresov 
Prešov a Sabinov, stredného Slo-
venka či Poľska. V júni nás navští-
via počas dvoch dní aj Košičania. 
Naším cieľom je, aby sa Ekopark 
stal príjemným miestom oddychu, 
zábavy, ale aj poučenia pre obyva-
teľov a návštevníkov Prešova. 

Boli sme zaradení medzi 10 
naj fariem a ekoparkov na Slo-
vensku, viac na http://www.
cestovanieslovenskom.sk/10-
naj-fariem-a-ekoparkov/.

(pv) - Ekopark je obľúbe-
ným miestom rodín s ma-
lými deťmi či školákov. Po-
núka malé dobrodružstvo 
za zábavou a aj poznaním. 
Chceli sme vedieť, čo je 
nové v Ekoparku. Opýtali 
sme sa Ing. Jany Klusovej, 
vedúcej Ekoparku.

Prešovský Ekopark patrí medzi 10 naj 
fariem a ekoparkov na Slovensku
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Po reforme v oblasti advokácie 
z  roku 1874 vznikli na území 
dnešného Slovenska štyri ad-
vokátske komory, jedna z nich 
so sídlom v  Prešove. Do jej 
územnej pôsobnosti patrili 
obvody kráľovských súdnych 
stolíc v  Prešove, Levoči a  od 
roku 1876 aj v  Ružomberku. 
Advokátske komory vznikli  
v záujme efektívnejšieho vý-
konu tohto povolania, za úče-
lom ochrany mravnej autority 
a práv advokátov i na kontrolu 
plnenia ich povinností. 

Pri svojom vzniku evidovala 
Advokátska komora v  Prešove 
135 členov. Mnohí z  advoká-
tov boli predstaviteľmi nižšej 
a  strednej uhorskej šľachty, 
u  viacerých je možné pred-
pokladať ich židovský pôvod. 
Najstaršie známe sídlo ko-
mory bolo na Hlavnej ulici č. 
68, neskôr sa presťahovala na 
Kováčsku ulicu č. 10. Prvým 
a  zároveň najdlhšie pôsobia-
cim predsedom komory bol 
Aurel Kubinyi. Mal šľachtický 
pôvod, pôsobil vo viacerých 
funkciách na Evanjelickom ko-
légiu, bol členom samospráv-
neho výboru Šarišskej stolice 
i  mestského zastupiteľstva  
v Prešove. Bol činným i v spol-
kovom živote a zaslúžil sa o za-
loženie Šarišského dobročin-
ného ženského spolku. Po jeho 
smrti sa druhým predsedom 
komory stal Adolf Propper, ad-
vokát židovského pôvodu, kto-
rý ešte za svojho života založil 
štipendium pre chudobnejších 
študentov práva. Vo funkcii ho 
nahradil Július Klefner, rodák 

z Prešova, ktorý ako vynikajúci 
znalec práva dlhší čas pôsobil 
aj ako hlavný právnik mesta. 

Na pozícii podpredsedu komo-
ry sa v priebehu jej existencie 
vystriedali piati advokáti, dva-
ja z nich boli poslancami uhor-
ského snemu. V poradí posled-
ným bol Teofil Rosenberg, 
ktorý istý čas pôsobil aj ako 
člen mestského zastupiteľstva 
v  Prešove. V júni  roku 1942 
bol deportovaný do vyhladzo-
vacieho táboru v  Osvienčime, 
kde zahynul. Pozíciu tajomní-
ka komory zastával do svojej 
smrti August Tomka, po ňom 
sa stal tajomníkom Ján Stehlo, 
vynikajúci advokát a popredný 
spoločenský činiteľ.

Počty členskej základne komo-
ry mali v priebehu jej existen-
cie najmä stúpajúcu tendenciu. 
V roku 1907 evidovala komora 
151 advokátov a 99 koncipien-
tov, v roku 1913 počet advoká-
tov narástol na 205 a  koncom 
roku 1914 ich bolo ešte o  jed-
ného viac. Počas prvej sveto-
vej vojny bola činnosť komory 
čiastočne limitovaná, najmä od 
novembra 1914 do mája 1915, 
keď bojové operácie prebieha-
li aj na našom území. Napriek 
tomu evidovala komora ku 
koncu roku 1917 190 členov. 

V  priebehu štyridsaťpäťroč-
ného fungovania Advokátskej 
komory v Prešove sa v nej kon-
centrovala spoločenská a  in-
telektuálna elita z veľkej časti 
dnešného územia Slovenska. 
Viacerí z  advokátov pôsobili 

na akademickej pôde, mnohí 
sa preslávili najmä ako spo-
ločensko-politickí dejatelia či 
literáti. Niektorí z  jej členov, 
ako napríklad Anton Beskid, 
Július Schmidt či Ľudovít Fest, 
pôsobili ako poslanci uhor-
ského parlamentu, kde zastu-
povali záujmy nášho regiónu. 
Mnohí iní pôsobili v regionál-
nej politike ako župní či mest-
skí poslanci, či mešťanostovia. 
Znalosť práva a  osobnostné 
predpoklady využívali advo-
káti pri podnikateľskej činnos-
ti ako akcionári vznikajúcich 
podnikov, čím podporovali 
tunajší rozvoj priemyselnej 
výroby. Vysoký kredit v  spo-
ločnosti si budovali aj vďaka 
výraznej podpore spolkového 
a  kultúrneho života v  Prešo-
ve a v okolí i vďaka rozvinutej 
charitatívnej činnosti. Z  roku 
1910 máme napríklad infor-
máciu o zriadení bezplatnej 
právnej poradne pre chudob-
ných obyvateľov. Advokáti boli 
spravidla uvedomelí intelek-
tuáli, mecenáši i  zberatelia 
umenia, nositelia morálnych, 
kultúrnych i  vzdelanostných 

hodnôt a tak ich široká spoloč-
nosť aj vnímala.  

Po zániku Uhorska a  vzni-
ku Československej republi-
ky v  roku 1918 stratil Prešov 
svoje postavenie jedného 
z  právnych centier. Právnická 
akadémia bola presťahovaná 
do Miškolca a s ňou z Prešova 
odišli skoro všetci jej profeso-
ri. V roku 1920 bol prijatý zá-
kon, ktorým došlo k  zlúčeniu 
všetkých advokátskych komôr 
a  ich obvodov pôsobiacich na 
Slovensku a sídlom nastupujú-
cej komory sa stal Turčiansky 
Svätý Martin.

Krajské múzeum v  Prešove sa 
v súčasnosti podieľa na prípra-
ve publikácie o dejinách advo-
kátskych komôr na Slovensku. 
Ak máte vedomosti, doklady 
či fotografie týkajúce sa Ad-
vokátskej komory v  Prešove 
(1875-1920) a  jej predstavite-
ľov, kontaktujte prosím autora 
tohto článku. 

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Krajské múzeum v Prešove 

Mesto Prešov sa vo svojich dejinách preslávilo naj-
mä vysokou úrovňou školstva, vzdelanosti i kultúry, 
vďaka čomu získalo v 19. storočí označenie Atény 
nad Torysou.  Doteraz sa veľmi málo vie o tom, že 
bol aj jedným z popredných uhorských centier roz-
voja právnych vied a advokátskeho povolania, a to 
aj vďaka dlhoročnej tradícii výučby práva na Práv-
nickej akadémii Evanjelického kolégia. 

Predmety rímskej výroby zo zbierok Krajského múzea v Prešove.

Advokátska komora 
v Prešove (1875-1920)





(pv) - Tohtoročný, naozaj bláznivý apríl máme pomaly za 
sebou, v pondelok si vychutnáme prvý deň mesiaca, s kto-
rým bolo spojených viacero tradícií... Pomaly sa však na ne 
zabúda...

Šlo pritom o veľmi pekné uda-
losti, ktoré by sme mohli ucho-
vať, inak zostanú už len v obráz-
koch a knihách. Poznáte niekto-
ré z nich?

