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Bežné výdavky zvýšili tiež o 930 
500 eur na takmer 166 miliónov 
eur. Kapitálové výdavky zvýšili 
o 1,37 milióna eur.

Navýšenie rozpočtu je hradené 
z príjmu finančných operácií a 
presunom z rezervného fondu, 
výdavky sú určené na financo-
vanie investičných aktivít Úradu 
PSK a oblastí dopravy a sociál-
neho zabezpečenia. 

Pre Správu a údržbu ciest PSK 
upravili rozpočet vo výške 900 
tisíc eur, išlo o oblasť bežných 
výdavkov. Touto úpravou si kraj 
vyrovná dlh voči cestárom, kto-
rí majú za sebou náročnú zimu.
Čiastka 30 600 eur sa týka ko-

rekcií slovensko-poľských pro-
jektov. 

„Pri kapitálových výdavkoch 
sme upravili rozpočet vo vý-
davkovej časti zhruba viac 
ako o 1,36 milióna eur. Tieto 
prostriedky boli smerované  
v objeme stotisíc eur na zdru-
ženú investíciu s mestom 
Vranov nad Topľou pri rekon-
štrukcii športového areálu pri 
Základnej škole na Sídlisku II 
vo Vranove nad Topľou. Zvyš-
nú čiastku zhruba 260 tisíc 
eur bude poukazovať mesto. 
Najvyššia čiastka išla do ob-
lasti dopravy, kde sme riešili 
havarijnú situáciu zosuvov 
ciest vo Finticiach a v Pavlov-

ciach,“ uviedla vedúca odboru 
financií Úradu PSK Mária Holí-
ková.

Ako ďalej dodala, zmluva  
s mestom Vranov nad Topľou  
o združenej investícii by mala 
byť predmetom rokovania ďal-
šieho zasadnutia zastupiteľstva. 
Na prípravu projektovej doku-
mentácie na zlepšenie doprav-
ného napojenia okresov Bar-

dejov - Svidník - Jaslo (Poľsko) 
pôjde 24 tisíc eur.

V sociálnej oblasti sa úprava 
rozpočtu dotkla dofinancovania 
Domova sociálnych služieb sv. 
Jána z Boha v Spišskom Pod-
hradí vo výške 818 700 eur. Tu 
poslanci presunuli financie z re-
zervného fondu.

Foto: www

Zmena zriaďovateľa na Gymnáziu v Sabinove
Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so síd-
lom v  Brezne sa stane od 1. septembra novým zriaďovateľom Gymnázia Antona 
Prídavka v Sabinove. O zmene zriaďovateľských kompetencií z Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) na DSA rozhodli poslanci hlasovaním. Podľa dohody zostane 
budova školy so zariadením aj po zmene zriaďovateľa v majetku štátu, DSA by ich 
mala mať na základe zmluvy prenajaté. Štúdium na gymnáziu bude naďalej bez-
platné. Zachované zostanú takisto doterajšie  pracovné zmluvy ako aj dodávateľ-
sko-odberateľské vzťahy. 

Ako povedal po hlasovaní pred-
seda Predstavenstva spoloč-
nosti Deutsch-Slowakische 
Akademien Marek Nikel, nový 
zriaďovateľ hodlá využiť na 
sabinovskom gymnáziu svoje 
know-how a  skúsenosti, ktoré 
získal ako súčasť nadnárodnej 
vzdelávacej siete. Plánuje skva-
litniť predovšetkým výučbu ja-
zykov. Popri zachovaní doteraj-
šieho rozsahu štúdia anglického 
jazyka budú mať študenti mož-
nosť výučby nemčiny, do ktorej 
sa zapoja aj učitelia z  partner-
ských nemeckých škôl. Nový 
zriaďovateľ plánuje takisto vyu-
žívať  pri výučbe nemeckého ja-
zyka formu videokonferencií, to 

znamená, že triedy na gymnáziu 
v Sabinove a na partnerskej ško-
le v Nemecku budú počas hodi-
ny nemčiny naživo prepojené. 
Ide o  najmodernejšie metódy 
výučby jazykov tzv.  e-learning 
a  distance learning. DSA preto 
plánuje investovať aj do vyba-
venia jazykových učební. Ako 
zdôraznil  M. Nikel, ďalšou  pri-
oritou nového zriaďovateľa má 
byť tiež väčší dôraz na  študijné  
predmety technického zame-
rania, aby boli absolventi gym-
názia po maturite čo najlepšie 
pripravení na štúdium na tech-
nických vysokých školách u nás, 
ale aj v zahraničí.  DSA má am-
bíciu vytvoriť zo Sabinovského 

gymnázia elitnú vzdelávaciu 
inštitúciu, ktorá pomôže pripra-
viť študentov pre ich neskoršie 
uplatnenie na riadiacich pozí-
ciách, napríklad v  automobilo-
vom priemysle. To si tiež bude 
vyžadovať modernizovať  prí-
strojové vybavenie v  technic-
kých učebniach. Pre učiteľov 
a študentov sabinovského gym-
názia budú pripravené výmenné 
pobyty a  stáže na partnerských 
školách a  odborných školiacich 
strediskách u nás i v Nemecku.

Nový zriaďovateľ Gymnázia 
Antona Prídavka v  Sabinove 
- spoločnosť Deutsch-Slowa-
kische Akademien je najväčším 

prevádzkovateľom súkrom-
ných materských, základných 
a  stredných škôl na Slovensku. 
Spravuje celkom osem škôl  
v  Trebišove, Prešove, Považskej 
Bystrici, Lučenci a  v  Trnave. 
DSA patrí do nemeckého vzde-
lávacieho koncernu EBG – Euro-
päisches Bildungswerk für Be-
ruf und Gesellschaft so sídlom  
v hlavnom meste spolkovej kra-
jiny Sasko-Anhaltsko Magde-
burg. Po celom území Nemecka 
EBG spravuje 36 škôl a odbor-
ných stredísk, od materských 
až po vysokú školu. V rámci 
medzinárodnej spolupráce má 
partnerské školy a odborné stre-
diská v Európe i mimo nášho 
kontinentu. Na Slovensku pred 
viac ako 10-mi rokmi založila a  
v súčasnosti spravuje tri stred-
né odborné stredné školy – pe-
dagogické a sociálne akadémie,  
ako aj viaceré materské školy  
v Brezne, v Žiari nad Hronom a 
v Humennom. Deutsch-Slowa-
kischen Akademien ako dcérska 
spoločnosť EBG vznikla pred 
dvoma rokmi.

Krajskí poslanci delili financie
(pv) - Ešte pred Veľkonočnými sviatkami stihli roko-
vať poslanci krajského parlamentu. Okrem iného už 
po druhý raz v tomto roku schválili zmenu rozpočtu. 
Bežné príjmy navýšili o viac ako 930 500 eur na sumu 
takmer 185 miliónov eur.
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(šaja) – Stavebný odpad, ktorý istá prešovská firma vyvá-
ža na Sekčove na čierno, už odstránili. Na prípad upozornil 
ako prvý Prešovský večerník v marci.

Na to, že na oplotenom 
priestranstve nie je niečo s kos-
tolným poriadkom, sme upo-
zornili 21. marca. Na Sibírskej 
ulici pri kryte civilnej ochrany 
totiž začali „podozrivo“ rýchlo 
pribúdať obrovské kopy zeminy 
a stavebného materiálu. Sekčov-
čanom sa to ale nepáčilo. Mno-
hí sa obávali, že ide o porušenie 
stavebného zákona. Ako sa uká-
zalo, mali pravdu. Potvrdila to aj 
prešovská radnica. 

Po tom, ako sme o  prípade na-
písali a  kontaktovali mestský 
úrad, firma s vyvážaním prestala 
a dala priestranstvo do pôvodné-
ho stavu. 

„V  rámci výkonu štátneho 
stavebného dohľadu, za sú-
činnosti mestskej polície bolo 
zistené, že na uvedené pozem-
ky odpad vyvážajú nákladné 
vozidlá prešovskej spoločnos-
ti,“ uviedol v marci tlačový refe-
rent Milan Grejták. 

Mesto Prešov,  príslušný staveb-
ný úrad a príslušný orgán štátne-
ho stavebného dohľadu   okam-
žite vyzval prešovskú spoloč-
nosť,   aby v  lehote do troch dní 

dokladoval   povolenia pre túto 
činnosť. „Zároveň spoločnosť 
vyzval aby, odstránila   nave-
zený štrk zo spevnených plôch 
a  verejného priestranstva 
mesta,   odstránila znečiste-
nie miestnych komunikácií 
v  priestore staveniska. Tiež 
sme ich požiadali, aby nevyko-
návali ďalšie práce na pozem-
koch vo vlastníctve bratislav-
skej spoločnosti v   priestore 
staveniska a  ihneď zastavili 
navážanie zeminy so  staveb-

ným odpadom,“ dodal ďalej Mi-
lan Grejták. 

Mesto disponuje aj vyjadrením 
konateľa bratislavskej spoloč-
nosti, ktorá je vlastníkom po-
zemku. „Konateľ prehlásil, 
že nemal do dňa oznámenia 
z radnice žiadnu vedomosť 
o vykonaných prácach. Spo-
ločnosť pritom deklarovala, že
nemá uzavreté žiadne ústne či
písomné dohody, na základe
ktorých by bol prešovskej spo-
ločnosti daný súhlas so vstu-
pom na pozemok,“ spresnil Mi-
lan Grejták. 

Foto: autorka 

STAVEBNÝ ODPAD, ktorý 
vyvážali načierno, už odstránili

Takto to vyzeralo, keď tu prešovská spoločnosť vyvážala stavebný odpad. A takto to vyzerá po tom, ako sme na problém upozornili. 

