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(ako) - Pri schvaľovaní dotácií na 
ľadohodiny sa poslanci zaujímali 
aj o stav rekonštrukcie zimného 
štadióna. Verejnosť totiž očaká-
va, že bude dokončený najneskôr 
v  júli 2019 a  športovci začnú 
novú sezónu na vynovenom šta-
dióne.

Po poslednom kontrolnom dni sa však 
ukazuje, že zhotoviteľ, spoločnosť Swie-
telsky Slovakia, s. r. o. zápasí s nečakanými 
problémami. „Po odkrytí strechy sa uká-
zalo, že pôvodná strecha nebola urobe-
ná podľa projektu spred päťdesiatich 
rokov. Momentálne stavebník robí na 
skenovaní strechy a až podľa vyhodno-
tení môže objednať laná na novú streš-
nú konštrukciu. Predpokladá sa preto 
zdržanie. Možno mesiac,“ informovala 
poslancov po kontrolnom dni, na ktorom 
sa osobne zúčastnila, primátorka Andrea 
Turčanová.

Zazneli aj otázky o tom, či to znamená, že 
sa cena rekonštrukcie navýši. „To je pred-
časná otázka. Robí sa  prepočet nákla-
dov. Neviem, či sa zvýši,“ reagovala An-
drea Turčanová.

Strecha je stále odkrytá

Celková cena rekonštrukcie má byť podľa 
projektu 6,5 milióna eur. Tento rok mesto 
z  rozpočtu vyčlenilo 4 milióny. Faktom 
však je, že stará strecha je demontovaná 
už celú zimu a technickému zariadeniu, ani 
betónovej ploche, na ktorej sa bude robiť 

ľad neprospieva, že nie sú chránené pred 
snehom, dažďom a  mrazmi. Ostáva len 
veriť, že stavebník sa s  touto špecifickou, 
na Slovensku unikátnou stavbou popasuje 
a že bude znova slúžiť športovcom aj verej-
nosti. 

Foto: www, Viktor Zamborský

Dokončenie rekonštrukcie 
„zimáku” sa zrejme predĺži
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Mesto chcelo rozdeliť 
dotácie na ľadohodiny 
pre rok 2019 siedmim 
športovým klubom, 
ktoré o to požiadali. 
Kritériá boli nastavené 
a všetko sa zdalo jedno-
duché, hoci mladí špor-
tovci to teraz nemajú 
jednoduché. Keďže 
zimný štadión sa rekon-
štruuje, musia trénovať 
na rôznych miestach. 
Ukázalo sa však, že to 
nie je jediný problém.

Traja športovci totiž boli za-
registrovaní v  dvoch kluboch, 
v Skating sports, n. o. aj v kra-
sokorčuliarskom klube Kraso. 
Poslanci však mali rozhodnúť 
a mali pochybnosti. 

„Dohodli sme sa na kritériách, 
ako budeme rozdeľovať dotá-
cie na ľadohodiny, lebo sme 
chceli odbremeniť rodičov. 
Okrem toho tie isté športové 
kluby dostávajú ešte peniaze 
z  dotácie na šport vo výške 
300-tisíc eur. Ak im nestačia 
nastavené kritériá, ja budem 
navrhovať dotácie aj na halo-
hodiny a  travohodiny,“ pove-
dal rozhorčene poslanec Miro-
slav Benko. 

Podporila ho aj kolegyňa Marce-
la Antolová. Podľa nej má mesto 
platné Všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré je dobré a spor me-
dzi klubmi by vôbec nemali riešiť 
poslanci. Odmietla, aby sa hrali 
na rozhodcov v spore. „Niektoré 
športy nie sú vôbec dotované 
a sú oveľa nákladnejšie,“ doda-
la Antolová.

