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NOVINKA: Ničiacu soľ vymenili
za prírodný materiál
(šaja) – Koniec ničeniu stromov! Javory, ktoré v našom
meste vyschýnali, dostávajú
zelenú. Mesto konečne pristúpilo k novej, šetrnej metóde posypávania ulíc.
Posypová soľ, ktorú mesto používalo dlhé roky, ničila stromy aj
kvetinové záhony v centre mesta,
poškodzovala dlažbu. „Soľ vytvárala toxické prostredie pre
stromy a rastliny. Sú niektoré druhy, ktoré odolávajú, ale
javory to nedokážu,“ povedal
predseda výboru mestskej časti
číslo 2 Rastislav Mochnacký.

Keď teda nasneží, centrum mesta bude posypávané zeolitom,
ktorý sa používa aj na zvýšenie
úrodnosti pôdy. Na otázku, prečo
mesto nezačalo používať tento
materiál skôr, Rastislav Mochnacký odpovedal: „Boli záväzky,
tak to bolo vyobstarané, bola
to tradícia a nik to neriešil.
Moje zistenie je, že mnoho inovatívnych prvkov, hoci sú dobré a jednoduché, ak to môže
narušiť tradičné postupy, tak
je to pre niekoho veľmi komplikované to zaviesť. A mnoho
ľudí tieto zmeny nemá rado,“
uzavrel Rastislav Mochnacký.
Foto: www

Pomáhajú obetiam trestných činov
(šaja) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky momentálne realizuje
Národný projekt s názvom Zlepšenie
prístupu obetí trestných činov
k službám a vytvorenie kontaktných
bodov pre obete. Jedným z jeho základných cieľov je vytvorenie efektívneho systému pomoci obetiam
trestných činov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa
(OP EVS). „Miestom, kde môžu obete trestných činov, alebo ich blízki hľadať pomoc,
sú kontaktné body, teda regionálne kancelárie, ktoré v rámci projektu vznikli
v každom z krajských miest. Zástupcovia
Kontaktného bodu v Prešove navštívili aj
našu obec, mesto, organizáciu, aby poskytli jej predstaviteľom základné informácie o projekte,“ konkretizoval asistent
Martin Jurica.
Ako ďalej dodal, Kontaktný bod v Prešove môžu klienti nájsť v budove Okresného
úradu v Prešove v priestoroch klientske-

ho centra na prízemí. V prípade potreby sú
jeho zamestnanci dostupní aj telefonicky,
respektíve prostredníctvom e-mailových
správ. „Ak ste sa stali obeťou trestného
činu, alebo sa domnievate, že ste sa stali
obeťou trestného činu, alebo viete o niekom z vášho okolia a potrebujete pomoc,
neváhajte a kontaktujte nás. V prípade
potreby sa klientom ozvú späť,“ vyzýva
Martin Jurica.
Foto: www

Desatoro pre bezpečie:
1. Cudzích ľudí do bytu, domu nikdy
nevpúšťajte!
2. Nič nepodpisujte medzi dverami!
3. Svoju adresu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu po telefóne a
ani cudzím ľuďom neposkytujte!
4. Nekupujte nič od podomových predajcov!
5. Peniaze cudzím ľuďom nerozmieňajte a nedávajte!
6. Nikdy nemajte PIN kód pri bankomatovej karte, alebo v peňaženke!
7. Ak vám ponúkajú tovar cez telefón,
nekupujte ho a hovor radšej rýchlo
ukončite!
8. Cudzím ľuďom do auta zásadne
nenastupujte!
9. Nevolajte cudzích ľudí k sebe domov!

Mnohí starší ľudia naletia podvodníkom.

10. Peniaze cudzím na ošetrenie pre
príbuzných nikdy nedávajte. Zdravotníctvo je bezplatné!
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MESTO BUDE HOSPODÁRIŤ
S ROZPOČTOM 76,9 MILIÓNA EUR

Rozpočet mesta Prešov je vyrovnaný. Radnica bude hospodáriť so sumou
76,9 miliónov eur. Plánuje si však aj požičať. Dočerpá ešte tranžu z Európskej
investičnej banky, teda 1,5 milióna eur, ale ešte si vezme úver v rovnakej sume.
Schodok v rozpočte je 9,8 milióna eur a prebytok 5,82 milióna eur.

Poslanciení.
oč
boli zaskľubovali
s
Voličom , ale pre
zmeny estských
výbory medostali
častí n uro.
ani e

Návrh rozpočtu predkladala
vedúca odboru ekonomiky a podnikania Martina
Kolarčíková. „Príjmy sú
rozpočtované na 70
miliónov,
kapitálové
príjmy na 9 miliónov
a finančné operácie na
7 miliónov eur. Čo sa
týka príjmov, počítame
s rastom výberu z podielových daní podľa návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý predpokladal 4,5 percentný rast. Rátame so sumou
37,5 milióna eur,“ povedala o príjmových
položkách v rozpočte Martina Kolarčíková.

na Čapajevovej, Važeckej a
Sládkovičovej ulici, prijať
6 učiteliek. To znamená, že náklady sa zvýšia
o 1,4 milióna eur,“ konštatoval v svojej správe
Ernst.

Mestskú správu služieb
stále nezlikvidovali

Spoločnosť nefunguje od roku
2013 a teda už 5 rokov sa ťahá proces
zlikvidovania spoločnosti. Hlavný kontrolór Alexander Ernst dôrazne vyzýval
vedenie mesta, aby to už vyriešilo. Pripomenul tiež fakt, že daň za odvoz a likvidáciu odpadu sa od roku 2013 nemenila a na
vzniknuté výdavky dopláca mesto na úkor
iných činností. Odporučil, aby sa tým tiež
zaoberali. Kriticky sa vyjadril aj k plánovanému príjmu z predaja a prenájmu mestského majetku. „To sa nám nedarí dlhodobo. Minulý rok bol plán splnený len
na 39 percent. Dôvodom je zrejme to,
že mesto nemení koncepciu. Treba sa
nad tým zamyslieť,“ dodal Ernst. Kriticky sa vyjadril aj k dotáciám pre dopravný
podnik. „Mesto môže očakávať len také
dopravné služby, aké dotuje,“ zdôraznil
Ernst.

Na investície pôjde 5,5 milióna eur

A. Ernst upozornil na dopady na rozpočet.

Najviac peňazí pôjde do školstva
Školstvo a vzdelávanie zhltne okolo 32
miliónov eur. V tomto prípade hlavný
kontrolór mesta Alexander Ernst vyčítal
zostavovateľom rozpočtu, že nezohľadnili nárast minimálnej mzdy pre školníčky,
upratovačky a kuchárky zo 480 na 520 eur,
ani valorizáciu nepedagogických zamestnancov či zvýšenie cien energií. „Dopad na
rozpočet budú mať od septembra 2019 aj
obedy zadarmo. Je potrebné prijať 27,5
zamestnancov do školských jedální a po
rozšírení kapacít v materských školách

Na strategický rozvoj vyčlenili v rozpočte
8,5 milióna a plán investičnej výstavby je
nastavený na 5,5 milióna eur. Na všeobecno-prospešné činnosti, teda na opravu a
údržbu komunikácií a chodníkov je v rozpočte takmer 1,3 milióna eur. Najvyššiu
položku v rozpočte tvorí presun 4 miliónov
eur na dostavbu futbalového štadióna.
Mesto plánuje v budúcom roku čerpať úver
vo výške 1,5 milióna eur a tiež ešte dočerpá tranžu z Európskej investičnej banky,
teda ešte 1,5 milióna eur.

Úradníci dostanú vyššie výplaty
Aj keď zamestnanci prešovskej radnice
patria medzi pracovníkov verejnej správy,
na nich sa 10-percentné zvýšenie miezd

Návrh Ľ. Malagu neprešiel.

nevzťahuje. Šéfka finančného odboru Martina Kolarčíková však prezradila, že aj im
porastú platy a to o 5 percent. Počítajú tiež
s nárastom počtu opatrovateliek o 20. Dôvodom je to, že sa neustále zvyšujú požiadavky obyvateľov mesta. V budúcom roku
ich bude k dispozícii celkom 100 a to znamená, že náklady na túto službu sa zvýšia
na 1,1 milióna eur.