Priestor je v pôvodnom stave.
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(rc) - Priestory hotela Patria na 
Štrbskom Plese zaplnili v dňoch 
31. marca a  1. apríla  gyneko-
lógovia zo Slovenska i  zo za-
hraničia. Hlavnou témou XVIII. 
Kongresu Sekcie gynekologic-
kej endoskopie SGPS bola sú-
časnosť a  budúcnosť konvenč-
nej laparoskopie. Viac ako 150
účastníkov privítal vedecký sek-
retár SGPS doc. Dr. Martin Re-
decha, PhD. a člen výboru Sek-
cie gynekologickej endoskopie
SGPS MUDr. Igor Slezák. Hneď
po otvorení podujatia sa účast-
níci naživo spojili s  operačnou
sálou gynekologicko-pôrodníc-
keho oddelenia II (monoblok)
FNsP J. A. Reimana Prešov, kde
už bol nachystaný operačný tím
v zložení: doc. MUDr. Bielik Ti-
bor, PhD. z Banskej Bystrice, ako
aj „domáci“ operatéri: MUDr. 
Jozef Adam, PhD. a MUDr. Peter
Poništ. Endoskopisti predviedli
operačný zákrok európskeho
formátu, ktorý sa na Slovensku
doteraz uskutočnil len v  Ban-
skej Bystrici.

Chirurgický operačný výkon bol 
zameraný na odstránenie zhub-
ného nádoru tela maternice. Išlo 
o ICG (indocyaninová zelená – 
fluorescenčné farbivo) mapova-
nie sentinelových lymfatických
uzlín (SLN). Onkologická lapa-
roskopická operácia sa uskutoč-
nila za účelom cieleného odstrá-
nenia lymfatických uzlín, ktoré
boli sfarbené fluorescenčným
tkanivom. Celý zákrok konaný
v  Prešove bol pomocou techniky
prenášaný priamo do kongreso-
vých priestorov v  Tatrách, vďaka
čomu mohli účastníci kongresu s
operatérmi aktívne diskutovať, čo
všetci zúčastnení ocenili.

Počas dvoch dní bolo prezento-
vaných 30 prác z  endoskopickej 
praxe – a to nielen z oblasti kon-
venčnej laparoskopie a  hyste-
roskopie, ale aj z oblasti robotic-
kej chirurgie, pričom ich vzájom-
ným porovnaním sa poukázalo na 
rozdielnosť, výhody aj negatíva 
jednotlivých operačných techník.

Organizátormi kongresu boli 
Slovenská gynekologicko-pôrod-
nícka spoločnosť SLS, FNsP J. A. 
Reimana Prešov a FZO PU Prešov 
v  spolupráci  s  Aesculapakade-
miou. Koordinátorom kongresu 
s  medzinárodnou účasťou bol 
primár Gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia II. (monob-
lok) MUDr. Jozef Adam, PhD., 
ktorý povedal: „Ako prednáša-
teľov sme okrem endoskopic-
kých operatérov zo Slovenska 
privítali aj excelentných lapa-
roskopistov z  Čiech a  Mora-
vy, ktorí svojimi príspevkami 
každoročne obohatia program 
kongresu. Usporiadaním toh-
to kongresu Gynekologic-
ko-pôrodníckym oddelením 
II. v Prešove sme udali aj ďalší
cieľ nášho oddelenia, ktorým
je vykonávanie onko-gyneko-
logických operácií laparosko-
picky, čo bude znamenať pro-
fit pre naše pacientky.“

Počas kongresu bol primár 
MUDr. Jozef Adam, PhD., pri 
príležitosti životného jubilea, 
na návrh výboru SGPS, ocenený 
Slovenskou lekárskou spoloč-
nosťou bronzovou medailou za 
zásluhy o rozvoj SLS a za aktívnu 
prácu.

Foto: Archív

Operačný zákrok z Prešova 
sledovali v Tatrách

MUDr. J. Adam, PhD. a operačný tím počas gynekologickej endoskopickej operácie.

OZNAM
Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30

praje svojim klientom a  obchodným partnerom  
príjemné Veľkonočné sviatky.

V prípade havarijného stavu počas týchto sviat-
kov bude zabezpečená pohotovostná  a  havarij-
ná služba na tel. čísle:

051 / 7719 347
plyn, voda, kúrenie, elektrické zariadenia a výťahy.
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Dnes, 12. apríla 2017 sa intelek-
tovo nadaní žiaci základných škôl 
z celého Slovenska stretnú v Pre-
šove. Piaty ročník celoslovenského 
finálového kola Logickej olympiá-
dy nadaných žiakov sa uskutoční 
na Pedagogickej fakulte Prešov-
skej univerzity v Prešove. Viac ako 
stovka nadaných školákov sa pre-
bojovala do finálového kola spo-
medzi takmer 2000 súťažiacich, 
ktorí logické myslenie už preverili 
v školských kolách Logickej olym-
piády. Prešov sa tak opäť stane 
centrom nadaných žiakov základ-
ných škôl z celého Slovenska!

Súčasťou „veľkého finále“ je ak-
cia, ktorá sa koná v  predvečer 
testovania – Večer Talentov. 
Stretnutie nadaných žiakov, ro-
dičov žiakov i  učiteľov prebehne 
na Sigorde (pri Prešove) a  je ur-
čené predovšetkým súťažiacim zo 
vzdialenejších kútov Slovenska. 
Zaujímavý program, spoločenské 
hry, odborné poradenstvo pre ro-
dičov nadaných detí a informácie 
o  prebiehajúcich projektoch pre 
nadané deti, to všetko ponúka ce-
loslovenská iniciatíva Rozumieme 
nadaným. 

Do „tuhého“ pôjde v  deň finále 
celoslovenského kola Logickej 
olympiády, počas ktorého budú 
žiaci testovaní v  dvoch testova-
cích kolách. Súťaž je zameraná 
na logický úsudok, matematický 
úsudok, priestorový úsudok a ver-
bálne myslenie. Súťaží sa v dvoch 
súťažných kategóriách: žiaci 1. 
stupňa (1.-4. ročník) a žiaci 2. st. 
(5.-9. ročník). Neľahké úlohy iste 
potrápia a  prinútia myslieť, pôj-

de však aj o čas. Finalisti Logickej 
olympiády sa môžu tešiť na zau-
jímavé prednášky, ktoré organizá-
tori pripravili v spolupráci so Ša-
rišskou galériou i  Dívadlom KO-
MIKA. V jednotlivých výučbových 
blokoch sa predstavia riaditeľ 
Šarišskej galérie v  Prešove PhDr. 
Rudolf Dupkala, PhD., známy ka-
rikaturista Fedor Vico a riaditeľka 
Dívadla KOMIKA Mária Žondová.

Pre učiteľov, psychológov, špe-
ciálnych pedagógov, rodičov, 
študentov vysokých škôl i  laickú 
verejnosť je pripravený odborný 
seminár pod názvom Rozumieme 
nadaným, v  priebehu ktorého sa 
zúčastnení majú možnosť oboz-
námiť s  problematikou výchovy 
a  vzdelávania nadaných žiakov. 
Do Prešova zavítajú naslovovza-
tí odborníci: doc. PhDr. Vladimír 
Dočkal, CSc. (Výskumný ústav 
detskej psychológie a  patopsy-

chológie v Bratislave), PhDr. Jana 
Jurášková, PhD. a  Mgr. Martina 
Mátychová, PhD. (Súkromná zák-
ladná škola CENADA v Bratislave) 
– videokonferencia, Mgr. Ľubica 
Richmanová Fabišíková (Centrum 
pedagogicko-psychologického 
poradenstva a  prevencie v  Sabi-
nove), PhDr. Alena Kollárová, PhD. 
(Centrum pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a  prevencie 
v Sabinove), Mgr. Mária Peláková 
(Základná škola, Komenského 23 
v  Bardejove), PaedDr. Katarína 
Hvizdová (Základná škola, Ul. 
Karpatská 803/11 vo Svidníku) 
a  Mgr. Ivana Čepová (Základná 

škola, Dargovských hrdinov 19, 
Humenné) a  Mgr. Ľuboš Lukáč 
(Centrum pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva v Sabinove). 
Pri príležitosti 5. ročníka súťaže 
Logickej olympiády pripravili or-
ganizátori slávnostné oceňovanie 
osobností, ktoré významnou mie-
rou prispeli k  realizácii olympiá-
dy nadaných i  v  oblasti výchovy 
a vzdelávania nadaných žiakov. 

Logická olympiáda žiakov so vše-
obecným intelektovým nadaním 
sa koná každoročne (od roku 
2013) v  Prešove. Ide o  najväčšiu 
súťaž pre nadané deti na Sloven-
sku. Od jej začiatku si v školských 
kolách „zmeralo sily“ viac ako 
8500 intelektovo nadaných detí 
z  celého Slovenska. Autorom ce-
loslovenskej Logickej olympiády 
intelektovo nadaných žiakov je 
učiteľ a  špeciálny pedagóg Mgr. 
Ľuboš Lukáč. Organizátorom Lo-
gickej olympiády je Centrum pe-
dagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Sabinove, 
spoluorganizátormi: Pedagogic-
ká fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove, Okresný úrad v Prešove 
– Odbor školstva a Mesto Prešov. 
Viac informácii o  Logickej olym-
piáde nájdete na webovej stránke 
www.logickaolympiada.sk.