STAVANIE MÁJOV

Jedna z najznámejších tradícií. 
Poznáme ju dokonca ešte z an-
tických čias. Mládenci v každej 
dedine postavili máj, ktorým 
potom ozdobili bránu vyvolenej 
niektorého z nich. Tieto máje sa 
stavali z rôznych druhov stro-
mov. Najčastejšie to bola breza, 
no všetko to záviselo od kon-
krétnej lokality, ktorá si prispô-
sobila túto tradíciou podľa seba. 
Na vrcholci sa nechal akoby 
malý stromček, ktorý sa násled-
ne ešte ozdobil stužkami. Či boli 
farebné alebo len biele, tiež zá-
viselo od samotnej oblasti.

Niekde bolo zvykom ešte aj 
nafarbiť kmeň bielou farbou. 
Výška stromu závisela od voľby 
staviteľov májov. Dievčatá po-
tom súťažili, ktorá z nich ho do-
stane najvyšší a teda má jej milý 
o ňu najväčší záujem.  Máje sa 
niekedy stavali aj uprostred de-
diny, alebo k významným budo-
vám ako napríklad kostol, rad-

nica alebo škola. V tom prípade 
mali ochrannú funkciu a mali 
obyvateľov obrániť pred zlými 
silami, búrkami a nešťastnými 
udalosťami.

Z toho istého dôvodu si rodiny 
takto zdobili aj malé stromčeky, 
ktoré si pripevňovali pred vcho-
dy svojich obydlí. Pred vašim 
domom sa však nemusel ocit-
núť len krásny ozdobený máj. 
Ak ste boli v dedine neobľúbení, 
tak vám pokojne mohli pristaviť 
vyschnutý peň. V súčasnosti sa 
od tohto zvyku upúšťa a máje sa 
stavajú už len v niektorých ob-
ciach vrámci tradícií a aj to iba 
do ich centra.

PUSA POD ROZKVITNU-
TOU ČEREŠŇOU

Krásnu symboliku so sebou ne-
sie i prvý májový deň. Keďže 
tento mesiac je často označo-
vaný aj ako mesiac lásky, nejaká 
tradícia to musí spustiť hneď na 
začiatku. A tou je sladký bož-
tek pod rozkvitnutou čerešňou. 
Okrem toho, že ide o skutočne 
krásne miesto, ktoré dodá vašej 
láske ďalší romantický zážitok 
do zbierky, má to ešte aj iný 
skrytý význam.

Týmto krokom si totiž zabezpe-
číte, že budete počas celého roka 
milovaná. Máj sa spája s láskou 
i kvôli tomu, že v tomto čase sa 
začína prebúdzať príroda a člo-
vek dostáva z toľkej krásy okolo 
seba novú energiu. Je to ideálny 
čas i na romantické chvíľky, na 
ktoré ste doteraz nemali dosta-
tok priestoru.

NOC ČARODEJNÍC

Prvá májová noc z 30. apríla 
na 1. mája je spájaná i s mocou 
temných bytostí. Počas tejto 
noci sa stretali všetky čarodejni-
ce a strigy z okolia na tmavých 
miestach, aby si dohodli straté-
giu, ako zničia čo najviac miest 
v dedine. Obyčajne boli cen-
trom ich záujmu polia s čerstvo 
vysadenými rastlinami. Všetci 
gazdovia sa preto vždy stretli na 
jednom mieste a postupne pre-
chádzali dedinou tak, že pri tom 
robili veľký lomoz, aby strigy vy-
strašili. 

ZVYKY SPOJENÉ  
S VODOU

Spolu s májom sa viaže i nie-
koľko tradícií, ktoré sa spájajú  
s dažďom alebo vodou. Prvá hovorí  
o tom, že ak si umyjete tvár a telo 
rannou rosou po prvej májovej 
noci, zbavíte sa všetkých ťaž-
kostí, ktoré vás trápia a navyše 
zostanete navždy mladé. V máji 
oslavuje meniny i Žofia. Podľa 

porekadla, ak bude v tento deň 
pršať, budeme mať rovnaké po-
časie aj nasledujúcich štyridsať 
dní. Umyť by ste sa mali aspoň 
raz ráno čerstvou vodou priamo 
z potoka, aby ste boli po celý rok 
zdravé. No a pokiaľ bude v prvý 
májový týždeň pršať, môžeme sa 
tešiť na bohatú úrodu.

OSLAVA BELTANE

Hneď druhý najdôležitejší kelt-
ský sviatok sa viaže k prvému 
máju. V tento deň oslavujú 
boha Belinusa. Počas tejto noci 
rozmiestnili po okolí viacero 
vatier, pomedzi ktoré potom 
prehnali všetku zver z dediny. 
Tento rituál ich mal ochrániť 
od všetkých chorôb a zabezpe-
čiť aj dobrú plodnosť. Následne 
sa všetko zmenilo na dedinskú 
veselicu, počas ktorej najmä 
mladí ľudia spievali a tancovali 
okolo ohňov.

MÁJOVÉ  
CHARAKTERISTIKY

I keď sa tento mesiac spája  
s láskou, mali by ste sa vyhýbať 
uzavretiu manželstva v týchto 
dňoch. Pre zamilovaných vraj 
totiž prináša tento čas nešťastie 
a ich zväzok bude mať len veľmi 
krátke trvanie. Hovorí sa tiež, že 
ľudia narodení v tomto mesiaci 
skoro šedivejú. Tieto osoby sú 
však veľmi dobrosrdečné a rýchlo 
vzplanú k novej láske.
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Máj, máj, máj
... ZELENÝ



Ovocné stromy pred a  po odkvitnutí sú ná-
chylné na hubové choroby, proti ktorým je 
potrebné použiť vhodné fungicídy. 

Kedy striekame proti hubovým choro-
bám? Múčnatku, chrastavitosť či moni-
liózu sa snažíme obmedziť preventívne, 

to znamená, keď ešte na listoch nevidíme 
viditeľné znaky choroby, čiže likvidujeme už 
zárodky chorôb. Keď sú na listoch viditeľné 
hnedé, čierne poškodenia, vtedy je už pou-
žívanie prípravkov neúčinné. Vlhké a  teplé 
počasie vždy podporuje výskyt chorôb, preto 
pred a po odkvitnutí stromov je potrebné po-
užiť dostupné fungicídy, ako je napr. Kuprikol, 
Ridomil, ktoré účinkujú proti plesniam. Výskyt 
múčnatky a chrastavitosti ovocia obmedzíme 
napr. Talentom, Sulikolom a podobne. Pri ich 
používaní do postrekovača dávame zmáčadlo, 
napr. Citovit, ktoré lepšie udrží na listoch po-
užívaný fungicíd. Účinnosť prípravkov sa zvy-
šuje, keď aspoň 6 – 12 hodín po postrekovaní 
nepríde dážď.

Čoho sa máme vyvarovať pri práci 
s  chémiou? Striekame vždy za bezvet-
ria, dávame pozor, aby sme nezvyšovali 

predpísanú koncentráciu prípravku, dodržia-
vame ochranné obdobie. Dávame pozor, aby 
sme pri postrekovaní stromov nezasiahli skoré 
predplodiny ako je hlávkový šalát, reďkovka, 
pažítka a  podobne. Dodržiavame ochranné 
pomôcky, ako sú rukavice, respirátor, okulia-
re, chránime tvár a oči tak, aby nás nezasiah-
la postreková látka. Po ukončení sa dôkladne 
umyjeme a  vypláchneme niekoľkokrát vodou 
postrekovač. Zvlášť je potrebné dôkladne vy-
umývať postrekovač po používaní herbicídov, 
ktoré likvidujú cez listovú plochu buriny. Ak 
ním zasiahneme listy ovocného stromu, tak 
účinná látka zdeformuje pestované plodiny.

Ako kombinujeme chemickú ochranu 
s mechanickou? Múčnatku vidíme na 
letorastoch a  listoch viditeľne voľným 

okom, čiže biele, múčnatkou napadnuté leto-
rasty nožnicami odstránime, podobne odstra-
ňujeme moniliózu a glejotok tak, že napadnu-
té výhonky čím skôr odrežeme, aby sa infekcia 
nešírila do zdravotných spodných konárov. 
Veľmi citlivé na tieto choroby sú najmä mar-
hule, broskyne a višne, preto celé konáriky aj 
s  napadnutými plodmi odstránime. Presvet-
lením ovocného stromu po odkvitnutí pone-
chávame na konároch len zdravé, chorobami 
nenapadnuté letorasty. 