Mestské časti tentoraz peniaze nedostali
Už niekoľko rokov bolo zvykom, že na
údržbu a investície dostávalo 7 výborov
mestských častí (VMČ) istý objem financií,
aby mohli riešiť akútne problémy v svojich
štvrtiach. Teraz boli zaskočení, že očakávanú položku v rozpočte nenašli. Pred
voľbami vyšli do ulíc a sľubovali svojim
voličom, čo pre nich urobia, vyriešia, ako
im pomôžu. Zrazu zistili, že to nebude také
jednoduché.
Ľudovít Malaga z klubu Smer-SD, Most-Híd
a nezávislí predložil návrh, aby odsúhlasili
120-tisíc eur pre každú mestskú časť. Zdôraznil, že v začatých projektoch chcú pokračovať. Celkom by išlo o 840-tisíc eur. Keď sa
ho primátorka Andrea Turčanová opýtala,
odkiaľ majú vziať potrebnú sumu, navrhol,
že z kapitoly pre verejnoprospešnú činnosť
a údržbu miestnych komunikácií. Na tú bolo
v rozpočte vyčlenených 1,3 milióna eur práve preto, lebo radnica po novele cestného
zákona musí vykonávať ďalšiu kompetenciu
a čistiť chodníky v celom meste. Poslanci
o Malagovom návrhu hlasovali. Za bolo 9
z nich, nikto nebol proti, ale 18 sa zdržali.
Návrh teda neprešiel. Keď hlasovali o rozpočte ako celku, podporilo ho 26 poslancov.
Anna Košuthová
Foto: V. Zamborský
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Nežijeme preto, aby sme jedli
– jeme preto, aby sme žili
Za nízke ceny dostanete vysokú kvalitu
Čo je domáce, je zdravé.
Žiadne éčka, či „konzervanty“. Chemicky
neupravované výrobky
vyrobené na prírodnej
báze sú dnes čoraz viac
žiadanejšie. Navyše, keď
ich kúpite za nízke ceny.
Emil Merčák stavil na
mliečne výrobky, ktoré
ponúka spokojným zákazníkom už 15 rokov.

V jeho stánkoch, ktoré sa nachádzajú na ulici Arm. gen. Svobodu 23 vedľa obchodného domu na
Sekčove, v Centrume vedľa trhoviska a v centre mesta vedľa Evanjelickej spojenej školy, nájdete
množstvo kvalitných mliečnych
výrobkov. „Mliečne výrobky podstatne prispievajú k zdravej výžive. Výživovo-fyziologická hodnota syra je charakterizovaná
najmä podielom bielkovín, ale aj
obsahom tuku, minerálnych látok a vitamínov. Pre výkonnosť
človeka je dôležitá biologická
hodnota bielkovín v potrave. Vysokohodnotná bielkovina, ktorá
je k dispozícii najmä v mliečnych
výrobkoch vyrábaných z nepasterizovaného mlieka, je pre ľudský
organizmus nenahraditeľná,“ hovorí Emil Merčák.
V ponuke nájdete gazdovský syr,
originálny domáci kefír, gazdovské maslo, domáci tvaroch či lahodný údený syr vhodný k pivu
či vínu. Zabudnúť nesmieme ani
na gazdovský jogurt – bifido, ktorý môžete dochutiť podľa vlastnej

chuti. Všetky tieto výrobky sú vždy
čerstvé. Jeden deň ich vyrobia a na
druhý sú už v predaji.
Do popredia sa dostáva aj nepasterizovaná bryndza, o ktorej odborníci na výživu tvrdia, že je to
zázrak prírody pre ľudské zdravie.
Tieto vlastnosti dostáva správnym
zrením syra, vyrobeného zo surového ovčieho, kravského či kozieho mlieka. Syr na výrobu bryndze
zreje desať až štrnásť dní. Pri tomto
procese sa musí dodržiavať optimálna teplota či vlhkosť vzduchu.
Syr sa denne ošetruje, teda potiera
slanou vodou pri dodržiavaní hygienických predpisov. Počas tohto
procesu vznikajú v syre pôsobením
mliečneho kvasenia výživné látky,
ktoré sú tak prospešné pre organizmus.„Hovorí sa, a je to aj vedecky
dokázané, že naše zdravie závisí
od toho, čo konzumujeme. Niet
nad prírodnú potravinu. Navyše

mlieko, ktoré pri výrobe používame, dávame pre zdravotnú
bezpečnosť pravidelne na rozbor
do Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne, respektíve
v Prešove, v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu,“ dodáva
Emil Merčák.
Emila Merčáka ľudia vnímajú skôr
ako hoteliera gastronóma. Ako sa
k výrobe mliečnych výrobkov dostal? „Je pravdou, že od 18-tich
rokov som sa venoval gastronómii. Pracoval som v niekoľkých
podnikoch a reštauráciach, kde
som získal bohaté skúsenosti.
K výrobe mliečnych výrobkov
ma priviedol môj otec, ktorý
bol vyučený zootechnik a mäsiar údenár a pracoval ako bača.
Teda odmalička som vyrastal pri

ovciach. So svojimi tromi bratmi
som ich chodil pásť, otec ma naučil ovládať pastevnú techniku
a už od svojich dvanástich rokov som už riadne ovce aj dojil.
Môžem smelo povedať, že naša
technika dojenia je na vysokej
úrovni. Hovorí sa, že čo sa zamladi naučíš, neskôr ako by si našiel.
U mňa to platí na sto percent.
Niekedy sa na salašoch vyrábal
len syr na ďalšie spracovanie
v mliekárňach, napríklad na
bryndzu. V našej mliekárničke si už vyrábame viac druhov
mliečnych
výrobkov
sami.“
Ako sa hovorí, dobré sa chváli samo. Maslo a prírodný jogurt z výroby Emila Merčáka boli
v Štátnom veterinárnom ústave
v Dolnom Kubíne zaradené vo svojej kategórii za výborné.
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ČIERNA STAVBA BEZ
STAVEBNÉHO POVOLENIA
PRÁVNA PORADŇA

VEČERNÍKA

© JUDR. Patrik Benčík - advokát
Z dôvodu časovej tiesne som začal stavať rodinný dom načierno a nepožiadal
som o vydanie stavebného povolenia.
V súčasnosti stavebný úrad na tento prehrešok prišiel a začal to riešiť. Môžem
požiadať o vydanie dodatočného stavebného povolenia? Aký správny poplatok
zaplatím? Vyrubí mi stavebný úrad za
priestupok pokutu? Ak áno, v akej výške? Hrozí, že by stavebný úrad rozhodol
o odstránení stavby?

Odpoveď na otázku je zakomponovaná do
znenia ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení. Ustanovenie § 88a stavebného zákona upravuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Podľa
citovaného znenia zákona ak stavebný úrad
zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne
z vlastného podnetu (ex offo) konanie o dodatočnom povolení stavby. Stavebný úrad
vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom, najmä
s cieľmi a zámermi územného plánovania, a
osobitnými právnymi predpismi. V ilustrovanom prípade stavebný úrad zistil porušenie stavebného zákona a začal vo veci konať
z úradnej moci. Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby o predloženie dokladov o súlade potenciálneho dodatočného stavebného
povolenia s verejným záujmom. V prípade,
že vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby s verejným
záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie
stavby. Druhou podmienkou je, že vlastník
stavby musí preukázať, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou,
resp. má k pozemku iné právo. Ak je vlastník
pozemku odlišný od vlastníka stavby a s dodatočným stavebným povolením nesúhlasí,
stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na
súd a stavebné konanie preruší až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Ak sa v priebehu konania o dodatočnom
povolení stavby preukáže rozpor s verej-