Mgr. Ľuboš Lukáč

V  apríli sa mesto Prešov stane centrom nadaných detí 
z celého Slovenska. Už po piatykrát sa na východe Slo-
venska uskutoční celoslovenské finálové kolo Logickej 
olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 
Súčasťou jedinečnej olympiády nadaných je odborný se-
minár pod názvom Rozumieme nadaným, ktorý je určený 
učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom 
žiakov, študentom vysokých škôl i laickej verejnosti. 

Prešov sa stane centrom nadaných 
detí z celého Slovenska
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Rarita v pešej zóne

Svet dnes bojuje nielen s teroriz-
mom, chudobou či so skleníko-
vým efektom, ale aj s nebezpeč-
nými konšpiračnými teóriami 
a hoaxami, ktoré sú čoraz čas-
tejšie zostavené tak rafinovane, 
že im ľahko uverí aj pol sveta. 
Lenže hoaxy a nezmysly nemu-
sia šíriť iba konšpiračné webové 
stránky a časopisy. Do oči bijúcu 
hlúposť môže šíriť do sveta do-
konca aj celkom slušne vyzerajú-
ce umelecké dielo. Tak ako sa to 
prihodilo v Prešove. 

„Po štyridsiatich rokoch pre-
žitých pri ryžovaní zlatých 
nugetov na Aljaške som sa 
vrátil do rodného mesta, pre-
chádzam sa po jeho uliciach 
a odľahlých zákutiach s otvo-
renými očami, aby som zistil, 
kde sa mesto za tie roky po-
sunulo. Pri pamätníku pripo-
mínajúcom 49. rovnobežku 
prechádzajúcu mestom som 
v prvej chvíli myslel, že mám 
halucinácie. Text v anglickom 
jazyku, ktorý je tu zrejme 
kvôli zahraničným turistom 
okrem iného zvestuje, že: 

„...49. rovnobežka... vedie zo 
severného pólu do rovníko-
vých pralesov...“ (!!!). Aj žia-
ci na prvom stupni základnej 
školy už vedia, že to je abso-
lútny nezmysel. Zo severného 
pólu do rovníkových pralesov 
môžu smerovať jedine po-
ludníky, nie rovnobežky. Tak 
som v Prešove obehol zopár 
úradov, aby som ich upozornil 
na tento nezmysel, ale ako sa 
dalo čakať, nepochodil som. 
Všade síce boli z toho šoko-
vaní, ale každý úrad dáva od 
riešenia tejto hanby mesta 
ruky preč. Pamätník je ma-
jetkom bývalého prešovského 
primátora Pavla Hagyariho, 
podľa úradov a ich právnikov 
môže odstrániť pamätník ale-
bo opraviť hlúposť v texte iba 

Hlúposť storočia si všimol 
zlatokop z Aljašky

Metropola Šariša má v severnej časti pešej zóny pa-
mätník, ktorý hlása blud storočia. Hoci ho šíri už nie-
koľko rokov, paradoxne si ho všimol Prešovčan, ktorý 
vyše štyridsať rokov ryžuje zlato na Aljaške. Hanba tak 
padá nielen na autora bludnej informácie, ale aj na nás 
Prešovčanov, ktorí roky chodíme nevšímavo okolo pa-
mätníka pripomínajúceho, že cez mesto prechádza 49. 
zemská rovnobežka. 

Pamätník 49. rovnobežky v centre Prešova hlása veľkú hlúposť.

Rovnobežku pripomína aj lišta na chodníku.

SVETOVÁ HANBA
Keby Guinnessova 

kniha rekordov  
registrovala  

aj najväčšie bludy  a hlúposti, Prešov by v tejto kapitole urči-
te nechýbal.
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on, alebo autor pamätníka. 
Tak som na tento nezmysel 
upozornil aj majiteľa pamät-
níka, bolo to však zbytočné,  
z jeho odpovede som ne-
zmúdrel. Pán Hagyari mi od-
písal, že v Prešove dal inštalo-
vať niekoľko sôch a pamätník 
49. rovnobežky dal do prenáj-
mu mestu. Na moje upozor-
nenie na chybný text vôbec 
nereagoval,“ hovorí Laco Kor-
nel Sedlák. 

Na ťahu je autor

Nezmysel v texte na pamätníku 
potvrdil aj dekan Fakulty hu-
manitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity, profesor 
geografie RNDr. René Matlovič: 
„Prešov je jediné slovenské 
mesto, ktoré sa môže pochvá-
liť tým, že cez jeho historické 
centrum prechádza 49. rovno-
bežka severnej geografickej 
šírky. Text na pamätníku je 
slušne povedané nepravdivý 
a nevrhá na naše mesto naj-
lepšie svetlo. Ak by sme chceli 
po 49. rovnobežke obísť našu 
planétu, určite by sme sa ne-
dostali ani na severný pól ani 
do rovníkových pralesov! Au-
tor textu mohol spomenúť iné 
zaujímavé miesta, cez ktoré 
49. rovnobežka naozaj pre-
chádza. Počas rovnobežkovej 

púte by sme sa dostali do Čes-
kých Budějovíc, nemeckých 
miest Regensburg a Karl-
sruhe i do severoparížskych 
predmestí. Po dlhej plavbe 
Atlantickým oceánom by sme 
pristáli na pobreží kanadské-
ho ostrova Newfoundland, 
ďalších 2 000 kilometrov tvorí 
49. rovnobežka štátnu hrani-
cu medzi Kanadou a USA. Pri 
Vancouvri opúšťa rovnobež-
ka americký kontinent a po 
5 800 kilometroch prechádza 
cez súostrovie Kurily, ostrov 
Sachalin a v Ázii by nás pri-
viedla do mestečka Birkaran  
v Židovskej autonómnej ob-
lasti Ruska. Po prekročení 
rieky Amur  by sme sa ocitli v 
Číne, Mongolsku a Kazachsta-
ne. Na Slovensko by nás rov-
nobežka priviedla cez Rusko 
a ukrajinské mestá Severodo-
neck, Rubižne, Kaluš,“ priblížil 
nám putovanie 49. rovnobežky 
svetom profesor René Matlovič. 
 
Nad textom na pamätníku neve-
riacky krúti hlavou aj Michaela 
Pancuráková, učiteľka zemepisu 
na Základnej škole Družicova  
v Košiciach: „Keby mi piatak 
na hodine zemepisu zahlásil, 
že rovnobežky smerujú zo se-
verného pólu k rovníku, tak 
napíšem do žiackej knižky 
päťku na pol strany...“
 
Rovnobežka vtipne posadená 
na zvieracie nohy je z umelec-
kého hľadiska určite vydare-
ným dielom. A mohlo by byť aj 
užitočným, keby jeho súčasťou 
nebol aj veľký, do neba volajúci 
nezmysel. Vymeniť tabuľku nie 

je žiadnym technickým problé-
mom, lenže podľa litery autor-
ského zákona to môže urobiť 
iba autor pamätníka. Kým tak 
neurobí, Prešov bude mať stále 
hanbu na celý svet. 

Text a foto: Peter Ličák

Na nezmysel prišiel zlatokop z Aljašky Ladislav Kornel Sedlák.

Text v anglickom jazyku má veľmi ďaleko od pravdy.

Profesor geografie René Matlovič 
tiež považuje text na pamätníku za 
nesprávny. 

Možnosti nápravy
S otázkou, kto môže na pa-
mätníku opraviť chybný text, 
sme sa obrátili na advokáta 
JUDr. Martina Klačanského. 
 
„Autorské právo v sebe 
zahŕňa tzv. výhradné osob-
nostné a výhradné majet-
kové práva. Patrí tu aj právo 
na nedotknuteľnosť svojho 
diela, najmä na ochranu 
pred akoukoľvek nedovo-
lenou zmenou, alebo iným 
nedovoleným zásahom. 
Právo na zmenu textu má 
teda autor diela. Porušenie 
tejto zásady by bolo možné 
v prípade vyššieho spolo-
čenského záujmu, napríklad 
keby pamätník ohrozoval 
život či zdravie, hrozil by 
jeho pád. Podľa môjho 
názoru je v tomto prípade 
potrebné vyzvať na opravu 
textu autora, alebo si vypý-
tať jeho súhlas. Ak dielo má 
odzrkadľovať nejakú kon-
krétnu historickú udalosť 
alebo nesporný historický 
fakt, je podľa môjho názoru 
možné požadovať od autora 
zosúladenie textu s histo-
rickými faktami.“



(šaja) – Veľká noc prichádza tento rok 
spolu s jarou. Všetko kvitne, ožíva, pre-
búdza sa do života. Veľkonočné sviatky 
sú pre mnohých z nás tými najkrajšími. 
Vyspovedali sme tri ženy, ktoré, tieto 
sviatky plné pohody a zážitkov milujú 

nadovšetko. 
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Na Veľkú noc sa teší aj Mária Ka-
čová, alias sestra Maristella (62), 
ktorá je všetkým dobre známa 
hlavne svojím veľkým srdcom. 
Pred niekoľkými rokmi totiž za-
ložila občianske združenie Magis 
na pomoc ľuďom v  núdzi. A  prá-
ve na týchto ľudí bude spolu so 

sestrami myslieť aj počas Veľkej 
noci. Lebo nie každému je do-
priate počas sviatkov jari sedieť 
pri bohato prestretom stole... 
„Chceme pomôcť rodinám 
v  núdzi, ktoré si nemajú začo 
kúpiť potraviny na veľkonočný 
stôl. Ide väčšinou o  sociálne 

Keď je Velká noc    splnením sľubov 
a krásnych zážitkov...