Rozhodli spravodlivo

Na návrh predsedu klubu 
Smer-SD, Most-Híd a  nezá-
vislí Juraja Hudáča sa  jed-
notlivé kluby radili, ako tento 
problém vyriešiť tak, aby ne-

potrestali aj ostatné športové 
kluby. Napokon predložili ná-
vrh, aby spomínané dva kluby 
dostali rovnakú dotáciu vo 
výške 21  504 eur. Zvyšné pro-
striedky sa rozdelia až po tom, 
čo hlavný kontrolór športu dá 
mestu jasné stanovisko. Mimo-
chodom, v  pôvodnom návrhu 
bolo, že Kraso by malo dostať 
22  752 eur a  Skating sports 
25 248 eur.

Z  poslaneckých lavíc zazne-
li znova pochybnosti o  tom, či 
to nebude v  rozpore s  platným 
VZN. „ Nie je to sporná suma. 

Sporné sú tri deti a  to, kam 
patria. Rozhodne o  tom kon-
trolór. Nerozdeliť vôbec nič, 
by znamenalo potrestať všet-
kých,“ reagovala na námietky 
primátorka Andrea Turčanová. 
Napokon poslanci hlasovali. Ná-
vrh podporilo 25 poslancov, 2 sa 
zdržali a 1 nehlasoval.

Ostatné kluby dostanú  
dotáciu bez obmedzení

Konkrétne, hokejisti z  P.H.K. 
Prešov, n. o. dostanú 131 580 eur, 
hokejistky zo ŽHK 2000 Šarišan-
ka 19 500, HA Slávia Prešov, o.z. 
61 920 eur. Prešovský rýchlokor-
čuliarsky klub získa dotáciu vo 
výške 7 008 eur a Športový klub 
mládeže Akademik 16 992 eur.

Anna Košuthová 
Foto: Viktor Zamborský

Kým sa 
nerozhodne, 

dva kluby 

dostanú menej 

peňazí

Časť dotácií na ľadohodiny preskúma 
hlavný kontrolór športu
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„Trošku som prekvapený, že 
tento materiál je neskoro 
predložený na mestské za-
stupiteľstvo, keďže k zániku 
členstva v  redakčnej rade do-
šlo u  dvoch členov poslancov 
ešte na ustanovujúcom za-
stupiteľstve minulého roku 
19. novembra 2018. Odvtedy 
boli už dve pracovné zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva, 
na ktorých mal byť preložený 
takýto materiál. Ale beriem, 
dobre, je dnes, vo februári. Len 
najviac som prekvapený tým, 
že keď si otvoríte dôvodovú 
správu, ktorá má šesť riadkov, 
hneď - uznesením Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov 
číslo 860/2018, prvá chyba. Zo 
dňa 13. decembra 2017. To je 
len prvá veta, lebo predtým sú 
v článku skopírované veci ctrl. 
Boli za členov redakčnej rady 
z radov vtedajších poslancov 
zvolení, osem mien. Už keď 
píšem pri bývalom poslancovi 
titul, pánovi Ďurišinovi, tak 
už keď píšem ďalší riadok, že 
je odvolaný, tak tiež ten titul 
tam napíšem pánovi Ďuriši-
novi. Ako štyri riadky urobené 
za tri mesiace a dve chyby. Nie 
je to na smiech. Ja by som sa 
hanbil. Lebo netreba byť nie-
kedy majster sveta, treba byť 

trošku tak pri zemi a počúvať, 
pozerať a potom sa človek na-
učí. A vieš pani primátorka, že 
ja som inteligentný, že nebu-
dem ukazovať a  mávať s  ne-
jakým listom, ktorý išiel pre 
úradníkov. Ty o tom liste vieš, 
keď nevieš, budeš prekvapená, 
že aj chyby sa robia niekedy. 
Nehovorím o recepcii a o špor-
tovcovi. Ty si zachránila situá-
ciu, čo sa týka športovca. A to, 
že sme nemali poháre v ruke, 
keď bol novoročný prípitok, 
keď si bola s  pánom vicepri-
mátorom hore a  my sme sa 
všetci, tristodvadsaťšesť ľudí, 
obzerali, že kde máme pohá-
re, pretože sme si chceli pripiť. 
Tiež hanba, ale nevadí. Takže 
som dosť prekvapený, že v dô-
vodovej správe, ktorá má šesť 
riadkov, sú takéto chyby. Na-
vrhujem upraviť názov tohto 
materiálu aj  názov uznesenia 
Mestského zastupiteľstva, to 