5

nými záujmami, alebo stavebník v určenej
lehote nesplní podmienky rozhodnutia
o dodatočnom povolení stavby, stavebný
úrad nariadi odstránenie stavby. Stavebný
úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
alebo ak nesplní podmienky rozhodnutia o
dodatočnom povolení stavby. Náklady na
odstránenie stavby znáša vlastník tzv. čiernej stavby. Ak vlastník nepovolenej stavby
splnil všetky zákonom stanovené podmienky a v konaní sa nepreukázal rozpor stavby
s verejnými záujmami, stavebný úrad vydá
rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom povolí vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby,
alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
Vlastník „čiernej“ stavby zaplatí za podanie
žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia správny poplatok vo výške
150 eur. Správny poplatok je pri stavbách
postavených bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom vyčíslený vo výške
trojnásobku sadzby poplatku, ktorý by stavebník zaplatil za štandardné stavebné povolenie (50 eur). Vyplýva to z položky 61 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu zákona o správnych
poplatkoch.
Uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia je konaním v rozpore so zákonom a je flagrantným porušením
stavebného zákona. Je to priestupok sankcionovateľný pokutou. Ak stavebník stavia
rodinný dom „načierno“ bez stavebného povolenia, stavebný úrad mu uloží pokutu až do
výšky 33 193,92 eur.
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ŽENSKÉ PRÁVA sú predsa ľudské
práva, hovorí celosvetová kampaň
Pondelkovým večerom plným nových informácií
počas špeciálnej edície PubQuizu sa v Prešove
skončila kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Do celosvetovej iniciatívy za
odstránenie násilia páchaného na ženách sa ňou aj
tento rok zapojilo občianske združenie MyMamy.
Kampaň prebieha každoročne
v asi 164 krajinách sveta, začína sa vždy 25. novembra, ktorý
Organizácia spojených národov
vyhlásila v roku 1999 na počesť
zavraždených politických aktivistiek, sestier Mirabalových
z Dominikánskej republiky, za
Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Trvá do 10. decembra a
ani tento dátum nie je náhodný,
ide o Deň ľudských práv. V tento deň prijala v roku 1948 OSN
Všeobecnú deklaráciu ľudských
práv ako reakciu na hrôzy, ktoré
sa udiali počas 2. svetovej vojny.
„MyMamy sa do kampane zapájajú každoročne. Po predchádzajúcich „pískačkách“ či
výstave Umlčané svedkyne,
inštalovanej na námestí sme
sa tohto roku rozhodli osloviť
cez podujatia najmä mladých
ľudí. Kampaň totiž chápeme
aj ako formu preventívnej infotainmentovej aktivity, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie verejnosti o vážnom spoločenskom probléme násilia
páchaného na ženách. Mladí
ľudia si často neuvedomujú akým závažným životným
rozhodnutím je voľba partnera a výber otca resp. matky

ich spoločných detí. Kampane
k téme prevencie násilia v párových vzťahoch sú tu preto,
aby bolo pre mladých ľudí jasnejšie čo je a čo nie je násilie,
manipulácia vo vzťahu a ako
sa z takýchto toxických vzťahov dostať dostatočne skoro
bez celoživotných boľavých
následkov,“ približuje kampaň
Pola Sejková, štatutárna zástupkyňa združenia.
Podujatia teda neprebiehali
„v uliciach“ tak, ako po minulé
roky, ale v mladými veľmi obľúbenom kultúrnom centre Wave.
„Klub má svojím programovým zameraním aj dramaturgiou veľmi blízko k našej

Slušné 2. miesto obsadil na kvíze aj tím MyMamy.

filozofii a cieľovej skupine,“
dodáva.
Kampaň otvárala vernisáž Rod
rovná sa rovnosť, kultúrny
program spestrili svojim koncertom Wandererove segry,
talentovaná ženská folková kapela z Košíc. „Ide o výstavu
fotografií z podujatí, ktoré
sme organizovali pre verejnosť najmä počas posledných
troch rokov. Prezrieť ste si
mohli zábery z Behu na opät-

Program vernisáže spríjemnili svojím koncertom aj Wandererove Segry.

koch, Noci žien a ďalších aktivít, ktorými sme sa pokúšali
upriamiť pozornosť verejnosti
na témy súvisiace s rodovou
rovnosťou, najlepšou prevenciou tejto formy porušovania ľudských práv.“ Výstavu si
mohli návštevníci klubu pozrieť
počas celého trvania kampane.

Počas kampane si mohli návštevníci Wavu prehliadnuť fotky z minulých
aktivít združenia.

Jej záver sprevádzal nemenej
atraktívny program – v pondelok večer si vo vedomostiach
o ženských právach, ľudských
právach, feminizme a rodovej
rovnosti zmeralo sily v rámci

obľúbeného formátu „PubQuiz“
šesť súťažiacich tímov. Tí sa pokúšali nájsť správne odpovede
na otázky, ktorá krajina priznala ako 1. na svete ženám právo
voliť, kto je víťazom anticeny
za najsexistickejšiu reklamu za
rok 2018 či pri identifikácii známych ženských autoriek podľa
ukážok ich tvorby.
Víťazný tím, Francúzske zemiaky, poznal najviac správnych odpovedí. „Kampaň sme sa rozhodli ukončiť týmto obľúbeným formátom. Okrem zábavného súťaženia a zaujímavých
cien pre víťazov aj zúčastnených si totiž všetci domov odnášajú aj množstvo nových informácií a vedomostí.“ Pri organizácii PubQuizu sa združenie
spojilo so Soňou Štefančíkovou
a Danielom Furčákom, dvojicou,
ktorá tento formát prináša v klube každý druhý týždeň.
„Kampaň 16 dní aktivizmu
proti násiliu páchanému na
ženách sme tohto roku realizovali ako súčasť projektu
FemFest 2018 s finančnou
podporou Ministerstva spravodlivosti z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a
slobôd,“ dodáva štatutárka.
Jana Beňová
PR manažérka MyMamy, o. z.
Foto: Peter Rázus,
Šimon Puchala.
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S REKTOROM PREŠOVSKEJ UNIVERZITY
NA PRAHU VIANOČNÝCH SVIATKOV

Pán rektor, nachádzame sa
v období vrcholiaceho Adventu, čo pre vás znamená toto
obdobie?
- Advent je obdobím bezprostredného očakávania príchodu Vianočných sviatkov, narodenia Spasiteľa. Podľa kresťanskej tradície by malo slúžiť
na prípravu na tieto nesmierne
významné sviatky. Na očistenie
mysle a v istom zmysle i tela. Je
však pravdou, že takéto ponímanie adventného času a jeho
skutočné prežívanie sa v súčasnosti z nášho života vytráca. Pre pracujúceho človeka je
obdobím zhonu pred koncom
roka, uzávierok a dobiehania
mnohých nesplnených povinností. Inak to iste nie je ani
v univerzitnom živote, do ktorého treba prirátať aj zápočtové
písomky a predtermíny. Potom
je to predvianočné upratovanie
a nakupovanie darčekov. A napokon predvianočné posedenia
a povestné „kapustnice“, ktoré
asi nie sú práve v súlade s kedysi držaným pôstom. Samozrejme, ten kto chce, nájde si aj
v tomto zhone čas pre duchovné stíšenie, návštevu chrámu či
spoveď.
Máte na dané obdobie nejaké
osobitné spomienky?
- Tak z detstva je to predovšetkým Mikuláš. Ten mal u nás
doma neopísateľné čaro a nebolo to len o darčekoch. S bratom sme sa na ten deň tešili
celé týždne. Možno aj preto
som pred pár rokmi, ako prorektor navrhol, aby sme začali
s Mikulášom u nás na univerzite. Vznikla z toho veľmi pekná
tradícia. Mikuláš, alebo 6. december, má pre mňa ešte ďalší
význam, pretože už podstatne
neskôr, som sa v ten deň šťastne
oženil. Ďalšími spomienkami
z detstva sú potom vyleštené
parkety, vyblýskaný nábytok,
umyté okná, nové záclony a samozrejme, vôňa vianočných
oblátok a pečiva. To dostatočne
vyvážilo pôst, do ktorého nás
aspoň posledné dni pred Vianocami nútili rodičia.