Sestra Maristella Veľkú noc miluje, a nezabúda ani na tých, ktorí pociťujú 
núdzu. 

slabšie a neúplné rodiny. Neraz  
v nich pracuje len jeden člen, 
ale máme prípady, kde sú bez 
zamestnania obaja rodičia 
a nemôžu deťom poskytnúť to, 
čo by potrebovali,“ hovorí so 
smútkom.

Pôvodne počítali, že ich pomoc 
bude potrebovať 95 rodín, ale nako-
niec pomohli viac ako sto rodinám. 
Jedlo pre sto rodín – to je sto kusov 
šunky, sto kíl klobásy a triti-
síc vajec. Peniaze na tieto 
lahôdky vyzbierajú ses-
try na veľkonočnom 
bazáre. 

„Po minulé roky 
sme v kostole 
veriacim núkali 
za dobrovoľný 
príspevok veľko-
nočných baran-
čekov, zajačikov 
či ozdobené vajíč-

ka a  rôzne dekoratívne pred-
mety s veľkonočnou tematikou. 
Ruku k dielu priložili aj dobro-
voľníčky - staršie tetušky, ktoré 
nám doniesli ručne háčkované 
kuriatka. Tento rok sme piekli 
barančekov a vyrábali ikebany,“ 
prezrádza. 

A  čo tieto sviatky jari znamenajú 
pre sestru Maristellu? 

„Je to najväčší svia-
tok pre nás,  kresťa-
nov, kedy Ježiš vstáva 
z  mŕtvych. Ja sa na 
to vždy veľmi teším, 
lebo keby nevstal 
z  mŕtvych, tak je 
márna naša vie-
ra a  nádej,“ dodáva 
s  úsmevom sympa-
tická ženička, ktorá sa 
už teraz veľmi teší na 

syrek. 

Foto: šaja 

Sestra Maristella: 
Rozdáme sto kíl klobás, 
sto šuniek a tritisíc vajec
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Keď je Velká noc    splnením sľubov 
a krásnych zážitkov...

KTO VYHRAL PREKVAPENIE?
(šaja) – Už zajtra sa začínajú veľkonočné sviatky. Všetci 
si pomaly dokončujeme výzdobu príbytkov prekrásnymi 
dekoráciami. Na vás, našich čitateľov sme mysleli aj my 
a v spolupráci s Bytovým textilom Ružomberok  na Hla-
vej ulici č. 33 sme pripravili súťaž. V nej ste mohli vyhrať 
pekné prekvapenie na Veľkú noc.  Vašou úlohou bolo 
poslať do utorka kupón na adresu našej redakcie.  Výher-
com sa stal Michal Tužinský, Oravská 2, Prešov. Výherca si 
môže prekvapenie prevziať dnes alebo zajtra do 17 –tej 
hodiny v obchode. Srdečne blahoželáme a prajeme krás-
ne sviatky. 

Aj východniarska kráska a  Miss 
Universe 2006 Judita Hrubyová 
(31) z  Bardejovskej Novej Vsi, 
ktorá sa okrem toho ešte umiest-
nila vo svetovej  súťaži Miss Uni-
verse  v internetovom hlasovaní 
na 4. mieste, sa už nevie dočkať, 
kedy príde Veľká noc. 

„Veľká noc znamená pre mňa 
najviac, pretože z kresťanské-
ho hľadiska je to silný sviatok 
Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
Dodržujem, samozrejme, tra-
dície, ako požehnanie jedál 
až po stretnutie v kruhu ro-
diny. Na našom stole nesmie 
chýbať veľkonočná šun-
ka, zemiakový šalát, cvikla  
s chrenom, klobáska a  ko-
láč,“ hovorí misska, ktorá si 
na líniu počas veľkonočných 
sviatkov dávať pozor nemieni.  

„Vôbec na to nemyslím 
a  preto idem domov,“ smeje 
sa sympatická Bardejovčanka, 
ktorá sviatky strávi s  rodičmi, 
sestrou a bratom. 

Pre krásu trpí 

„Najviac si tento sviatok uží-
vajú deti mojich súrodencov, 
pretože sa vždy tešia na po-
riadnu oblievačku a šibačku 
svojej tety Judity. Nadelia mi 

poriadne, ale musím to vydr-
žať. Decká si to veľmi  užívajú 
a hovoria mi, Judita pre krásu 
sa trpí,“ smeje sa východniarka, 
ktorá žije striedavo v Bratislave a 
v Bardejove. Na oblievačke nebu-
dú chýbať ani jej kamaráti z de-
diny, no či tam bude s korbáčom 
aj niekto, kto je jej srdcu veľmi 
blízky, sme sa nedozvedeli. „Ešte 
je to príliš čerstvé,“ uzavrela so 
smiechom kráska. 

Foto: archív Judity Hrubyovej 

„Dodržiavame všetky kres-
ťanské zvyky, to znamená, 
že pôjdeme posvätiť jedlo 
do kostola v  nedeľu. Teraz 
to bude ale trochu iné, lebo 
všetko s  nami bude prežívať 
aj náš polročný synček Janík,“ 
prezradila nám Anika Oubrech-
tova (35), ktorá Veľkú noc strávi 
s  manželom, 11 – ročnou dcé-
rou Lindou a  synom Domini-
kom. „Mám veľmi rada vôňu 
Veľkej noci, sú to krásne 
sviatky jari. Všetko kvitne, 
pučia stromy a k tomu tá veľ-
konočná atmosféra, tá je pre 
mňa výnimočná,“ hovorí Ani-
ka, ktorá pred sviatkami maľuje 
a  zdobí vajíčka. Nakoniec, bez 

výzdoby by to predsa nebolo 
ono...

Dcéra Linda nemá s  oblievačmi 
žiaden problém. „Neprekáža 
jej, že ju oblejú a  vyšibú. Uži-
je si pri tom veľa srandy. Linda 
tieto sviatky miluje, dokonca 
chlapcom povie, že chce, aby 
ju obliali ešte viacej,“ smeje sa 
Anika, ktorá oblievanie studenou 
vodou neznáša, ale aj tak šibačom 
zabalí vajíčka a pridá aj nejaké to 
euro. „Jesť budeme to, čo sa na 
východe tradične jedáva – pás-
ku (sladký koláč), syrek, va-
jíčka, šunku, klobásky, chren 
a cviklu,“ uzatvára Anika. 

Foto: šaja

Anika: Oblievanie studenou vodou 
neznášam, no dcéra si  pýta „dupľu“ 

MISS Universe 2006 

Malému Janíkovi sa veľko-
nočná výzdoba veľmi páči.

Kráska Judita odchádza na Veľkú noc 
z Bratislavy do rodnej dedinky.

Kráska Judita: 
Na Veľkú noc kilá neriešim! 



ho humoru Zlatý súdok, aby ju doniesol do 
redakcie Večerníka, prípadne do Šarišskej 
galérie na Hlavnej 51. V taške bolo o. i. aj 
ocenenie a diplom na jeho meno. Prípadne 
zavolajte na t. č. 0904 22 57 014. Za vrátené 
ocenenia získa nálezca iné ocenenie.

/1700163/ Našiel som v nedeľu na Soliva-
re kľúče od auta Volkswagen Golf Combi 
striebornej farby, dovezený zo zahraničia. 
Zavolajte na t. č. 0908 369 377

/1700166/ Prijmeme zodpovedného a ši-
kovného kuchára/pizzéra a pracovníka 
na rozvoz pizze/donáškara do pizzérie  
v Malom Šariši. Bližšie info na t. č. 0915 
073 278.

/1700161/ Predám kozu (kotnú). T. č. 0944 
123 611

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

/1700158/ Stavebný pozemok s projektom 
na predaj, Prešov - Ľubotice. Kontakt: 0948 
350 189

/1700159/ Stavebné pozemky na predaj, 
Prešov - Ľubotice. Kontakt: 0948 350 189

/1700160/ Stavebný pozemok s projektom 
na predaj, ENTO Košice. Kontakt: 0948 350 
189

/1700164/ Predám ornú pôdu - pasienky st. 
pozemok vo Veľkom Šariši - Kanaš. Poze-
mok má 9700 m2, len celý. T. č. 0915 334 369

/1700162/ Prosíme nálezcu, ktorý v sobotu 
1. apríla podvečer našiel tašku poľského au-
tora Henryka Cebulu, ktorý si bol prevziať 
ocenenie v medzinárodnej súťaži kreslené-

PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 2, 
vchod z Weberovej ulice, t. č./fax: 77 23 398, PO - 
PIA: od 8.00 h

Kancelárske potreby (vedľa novinového stánku), 
Evanjelické kolégium, Hlavná 137, PO - PIA: 8. h - 
- 16.30 h
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Anna Kokavcová, 95 r., 13. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Mária Vavličová, 75 r., 14. h, 
Dom smútku Solivar

NONSTOP LINKA 0918 698 213
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•  poskytneme prácu MIG/TIG zváračom  

s nástupom ihneď

• preplácanie prípadných nadčasov + bonusy

• zabezpečíme ubytovanie v blízkosti pracoviska

MK Illumination Production s.r.o.
Solivarská 1/A, Prešov, Slovakia
Tel.:  051 20 22 103, 051 20 22 100 - (8:00 - 17:00)
E-mail:   office@mk-illumination.sk

životopisy zasielajte na uvedenú emailovú alebo poštovú adresu,
následne Vás budeme kontaktovat p. Mikulášková 

Zámočník:
•  poskytneme prácu zámočníkom/prípravarom 
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Zajtra, 13. 4. 2017, uplynie 9 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
mama, babka a prababka

Liběna Eva GELLEOVÁ, 
rod. Knoblochová.