Publicistika 9www.povecernik.sk Štvrtok 27. apríla 2017

Príroda má pre nás skvosty, ktoré 
pomáhajú nášmu organizmu. Aby ste 
mali prehľad, pripravili sme pre vás 
malú príručku zázračných rastliniek, 
ktoré po vystrihnutí môžete mať stále 
poruke. Každý štvrtok predstavíme 
jednu z nich. 

Nové korenie alebo taktiež jamajské korenie, 
pripomína chuťou čierne korenie, klinček, ško-
ricu a muškátový oriešok v jednom. Bobule sú 
nedozreté plody stromu pimentovníka lekár-
skeho z Brazílie, Jamaiky a Antíl. Majú vráskovi-
tú, hnedočervenú alebo tmavohnedú pokožku, 
aromatickú vôňu, chuť mierne pálivú. 

Toto korenie sa dostalo do Európy v 17. sto-
ročí z nového sveta, preto sa mu dostalo ná-
zvu nové. V Anglicku je nazývané Allspice, t. j. 
všekorenie, alebo taktiež všehochuť, pretože  
v sebe spája chuť a vôňu najobľúbenejších ko-
rení. Obsahuje éterické oleje, živice a mastné 
oleje. 

Je vhodné naozaj do všetkého. Do polievok, 
omáčok, mäsa, k nakladaniu mäsa i zeleniny. 
Nemali by sme ho vynechať vo všetkých ťažšie 
stráviteľných pokrmoch. Pretože nové korenie 
má miernejší účinok, možno ho dobre použiť 
pri alergii na čierne korenie, aj do diétnych po-
krmov. Je dôležitou zložkou klobás a iných mä-

sových výrobkov a práškových korení nových 
zmesí. Nové korenie sa predáva celé alebo 
mleté. Používa sa podobne ako ostatné druhy 
čierneho korenia, ale treba ho používať v ma-
lom množstve. 

Nové korenie je jedným z najdôležitejších do-
chucovadiel karibskej kuchyne. V dnešnej dobe 
sa však používa vo všetkých kútoch sveta. Keď 
je pomleté, rýchlejšie stráca arómu, preto sa 
väčšinou používa celé, prípadne sa pred po-
užitím pomelie. Vo svojej domovine sa okrem 

sušených plodov používajú aj aromatické listy. 
Svojou štruktúrou sa podobajú na bobkový list. 
Pridávajú sa počas varenia a pred podávaním 
sa vyberú. Sušením strácajú arómu, preto sa 
používajú len čerstvé. Drevo a listy sa často 
v tropických oblastiach používajú na údenie 
mäsa.

Zaujímavosti o novom korení: pimentovník je 
strom, ktorého plody sú práve nové korenie, 
dorastá do výšky 6 - 12 metrov a môže sa dožiť 
až 100 rokov. Bobuľky sú tvorené z malých bie-
lych kvetov a zberajú sa ešte pred dozrením. 
Najlepšie sú z Jamajky a hovorí sa im jamajské 
čierne korenie. Rozdrtené a uvarené bobule 
nového korenia, zabalené do plátna a prilože-
né na bolestivé miesto, pomáhajú pri reuma-
tizme a neuralgiách. Pôsobivou látkou nového 
korenia je silica pimentová, ktorá spôsobuje 
pálčivú, ale príjemne korenistú chuť. Éterický 
olej z nového korenia sa využíva vo voňavkár-
stve a pri výrobe likérov.

Účinky na zdravie 

NOVÉ KORENIE
•	 Podporuje imunitný systém. 
•	 Pôsobí ako prevencia proti chrípke a 

nádche, má antiseptické účinky.
•	 Podporuje a urýchľuje trávenie, pravi-

delnú stolicu, odstraňuje bolesti, plyna-
tosť a hnačky.

•	 Podporuje krvotvorbu, tvorbu kostného 
tkaniva.

•	 Je prevenciou vzniku osteoporózy 
a anémie.

•	 Odstraňuje bolesti hlavy a reumatické 
bolesti.

•	 Upokojuje nervový systém, zlepšuje 
kvalitný spánok.



Čarovné

Ochrana ovocných drevín 
proti hubovým chorobám

Ako obmedzujeme múčnatku na 
egrešoch? Veľmi napadnuté strom-
čeky a kry, na ktorých sa každoročne 

vyskytuje choroba kombinovaná s hnilobou 
plodov, je potrebné zo záhradky odstrániť 
a nahradiť náchylné odrody rezistentnými, 
ako je napr. egreš Invicta. Pri prehustených 
kríkoch je potrebné urobiť presvetľovací 
rez tak, aby stromčekové tvary mali najviac 
5 – 7 základných konárikov v rovnomernom 
zastúpení jedno až trojročného dreva. Na 
kríkov ponechávame najviac 10 – 12 koná-
rikov.

Ako môžeme obmedziť výskyt 
kučeravosti broskýň? Najlepšou 
ochrannou je zhotovený jednoduchý 

„dáždnik“, ktorý zabráni ešte pred naraše-
ním púčikov infekcii listov. Kryt umiestni-
me nad nízke, mladé broskyňové stromčeky 
vo výške 180 – 200 cm. Zhotovíme ho s pev-
nej fólie, alebo použijeme okenné rámy tak, 
aby sme nepoškodili rodiace stromčeky. 
Broskyňové zakryté stromčeky, na ktoré 
v  období pučania listov nepadne dážď, sú 
pred kučeravosťou chránené z  fungicídov 
pred a  po odkvitnutí v  2 – 3 týždňových 
intervaloch použijeme fungicídy, ako je na-
príklad Sylit, Delan a podobne.



...o lístok do kina

/1700178/ Kúpim dom, aj v horšom sta-
ve medzi Prešovom a Košicami, prípadne 
pozemok. T. č. 0918 993 424

/1700175/ Do zabehnutej prevádzky  
v meste hľadám čašníka/čku. T. č. 0907 
555 431

/1700179/ Ponúkame prácu na pracovnú 
pozíciu kuchár, pomocná sila do kuchyne, 
pizziar, čašník/servírka, od 9. 5. 2017 na 
prevádzke v Prešove. Platové podmienky 
dohodou. Kontakt: 0948 934 904

/1700185/ Prijmeme strojníka na mi-
nibager, resp. zaučíme vodiča skupiny C.  
T. č. 0905 330 979

/1600670/ Kúpim zvyšný materiál po do-
končení zateplenia domu - v dobrom sta-
ve. Tiež kúpim (aj použité) PVC odpadové 
rúry, priemer 10 alebo 12 cm. T. č. 0905 
550 132

/1700187/ Slušný, pracujúci muž vez-
me do prenájmu 1 samostatnú izbu  
s príslušenstvom za rozumnú cenu, naj-
radšej v rodinnom dome. T. č. 0950 502 
820 alebo 0903 907 541

/1700183/ Predám španovací zelený drôt 
- 1 a 1/2 bal. za 15 eur, zelené pletivo - 20 
m, výška 1,55 m za 20 eur, obyčajný pap-
lón za 15 eur. Kontakt: Cenkerová Marta, 
Limbová 10, Nižná Šebastová.

/1700188/ Predám kachle. Kontakt: 0917 
985 603

/1700168/ Predám pozemok v Ruskej No-
vej Vsi, 406 m2, za 11 000 eur. IS v blízkos-
ti. Pri vážnom záujme zľava 300 eur. T. č. 
0944 244 321

/1700177/ Predám dom len 12 km od Pre-
šova v slepej uličke s výhľadom na Šariš-
ský hrad v Medzanoch. Nová, neužívaná 
rekonštrukcia, 5-izbový, pozemok 8 á.  
T. č. 0907 470 682

Vasiľ Macej, 88 r., 11. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Ľudmila Jurčová, 66. r., 12. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Vladimír Lischka, 59 r., 13. h,
Dom smútku Solivar
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PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 2, 
vchod z Weberovej ulice, t. č. 0917 946 402, PO 
- PIA: od 8.00 h
Kancelárske potreby (vedľa novinového stán-
ku), Evanjelické kolégium, Hlavná 137, PO - PIA: 
8. h - 16.30 h

Už ste dávno neboli v kine? Večerník spolu so spoločnosťou  
CINEMAX pre vás pripravil súťaž. Ak nám zašlete do redakcie 
dnes uverejnený kupón, môžete vyhrať lístok do kina na film 
podľa vlastného výberu. Urobte tak do budúcej stredy, vo štvrtok 
uverejníme šťastného výhercu. Dnešným je Ján Čech, Švábska, 
Prešov. Pri prevzatí je potrebné preukázať sa dokladom totož-
nosti. Srdečne blahoželáme a očakávame v redakcii na Jarkovej 
2 do ďalšieho štvrtka, inak výhra prepadne. 