Čo teda pre vás znamenajú
Vianoce?
- Pre mňa osobne nesmierne
veľa. Sú to najkrajšie sviatky v roku. Sú to sviatky, počas
ktorých si človek môže aspoň
na niekoľko dní oddýchnuť od
bežných starostí, nechať bokom prácu, vypnúť počítač
i mobilný telefón. Oslávi ich
v kruhu svojich najbližších,
v sviatočnej atmosfére, plnej
lásky a pohody. Pritom sa zamyslí nad zmyslom nášho bytia, nad tým, čo robil a ako žil
počas minulého roku, či to robil správne a dobre, aby sa za to
raz nemusel hanbiť. Znie to ako
z romantického filmu, ale malo
by to byť tak, aspoň by sa to
malo k tomu čo najviac priblížiť. Tie ďalšie atribúty Vianoc,
ako je stromček, darčeky, oblátky, kapustnica, pečivo a ďalšie
dobroty sú pritom vedľajšie.
Ako trávite vianočné sviatky,
aké tradície dodržiavate?
- Prežívam ich zásadne doma,
v kruhu najbližšej rodiny. Najvýznamnejšou tradíciou je určite stromček, ktorý sa zdobí
v noci pred Štedrým dňom, aby
ho deti ráno mohli objaviť. Darčeky sa objavia pod ním bezprostredne po štedrej večeri.
Tá stabilne pozostáva z oblátok
s medom a cesnakom, opekancov, resp. bobáľok, kapustnice
s neúdenou klobásou a hríbmi, a samozrejme, vyprážanej
ryby (kapra alebo filé). Na Prvý
sviatok vianočný je potom vždy
(odkedy sa pamätám) slepačia
polievka a pečená hus. No samozrejme, Vianoce nie sú zďaleka iba o tradičných jedlách a
stromčeku. Patrí k nim aj návšteva chrámu a služby Božie.
A ešte pohoda, oddych a pokoj,
spojené s prechádzkami. I návšteva cintorína a hrobov zosnulých najbližších.
Akokoľvek to možno nie je
v súlade s atmosférou vianočných sviatkov, pohodou a zabudnutím bežných starostí,
koniec roka je obdobím, keď sa
každý aspoň jedným okom po-

zerá na to, čo sa stalo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch. Aký bol končiaci sa
rok pre Prešovskú univerzitu?
- Myslím si, že jednoznačne
úspešný. Naša univerzita si
v roku 2018 uhájila svoje postavenie medzi najväčšími
slovenskými univerzitami, kde
stabilne zaujíma štvrté miesto.
Mimo bratislavských vysokých
škôl je pritom druhá. Samozrejme, náš význam nie je iba
vo veľkosti. V dostupných relevantných rankingoch, resp.
rebríčkoch je Prešovská univerzita stále v prvej tretine, čo
v kontexte súčasného hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti
(s mimoriadnym akcentom na
vybrané prírodovedné a technické vedy) a nášho dominantného humanitného a spoločenskovedného zamerania možno
považovať za jednoznačný
úspech. Postavenie našej univerzity môže dokumentovať
aj skutočnosť, že v jeseni sa
na jej pôde konalo po prvý raz
zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie i prvé Slovensko-maďarské rektorské fórum.
O Lianke a ďalších úspechoch

v oblasti vedy som už dávnejšie hovoril. Ostatne, myslím, že
v predvianočnom čase netreba
zaťažovať našich čitateľov ďalšími podobnými informáciami.
Vrátime sa teda k Vianociam.
Čo by ste chceli odkázať a zaželať čitateľom?
- V prvom rade chcem všetkým
našim zamestnancom poďakovať za ich prácu počas celého
roka, bez ktorej by univerzita nebola tým, čím je. Želám
všetkým veľa lásky, oddychu
a pohody. Či už trávia vianočné sviatky doma, u príbuzných,
v horách, alebo v ďalekej cudzine, nech sú plné Božieho
požehnania, pokoja, odpočinku
a porozumenia. Či ich už prežívajú duchovne, tradične, alebo
konzumne. Nech zabudnú na
starosti a problémy všedných
dní, ak by boli akokoľvek ťažké, nech sa tešia z prítomnosti svojich blízkych a hlbokom
duchovnom význame týchto
sviatkov nech nájdu silu na
všetko, čo prinesie nasledujúcich dvanásť mesiacov.
A.P.
Foto: PU
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VII. Adventný koncert
Prešovskej univerzity
Prešovská univerzita v Prešove aj tento rok zorganizovala
pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., rektora
univerzity, Adventný koncert. Pestrosť programu spev, hudba,
divadlo, hovorené slovo predpovedalo, že návšteva koncertu
bude opäť neopakovateľným zážitkom a krásnou príležitosťou predvianočných sviatkov.
Už po siedmy rok sa sála
PKO-Čierny orol v Prešove
premenila na priestor naplnený
príjemnou atmosférou adventu.
Nadviazal na úspešnú koncepciu
z predchádzajúcich rokov keď poslucháčom ponúkol umeleckú prezentáciu študentov a pedagógov
univerzity. Adventný koncert bol
dramaturgický zložený z tvorby
Sergeja Trubačova, Cesara Francka, Gabriela Reilicha, Eugena Suchoňa, Petra Iljiča Čajkovského,
Kyrylo Stecenko, Michala Lorenca, Alexandra Šalajeva, Giacchino
Rossiniho. Poslucháčom ich diela
priblížili Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca GTF, Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica,
Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto. Ako sólisti
sa predstavili Barbora Diňová a
Barbora Gildeinová (duetto) Lucia
Novotná (spev), Juraj Feltovič a
Ján Onder (duo akordeón), Andrea
Nemcová (spev).
Program ponúkol aj interpretov
hudobných zoskupení v podaní
Komorného orchestra Camerata
Academica, Trio v zložení pani
Renáta Kočišová (violončelo), Liu-

bov Gunder (klavír) a Miroslava
Kuchárová (husle). Adventné vystúpenie si pripravilo aj Študentské divadlo Prešovskej univerzity
v Prešove v prevedení Ľudovej
betlehemskej hry v realizácii Karola Horáka a Mirona Pukana.
Po úvodných slovách moderátorky
Evy Peknušiakovej, ktorá navodila príjemnú atmosféru v hľadisku
PKO Prešov začal sa odvíjať adventný „sujet“ spevu a hudobných
melódií. Jednotlivé čísla protagonistov boli zložené do hudobných
blokov.
Po prvom bloku moderátorka
veľmi poeticky priviedla poslucháčov svojím vyznaním, keď som
bola malé dievčatko, ktosi zacengal na zvončeku na chodbe, čo
bol signál, že prišiel Ježiško s darčekmi. Keď som podrástla, neskôr
v mladosti, keď sme už verili viac
svojím rodičom, bol pre nás štedrý deň prekvapením, ktoré pod
stromčekom na nás čakalo, k prekvapeniu programu.
Takýmto prekvapením večera pre
preplnenú sálu historickej budovy PKO v rámci predvianočného

Adventného koncertu bol Boris
Farkaš, herec Divadla Astorka
z Bratislavy. Patrí k popredným
činoherným hercom Slovenskej
divadelnej kultúry, zároveň patrí
k popredným osobnostiam československej mediálnej kultúry,
poznáme ho ako filmového, televízneho i rozhlasového herca.
Maestro Boris, ktorého detstvo
i mladosť sa spája s Prešovom,
svojou typickou skromnosťou,
eleganciou, noblesou a profesionálnym prístupom pri otázkach
Evy Peknušiakovej odpovedal majestátne, jemu príznačnou rétorikou.
Zaujímavým, pútavým slovom
sme sa dozvedeli o jeho detstve
v čase Vianoc, štúdiu na Vysokej škole múzických umení, ale
aj profesionálnych začiatkoch
jeho hereckej dráhy. Divákom sa
zdôveril, že k veľkému divadlu
ho priviedol Karol Horák, v čase
štúdia na UPJŠ v Košiciach, Filozofickej fakulty v Prešove, odbor
vzdelávania a výchova dospelých,
Počas pôsobenia štúdia v Prešove
bol členom Študentského divadla.
Blysol sa výnimočnou schopnosťou napodobňovať hlasy bývalých
skvelých hercov Karola L. Zachara
a Jozefa Kronera. Bolo to netradičné spestrenie Adventného koncertu, prijaté divákmi s uznaním a
nadšením.
V podaní Komorného orchestra
Camerata Academica zazneli
prvé slovenské koncertné uvedenie skladby Gabriela Reilicha, rodáka zo Sv. Jura a skladby Samuela
Capricorna, pressburského regenschoriho v roku 1649-1657).
Zbory sa prezentovali vyspelou
speváckou technikou, hlasovou
kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom. Interpretácia
zborov Gréckokatolíckej teologickej fakulty a Pravoslávne boho-