Všetci čo ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás. Čas 
plynie a nevráti čo vzal, zostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. 

Dňa 10. apríla sme si pripomenuli 
tretie smutné výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, 
svokor a dedko

Marián  
CEHELNÍK.

S láskou a úctou 
spomínajú a za tichú 

spomienku ďakujú 
manželka a synovia  

s rodinami.



Sv. Július I., pápež; 
Sv. Jozef Moscati, lekár

05:20 Profesionáli III (19) 05:55 Štyri svadby - 
Veľká Británia II (8) 06:40 Štyri svadby - Veľká 
Británia II (9) 07:30 Klenot TV 08:50 Vtierka 
Castle V (5, 6) 11:00 Už dosť, šéfe! XI (15) 
12:10 Divoké kone (33) 13:35 Profesionáli III 
(19) 14:35 Simpsonovci XXII (5) 15:05 Ninja 
Factor II (60, 61) 16:00 Forky, vtipky XXVI 
(11, 12) 17:05 Vtierka Castle V (7, 8) 19:00 
Simpsonovci XXII (6) 19:30 Profesionáli III 
(20) 20:35 Cesta do zatratenia 23:10 Vikin-
govia IV (9) 00:10 Čierne vlajky II (6) 01:10 
V službách KGB III (7) 01:50 Agent VII (11) 
02:10 Profesionáli III (20) 02:50 Vikingovia 
IV (9) 03:30 Ninja Factor II (60, 61) 03:50 Už 
dosť, šéfe! XI (15)

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 Šport 
13:00 Správy 13:30 Správy 14:00 Správy 14:21 
Pozrime sa na to... 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 
Spektrum 18:30 Hlavné správy 19:00 Šport 
19:10 Správy 19:30 Ekonomika 19:50 Téma 
dňa 21:15 Žrebovanie TIPOS 21:30 Motoring 
22:00 Žurnál 22:25 Informácia pre tipujúcich 
22:30 Šport+ 23:00 Správy 23:15 Téma dňa 
00:30 Žurnál 00:59 Záver vysielania

05:05 Nové bývanie 05:50 Nové bývanie di-
zajn 06:35 Tipos info 06:45 Panelák 07:55 
Moja mama varí lepšie ako tvoja 08:55 Uhádni 
môj vek 10:15 Nákupné maniačky 11:25 Nové 
bývanie 12:30 Klenot TV 13:45 Kosti VIII (8) 
14:45 Miliónový doktor II (7) 15:40 C.S.I.: 
Kriminálka Las Vegas V (1/25) 16:40 Stratené 
duše IV (22) 17:40 Súdna sieň 18:30 Súdna 
sieň 19:20 Dr. Ludsky (3) 20:30 Kosti V (10) 
21:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V (2) 22:30 
Top star 22:50 Žrebovanie 23:00 Kosti VIII 
(8) 23:55 Miliónový doktor II (8) 01:00 Poli-
cajti V akcii 01:45 Divoké kone 02:45 Glee V 
(13) 03:25 Nákupné maniačky 04:15 Top star 
04:35 Doktor Rush I (4)

05:55 Snídaně s Novou 08:30 Novashopping 
08:45 Ulice (3227) 09:40 Ordinace v růžové 
zahradě II (727) 11:00 Co na to Češi 11:45 
Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní no-
viny 12:25 Dva a pol chlapa II (4) 12:55 Ordi-
nace v růžové zahradě (133) 14:00 Odložený 
prípad II (19) 15:00 Odložený prípad II (20) 
15:55 CSI Miami V (2) 16:57 Odpolední Počasí 
17:00 Odpolední Televizní noviny 17:25 Co 
na to Češi 18:25 Ulice (3228) 19:30 Televizní 
noviny 20:20 Výměna manželek 21:35 Robin-
sonův ostrov 22:35 C.S.I.: Cyber: Vraždy cez 
internet II (13) 23:30 Vražedná čísla II (8) 
00:20 Odložený prípad II (19) 01:10 Odložený 
prípad II (20) 01:55 CSI Miami V (1) 02:35 Dva 
a pol chlapa II (4) 03:20 Co na to Češi 

a zvieratkách 19:45 Zázračný miniateliér 
20:00 Správy RTVS v slovenskom posunko-
vom jazyku 20:10 Radosť zo života 20:40 V 
objatí živej prírody 21:10 Divoké Francúzsko 
I 22:00 Správy a komentáre 22:25 GBS 22:30 
Umenie 22:55 Kinorama 23:25 Retro novi-
ny 23:50 Československý filmový týždenník 
00:00 Československý filmový týždenník 
00:10 Správy RTVS 01:00 Správy a komen-
táre 01:25 Národnostné správy 01:30 Sprá-
vy- Hírek

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zá-
mena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 
Monk II 13:50 Farma 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 Chart show 22:35 Far-
ma 23:10 Kredenc 23:50 Dva a pol chlapa VIII 
00:40 Stúpenci II (4/15) 01:30 Monk II 03:00 
NCIS: Los Angeles II (22/24) 04:10 Zámena 
manželiek 04:55 Televízne noviny

05:40 Chlapi neplačú 06:30 Sandhya - svetlo 
môjho života 07:10 Ženy z rodu Gilmorovcov 
III (10/22) 08:30 Priatelia 09:00 Šperkomá-
nia 10:00 Priatelia 11:00 Vymenené životy 
(259) 12:15 Nekonečná láska (11, 12) 14:35 
Sandhya - svetlo môjho života 15:30 Chlapi 
neplačú 16:35 Skrytá vášeň (115, 116/188) 
18:30 Priatelia 19:40 Monk 20:30 Vymenené 
životy (260) 21:40 Nekonečná láska (13, 14) 
23:35 Ženy z rodu Gilmorovcov III (11/22) 
00:30 Stratená duša IV (10/13) 01:20 Priate-
lia 02:00 Adela show 02:55 Smotánka

05:55 Aj múdry schybí 07:05 Crazy TV 07:25 
Odpadlík I (19, 20/22) 09:45 Dobrodružstvá 
Jackieho Chana 10:05 Tom a Jerry 11:15 Kurz 
sebaovládania 12:25 NCIS: Los Angeles II 
(20, 21/24) 14:10 Odpadlík I (21, 22/22) 16:05 
Kobra 11 IX (11, 12/16) 18:10 NCIS: Los 
Angeles II (22, 23/24) 20:15 Londýn v pla-
meňoch 22:20 Odplata 00:30 Dajto V pokri: 
Banco Casino Masters 00:50 Športové noviny 
01:00 Kobra 11 IX (11, 12/16) 02:30 Mr. GS

05:05 Noviny TV JOJ 05:55 Krimi 06:25 No-
viny TV JOJ 08:45 Ochrancovia 09:45 Súdna 
sieň 10:50 Súdna sieň 12:00 Noviny o 12:00 
12:25 Top star 12:50 Stratené duše IV (22) 
13:50 Ochrancovia 14:45 Policajti v akcii 
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 Panelák XVI 
(5, 6) 22:00 Dovidenia, stará mama! 22:45 
Prison Break: Návrat (2) 23:50 Spackané 
plastické operácie II (18) 00:50 Doktor Rush 
I (4) 01:50 Kosti VIII (18) 02:50 Krimi 03:20 
Moja mama varí lepšie ako tvoja 04:10 Súdna 
sieň

05:05 Duel 05:35 Správy RTVS 06:25 Góly - 
body - sekundy 06:40 Počasie 06:50 Tajom-
stvo mojej kuchyne 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Úžasné krajiny 09:05 Doktor z hôr - 
Nové osudy VI (7/12) 10:00 Diagnóza: Vražda 
10:45 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej 
kuchyne 14:35 Správna Agáta VI (1/13) 15:30 
Tv šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné 
krajiny 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy VI 
(8/12) 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 
Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 
23:30 Diagnóza: Vražda 00:15 Správna Agáta 
VI (1/13) 01:00 Komisár Montalbano: Plnené 
ryžové krokety 02:35 Občan za dverami 03:05 
Dámsky klub 04:35 Správy RTVS

06:00 Tradičná medicína vo svete I 06:30 
Dopraváčik uja Sládka 06:35 Bola raz jedna 
opera 06:50 Máša a medveď II 06:55 Šmol-
kovia 07:10 Dráčik Tabaluga 07:30 Vstúpte 
do sveta tanca 07:45 Zázračný miniateliér 
07:50 Trpaslíci 08:00 Živá panoráma 08:30 
Správy RTVS z regiónov 08:40 Encyklopédia 
slovenských obcí 09:00 Miestopis cechov a 
manufaktúr 09:20 Ukrajinský magazín 09:50 
Dido 11:30 Obedníček 11:35 Ebb a Flo 11:40 
Trpaslíci 11:55 Živá panoráma 12:25 Cyklo-
potulky 12:35 Alpy zhora 13:30 Rivali 14:30 
Moja diagnóza 15:00 Utrpenie 15:30 Ma-
ďarský magazín 16:00 Tradičná medicína vo 
svete I 16:25 Tam, kde život pramení 16:40 
Test magazín 16:50 Národnostné správy 
17:00 Správy- Hírek 17:10 Encyklopédia 
slovenských obcí 17:30 Správy RTVS z re-
giónov 17:45 Z mesta do mesta 18:10 Po-
klady Slovenska 18:20 (Ne)celebrity 18:30 
Večerníček 18:35 Ebb a Flo 18:40 Trpaslíci 
18:45 Šmolkovia 19:00 Dráčik Tabaluga 
19:20 Vstúpte do sveta tanca 19:35 O deťoch 
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 Baran 21.3. - 20.4. 
Mali by ste si vyriešiť nedoro-

zumenie s členmi rodiny. Uvedomte 
si, že vás potrebujú viac, ako si mys-
líte. Vo vzduchu visia viaceré otázky, 
na ktoré by ste mali nájsť odpoveď.