Pápež František: Modlite sa za mňa
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, 
že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec privedie až do Vatikánu, kde sa 
stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Gran-
dinetti) na konkláve v roku 2005, kde začalo ich priateľstvo, ktoré je 
nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou bu-
dúci pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, 
ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Bergoglia. Otec Jorge používal svoju 
pozíciu arcibiskupa Buenos Aires, ako nástroj vzdoru voči korupcii a 
zneužívaniu zo strany vládnej diktatúry. Príbeh sa uzatvára na konklá-
ve v roku 2013, kde je jezuitský kňaz pochádzajúci z Južnej Ameriky, 
neočakávane zvolený za nového pápeža.

NONSTOP LINKA 0918 698 213

Zvárač a
•  poskytneme prácu MIG/TIG zváračom  

s nástupom ihneď

• preplácanie prípadných nadčasov + bonusy

• zabezpečíme ubytovanie v blízkosti pracoviska
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E-mail:   office@mk-illumination.sk

životopisy zasielajte na uvedenú emailovú alebo poštovú adresu,
následne Vás budeme kontaktovat p. Mikulášková 
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Ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym a bývalým spolupracovníkom, 
ktorí sa 22. 4. 2017 zúčastnili na po-
slednej rozlúčke s naším milovaným 
manželom, otcom, dedkom a praded-
kom

Štefanom GREŠLIKOM.

Osobitné poďakovanie vyslovujeme 
CSS Radosť v Prešove za starostlivosť 
a opateru, ktorú mu venovali. Svojou 
účasťou, kvetinovými darmi a pre-
javmi sústrasti ste sa snažili zmierniť 
náš smútok.

Smútiaca rodina



Bl. Zita, 
panna služobnica

05:10 Ninja Factor II (76, 77) 06:05 Štyri 
svadby IV (2) 06:40 Štyri svadby IV (3) 07:30 
Klenot TV 08:50 Vtierka Castle V (23, 24/24) 
11:00 Už dosť, šéfe! XI (21) 12:15 Divoké 
kone (40) 13:30 Profesionáli VI (2) 14:20 
Simpsonovci XXII (16) 14:50 Ninja Factor II 
(79, 80, 81) 16:05 Forky, vtipky XXVI (29, 30) 
17:05 Vtierka Castle VI (1, 2/23) 19:00 Sim-
psonovci XXII (17) 19:25 Tipos info 19:30 
Profesionáli VI (3) 20:35 Zlaté oko 23:10 
Po stopách UFO (7, 8/8) 01:10 Forky, vtipky 
XXVI (29, 30) 02:10 Profesionáli VI (3) 02:45 
Po stopách UFO (7, 8/8) 04:15 Zákon gangu 
VI (12)

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:30 Šport+ 
10:00 Správy 10:30 Správy 10:45 Téma dňa 
12:00 Žurnál 12:30 Ekonomika 12:45 Biznis 
13:00 Správy 13:30 Správy 14:00 Správy 14:30 
Motoring 15:00 Správy 15:30 Správy 16:00 
Žurnál 16:30 Ekonomika 16:45 Šport 17:00 
Správy 17:30 Správy 18:00 Správy 18:15 Bago 
18:30 Hlavné správy 19:00 Šport 19:10 Správy 
19:30 Ekonomika 19:50 Téma dňa 21:15 Žre-
bovanie TIPOS 21:20 Správy 21:30 Analýzy a 
trendy 22:00 Žurnál 22:25 Informácia pre ti-
pujúcich 22:30 Šport+ 22:45 Bago 23:00 Sprá-
vy 23:15 Téma dňa 00:30 Žurnál 00:59 Záver 
vysielania

05:40 Súdna sieň 06:10 Nová záhrada 06:50 
Panelák 07:55 Moja mama varí lepšie ako tvo-
ja 08:55 Uhádni môj vek 10:15 Nákupné ma-
niačky 11:20 Nové bývanie 12:30 Klenot TV 
13:45 Kosti VIII (20) 14:45 Miliónový doktor 
II (18/18) 15:40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 
V (8) 16:40 Stratené duše V (6) 17:40 Súdna 
sieň 18:30 Súdna sieň 19:30 Dr. Dokonalý (4) 
20:30 Kosti V (17) 21:30 C.S.I.: Kriminálka 
Las Vegas V (9) 22:30 Top star 22:50 Žrebo-
vanie 23:00 Kosti VIII (20) 23:55 Agentúra 
Jasno I (8) 00:50 Tipos info 00:55 Kosti V (17) 
01:45 Ochrancovia I (21) 02:30 Rachel Zoe: 
Hviezdna štylistka V (1/8) 03:15 Agentúra Jas-
no I (8) 03:55 Nákupné maniačky 04:50 Nové 
bývanie

05:55 Snídaně s Novou 08:25 Novashopping 
08:45 Ulice (3238) 09:40 Výměna manželek 
VII 11:00 Co na to Češi 11:50 Tescoma s chu-
tí 12:00 Polední Televizní noviny 12:40 Dva 
a pol chlapa II (13) 13:05 Ordinace v růžové 
zahradě (142) 14:10 Odložený prípad III (14) 
15:05 Odložený prípad III (15) 15:55 CSI 
Miami V (11) 16:57 Odpolední Počasí 17:00 
Odpolední Televizní noviny 17:35 Co na to 
Češi 18:25 Ulice (3239) 19:30 Televizní novi-
ny 20:20 Ordinace v růžové zahradě II (732) 
21:30 Prásk 22:05 Sniper 3 23:45 Odložený 
prípad III (14) 00:35 Odložený prípad III (15) 
01:15 CSI Miami V (10) 01:55 Robinsonův 
ostrov 02:45 Dva a pol chlapa II (12) 03:20 Co 
na to Češi 04:00 Ordinace v růžové zahradě 
(142) 04:55 Novashopping

17:45 Z mesta do mesta 18:10 Poklady Slo-
venska 18:20 (Ne)celebrity 18:30 Večerníček 
18:35 Blanche 18:45 Trpaslíci 18:50 Garfield 
III 19:00 Dobrodružstvá myšiek 19:25 Moji 
zvierací priatelia 19:35 O deťoch a zvierat-
kách 19:45 Zázračný miniateliér 20:00 Správy 
RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20:10 
Radosť zo života 20:55 700 gramov života 
22:00 Správy a komentáre 22:25 GBS 22:30 
Vat 22:55 Koniec bankového tajomstva 23:50 
Polícia 00:00 Jazdi hlavou 00:05 Správy RTVS 
00:55 Správy a komentáre 01:20 Národnostné 
správy 01:25 Správy - Hírek

06:00 Teleráno 09:00 O 10 rokov mladší 10:10 
Rodinné prípady 12:10 Monk III (1, 2) 14:10 
Farma 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 Prvé televízne noviny 17:25 
Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 Televízne 
noviny 20:05 Počasie 20:20 Športové noviny 
20:30 Dobre vedieť! 21:40 Farma 22:50 Poli-
cajné prípady 23:50 Top aplikácie 00:05 Dva a 
pol chlapa IX 01:00 Stúpenci II (12/15) 01:55 
Monk III (1, 2) 03:25 Dva a pol chlapa IX 04:00 
O 10 rokov mladší 04:55 Televízne noviny

05:40 Chlapi neplačú 06:25 Sandhya - svetlo 
môjho života 07:10 Ženy z rodu Gilmorovcov 
III (19/22) 08:30 Priatelia 09:00 Šperkománia 
10:15 Priatelia 11:10 Vymenené životy (268) 
12:30 Nekonečná láska (29, 30) 14:45 Sandhya 
- svetlo môjho života 15:40 Chlapi neplačú 
16:55 Skrytá vášeň (133, 134/188) 18:40 Pria-
telia 19:40 Monk 20:30 Vymenené životy (269) 
21:30 Nekonečná láska (31, 32) 23:20 Ženy z 
rodu Gilmorovcov III (20/22) 00:15 Stratená 
duša V (6/16) 01:05 Priatelia 01:45 Adela show 
03:00 Smotánka 03:55 L.O.V.E.