sloveckej fakulty bola tematický
ladená k Vianociam.
Výkon Miešaného speváckeho
zboru Nostro Canto so sólistkou
Andreou Nemcovou bol famózny.
Sólisti, či už v speve, „klavírne“
trio, alebo hrou na akordeón zanechali veľmi príjemný dojem.
Ich interpretácie mali veľmi dobrú
umeleckú úroveň.
Finále adventného koncertu vrcholilo. V Ľudovej betlehemskej
hre, ktorá začala typickým zabúchaním betlehemcov na dvere a
spýtaním sa, či im dovolia predviesť hru, od začiatku dejstva ožili
pred nami postavičky anjela, baču
a valachov. V poslucháčoch to
vyvolalo spomienky na očakávanie betlehemcov. Prezentácia hry
v podaní študentov divadielka
bola uznanlivo ocenená aj slovami
maestra Borisa Farkaša.
Všetci účinkujúci svojím výkonom vniesli medzi divákov čarovnú adventnú náladu. Prekrásny
večer umocnila svojím profesionálnym prístupom, dokonalou
prípravou, úsmevom, a plná pozitívnych emócií moderátorka Eva
Peknušiaková.
Adventný koncert Prešovskej
univerzity v Prešove bol nádherným Adventným vencom spevu, hudby, nádherných melódií,
skvelých výkonov jednotlivých interpretov. Záverečný aplauz „fortissimo“ celého publika, bolo najkrajším ocenením pre všetkých.
Obdiv, úcta a uznanie patrí všetkým pedagógom, zbormajstrom,
ktorí pripravili protagonistov večerného koncertu (pp. D. Kravec,
M. Polohová, Hana von Schlosser,
T. Švajková, Z. Sláviková, A. Derevjaníková, I. Medňanská, K. Horák a
M. Pukan).
PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.
FOTO: PU
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Tento rok moderne a originálne

(pv) - Určite ani tento rok nebude vo vašej
domácnosti chýbať vianočný stromček. Je
len na vás, aký bude. Trendy sú vraj dané
jasne: v pastelových farbách, naprírodno
alebo minimalisticky. Skúsite byť in a vyberiete si z nasledujúcich typov?
NAPRÁZDNO

Severský štýl a minimalizmus idú ruka v ruke,
a preto úplne stačí zadovážiť si živý ihličnatý
stromček, ktorý bude len prázdny. Pridanou hodnotou bude jeho vôňa, šíriaca sa po celom dome.

BEZ LÍSTIA
K moderným Vianociam patria stromčeky nielen
ihličnaté, ale i listnaté. Bielu brezu s holými konárikmi stačí len ozdobiť pár guľami a vianočnými svetlami.

V PASTELOVÝCH FARBÁCH

www.povecernik.sk

ČERVENÁ KLASIKA

Červená farba patrí jednoducho k tradičným Vianociam a tento rok prišiel jej veľký „comeback“.
Dobre sa kombinuje so slonovinovým porcelánom, keramikou, tmavým drevom i kožou.

NA STENE
Ikonický stromček ideálny do industriálne ladeného bytu vyskladáte jednoducho. Stačí pribiť klince do tvaru stromčeka, zavesiť drôtené
ozdoby a je to.

Z KOVU
Symbolický stromček v tvare stojana z kovu je
ideálny do malých bytov. Praktický je najmä
v tom, že šetrí priestorom a nikde nebude zavadzať. Navyše, ozdoby si možno vymieňať každý
rok podľa aktuálnych trendov.

S VÔŇOU LESA

Púdrová ružová je farbou týchto Vianoc, ktorá
dokonale vynikne na tmavozelenom stromčeku.
Možno ju ladiť s bielou, striebornou alebo prírodnými odtieňmi.

Výborným nápadom je stromček z menších
konárikov zozbieraných zo stromov, na ktorého výrobu postačí už len kovová tyč. Konáriky
stačí prevŕtať a v rôznych smeroch napichnúť
na tyč.

KONÁR VO VÁZE

IHLANOVÝ

Veľmi netradične poňatý stromček – samotný zelený konár vo váze položený napríklad na stole
a ozdobený bielymi guľami alebo papierovými
girlandami, ktoré možno vyrobiť doma.

Drevené stromčeky v skupinkách majú svoje
čaro. Budú pripomínať miniles. Vyniknú nielen
na vianočnom stole, ale i položené na komode,
okennom parapete či kozube.

Z KONÁROV
Stromček vyrobený z brezových konárov vytvarovaných do trojuholníka a zavesený na reťazi sa
teší stále veľkej obľube. Stačí ho dozdobiť dekoráciami alebo svetielkami.
Foto: www

Súťažná krížovka o pizzu
Vylúštenie krížovky zašlite na adresu redakcie
do štvrtka. V piatok uverejníme troch výhercov.
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bicí hudobný
nástroj

pohnem

časti
evanjelií

ženský hlas

prišívam
záplatu

meno Chačaturjana

tenký zem.
posúch

stav bez
hluku

patriaca
nám

vydávaná
tlačou

chyba,
mýlka

druh slona
obraz nahej
ženy

rod
tropických
mravcov
slovenská
speváčka

samica
gunára

venovať

záhady,
tajnosti

nasávala

sivý mäkký
ťažký kov

látka s
jemnými
hustými
vlasmi

tento, po
rusky

značka
elektrospotrebičov

osteň, po
česky
prudká
zmena,
zvrat

púštne
zviera

skratka pre
a podobne

druh
bodliaka

slávny ruský krížnik

plod stromu
annona

osobné
zámeno

urobí skok

vyhynutý
predok koňa

dusme oheň odul, ofúkol

strana

len

značka pre
miliampér

skratka štátu
Kentucky
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oxid hliníka

úspešná
pieseň

pohrebná
obeť

hrať, pôsobiť, po angl.

solmizačná
slabika

United
Nations

podmienková spojka

kým, keď

čulý pohyb,
zhon

odnášala,
odvliekala

Information
Technology

francúzsky
člen

najvyššia
karta

kruhovitá
ozdoba na
zápästí

skratka pre
ad acta
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Večerné prekvapenie
od donáškovej služby

NONSTOP LINKA 0918 698 213

Eva Pellová, 80 r., 10. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
Michal Stašák, 82 r., 11. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
Ivan Konrády, 62 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

/1800344/ Predám Peugeot 206 (rok výroby 2003). Cena dohodou. Kontakt: 0903
829 485

/1800405/ Dám do dlhodobého prenájmu
1,5-izbový nezariadený byt, 42 m2, 2. posch., Mirka Nešpora 38, výťah, dvojvchodová osemposchodová bytovka. Byt voľný
od 20. decembra 2018. Obhliadka bytu
možná ihneď. Kontakt: 0905 906 532
/1800408/ Prenajmem garáž na Októbrovej ulici, 40 eur mesačne. Kontakt: 0905
264 019

/1800392/ Predám málo používaný detský kočiar Britax B-Motion 4 Plus. Červeno-čierna kombinácia. Cena dohodou.
T. č. 0903 829 485

/1800410/ Prijmem študentku na výpomoc v domácnosti v rodinnom dome 1x
týždenne. Čestnú, spoľahlivú, samostatnú. T. č. 0905 205 397
/1800424/ Opravy TV Orava, Hyundai,
Technika a iné. Info: 0915 544 198

/1800417/ Hľadám si prácu ako opatrovateľka mobilnej seniorky v Prešove a blízkom okolí v dosahu MHD. Minimálny časový rozsah opatrovania 8 hodín denne.
Môj nárok na odmenu je 3 eurá/hodina,
v prípade zazmluvnenia doplácate 2,15
eur/hodina. Aktuálne od 1. 1. 2019. Kontakt: 0944 648 347

PIZZA NA ROHU
Správne znenie tajničky z čísla 7018: „No,
nenudím sa. Kým čakám na toho pravého,
skúšam to s nepravými.“ Dnešnými výhercami prekvapenia od donáškovej služby Pizza
Na rohu sú: Helena Hitriková, Rybárska 4, Prešov, Anton Rondzik, Ondavská 2, Prešov a Irena
Petruščáková, Južná 1, Prešov. „Prekvapenie“ od
donáškovej služby Pizza Na rohu si výhercovia môžu prevziať osobne od dnes do štvrtka budúceho týždňa priamo v pizzérii. Ak tak
neurobia, výhra im prepadne. Pri prevzatí je
potrebné preukázať sa dokladom totožnosti.