Býk 21.4. - 21.5. 
Pravdepodobne dostanete po-

zvanie od osoby, ktorá sa s vami chce 
už dlhšie zblížiť. Buďte trpezliví, lebo 
váš obdivovateľ je veľmi nesmelý.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Mali by ste sa vybrať niekde, 

kde sa dokážete uvoľniť a pookriať 
na tele aj duchu. Urobte si radosť 
zaobstaraním nejakej peknej veci do 
vašej zbierky.

Rak 22.6. - 22.7. 
Ak vám je niekto sympatický, 

neodmietajte ho. Len dajte pozor, 
aby si niekto nevšimol, že meriate 
dvojakou mierou. Nájdite si čas na 
svoje záľuby, pri ktorých sa najlepšie 
zrelaxujete.

Lev 23.7. - 23.8. 
V dôležitých veciach prenes-

te časť zodpovednosti aj na plecia 
partnera. V budúcnosti dokáže lepšie 
oceniť vašu námahu. K priateľom sa 
správajte zhovievavejšie.

Panna 24.8. - 23.9. 
Dnešné postavenie planét môže 

vo vás vyvolať rozcitlivenosť a spo-
mienky. Energia sa vám vráti, keď sa 
prestanete zaoberať tým, čo si neže-
láte.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Začnete na sebe pracovať. Vy-

lepšíte si fyzickú zdatnosť a duševné 
sebaovládanie. Vo vzťahoch sa vám 
dariť nebude, niekto vám bude robiť 
napriek.

 Škorpión 24.10. - 22.11. 
Nejaká udalosť a dnešný deň 

sa vám zmení na sviatok. Dosiahne-
te veľa, len si musíte zvoliť správnu 
taktiku. Najväčším nepriateľom môže 
byť vaša nedočkavosť.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Ak sa rozhodnete o kúpe či pre-

daji nejakej cennejšej veci, dnes je na 
to vhodný deň. Podmienky sú priaz-
nivé na zabezpečenie sa z finančnej 
stránky aj do budúcnosti.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
V partnerskom vzťahu dosiah-

nete niečo, o čo ste sa v minulosti 
márne usilovali. Na mieste je však 
väčšia skromnosť. Aj malými pro-
striedkami sa dajú dokázať veľké 
veci.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Prežívate náročné obdobie, čo 

vás stojí veľa duševných aj fyzických 
síl. Našťastie ste zatiaľ v skúškach 
obstáli zväčša dobre. Teraz sa plne 
venujte relaxácii, aby ste mohli bo-
jovať ďalej.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Nezaumieňujte si tak veľa ako 

včera, veď nemusíte každý deň doka-
zovať svoju šikovnosť! Staršie ročníky 
čaká večer milé prekvapenie. Uvoľni-
te sa.
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RÝCHLO A ZBESILO 8, Slovenské 
titulky, USA / Japonsko / Fran-
cúzko / Kanada, 2017, akčný, 
krimi, thriller, 136 min., od 12 
rokov, o 20.00 h

M. Náhlík-M. Husovský-R. Man-
kovecký-R. Ptačin, Jana z Arku,
10:00, Veľká scéna

PREŠOV

PREŠOV

WAU
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(jm) – V zápase 20. kola 8. A  ligy ObFZ Prešov, medzi FK 
Furča Haniska a TJ Družstevník Radatice, sa zrodil výsle-
dok 0:1. Jediný presný zásah zaznamenal Radoslav Savčák. 
„Cieľom bolo potvrdiť trojbodový zisk z predchádzajúceho 
súboja v Sedliciach. Nepodarilo sa... Nedali sme svoje šan-
ce, súper využil brejk. To mu stačilo,“ stručne poznamenal 
na úvod rozprávania prezident domáceho klubu Rudolf 
Hudák. 

Hovoril aj o problémoch, ktoré 
boli už pred úvodným výkopom. 
„Amatérsky futbal na Slo-
vensku. Ledva sme poskla-
dali na základnú jedenástku 
a  jedného náhradníka. Pra-
covné povinnosti, choroby. 
Skoro všetci to poznáme.“ Na 
keby sa futbal nehrá, čoho si je 

vedomý aj R. Hudák „Nebavme 
sa o tom, keby nebol v záve-
re kapitán Martin Basár pre-
kopol a  keby nebol Daniela 
Sedláka vychytal výborný 
brankár hostí. Nebol to zlý 
zápas, no z  našej strany na 
góly aj body nulový, takže sa 
neráta.“ 

Na keby sa nehrá

Prezident hosťujúceho klubu 
Vladimír Chovan otvorene ho-
voril o  tom, že v  Haniske vsa-
dili v  prvom rade na defenzí-
vu. S  jediný hrotovým hráčom 
vpredu, ostatní mali za úlohu 
predovšetkým podieľať sa na 
nule v  kolónke inkasovaných 
gólov. „No nie spôsobom od-
kopávať loptu za každú cenu, 
ale sme aj podnikali proti-
útoky. Jeden nám vyšiel po 
naozaj peknej výmene lopty 
medzi Romanom Heldákom 
a  Radoslavom Savčákom. 
A na konci nás podržal mladý 
brankár Patrik Anguš, ktoré-

ho sme získali zo Širokého. 
Už druhýkrát na jar si udržal 
vonku čisté konto.“  

Neporovnateľné...

Radatičania v  lete 2016 začí-
nali po dvoch rokoch „mŕtve-
ho“ obdobia. Začiatok jesene 
a  súčasný začiatok jari sa pre-
to nedajú ani porovnať. Vtedy 
jediný bod na konte po úvod-
ných piatich zápasoch, prvé 
víťazstvo až na šiesty pokus. 
„K tomu katastrofálne skó-
re, ´vďaka´ ktorému je také, 
aké je, aj teraz. No už je to 
chvalabohu podstatne lepšie. 
Zo štyroch jarných stretnutí 
máme sedem bodov - čiže ra-
pídne zlepšenie. Sme radi, že 
nás nestihol osud niektorých 
obcí z  prešovského či sabi-
novského regiónu, kde futbal 
skončil a doteraz ho neobno-
vili – a je malá šanca na zno-
vuzrodenie, alebo, v  lepšom 
prípade sa im to podarilo, 
ale až po mnohých rokoch. 
My máme s  našim ihriskom 
a  futbalovým areálom svoje 
plány, ktoré chceme naplniť. 
Chuť a  elán nám nechýba 
a treba veriť, že aj peniaze na 
nájdu,“ nádeja sa V. Chovan.    

Foto: V. Zamborský        

Súboj Hanisky a Radatíc bol 
o jednom góle a dobrom brankárovi

V Prešove európska premiéra  
prestížneho hokejového turnaja

(jm) – Po zaujímavej sezóne 
v podaní seniorských prvoligis-
tov vo farbách HC Prešov Pen-
guins je tu úplne na záver jeden 
mládežnícky medzinárodný 
„bonbónik“ v  podobe hokejo-
vého turnaja OneHockey, ktorý 
bude mať na Slovensku svoju 
európsku premiéru. Všetko sa 
to začne už zajtra o 20. hodine 
slávnostným otvorením na ľade 
prešovskej Ice areny pod Kal-
váriou. Zúčastnia sa ho, okrem 
iných, aj šéf združenia OneHoc-
key Sebastian Fortier, európský 
riaditeľ OneHockey Sami Sum-
kin a  riaditeľ OneHockey Eas-
tern Europe Pavol Čobirka. 

Dejiskom podujatia, ktoré potr-
vá do pondelka 17. apríla,  budú 
aj dve košické štadióny Crow 
Arena a  Aréna Sršňov. V  troch 
hokejových stánkoch sa pred-
staví  spolu 15 tímov zo šiestich 
krajín - Fínska, Poľska, Bielorus-
ka, Estónska, USA a Slovenska. 

V minulosti sa na turnajoch 
OneHockey predstavili aj niek-
torí hráči, ktorí okúsili zámor-
skú NHL - Auston Matthews 
(Toronto Maeple Leafs), John-
ny Gaudreau (Calgary Flames), 

Nathan MacKinnon (Colorado 
Avalanche), zo Slovákov repre-
zentant Marko Daňo(na sním-
ke). 

V  metropole Šariša uvidia fa-
núšikovia dvadsaťštyri duelov 
kategórie U16, okrem toho aj 
finálová súboje U13 a U12.

Zúčastnené tímy - Ice Aréna 
Prešov (kategória U16): Be-
larus Selects, Eastern Pengu-
ins Selects (Slovensko),Estonia 
Vipers Selects, HK Michalov-
ce, (Slovensko, Ukrajina), Liba 

Academy Selects (Slovensko), 
Poland Olympic, USA OneHoc-
key. Crow Arena Košice (ka-
tegória U13)  - Black Wolves 
(Slovensko), Eastern Penguins 
Selects (Slovensko), OneHoc-
key Finland Selects, Secler Se-
lects (Slovensko). Aréna Srš-
ňov Košice (kategória U12) 
- Eastern Penguins Selects 
(Slovensko), HK Sršne Košice, 
(Slovensko), Liba Academy Se-
lects (Slovensko), OneHockey 
Finland Selects.
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(jm) – V Širokom v 16. kole 6. ligy hostili Drienov. Domáci 
prehrali v 2:3, jarná premiéra pred vlastnými fanúšikmi im 
nevyšla. Góly za hostiteľov strelili kapitán Tomáš Čech 
a Radovan Kostelník, na strane súpera sa presadil tiež muž 
s páskou na rukáve – Martin Kakaščík, okrem neho aj Ja-
kub Korem a Jakub Hudačko. 