05:15 Crazy TV 06:00 Aj múdry schybí 06:45 
Crazy TV 07:25 Odpadlík II (11, 12/22) 09:45 
Dobrodružstvá Jackieho Chana 10:05 Tom a 
Jerry 11:15 Kurz sebaovládania 12:25 NCIS: 
Los Angeles III (7/24) 13:20 NCIS: Los Angeles 
III (10/24) 14:10 Odpadlík II (13, 14/22) 16:05 
Kobra 11 X (7, 8/16) 18:10 NCIS: Los Angeles 
III (11, 12/24) 20:15 Bitkári 22:30 Podfu(c)
k 00:35 Dajto V pokri: European Poker Tour 
01:30 Športové noviny 01:40 Kobra 11 X (7, 
8/16) 03:15 Tele Tele

05:00 Noviny TV JOJ 05:55 Krimi 06:25 No-
viny TV JOJ 07:35 Ochrancovia I (23) 08:40 
Policajti v akcii 09:45 Súdna sieň 10:50 Súd-
na sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:25 Top star 
12:50 Stratené duše V (6) 13:45 Ochrancovia 
I (21) 15:50 Nákupné maniačky 17:00 Noviny 
o 17:00 17:55 Moja mama varí lepšie ako tvoja 
19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Inkognito 22:00 
Sedem 23:00 Spackané plastické operácie III 
(4) 00:00 Spravodlivosť v krvi V (1/22) 01:00 
Nezvestní (2) 01:55 Krimi 02:25 Nákupné ma-
niačky 03:25 Moja mama varí lepšie ako tvoja 
04:15 Súdna sieň

05:05 Duel 05:30 Správy RTVS 06:20 Góly - 
body - sekundy 06:40 Počasie 06:45 Tajomstvo 
mojej kuchyne 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Ekologické bývanie 09:05 Doktor z hôr - Nové 
osudy VII (3/14) 10:00 Diagnóza: Vražda V (8) 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej 
kuchyne 14:35 Správna Agáta VI (10/13) 15:30 
Tv šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické 
bývanie 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy VII 
(4/14) 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly 
- body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Zlaté 
časy 21:25 Mafiáni 22:00 Najväčšie kriminál-
ne prípady Slovenska 22:25 Zákon a poriadok: 
Špeciálna jednotka XVI (6/23) 23:10 Zákon a 
poriadok: Špeciálna jednotka XVI (7/23) 23:50 
Diagnóza: Vražda V (8) 00:40 Správna Agáta VI 
(10/13) 01:25 Slovensko v obrazoch 01:45 Svet 
v obrazoch 02:10 Mafiáni 02:40 Najväčšie kri-
minálne prípady Slovenska 03:05 Dámsky klub 
04:35 Správy RTVS

06:00 Pri mori 06:30 Sládkova abeceda 06:40 
Abeceda Daniela Heviera 06:50 Máša a med-
veď II 06:55 Garfield III 07:10 Dráčik Tabaluga 
07:30 Moji zvierací priatelia 07:45 Zázračný 
miniateliér 07:50 Trpaslíci 08:00 Živá pano-
ráma 08:30 ArtSpektrum 08:35 Správy RTVS z 
regiónov 08:45 Encyklopédia slovenských obcí 
09:05 Miestopis cechov a manufaktúr 09:25 
Maďarský magazín 09:55 Traja z 9. poschodia 
10:40 Balady a piesne 11:30 Obedníček s Vik-
torom Kubalom 11:35 Blanche 11:40 Trpaslíci 
11:55 Živá panoráma 12:25 Na zdravie v kú-
peľoch! 12:40 Alpy zhora 13:30 Divoké Fran-
cúzsko II 14:35 Kinorama 15:00 Ján Palárik 
- posol zmierenia a spravodlivosti 15:30 Róm-
sky magazín 16:00 Pri mori 16:25 Test maga-
zín 16:35 Separé 16:50 Národnostné správy 
17:00 Správy - Hírek 17:15 Encyklopédia slo-
venských obcí 17:30 Správy RTVS z regiónov 
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Baran 21.3. - 20.4. 
Snažte sa o maximálnu chá-

pavosť, určite zmiernite konflikty.  
V zamestnaní sa vám podarí prísť na 
skvelú myšlienku. Choďte tvrdo za 
svojím cieľom.

Býk 21.4. - 21.5. 
Dnes bude fungovať nevypo-

čítateľnosť. Náhle zmeny by vás ne-
mali vyviesť z miery. Venujte zvýšenú 
pozornosť všetkému, čo budete robiť. 
Postupujte pomaly a opatrne.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Sľubný deň, počas ktorého by 

sa vám nemali do cesty stavať väčšie 
prekážky. Povybavujte si veci, ktoré 
ste doteraz nestihli. Deň je vhodný 
aj na väčšie nákupy, využite výhodné 
ponuky.

Rak 22.6. - 22.7. 
Tajomstvo, ktoré ľahkovážne 

zveríte nepovolanej osobe, bude zne-
užité proti vám. Dajte si viac záležať 
na vašom zovňajšku, niečo môžete 
získať.

Lev 23.7. - 23.8. 
Všetko, do čoho sa dnes pustí-

te, vám prinesie radosť. Ak sa chcete 
vyhnúť problémom vo vzťahoch, ne-
ukážte, že cítite prevahu nad vaším 
okolím.

Panna 24.8. - 23.9. 
Získate veľa v citovej oblasti. 

Pravda vyjde najavo a dozviete sa niečo, 
o čom ste nemali ani tušenia. Tajomstvo 
bude mať pre vás obrovskú cenu.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Dnešok nie je pre vás najpriazni-

vejší. Držte sa radšej v ústraní. Doma 
si rozoberte rozpočet. Vaša finančná 
situácia nie je najlepšia, robte niečo!

 Škorpión 24.10. - 22.11. 
Každý krok si pri plnení pra-

covných povinností dôkladne pre-
myslite. Nezabúdajte - opatrnosti 
nikdy nie je dosť. Objasnenie nedoro-
zumení v partnerskom vzťahu zbytoč-
ne neodkladajte.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Do čoho sa pustíte, všetko sa 

vám bude dariť. Obdiv okolia vás len 
povzbudí. Dajte pozor, aby vás seba-
vedomie nedohnalo až k neuváženým 
rozhodnutiam.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Trochu napätejšia nálada  

v okolí nepôsobí na vás najlepšie. 
Nedajte sa pomýliť a pracujte ďalej  
v normálnom rytme. Ešte stále ta-
kýmto spôsobom dosiahnete najviac. 
Nepoddávajte sa náladám.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Preukážte svoju dobrú vôľu a 

skúste dosiahnuť prijateľnú dohodu. 
Tvrdohlavosťou sa presadíte ťažko. 
Iba si poudierate hlavu. Ukážte svoj 
zmysel pre humor.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Stačí slovko - iskra a vy začne-

te veľa a zbytočne rozprávať. Zvýšte 
opatrnosť, nepríjemné ozveny budete 
počuť ešte aj v ďalších dňoch.
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MÁTE PRE NÁS TIP? Prešovský večerník 0917 946 402 spravodajstvo@povecernik.sk

CIRCLE, České titulky, USA, 
2017, thriller, sci-fi, 90 min., 
od 15 rokov, o 18.40 h

Ray Cooney, Všetko najlepšie!,
18:30, Historická budova

PREŠOV

PREŠOV

WAU
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Posila na lavičke i do poľa 

O meraní síl tradičných rivalov v najvyššej 
súťaži Prešovského a  Sabinovkého okre-
su sme sa rozprávali s  hrajúcim trénerom 
Danielom Kakaščíkom. Najprv informoval 
o novinke, ktorou sa môže klub FK Zábor-
ské pochváliť. „Už je to vyše mesiaca, čo 
naše rady posilnil Ľubomír Puhák, býva-
lý hráč Tatrana Prešov. Nebolo to nikde 
publikované, nuž patrí sa o tom krátko 
informovať. Ľubo je mojim hrajúcim 
asistentom, obaja sme teda počas zápa-
sov na ihrisku. Dôležitý je však aj pohľad 
spoza čiary, ktorý má vedúci mužstva 
František Kolivoška. Tak nejako sme 
to poskladali, navzájom konzultujeme 
a sme radi, že sa v súboji s Nemcovcami 
dostavil pozitívny výsledok,“ uviedol D. 
Kakaščík. 