/1800420/ Prijmeme pomocnú silu do kuchyne. Skúsenosti výhodou, vodičský preukaz skupiny B. Bližšie informácie na t. č.
0918 977 667

Servis

KATOLÍCKY KALENDÁR

Sv. Ján z Kríža,
kňaz a učiteľ Cirkvi

PREŠOV
VIANOCE A SPOL., Český
dabing, Francúzsko, 2017,
komédia, rozprávka, 99 min.,
o 18.30 h

PREŠOV
Nemé kráľovné - Iveta Horváthová
o 18.30 h, Historická budova

JEDNOTKA
05:30 Duel 05:55 Správy RTVS 06:50
Počasie 06:55 Postav dom , zasaď strom
07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z
vtáčej perspektívy VI 09:00 Recept na
život (56/65) 09:40 Kultúrne dedičstvo:
Dóm sv. Alžbety v Košiciach 09:55 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom , zasaď strom
14:30 Recept na život (57/65) 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Svet z vtáčej perspektívy VI 16:55
Candice Renoirová VI (6/10) 17:50 Duel
18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti
5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body
- sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem
Slovensko 22:00 Drsný Harry 23:40 Zlaté
časy 00:40 Candice Renoirová VI (6/10)
01:30 Drsný Harry 03:10 Dámsky klub
04:40 Tajomstvo mojej kuchyne

DVOJKA
06:00 Príroda 06:25 Bolo raz jedno teliatko 06:35 Bolo raz jedno teliatko
06:40 Bob a Bobek na cestách 06:50 Bob
a Bobek na cestách 06:55 Kniha džunglí
I 07:05 Lexi a Lottie 07:30 Andyho dobrodružstvá v praveku 07:45 Zázračný
miniateliér 07:50 Trpaslíci - Adventný
Smajlikalendár 08:00 Živá panoráma
08:30 Svetové dedičstvo UNESCO na
Slovensku 08:45 Ahoj Slovensko 09:30
Rómsky magazín 10:00 Jazda na spiacom
obrovi 10:45 Pestrá paleta melódií 11:25
Obedníček 11:35 Myška Tilda 11:45 Podaj mi ruku a poď 11:50 Trpaslíci 12:00
Živá panoráma 12:40 Najdivšie tvory
(6/6) 13:25 Ján Smrek 14:10 Highlighty
Európskej ligy 15:00 Stvorení pre šport
15:30 Tvárou v tvár 16:00 Extrémne v

horách 16:25 Hokejový sen 17:00 Hľadanie stratených svetov 17:45 Ahoj Slovensko 18:35 Puf a Muf 19:00 Večerníček
19:10 Myška Tilda 19:15 Prasiatko Peppa
II 19:20 Trpaslíci - Adventný Smajlikalendár 19:25 Lexi a Lottie 19:50 Správy
RTVS v slovenskom posunkovom jazyku
20:00 Záznam zo žrebovania: KENO 10,
Keno Joker 20:04 Informácia pre tipujúcich: KENO 10, Keno Joker 20:10 Família
20:35 Zima kúzelníkov 22:00 Mladosť
00:00 Správy RTVS

MARKÍZA
06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 12:00 Kobra
11 XXIII (16, 17/19) 14:00 Susedské prípady 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné 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 Dospeláci
2 22:35 Posledný kráľ severu 00:35 Kobra 11 XXIII (16, 17/19) 02:25 Rodinné
prípady 03:10 Zámena manželiek 04:10
Policajné prípady

DOMA
06:35 Velvet III (9, 10) 08:25 Kým nás
smrť nerozdelí 10:10 Neželaná nevesta
(136) 11:20 Indická nevesta (349, 353)
14:15 Búrlivé víno 16:45 Velvet III (11,
12) 18:20 Dr. House III (23, 24/24) 20:15
Sladká výzva 20:30 Vianočný sľub 22:15
Čarovné Vianoce v Dubaji 00:15 Dr.
House III (23, 24/24) 02:10 Smotánka
03:10 Adela show 03:35 Búrlivé víno

DAJTO
05:50 Aj múdry schybí 06:40 Teória veľkého tresku V 07:15 Priatelia VII 08:30
Športové noviny 08:40 Vtipné videá
12:25 Dva a pol chlapa VII 13:20 Priatelia VII 14:20 Teória veľkého tresku
V 16:05 Priatelia VII 17:05 Dva a pol
chlapa VII 18:00 Kobra 11 XXIII (16,
17/19) 20:15 Červená horúčava 22:25
Na odstrel 01:05 Peklo 02:35 Na odstrel
04:25 Športové noviny 04:40 Dva a pol
chlapa VII

JOJ
05:40 Krimi 06:15 Ranné noviny 08:35
Supermama 09:50 Súdna sieň 10:55
Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30
Top star 12:50 Neuveriteľné svetové
talenty 14:20 Policajti v akcii 16:30
Noviny 17:00 Moja mama varí lepšie
ako tvoja 18:00 Veľký balík 19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30
Najlepšie počasie 20:35 Warcraft: Prvý
stret 23:30 Max Payne 01:35 Noviny TV
JOJ 02:30 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa
04:20 Moja mama varí lepšie ako tvoja
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JOJ PLUS
05:10 Moja mama varí lepšie ako tvoja
05:55 Prvé oddelenie II 06:35 Súdna sieň
07:30 Zoo (50) 09:05 Vraždy v Midsomeri
XIII (8/8) 11:25 Moja mama varí lepšie ako
tvoja 12:40 Neserte nám pestúnku II (6)
13:15 Fórky, vtipky XXVIII 13:50 Simpsonovci XXVI (10, 11) 14:50 Zoo (51) 16:00
Neserte nám pestúnku II (7) 16:30 Fórky,
vtipky XXVIII 17:35 Simpsonovci XXVI
(12, 13) 18:30 Moja mama varí lepšie ako
tvoja 19:40 Žrebovanie 19:45 Hoď svišťom
II (2) 20:35 Smrť jej pristane 22:45 Česko
Slovensko má talent - najlepšie momenty
23:55 Hoď svišťom II (2) 00:40 Varí vám
to 02:00 Kinosála 02:10 Súdna sieň 02:55
Prvé oddelenie II 03:35 Mladí, krásni a
skazení

TA 3
06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:15
Telenákupné pásmo 09:30 Šport+ 09:42
Bago 10:00 Správy 11:00 Téma dňa 12:00
Žurnál 12:45 Spektrum 13:00 Správy 13:30
Štúdio TA3: Za hranicami 14:00 Správy
14:30 Analýzy a trendy 15:00 Správy 16:00
Žurnál 16:45 Biznis 17:00 Správy 18:00
Dobré správy 18:30 Hlavné správy 19:00
Šport 19:10 Ekonomika 19:35 TIPOS 19:40
Správy 20:00 Správy 20:30 Portrét Štefana
Bučka 21:00 Správy 21:25 TIPOS 21:30
Štúdio Šport - Bez dresu 22:00 Žurnál
22:30 Šport+ 23:00 Správy 23:30 Showbiz
00:00 Správy 00:30 Žurnál 00:59 Záver
vysielania

WAU
05:10 Hoď svišťom II (1/10) 05:35 Tipos
info 05:40 Kutyil s.r.o. 06:25 Moja mama
varí lepšie ako tvoja 07:40 Panelák 08:55
Nákupné maniačky 10:30 Prvé oddelenie
11:00 Kosti II (13, 14) 13:00 Dr. House VI
(11) 14:00 Policajt z L.A. (15, 16) 16:00
Kosti X (7) 17:00 C.S.I.: Kriminálka Las
Vegas VI (16, 17) 19:00 Súdna sieň 20:10
Kosti X (8) 21:00 Dr. Ludsky (5, 6) 23:30
Paranormálne záhady IV (3) 00:30 Kosti II
(13, 14) 02:20 Policajt z L.A. (15, 16) 03:50
Všemohúci (10) 04:30 Hoď svišťom II (2)

NOVA INTERNATIONAL
05:05 Áčko 05:55 Snídaně s Novou 08:30
Babicovy dobroty 08:50 Ulice (3577) 09:35
Ulice (3578) 10:25 Ordinace v růžové zahradě II (858) 11:30 Riskuj! 12:00 Polední
Televizní noviny 12:25 Babicovy dobroty
12:40 Tescoma s chutí 12:45 Mise nový
domov II 13:50 Ulice (1503, 1504) 14:40
Ordinace v růžové zahradě II (554) 15:45
Ordinace v růžové zahradě II (555) 16:57
Odpolední Počasí 17:00 Odpolední Televizní noviny 17:40 Ulice (3579) 18:30
Ulice (3580) 19:30 Televizní noviny 20:20
Dokonalý svět (5) 21:20 Dokonalý svět (6)
22:20 Ordinace v růžové zahradě II (858)
23:25 Ulice (1503, 1504) 00:15 Ordinace
v růžové zahradě II (554) 01:20 Ordinace
v růžové zahradě II (555)
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Baran 21.3. - 20.4.