Domáci tréner a  tajomník klu-
bu v  jedenej osobe Ján Straka 
st., ako sa hovorí, z prehry vedu 
nerobí. Na úvod hodnotenia si 
pomohol tradičnými slovami 
„Skúsenosť hostí proti na-
šim mladým puškám. Vyhrala 
skúsenosť.“ Stručne sme ro-
zobrali všetkých päť gólov. Je-
den za druhým. „Mali sme zlý 
úvod. Po strate lopty v strede 
ihriska už v  11. minúte sme 

inkasovali ako prví. Vyrovna-
nie prišlo onedlho. Brankár 
Drienova chytil malú domov 
do rúk a po štandardnej situ-
ácii bolo 1:1. Potom na opač-
nom konci ihriska v šestnást-
ke lopta trafila do ruky nášho 
stopéra Tomáša Čecha – 1:2 z 
penalty. Po ďalšej zbytočnej 
strate znova v strede poľa sme 
prehrávali už 1:3. Päť minút 
pred koncom naši už len kori-

govali z priameho kopu a vy-
razenej lopte. Hráči súpera 
spozorneli, no nespanikárili. 
Umne doviedli zápas do víťaz-
ného konca.“ 

Zopár čísel 

Ako už bolo naznačené, čas 
mladíkov spod Braniska by ešte 
len mal prísť. Zatiaľ vo vyrov-
nanej  najvyššej okresnej súťaži 
„iba“ zbierajú ostrohy. J. Straka 
spomenul niekoľko čísel ako 
dôkaz: „Brankár má 19 rokov, 
stopér len o jeden viac, zálož-
níci od 18 do 21, útočník 18. 
Udržať si stred poľa a každým 
zápasom sa výkonnostne po-
sunúť o  niečo dopredu, to je 
náš cieľ v  tejto sezóne.“ Platí 
to aj o  ich vystúpení najbližšiu 
nedeľu v Petrovanoch. A v tej sú-
vislosti, hoci sa bude hrať počas 
sviatkov, trefne poznamenal: 
„Ako vnímam veľkonočný fut-
bal? Jeden deň hosana, potom 

ukrižuj. Viem, čo hovorím, 
tridsať rokov sa točím okolo 
futbalu. No platí to všeobec-
ne pre náš celý šport. Viď ne-
dávno stretnutie v  Dunajskej 
strede so Slovanom, alebo ho-
kej v Žiline, kde bolo rizikom, 
aby prišli do hľadiska celé ro-
diny aj s malými deťmi.“ 

Vinš na záver

Napriek tomu jedným dychom 
odkázal všetkým na Slovenku... 
„Želám každému príjem-
né sviatky. Nám športovcom 
predovšetkým aby sa vyhli 
zranenia. A pri tej príležitos-
ti dvojici našich dlhodobých 
maródov, Lukášovi Maliňá-
kovi a  Jakubovi Kollárovi, po 
operáciách bezproblémovú 
rekonvalescenciu a  čo naj-
rýchlejší návrat do kolektívu,“ 
ukončil rozprávanie J. Straka.        

Ilustračné foto: V. Zamborský

Góly v Širokom padli po 
zaujímavých situáciách

Dobre začali, zle skončili 
(jm) – Hádzanárky ŠŠK Bema-
co Prešov   dobre rozbehnutý 
zápas 24. kola WHIL nedo-
tiahli do víťazného konca. Na 
ihrisku vo Veselí nad Moravou 
prehrali 26:29. Prezident klu-
bu Peter Šutran ťažko hľadal 
slová... „Nestala sa žiadna 
tragédia, no bavím sa o tom-
to zápase skutočne iba z po-
vinnosti. Pokazili sme, čo sa 
dalo. Dievčatá konečne, na 
rozdiel od mnohých iných 
stretnutí, začali výborne, 
viedli 5:1, neskôr aj výraz-
nejšie, no nepochopiteľne sa 
začali akoby strácať s blížia-
cim sa koncom prvého pol-
času. Nepomohla ani pre-
stávka, lebo začiatok druhé-
ho bol v  ich podaní priam 
katastrofálny. Nechali sme 
sa domácimi predbehnúť, 
tie si hneď vypracovali mier-
ny náskok, ktorý udržiavali 
až do konca. Mrzí to veľmi, 
lebo sme zápas mali naj-

lepšie rozbehnutý a v prípa-
de úspechu sme mohli vážne 
pomýšľať na tretie slovenské 
miesto. Zajtra máme šancu na 
reparát s  Trenčínom, iné než 
víťazstvo ja osobne neberiem 
a verím, že ani naše hráčky.“  

Veselí nad Moravou - Prešov 
29:26 (12:15), zostava a  góly 
hostiek: Goboňová, Gubíková, 
Bernátová – Bačíková 1, Gaj-
došová 2, Popovcová 2, Liebie-
dieva 6, Šutranová 5/2, Pavú-
ková 3, Ščerbaková, Puzderová, 
Vencúriková, Harčarufková 2, 
Lešková, Demajová 8, Vagaská. 
Najviac gólov za domáce: J. 
Vargová 8/4, Lukšíková 6, No-
votná 5. Pokutové hody 5/4 
- 2/2, vylúčené 3 - 3, rozhodo-
vali Valášek a Vychodil (obaja 
ČR), 210 divákov.  

Prešovčanky sú v  tabuľke na 
deviatom mieste. Zajtra od 18. 
h privítajú v  domácom pro-
stredí Trenčín. 
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Odišla hádzanárska legenda
Trinásť dní pred svojimi 83. 
narodeninami zomrela   há-
dzanárska legenda Anton 
Frolo (nar. 20. 4. 1934), kto-
rého v ostatnom čase trápili 
zdravotné problémy. Rodák z 
Ružomberka začínal s hádza-
nou v Michalovciach, hral za 
Tatran Prešov, Duklu Praha (v 
roku 1957 víťaz I. ročníka EPM 
a majster Československa) a 
VSŽ Košice na poste pivota. 
Bol dlhoročný reprezentant 
ČSSR. Svoju krajinu reprezen-
toval na štyroch šampioná-
toch a  na každom získal me-
dailu. Je  majster sveta 1967, 
strieborný na MS 1958 a 1961, 
bronzový na MS 1964. Člen 
Klubu ligových kanonierov. V 
roku 2001 ho v Michalovciach 
vyhlásili za najlepšieho há-
dzanára Slovenska 20. storo-
čia, o desať rokov neskôr ho v 
Hlohovci uviedli do Siene slá-
vy slovenskej hádzanej. Klub 
športových redaktorov Slo-
venského syndikátu novinárov 
udelil Frolovi v roku 2013 v 

Bratislave ocenenie Športová 
legenda. O  rozvoj hádzanej 
sa v Prešove pričinil ako hráč, 
tréner aj funkcionár. Za túto 
prácu v  prospech prešovskej 
hádzanej bol vyhlásený v  de-
siatke najlepších prešovských 
športovcov 20.storočia. 

 Posledná rozlúčka s Antonom 
Frolom sa uskutoční zajtra 
o  12.h  v obradnej sieni kre-
mátoria v Košiciach. 

Česť jeho pamiatke.

Dnes generálka 
na semifinále 

Dnes o  18. h sa hádzanári 
Tatrana Prešov stretnú na 
domácej palubovke v  Han-
dball aréne s  celkom To-
poľčian. Je to posledné kolo 
nadstavbovej časti extrali-
gy. Potom už nasledujú se-
mifinálové stretnutia play 
off. Pre Prešovčanov aj To-
poľčany to  bude generálka 
na semifinále. Prvé je na 
programe 22. apríla v  Pre-
šove.     

O bronz  
v derby  

s Košicami
(vz) - Do záverečnej fázy 
vstupuje volejbalová ex-
traliga mužov. Po zisku 
Slovenského pohára v tejto 
sezóne chceli Prešovčania 
bojovať aj o titul. Prekazi-
la im to stále sa zlepšujúca 
Prievidza, ktorá semifi-
nálovú sériu vyhrala 3:1 
a  poškuľuje po historicky 
prvom majstrovskom  ti-
tule.

O  tretie miesto budú Pre-
šovčania bojovať vo „vý-
chodňarskom“ derby  s Ko-
šicami. Iste to budú zaují-
mavé súboje. V tom prvom, 
ktorý je na programe už 
dnes má výhodu domáce-
ho prostredia vicemajster. 
Duel v  hale  Prešovskej 
univerzity   má stanovený 
začiatok na 17.h.  

(viza) - Uplynulý štvrtok sa v areáli Prešovskej univerzity 
stretli  vyznávači  vytrvalostného behu, aby 30. ročníkom 
Jarného behu v rámci Medzinárodného dňa športu pre roz-
voj a mier odštartovali novú bežeckú sezónu.

Na štart sa za chladného počasia 
postavilo šesťdesiatpäť bežcov, 
medzi nimi samozrejme, nechý-
bali ani zástupkyne nežného 
pohlavia, aby na podujatí, ktoré  
bolo zároveň aj prvým kolom 
oblastnej bežeckej ligy  2017 
regiónov Prešov a Sabinov za-
čali zbierať prvé body.  Na trati 
sa objavil aj  osemdesiatročný 
Jozef Štec, ktorý v cieli zožal po-
tlesk.   Najlepších v jednotlivých 
kategóriách odmenili medaila-
mi a Olympijskými suvenírmi 
zakladateľ tohto podujatie Ja-
roslav Mezník a podpredsedníč-
ka olympijského klubu Prešov 
Viera Bebčáková.  Podpredseda 
Oblastného bežeckého spolku v 
Prešove František Bednár neza-
budol poblahoželať  jubilantom  
Jozefovi Frankovi,  Lukášovi 
Kormaníkovi a Jozefovi Tomčo-
vi.  Víťazmi hlavných kategórii 
sa stali Emil Fučo z Prešova a 

Zuzana Iľovová  z Maras teamu 
Prešov.  