Všetci sú poverčiví

Záborčania začali víťazný majstrák pro-
ti Nemcovciam dobre a  už po niekoľkých 
sekundách sa ujali vedenia po „vykupiteľ-
skom“ góle M. Papcuna, o ktorom už bola 
reč. Na svetelnej tabuli svietila druhá mi-
núta. Lenže hostia už v  nasledujúcej vyu-
žili zaváhanie domáceho brankára Martina 
Beňu. Tí, čo sa týka umenia trestať chyby 
súpera, mali svoj deň. „Po zhruba polho-
dine hry zazmätkovala celá obrana a do-
stala hlúpy gól. Prehrávali sme 1:2 a tak 
sa skončil aj prvý polčas.“ Tiež preto, lebo 
hostitelia nevyužili v jeho poslednej minúte 
veľkú možnosť na vyrovnanie. Po faule prá-
ve na D. Kakaščíka ukázal hlavný rozhodca 
Albin Kijowski na biely bod. Tak je, rovna-

ko ako v  Kapušanoch, aj duel Záborské – 
Nemcovce rozhodovali arbitri spoza sever-
ných hraníc, na čiarach boli tentoraz Artur 
Szelca a Dávid Klamut. „Prečo som neko-
pal ja? Lebo sme tu všetci poverčiví,“ 
zasmial sa skúsený stredopoliar a viac vy-
svetľovať nebolo treba. Možnosť „prepustil“ 
kapitánovi a bratovi v jednej osobe Pavlovi 
Kakaščíkovi. Tomu však hosťujúci brankár 
Vladimír Botko vystihol úmysel a vrhol sa 
k tej správnej - pravej tyči. A potom mal aj 
potrebnú dávku šťastia, keď vyrazenú loptu 
poslal hlavou M. Papcun vedľa.

A ďalšia penalta...

Na vyrovnanie si tak museli hráči Záborské-
ho počkať až do 69. minúty. Peknou strelou 
z  diaľky odčinil predchádzajúce zaváha-
nie P. Kakaščík – 2:2. Hneď nato sa porúčal 
predčasne pod sprchy Nemcovčan Ľubomír 
Kočiš, ktorý dostal druhú žltú kartu a  ná-
sledne červenú. Odrazu mali domáci počet-
nú výhodu a zároveň možnosť na úplný ob-
rat vo vývoji. Ten aj prišiel. Päť minút pred 
koncom videli diváci ďalší nedovolený zá-
krok v  šestnástke, zhodou okolností znova 
na nášho spolubesedníka. Kto tentoraz ko-
pal jedenástku? Odvahu nabral Miloš Baran, 
ktorý mal predtým krátku poradu práve s D. 
Kakaščíkom. „Nehovoril som mu, kde to 
má kopnúť, iba som mu povedal, že má 
na pleciach veľkú zodpovednosť a nech 
k tomu aj tak pristúpi.“ Ako vyzeral mik-
rosúboj s gólmanom Nemcoviec? „On zvo-
lil znova pravý roh, no Miloš poslal loptu 
do opačného. Vyhrali sme 3:2 – konečne. 
No musím povedať, že hostia nehrali zle. 
Keby boli premenili aj šance, ku ktorým 
sa dostali po svojich niekoľkých pekných 
akciách, mohli mať aspoň bod.“ 

Na záver perlička

Nuž, toľko k tak dlho očakávanému bodové-
mu zisku Záborského, ktorý sa snáď mohol 
dostaviť aj skôr, no týždeň predtým sa to 
v  Dubovici nepodarilo. Rozhodol o  tom je-
diný moment, ktorého ústrednou postavou 
bol už spomenutý kapitán – smoliar Pavol 
Kakaščík. „Prehrali sme 0:1 a  Paľo si dal 
vlastný gól. Neviem, za čo ho futbalový 
pánbožko tak trestá, keď je našim plat-
ným hráčom a oporou,“ zasmial sa na záver 
jeho o desať rokov starší brat.  

Foto: V. Zamborský             

Kapitán, ktorý je oporou, no na 
kopačky sa mu začína lepiť smola

(jm) – Futbalisti FK Záborské sa 
dočkali na štvrtý pokus... Až vo 
štvrtom jarnom vystúpení doká-
zali zvíťaziť. Alebo inak, na zisk čo 
len bodu čakali viac než pol roka, 
čo je poriadne dlhý čas. Naposle-
dy vyhrali v  6. lige ObFZ Prešov 
23. októbra 2016. Vtedy zdolali 
doma Torysu 1:0. A poriadne dlho 
trvalo aj čakanie na strelený gól. 
Miloš Baran skóroval 30. októbra 
v Širokom... A potom dlho, dlho nič. 
Až teraz, v nedeľu, presne po 483 
minútach prelomil kliatbu Mar-
tin Papcun. Stalo sa v  zápase 18. 
kola, v ktorom Záborské porazilo 
Nemcovce 3:2.

Ľubomír Puhák v akcii.
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(jm) – V zápase Karpatskej ligy sa prekvapenie nekonalo. 
Basketbalistky BK PU Prešov vyhrali nad poľským celkom 
Mosir Bochnia 94:47. Domáce hráčky vyhrávali už v tretej 
minúte 10:2... Ovládli každú štvrtinu, v  poslednej chceli 
dosiahnuť stovku, ktoré sa však nakoniec „nekonala“.   

Tréner Andrej Keresteš: „Som 
rád, že som pomerne skoro 
mohol poslať do hry aj diev-
čatá z  lavičky. Bol som si 
istý, že na priebeh to nebude 

mať dosah, čo sa aj potvrdilo. 
Protiútoky boli našou silnou 
stránkou, tiež trojkové poku-
sy, na body sme ich dokázali 
premeniť až desať. Mima Mac-

kulínová polovicu z nich. O je-
den menej Adriana Töröková. 
V súťaži sme ostali na čele ta-
buľky, na konte máme desať 
víťazstiev a  len jednu prehru. 
Verím, že to tak ostane aj po 
nedeli, kedy nás za hranicami 
čaká súboj s  tým istým súpe-
rom.“ 

BK PU Prešov - Mosir Bochnia 
94:47 (27:11, 16:9, 30:11, 21:16), 

Mackulínová 28 (5 trojok), 
Töröková 21 (4), Kručovská 16, 
Mončeková 14, Pivovarníková  6, 
Pražmová 5 (1), Lániková  4.

Na programe bolo aj meranie síl 
so Starou Ľubovňou, ktorá však 
už druhýkrát v sezóne požiadala 
o preloženie termínu. Šarišanky, 
okrem dohrávky s Ľubovnianka-
mi, čaká potom už len jeden zá-
pas a to v Košiciach s CBK. 

Víťazstvo a desať trojok

(jm) – Vo štvrťfinále  play off prešovskej hokejbalovej ligy 
je už niekoľko otázok zodpovedaných. Víťaz základnej čas-
ti MV Transport urobil rozhodujúci krok k postupu do naj-
lepšej štvorky po treťom víťaznom zápase s Tornadom. Po 
dvoch bezgólových tretinách vyhral poslednú úplne jasne. 
Séria medzi Sídliskom II a Vranovčanmi je zatiaľ vyrovna-
ná, jeden súboj z dvoch sa skončil hladko na nulu. Tri duely 
má za sebou séria medzi Stemarcom a Košicami. V prvom 
padlo jedenásť gólov, v druhom ešte o tri viac, v treťom však 
iba tri. Ďalej idú aj Bardejovčania, ktorí prešli cez Eagles 
bez problémov v troch zápasoch.    