Budete mať starosti s príbuznými. Všetko zvládnete a večer si vypočujete zaslúžené uznanie. S partnerom
vás ešte viac zblíži spoločná práca.

Býk 21.4. - 21.5.

Zvýšená záťaž z posledných dní
sa zrejme prejaví aj na vašom zdravotnom stave. Nezabúdajte, že najlepší
liek na chorobu je prevencia. Zvýšte
prísun vitamínov a zdravo sa stravujte.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Objavia sa síce starosti, ale veľmi rýchlo aj dobrý priateľ. Už večer
sa zasmejete nad problémom, ktorý
sa vám zdal neriešiteľný. Počítajte so
závisťou.

Rak 22.6. - 22.7.

Rátajte s prekvapením, ktoré
môže pozitívne ovplyvniť váš ďalší
život. Máte zvýšený prídel energie, a
preto by bolo múdre, keby ste našli nejaký vhodný spôsob na jej uplatnenie.

Lev 23.7. - 23.8.

Vec, ktorú by ste chceli dnes vyriešiť, vyzerá dosť zložito. Ale námaha sa vyplatí, pretože už teraz máte
úspech takmer zaručený. Predovšetkým ak zosúladíte city s rozumom.

Panna 24.8. - 23.9.

Máte dojem, že vaša snaha a námaha nie je náležite ocenená. Nemali
by ste podľahnúť márnomyseľnosti,
veď čo robíte, robíte aj pre seba. Výsledky budú vašou najväčšou odmenou.

Váhy 24.9. - 23.10.

V zamestnaní neprehliadnite
akúkoľvek maličkosť. Mohli by z toho
vzísť nepríjemné následky do budúcnosti. Vaša osobná príťažlivosť a túžba
po zábave rastú.

Škorpión 24.10. - 22.11.

Niekto sa pokúsi siahnuť na
vašu česť. Tvárte sa nenápadne, možno dosiahnete, že sa potopí ten druhý.
Získate menšiu odmenu za vyriešenie
ťažkej úlohy.

Strelec 23.11. - 21.12.

Na dnešný deň budete zrejme
dlhšie v dobrom spomínať. Vaše aktivity nie sú ničím rušené, takže je len
na vás, čo z toho dokážete vyťažiť. A
to predovšetkým vo finančnej oblasti.

Kozorožec 22.12. - 20.1.

Nepúšťajte sa podľa možností
do diskusií s predstavenými. Nečakajte, že ich svojimi argumentmi presvedčíte. Veľmi rýchle vás uzemnia.

Vodnár 21.1. - 19.2.

Niekto vás požiada o pomoc.
I keď vám pôjde na nervy, nedáte najavo, ako vás obťažuje. Mali by ste pri
tom zistiť niečo, čo sa vám neskôr veľmi vyplatí.

Ryby 20.2. - 20.3.

Hviezdy prinesú náhle citové
vzplanutia a flirty. Nevyvolávajte žiarlivé scény a vyhýbajte sa štipľavým poznámkam. Mohli by sa obrátiť proti vám.

MÁTE PRE NÁS TIP?

Prešovský večerník

0917 946 402

spravodajstvo@povecernik.sk
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TIPOVACIA LIGA VEČERNÍKA 2018/2019
Radil sa M. Benko s trénerom
svetovej tenisovej jednotky?
(jm) – Zvládli sme piate kolo, zvládneme aj šieste. V dnešnej ponuke
dominuje basketbal (v obidvoch
prípadoch hrá druhý s tretím), doplnili sme ho tradične hádzanou,
volejbalom a florbalom. Kto ako tipoval? M. Benko z letiska, keďže bol
v tom čase na ceste do Luxemburska za rozhodcovskými povinnosťami. Popri tom sa stihol porozprávať
aj s Mariánom Vajdom, trénerom
svetovej tenisovej hviezdy Novaka
Djokoviča. Či mu kamarát zo sveta,

Miroslav
Benko

kde sa točia „véééľké many“, poradil, a keď áno, či dobre alebo zle,
o tom napíšeme v utorok. Každopádne však už M. Benko už tentoraz
nemá zhodné tipy s Ľ. Bizubom, ako
naposledy. E. Blicha vždy niečím
prekvapí. Tentoraz len 16 gólmi
v sieti hádzanárov Tatrana. J. Kičura
stavil pri gólovom hádzanárskom
rozdiele na okrúhlu desiatku. I.
Kočiško zasa predpovedá najlepší
ofenzívny výkon basketbalistov. F.
Oľha fandí volejbalistom, no istí sa

Ľubomír
Bizub

Emil
Blicha

Jozef
Kičura

tajbrejkom. V. Zamborský sa teší na
basketbalovú drámu so šťastným
koncom pre naše ženy. Na P. Tomiča
máme zacielené, ako inak, sme zvedaví, či uhádne hádzanársky rozdiel
aj štvrtýkrát v sezóne. Na záver J.
Višovský a jeho florbalová remíza...
Poradie po 5. kole: Patrik Tomič 34,
Ľubomír Bizub 26, Viktor Zamborský a Miroslav Benko po 24, Igor
Kočiško 20, Emil Blicha 18, Jozef
Kičura a Jozef Višňovský po 17,
František Oľha 8.

Igor
Kočiško

František
Oľha

Pravidlá bodovania: Hádzaná:
presný uhádnutý výsledok – 20
bodov, uhádnutie remízy – 10 bodov, uhádnutie rozdielu gólov pri
správnom tipe na víťaza – 5 bodov, uhádnutie víťaza zápasu – 1
bod. Volejbal: presný uhádnutý
výsledok – 3 body, uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod. Basketbal:
presný uhádnutý výsledok – 25
bodov, uhádnutie rozdielu bodov
pri správnom tipe na víťaza – 10
bodov, uhádnutie remízy – 10 bodov, uhádnutie víťaza zápasu – 1
bod. Florbal: presný uhádnutý
výsledok – 7 bodov, uhádnutie
remízy – 4 body, uhádnutie víťaza
zápasu – 1 bod.

Patrik
Tomič

Jozef
Višňovský

Viktor
Zamborský

Hádzaná muži extraliga:

ŠKP Bratislava (7)
Prešov (3)

24:36 21:37 16:33 20:30 23:34 22:29 24:31 25:28 25:30

Volejbal muži extraliga:

Zvolen (8)
Prešov (5)

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

2:3

1:3

2:3

1:3

Basketbal ženy 1. liga:

Prešov (3)
CBK Košice Ťahanovce (2)
Basketbal ženy
2. liga Východ:

Prešov (2)
UVL Košice (3)

54:69 64:57 58:56 61:54 57:61 65:68 56:62 64:59 56:55
68:76 74:67 60:72 54:61 82:74 75:69 68:62 68:63 76:56

Florbal muži extraliga:

Prešov (10)
Žilina (8)

4:7

7:4

5:4

7:4

5:2

6:9

Odchody medzinárodných liniek SAD Prešov:
Užhorod každý deň o 7:00 hod.
Praha pondelok, streda, štvrtok, nedeľa o 19:10 hod.
Londýn, Sheffield, Bradford pondelok, štvrtok 8:00 hod.