tiež pochybil predkladateľ. 
Keďže spracovateľ tohto ma-
teriálu, pán Kuba, nám pred-
ložil názov, ktorý nevystihuje 
obsah materiálu a  aj navrho-
vaného uznesenia Mestského 
zastupiteľstva, ktoré je pred-
ložené na schválenie. Názov 
by mal znieť a  navrhujem, 
aby názov bol Návrh na zme-
nu v  zložení redakčnej rady 
kultúrno-spoločenského me-
sačníka Prešovský magazín. 
Aj uznesenie takto schvaľovať 
a  nie k  voľbe redakčnej rady. 
My dnes nevolíme žiadnu re-
dakčnú radu, my ideme navr-
hovať zmenu v zložení redakč-
nej rady. Ďakujem, ostatné 
náboje si nechám nabudúce.“ 
Čo tým poslanec Miroslav Ben-
ko myslel? Možno to prezradí 
na ďalšom mestskom zastupiteľ-
stve. 

Foto: V. Zamborský, www

Vedúci kancelárie A. Kuba 
si vypočul spŕšku kritiky: 
V štyroch riadkoch urobil dve chyby

(pv) - Poslanec Miroslav Benko si na stredajšom mestskom za-
stupiteľstve nedal servítku pred ústa a spustil paľbu kritiky na 
vedúceho kancelárie primátorky mesta Adriana Kubu. Nepáčil 
sa mu materiál Voľba redakčnej rady Kultúrno-spoločenského 
mesačníka Prešovský magazín, ktorý predložil. No a pri tejto 
príležitosti mu hneď pripomenul aj ďalšie prehrešky. 

Miroslav Benko   Adrián Kuba
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„Teší nás, že sme do našej 
ponuky zaradili nový od-
bor Kaderník - vizážista. Ide  
o veľmi atraktívne štúdium 
profesie, kde absolventi zís-
kajú špeciálne zručnosti a ve-
domosti v oblasti kaderníctva 
a vizáže,“ predstavila pripravo-
vaný odbor riaditeľka školy Re-
náta Fedorčíková a zároveň sa 
pochválila úspechom jednej zo 
študentiek, Líviou Juskovou z II. 
G triedy: „Naša študentka Lívia 
Jusková z II. G triedy ako abso-
lútny víťaz z postupového kola 
v Bratislave získala postup na 
súťaž v účesovej tvorbe OPEN 
INTERNATIONAL CHAMPION-

SHIP OF EUROPE 2019 PRA-
HA. Téma súťažnej disciplíny 
bola CIRKUS DE SOLEIL. Lívia 
vytvorila nádherný účes, boli 
sme na ňu právom pyšní. Ďa-
kujeme aj našej bývalej absol-
ventke Jane Smolkovej, ktorá 
sa znova postarala o našu mo-
delku Bibiánu Chovanovú a 
ušila jej krásny kostým.“ 

Úspešnú študentku na súťaž pri-
pravovali majsterky odborného 
výcviku Ľubica Žuravľová a Marti-
na Salancyová. „V Prahe na súťa-
ži sme videli modely študentov 
práve z odboru kaderník-vizá-
žista. Inšpirovala som sa fan-

Keď sa fantázia snúbi 
s dokonalosťou

zverejňuje 
- zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. 

č. KNC 3241/1 o výmere 20,28 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovopráv-
neho usporiadania pod plechovou garážou v lokalite Levočská 
ulica v Prešove.