MV Transport Prešov - HBC 
Tornado Prešov 5:1  (0:0, 0:0, 
5:1), góly: Staš 2, Hrušovský, R. 
Zachar, Paľa – Valkár. Brankári: 
Cmorej – Matej. Rozhodcovia: 
Vrábel, Hriško. Konečný stav sé-
rie 3:0. 

HBC Knights Cactus Bardejov 
- HBC Eagles Prešov 12:2  (2:1, 
5:1, 5:0), góly: Lúč 4, M. Makara 
3, Ondeček 2, Lukaček 2, Spišák 
- Leško, Imrich. Brankári: Zajac 
- S. Hudák. Rozhodcovia: Vrábel, 
Hriško. Konečný stav série 3:0.

HBK bauska. Vranov nT - HBC 
Ecomax SII. Prešov 5:3 (1:0, 
1:1, 3:2), góly: Mat. Džupina 
2, Sabol 2, Šima - T. Ličak 2, M. 
Hopkovič 

Brankári: Dzur – Krasl. Rozhod-
covia: Hriško, Vrábel.  

HBC Ecomax SII. Prešov - HBK 
bauska. Vranov nT  5:0 (1:0, 
2:0, 2:0), góly: M. Ličák 2, M. 
Hopkovič, Čirč, Miženko. Bran-
kári: Krasl – Dzur. Rozhodcovia: 
Francan, Kochan. Stav série 1:1.

HBC Stemarc Prešov - HBC 
Univerzál Košice 4:10 (1:3, 
1:4, 2:3), góly: Kaduk 2, Rem-
per, Ondria - Sijka 4, Pivarník 2, 
Kovalčík, Mart. Džupina, Husár, 

Kekeš. Brankári: Tóth – Farbár. 
Rozhodca: Francan 

HBC Univerzál Košice - HBC 
Stemarc Prešov  1:2  (0:1, 0:1, 
1:0) 

Góly: Ondria, P. Zachar – Sijka. 
Brankári: Farbár – Tóth. Roz-
hodcovia: Kochan, Francan. Stav 
série 2:1. 

Najbližší program súťaže (ih-
risko ZŠ na Ul. Čsl. armády): So-
bota 29. 4., o 9 h,  Stemarc  – 
Univerzál Košice,  o 11. h  baus-
ka. Vranov n. T. –Ecomax SII. 

Nedeľa 30. 4., 10 hod. prvé 
semifinále, 12 h  Ecomax SII.  – 
bauska. Vranov n. T. 

Dvaja v semifinále, dva otázniky zostali

APRÍL 2017 ?

(jm) – Od januára tohto roka „beží“ v našich novinách anketa s ná-
zvom Športovec mesiaca. Jej úlohou je a v budúcnosti bude zviditeľ-
niť šport v našom meste, no v prvom rade jednotlivca, ktorý svojimi 
výkonmi a výsledkami dal medzi fanúšikmi o sebe najviac vedieť – 
a to v troch kategóriách – dospelí (nad 18 rokov), dorastenci, juniori 
a kadeti (od 16 do 18 rokov vrátane), žiaci (do 15 rokov vrátane). 

Čitatelia Večerník môžu posielať svoje 
tipy na adresu sport@povecernik.sk. Ak-
tuálne hľadáme športovca mesiaca apríl, 
za ktorého môžu fanúšikovia hlasovať 
do 15. mája.  

Prvé internetové hlasovanie dopadlo naj-
lepšie pre hokejistu HC Prešov Penguins 
Jindřicha Abdula, ktorý sa stal športov-
com mesiaca január 2017. Hlasovalo sa 

iba v  kategórii seniorov. Februárovými 
víťazmi boli lyžiar Matej Falat (kategória 
seniori), biatlonista Matej Baloga (do-
rastenci, kadeti, juniori) a  krasokorčuliar 
Kristián Kozma (žiaci). V marci triumfovali 
hokejistka Petra Jurčová, plavkyňa Zuza-
na Giňovská a  rýchlokorčuliarka Emma 
Hympánová. Kto bude sa bude tešiť z oce-
nenia za mesiac apríl? Verejnosť sa dozvie 
tri nové mená v druhej polovici mája. 
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Pred týmto turnajom sa vo 
francúzskom Mulhouse konali 
juniorské majstrovstvá Euró-
py, na ktorých nechýbala v  re-
prezentačnom drese Slovenska 
Mia Tarcalová. Počas prvých 
dní na šampionáte sa odohrali 
majstrovstvá družstiev, kde sa 
Mia predstavila v jednotlivých 
stretnutiach prevažne v páro-
vých disciplínach. Základnú sku-
pinu malo Slovensko veľmi silnú 
a na svojich súperov v hre nesta-
čilo. Po skončení tímovej súťaže 
sa reprezentanti sústredili na 
majstrovstvá jednotlivcov, kde 
si Mia zahrala všetky tri disciplí-
ny, pričom najlepšie sa jej dari-
lo v ženskej štvorhre. V nej sa s 
partnerkou z Košíc prebojovala 

do tretieho kola. Pri počte 64 
dvojíc to znamená, že Mia sa za-
radila medzi šestnásť najlepších 
juniorských dvojíc turnaja. V pá-
rových disciplínach sa jej darí,  
o čom svedčí aj fakt, že v štvor-
hre je v  TOP 30 juniorov sveta, 
kde jej patrí 28. priečka a v mixe 
je na 35. mieste. Na európskom 
šampionáte úspešne dotiahla 
dvojhru do druhého kola, kde ju 
v ďalšom postupe zastavila do-
máca súperka. Mix si spoločne  
s hráčom z Ilavy zahrala len v pr-
vom kole.

A  ako ju zhodnotil reprezen-
tačný tréner Tibor Kessler, tiež 
Prešovčan: „Mia nás prekvapi-
la, a to víťazstvom nad Bielo-

ruskou, ktoré sú známe tým, 
že stále majú nejakú ženskú 
dvojhru, ktorá je kvalitná. Mia 
bojovala a takticky celkom ro-
zumne súperku eliminovala. 
Tá urobila enormné množstvo 
chýb. V druhom kole Miu za-
stavila Francúzka a aj tu treba 
našu hráčku pochváliť, že sa 
súperky nezľakla, do zmien 
hrala veľmi dobre, určite ju to 

motivovalo a mala znova dob-
rú školu.“ 

V  dánskom Koldingu sa začali 
majstrovstvá Európy dospelých. 
Aj tam má naše mesto svoje za-
stúpenie. Prešovčan Peter Tarca-
la, generálny sekretár SZBe plní 
sa šampionáte úlohu športového 
riaditeľa Badmintom Europe. 

Foto: SZBe

Tarcalová v Ilave aj na európskom šampionáte
(vz) - V Ilavskej športovej hale bol v sobotu celoslovenský 
turnaj juniorov. Dva prešovské kluby mali zastúpenie vo 
finálových súbojoch. V dvojhre žien o prvenstvo bojovala 
Mia Tarcalová z PBA Prešov s Bratislavčankou Alžbetou 
Peruňskou. Prešovčanka prehrala 16:21 a 18:21. Do finá-
le štvorhry junioriek sa s Dolnokubínčankou Pelachovou 
prebojovala Sylvia Orlovská z BC Prešov. Nastúpili pro-
ti Bratislavčankám, najlepšej hráčke turnaja Peruňskej 
a Vojtekovej, ktorým podľahli 14:21 a 13:21. 

(vz) - V  svojich súťažiach 
medzi sedmičkami pokračo-
vali aj mladší žiaci Tatrana 
Prešov. Stretli sa s  Levočou. 
Áčko vyhralo, béčko vyšlo 
bodovo naprázdno

Tatran Prešov A– Slovan Le-
voča 36:19 (17:8)

Zverenci Jozefa Lukáča dostali 
prvý gól v desiatej minúte, keď 
vyhrávali 7:0. Duel bez prob-
lémov dotiahli do víťazného 
konca. Skórovali: Buranovský 
11, Mitaľ 6, Veselovský 3, D. 
Fečo 3/1, Sopko 2/1, Tomáš 2, 

Pollák 2, S. Fečo 2, Kostura 2, 
Novický Stavač a Sumilas po 1.