5:4

5:5

4:3
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Vardar Skopje – Tatran Prešov 23:21 (10:9)
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Tesná prehra s obhajcom
(vz) - Úspešná víťazná séria v štyroch zápasoch nadnárodnej SEHA Gazprom Leagure hádzanárov Tatrana Prešov sa
skončila v sobotu v Macedónsku na palubovke lídra a obhajcu prvenstva Vardaru Skopje.
Tatran sa prvý ujal vedenia gólom
Lukáša Urbana v úvodnej minúte. Bol to vyrovnaný duel, najmä
v prvom polčase, keď žiaden zo
súperov si nevytvoril väčší náskok.
Tímy sa striedali vo vedení. Prvý
trojgólový náskok si vypracovali
domáci päť minút po zmene strán
13:10. Hostia vyrovnali aj vďaka
dvom gólom Lapajného, ktorý bol
so šiestimi gólmi najúspešnejším
strelcom Prešova. Rozhodujúci
náskok získali domáci medzi 49.
až 51 minútou 20:17 a aj keď sa
Prešovčania snažili, domáci si víťazstvo už nenechali vziať. Vardar
si upevnil svoju vedúcu pozíciu
a vedie tabuľku s tridsiatimi bodmi. Druhý je Záhreb, ktorý má o tri

menej a Tatran je tretí so ziskom
24 bodov.
„Mrzí ma dnešný výsledok,“
povedal po stretnutí tréner Tatrana Slavko Goluža a pokračoval:
„Osobne som prišiel do Skopje vyhrať. Bez ohľadu na to,
že sme neuspeli, som ale na
chlapcov hrdý. Dobre sme sa
na zápas pripravili, dobre sme
hrali. Škoda, že sa zápas zlomil
v najhoršej možnej chvíli, keď
sme mali presilovku. Ale bez
ohľadu na to sme ukázali 50
minút veľmi dobrej hry, charakter a všetky elementy hádzanej. Žiaľ, športové šťastie
sa dnes priklonilo na súpero-

vu stranu a my sa už musíme
sústrediť na najbližší zápas.“

dým a verím, že to zužitkujeme už najbližšie s Meškovom.“

Dominik Krok: „Odohrali sme
celkom solídny zápas, aj keď
sme sa opäť nevyhli chybám.
Zvlášť by som vytkol, že sme
pozahadzovali vyložené šance, čo nás možno stálo aj lepší
výsledok. Ale ako som povedal,
odohrali sme dobrý zápas, ukázali charakter. S Vardarom sa
nehrá ľahko, prehra samozrejme mrzí, ale ide sa ďalej. Musíme sa pripraviť na silný Brest.“

Tatran: Čupryna, Cvitkovič –
Rábek, Hrstka 3, Lapajne 6, Krok
3/1, Rečičár, Urban 4, Vučko 1,
Straňovský, Butorac 1, Kasal,
Tsarapkin 1, Gatine 2. Rozhodovali Gubica a Miloševič (Chor.).
Pokutové hody: 0 – 1/1, vylúčenia: 3:4.

Januš Lapajne, spojka Tatrana:
„Z prehry som sklamaný, pretože si myslím, že s Vardarom
sme dnes mohli vyhrať. Bojovali sme celých šesťdesiat
minút, robili i chyby, no dali
sme do toho celé srdce a to je
to najdôležitejšie. Presvedčili
sme sa, že môžeme hrať s kaž-

Spoznáme jedenástich vybraných
(jm) – Prešovský a sabinovský okresný futbal zajtra
po roku znova nadobudne
slávnostný charakter. Niežeby
počas sezóny (s výnimkou
zimnej prestávky) nebola
každá nedeľa oslavou najpopulárnejšej a najmasovejšej
kolektívnej hry na svete, no
tentoraz sa hráči i tréneri nebudú „naháňať“ za gólmi ani
za bodmi.

Jednoducho si vychutnajú atmosféru vyhlasovania ankety
s názvom 3b Jedenástka roka
2018 6. ligy ObFZ Prešov. Jedenásť mien je v tejto chvíli
zahalených rúškom tajomstva
a poznajú ich len tí zainteresovaní. No už o niekoľko hodín
vyjde pravda na svetlo sveta.
Tradičným miestom stretnutia
organizátorov a pozvaných hostí bude reštaurácia Mladosť pod
Kalváriou. Koľko bude nových

Basketbalistky majú
šesť „mečbalov“
(jm) – Zaujímavý súboj budú
môcť fanúšikovia podkošového športu sledovať už najbližšiu sobotu. V predohrávke
prvej basketbalovej ligy žien
a junioriek sa stretnú hráčky
BK PU Prešov s CBK Košice –
Ťahanovce. Začiatok súboja
druhého s tretím je naplánovaný na 18. hodinu, škoda len,
že nie na prešovskej pôde, ale
zo známych dôvodov (rekonštrukcia univerzitnej haly), ale

v susednom Sabinove, v tamojšej športovej hale. Hostky majú
istý postup do finálovej skupiny, zverenky Andreja Keresteša
majú na to, takpovediac, ešte
pomerne dosť „mečbalov“...
„Z
najbližších
šiestich
stretnutí potrebujeme minimálne jedno vyhrať a sme
tam,“ spresnil tréner basketbalistiek z metropoly Šariša
Andrej Keresteš.

tvárí a koľkí starí harcovníci sa
objavia medzi „vyvolenými“?
O tom rozhodli tréneri štrnástich účastníkov najvyššej okresnej súťaže. No predsa len, čo by
sme mohli vopred prezradiť?
Napríklad to, že byť jesenným
kráľom automaticky nezaručuje mať najväčší počet laureátov
jedenástky roka. Alebo naopak,
že aj v kolektívoch zo spodnej
polovice tabuľky sa môžu objaviť hráči, ktorí padli do oka od-

Úradujúci slovenský šampión
zakončí svoje tohtoročné účinkovanie v SEHA League v piatok
21. decembra, keď v Tatran handball aréne od 15. h nastúpi v 13.
kole v dôležitom dueli v boji o
účasť na turnaji Final Four proti bieloruskému Meškovu Brest,
aktuálne piatemu tímu tabuľky.
Dnes odohrá Tatran štvrťfinálový zápas Slovenského pohára
v Levoči a v sobotu extraligový
duel v Bratislave s ŠKP.
borníkov natoľko, že im dali svoj
hlas. Koho každého sa týkajú
napísané indície, to sa fanúšikovia okresného futbalu dozvedia
už o niekoľko hodín...

Športové pozvánky
BASKETBAL - Druhá basketbalová liga mužov skupina Východ v sobotu o 14. h
v športovej hale ZŠ na Sibírskej ulici BK Iskra Prešovské
kone Prešov – BK UVL Košice.

Chystajú turnaj
v malom futbale
(jm) – Blížia sa sviatky, vraj najkrajšie v roku, no určite počas nich
netreba podľahnúť vábeniu dobrôt na bohato prestretých stoloch.
A keď už, sú tu akcie, vďaka ktorým nadobudnuté kilá môžu ísť
rýchlo „dole“. Jednou z nich je turnaj v malom futbale A4ka Vianoce 2018. Organizuje ho partia okolo Mareka Mateja. Tento rok
sa uskutoční 23. decembra od 8. do 18. hodiny v hale Spojenej
školy Ľ. Podjavorinskej na sídlisku Sekčov. Štartovné 99,99 eur by
sa skôr hodilo k hokejovému turnaju, no to je už vec usporiadateľov. Pre tri najlepšie mužstvá z desiatky zúčastnených sú pripravené finančné odmeny 222, 170 eur a 120 eur. Prihlásiť sa dá na
telefónnom čísle 0917 963 723 alebo mailom na obchod@3fin.
sk a to do 20. decembra. Okrem zaujímavého športového zážitku
je pre divákov pripravená aj bohatá tombola.
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Inzercia

Pozývame Vás na návštevu Vodárenskej veže,
kde ponúkame v prevádzkovom čase:
Po – Pia 10:00 – 21:00 hod.
So a Ne: 13:00- 21:00 hod.
okrem ponuky kaviarne a vyhliadky na mesto aj možnosť usporiadať:
• vernisáže a výstavy
• promócie
• rodinné oslavy,
• kary
• firemné a iné spoločenské akcie s kapacitou do 60 hostí.
Bližšie informácie na tel. č. 0905 734 804
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