Muži do 39 rokov (7 000 m):  1. 
Fučo (Prešov) 23:30 min, 2. Šitar 
(Weldex Prešov) 23:31, 3. Čižmár 
(Obalservis Košice) 23:54, 4. M. 
Paločko (OcÚ Žipov) 25:16, 40- 
až 49-roční: 1. Štefanišin (Brez-
nica) 25:23, 2. M. Čebra (OBS Pre-
šov) 25:40, 3. Jurašek (MTC Vyšná 
Šebastová) 25:49, 4. Sidorjak 
(Bardejov) 26:25, 5. Š. Baloga 
(Biatlon ŠK Prešov) 26:47, 50- až 
59-roční: 1. Molčan (Slávia TU 
Košice) 24:33, 2. M. Safko (MTC 
Vyšná Šebastová) 24:57, 3. Miško 
(NW - Running Prešov) 25:56, 4. 
P. Andraščík (OBS Prešov) 26:05, 
5. Joz. Tomčo (MTC Vyšná Šebas-
tová) 27:34, 60- až 69-roční: 1. L. 
Kormaník (Sokol Ľubotice) 27:46, 
2. A. Bosák (STK Control Prešov) 
28:10, 3. P. Kačala (OBS Prešov) 
30:13, 70- až 79-roční: 1. Stanek 

(MTC Vyšná Šebastová) 35:36, 2. 
J. Mikluš (ZVL Prešov) 37:25, 3. 
Kassai (IDC Holding Bratislava) 
40:41, 80-roční a starší (4 400 m): 
1. Štec (CAP Prešov) 27:09.    

Ženy do 34 rokov (4 400 m): 
1. Iľovová (Maras team Prešov) 
16:45, 2. Kluknavská (Gelnica) 
17:41, 3. R. Balogová (Biatlon 
ŠK Prešov) 18:22, 4. Kolibárová 
(Maras team Prešov) 18:40, 5. K. 
Králová (FTVS UK Praha) 20:28, 
6. M. Šebejová (Prešov) 23:29, 35- 
až 49-ročné: 1. Špirengová (Real 
fit Prešov) 23:28, 50-ročné a star-
šie: 1. Jendrichovská (Maras team 
Prešov) 19:54, 2. R. Rafajlovičová 
(FF PU Prešov) 21:17, 3. K. Kraj-
ňáková (OBS Prešov) 22:16. 

Dorastenci (2 500 m): 1. Hrabo-
vecký (Ľubotice) 8:09, 2. Š. Baloga 
ml. 10:22, 3. L. Kacvinský (obaja 
Biatlon ŠK Prešov) 11:08. 

Foto: V. Zamborský

Vydarený Jarný beh

Najrýchlejší muž bol Emil Fučo.

Víťazka hlavnej kategórie žien Zuza-
na Iľovová.
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Nedeľňajšie derby družstiev v  strede 
tabuľky v  16.kole piatej ligy Šarišská 
medzi Malým Šarišom a nováčikom zo 
Župčian sa skončilo bez gólov. Župča-
ny na domácom trávniku mali v úvode 
veľkú šancu, ale Peter Voľanský neuspel 
proti brankárovi Lukášovi Chovanovi 
(1). Prenikajúci Matúš Bálint zastave-
ný faulom (2). Kapitán Malého Šariša 
Marek Ambrózy odkopáva loptu do 
bezpečia (3). Počas prestávky ocenili 
dlhoročného hospodára futbalistov 
Župčian Jozefa Lendackého (4). V  8.A 
lige ObFZ Prešov prehrala Haniska 
doma s Radaticami 0:1. O loptu sa bojo-
valo aj takto (5). V závere strelu Daniela 
Sedláka ešte stihol zneškodniť brankár 
Patrik Anguš (6). Snažil sa aj kapitán 
Hanisky Martin Basár (7).   
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Vajíčka, zajace, kuriatka či jahniatka predsta-
vujú zrod nového života a teda aj šťastie. Sú 
opradené mnohými príbehmi či legendami, 
ktoré vznikli v časoch našich predkov. Zvyk 
darovať vajíčka mal kedysi charakter toho, že 
ho ľudia brali ako zrod života. Farbenie a zdo-
benie vajec je zvyk pochádzajúci z Anglic-
ka. Maľovali sa sýtymi jasnými farbami jari. 
Tento zvyk preslávil kráľ Edward I., ktorý si  
v roku 1290 nechal 450 vajec pozlátiť, aby ich 
mohol na Veľkú noc darovať. Prvé čokoládo-
vé veľkonočné vajíčka vyrobili začiatkom 19. 
storočia v Nemecku. A v roku 2005 belgická 
čokoládovňa Guylian rozhodla, že sa svojím 
obrovským výrobkom zapíše do Guinnes-
sovej knihy rekordov. Na výrobu megavajca 
spotrebovali 50-tisíc tabuliek čokolády, pra-
covalo na nej 26 cukrárov dlhých 525 hodín. 
Vajce bolo vysoké 8,3 metra a široké 6,4 met-
ra. Najväčšiu kraslicu vytvorili v kanadskom 
Vegreville. Je vyrobená z trojfarebného hliní-
ka, široká 7,8 metra, vysoká 5,5 metra a váži  
2 268 kg. Pracovalo na nej 12-tisíc ľudí. 

Zaujímavý príbeh o vzniku tradície veľkonoč-
ných vajíčok sa spája s ruským cárom Alexan-
drom III. Cár jedného dňa počas veľkonočné-
ho obdobia požiadal vychýreného klenotníka 
Carla Fabergého, aby jeho manželke vyrobil 
prekvapenie. Cárovná dostala od svojho 
manžela neobyčajný darček. Boli ním vajíčka 
vyrobené zo zlata, ktoré boli pokryté bielou 
glazúrou. Vo vnútri sa nachádzalo roz-
tomilé prekvapenie v podobe 
zlatého kuriatka, ktorého 
oči tvorili dva rubíny a 

navrchu malo zlatý hrebienok. Okrem neho 
sa vo vajíčku nachádzal žĺtok z rýdzeho zlata. 
Cár i cárovná boli darčekom nadšení a veľký 
ruský panovník sa rozhodol, že každý rok na 
Veľkú noc daruje svojej manželke neobyčajné 
vajíčka s prekvapením.

O Veľkonočnom zajačikovi a vajíčkach exis-
tuje ďalšia rozprávková legenda, ktorá má 
anglosaské korene. Hovorí sa, že saská bohy-
ňa Eostre našla zraneného drobného vtáčika. 
Prišlo jej ho ľúto a navyše to bolo v období, 
keď mala do krajiny zavítať zima. Bohyňa 
chcela, aby vtáčik v zdraví prežil kruté stude-
né mesiace a preto ho premenila na zajačika. 
Zajac neskôr s údivom zistil, že môže znášať 
vajíčka. Na znak úcty a vďačnosti každú jar 
obetoval bohyni zdobené vajíčka.

Polievanie vodou

Živly zohrávali pre Slovanov, rovnako aj pre 
ostatné prírodné kultúry, dôležitú úlohu. 
Voda symbolizuje večný kolobeh života, čis-
tí a to zlé odnáša so sebou preč. Kedysi bolo  
s týmto živlom pri svätení jari spojené obrad-
né kúpanie sa v rieke, ktorá ako prvá po zime 
ožila, keď prebila oková ľadu. Takéto kúpa-
nie môžeme stále vidieť v Indii, kde sa ľudia 
obradným spôsobom očisťujú v rieke Ganga. 
U nás sa tento zvyk neskôr obmedzil len na 
oblieva- nie. Oblievali sa ženy, 

aby boli fyzicky aj 
duševne čisté a 
pripravené pri-

niesť nový ži-
vot. No 

o b -

lieval sa napríklad aj oráč pred prvým siatím, 
aby bola zdravá úroda alebo hospodárske ná-
činie.

Korbáče, halúzky

Korbáč sa vyrába z nových výhonkov stromu 
ako symbol novej sily, omladenia, najčas-
tejšie z vŕbových prútov a vŕba je ženským 
stromom. Dievčatá dokonca chodievali ráno 
pod vŕbu a tam česali svoje vlasy. Vetvičky, 
niekedy aj korbáče, sa potom zapichávali do 
poľa, aby „oplodnili“ aj zem. Rovnako sa za 
tým istým účelom zahrabávali aj vajíčka ale-
bo škrupiny z nich. Šibanie prútmi alebo kor-
báčom sa dodnes využíva pri šamanských ri-
tuáloch, keď sa takýmto spôsobom vyháňajú 
z tela zlí duchovia. Či už je pre vás Veľká noc 
časom oddychu alebo kresťanským sviatkom, 
prežite ju v láske a harmónii. Vychutnávajte 
si každú voľnú chvíľku v kruhu svojej rodiny 
a najbližších. Buďte vďační a tešte sa zo všet-
kého, čo máte.

Zdroj: www

Symboly a zvyky Veľkej noci
Prečo práve veľkonočné vajíčka?


	01
	02
	03
	04
	05
	06_07
	08_09
	10
	11
	12_13
	14
	15
	16