Tatran Prešov B – Levoča 
18:24 (9:7)

Druhé družstvo Tatrana pod 
taktovkou Jurija Žuravľova vy-
hralo polčas, viedlo aj v  dru-
hom, ale Levoča vyrovnala 
a lepšie zvládla záver duelu ako 
mladé nádeje v  zeleno-bie-
lych dresoch, ktoré neustráži-
li strelca hostí Poláka. Dal im 
trinásť gólov. Goly za Prešov: 
Milerik 6, Harčár 5, Cuper 3, F. 
Tomáš a TAbačko po 2 

Žiaci na bránkovisku

Rozhodujúce derby o bronz
 (vz) –  Dnes o 17. h sa v hale Prešovskej univerzity začne rozhodujúci 
súboj o tretie miesto vo volejbalovej extralige mužov. V  derby zápa-
soch Prešova a Košíc o bronz zatiaľ každé mužstvo využilo výhodu 
domáceho prostredia. Po štyroch zápasoch je stav série 2:2. Priaz-
nivcov prešovských volejbalistov by iste potešilo, ak by domáca pa-
lubovka aj v dnešnom stretnutí rozhodla o víťazstve domáceho tímu.   

Treťoligové stretnutie skupiny Východ medzi 1. FC Tatran Pre-
šov a Veľkými Revištiami, ktoré pokropili z  oblohy krátko aj 
krúpy, sa skončilo bezgólovou remízou. V súboji s hosťujúci-
mi hráčmi sú domáci Tomáš Mikluš (vľavo) a Norbert Grejták 
(vpravo).

Foto: Viktor Zamborský    
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NÁVRATY

Náš redakčný fotoobjektív pozorne sledoval aj šláger 8.A ligy  ObFZ 
Prešov medzi vedúcim celkom z  Kapušian a  druhým Hrabkovom. 
Rozhodovali ho poľský rozhodcovia (1). Kapitáni Jozef Marušák 
a Lukáš Hudák pri konfrontácii hráčov (2). Jeden zo súbojov. Prvý sa 
do listiny strelcov zapísal domáci Igor Masrna (4). Tréner Kapušian 
Jozef Semančík (5). Patrik Lipták a Dominik Čisárik (6). Šanca Hrab-
kova (7). Radosť strelca druhého gólu Adriána Anderka a  smútok 
brankára Damiána Petra (8). Radosť hráčov Kapušian z víťazstva (9).
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Tím vedcov z Cambridge 
University objavil vlastnosť 
jednej húsenice, ktorá by 
mohla v budúcnosti zmeniť 
štýl, akým ľudstvo bojuje 
proti plastovému odpadu. 

Pri skúmaní larvy mole s latin-
ským názvom Galleria mello-
nella prišli na to, že tieto larvy 
dokážu efektívne konzumovať 
včelí vosk, a tak ich zoznámi-
li aj s plastovými materiálmi, 
čo dopadlo nadmieru dobre. 
Ukázalo sa, že larvy dokážu 
rozložiť plasty a aj keď im to 
trvá dlhý čas, vedci už teraz 
zisťujú, aké chemické reakcie 

za tým stoja. Tím pri testova-
ní zistil, že jedna larva dokáže 
v priebehu hodiny urobiť dieru 
do plastového vrecúška a na 
základe tohto objavu chcú po-
kračovať vo výskume vnútor-
ných funkcií jej organizmu, aby 
mohli spôsob, akým rozkladá 
plast, v budúcnosti aplikovať 
vo veľkom. Larva dokáže plasty 
rozložiť s najväčšou pravde-
podobnosťou tak, že obsahuje 
špeciálne mikróby, ktoré po-
máhajú pri rozkladaní včelieho 
vosku a rovnako tak zrejme aj 
pri plaste. Aj keď zatiaľ nikto 
nevie s určitosťou povedať, či 
sa procesy z tejto larvy budú 
dať aplikovať aj na každodenný 

život, výskumníci z Cambridge 
University si už zistenie ne-
chali patentovať a teraz sa sú-
stredia na to, aby najskôr pro-
ces rozkladania plastov v tejto 
malej húsenici dobre pochopili. 
Upozorňujú tiež na to, že ak sa 

im jedného dňa podarí prísť na 
spôsob, akým by sme plasty 
mohli zo zemského povrchu 
efektívne odstraňovať, stále by 
sme mali dbať na to, aby sme, 
jednoducho, našu prírodu zby-
točne nezaťažovali.

Ľudská pamäť je fascinujú-
ca záležitosť, o ktorej stá-
le nedokážeme povedať 
všetko. 

Na prvý pohľad obyčajná 27-roč-
ná slečna menom Rebecca Shar-
rock žije v austrálskom meste 
Brisbane a keby ste mali aspoň 
na pár minút možnosť nahliad-
nuť hlboko do jej mysle, potom 
by ste určite zostali zaskočení 
tým, že si dokáže spomenúť na 
každučký deň svojho života od 
momentu, kedy dovŕšila 12 dní. 
Na našej planéte s najväčšou 
pravdepodobnosťou žije len 60 
až 80 ľudí trpiacich diagnózou 
so skratkou HSAM, čo znamená 
Highly Superior Autobiographi-
cal Memory, a ako už samotný 
názov napovedá, všetko sa točí 
okolo toho, že má daný človek 
skutočne vynikajúcu autobio-
grafickú pamäť. Rebecca si svoju 
schopnosť či diagnózu uvedo-
muje už odmalička, ale nikdy sa 

s ňou nejako verejne nehrdila, čo 
sa napokon zmenilo len nedáv-
no. Austrálčanku k tomu vypro-
vokoval článok, v ktorom autor 
písal o tom, ako si väčšina ľudí 
na svete nedokáže spomenúť na 
nič z obdobia predtým, než do-
vŕšili štyri roky. Pamäť pritom 
očividne nezačína v štyroch ro-
koch, pretože aj obyčajný človek 
si dokáže občas spomenúť na to, 
ako sa mu narodil súrodenec a 

on bol ešte len maličkým die-
ťaťom, avšak Rebecca nepozná 
slová ako občas. Jednoducho 
si pamätá na všetky dni svojho 
života tak detailne, že si pri vy-
bavení konkrétneho dátumu vie 
spomenúť na to, čo v ten deň 
mala na sebe, aké bolo počasie 
a aj to, čo jedla. Mimoriadne vy-
vinutá pamäť však nevplýva len 
na minulosť, ale dokáže poslúžiť 
aj ako zaujímavé úložisko infor-

mácií v súčasnosti, čo Rebecca 
deklaruje tým, že vie od slova do 
slova odrecitovať všetky knihy 
o čarodejníkovi Harrym Potte-
rovi. Samozrejmosťou je aj to, 
že učenie a študovanie dlhočiz-
ných textov je pre ňu omnoho 
jednoduchšie ako pre jej kama-
rátov, a tak sa štúdium na škole 
nezdalo veľmi náročné. Mladá 
Austrálčanka si uvedomuje, že 
jej myseľ je výnimočná a roz-
dielna ako mysle ostatných ľudí, 
a preto nezabúda ani na pomoc 
ostatným ľuďom. Jej nevlastný 
starý otec kedysi trpel Alzhei-
merovou chorobou a Rebeccu 
to zasiahlo tak veľmi, že by bola 
najradšej, keby žiadna podobná 
choroba na svete neexistovala. 
Momentálne sa preto aktívne 
zúčastňuje hneď dvoch výsku-
mov zameraných na pamäť, jej 
funkcie, využívanie a tajomstvá, 
pričom cieľom oboch z nich je 
posunúť vedu a medicínu zase  
o čosi bližšie ku svetu bez záker-
ných chorôb ako Alzheimer.

Larve chutia PLASTOVÉ TAŠKY

Pamätá si každučký deň svojho života
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