Bližšie informácie o  podmienkach prenájmu a o  podmienkach 
predloženia ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov 
a na www.presov.sk

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, 

Hlavná 73, 080 01 Prešov

(pv) - Výborná správa!  
Na Strednej odbornej 
škole služieb bude od 
septembra lákavý odbor 
Kaderník - vizážista. 

táziou aj samotnými prácami a 
už dnes sa teším na september, 
kedy nájdeme novú študentku, 
ktorá bude úspešne reprezen-

tovať našu školu na súťažiach,“ 
hovorí Ľubica Žuravľová.

Foto: archív školy



tva, k prípadnému pochybeniu v poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti sa vyjadruje znalec.  
V ilustrovanom prípade by išlo o znalca z od-
boru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie neu-
rológia, ktorý v znaleckom posudku odpovie 
na otázky vyšetrovateľa. Ide predovšetkým o 
otázku, či došlo pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti k odbornej chybe v konkrétnom 
medicínskom postupe, ktorú je možné kvalifi-
kovať ako porušenie povinností lekára či iné-
ho zdravotníckeho pracovníka. Ďalej sa znalec 
bude zaoberať otázkami, či je toto porušenie 
povinnosti v príčinnej súvislosti s následkom, 
t. j. ujmou na zdraví, ublížením na zdraví či 
úmrtím pacienta a či je preukázané zavinenie 
aspoň z nedbanlivosti. Zavinenie vyjadruje, do 
akej miery si človek je vedomý toho, že svojím 
konaním môže spôsobiť škodlivý následok. Ak 
lekár nemohol vedieť, že určitým postupom 
môže pacientovi poškodiť zdravie, za takéto 
konanie nebude niesť zodpovednosť. Pokiaľ 
vyšetrovateľ na základe znaleckých posud-
kov a ďalších dôkazov dospeje k záveru, že je 
dostatočne preukázané, že obvinený spáchal 
daný trestný čin, odovzdá vec prokurátorovi, 
ktorý sa rozhodne, či podá obžalobu na súd. 
Náhrady škody je pritom možné domáhať sa 
priamo v trestnom konaní. Poškodený, ktorý 
má podľa zákona proti obvinenému nárok na 
náhradu škody spôsobenej trestným činom, je 
oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom 
rozsudku uložil obvinenému povinnosť nahra-
diť škodu, a to najneskôr do skončenia vyšetro-
vania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu 
musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výš-
ke sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Ko-
nanie o nároku poškodeného na náhradu ško-
dy sa nazýva adhézne konanie a je upravené  
v Trestnom poriadku. Pri rozhodovaní o ná-
hrade škody poškodeného proti obvinenému 
súd aplikuje ustanovenia Občianskeho zákon-
níka o náhrade škody. 

V nemocnici som bol hospitalizovaný kvô-
li operácii chrbtice. Operácia nedopadla 
dobre a zostal som po nej ochrnutý. Som 
presvedčený, že sa to stalo vinou lekárov a 
zdravotníckeho personálu, ktorý bol prí-
tomný pri operácii. Nemocnica sa k tejto 
záležitosti, samozrejme, postavila tak, že 
všetko bolo pri operácii lege artis. Podal 
som sťažnosť na Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou. Moju sťažnosť 
zamietli s odôvodnením, že nemocnica pri 
operácii chrbtice nepochybila. Aké mám 
ďalšie právne možnosti v tejto situácií? 

PACIENT OSTAL PO OPERÁCII 
V NEMOCNICI OCHRNUTÝ  
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neuzná sťažnosť pacienta, v takom prípade 
má pacient právo obrátiť sa na súd so žalobou 
o náhradu škody spôsobenej poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti.

V oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti je všeobecne záväzným právnym pred-
pisom zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovate-
ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách  
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení. Zákonodarca 
ukladá poskytovateľom zdravotnej starost-
livosti povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ten-
to zákon v súvislosti so zodpovednosťou za 
škodu spôsobenú poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti odkazuje na Občiansky zákon-
ník, konkrétne na ustanovenia §§ 420 – 450 
upravujúce zodpovednosť za škodu. V rámci 
občianskoprávnej zodpovednosti platí vše-
obecná zásada, podľa ktorej každý zodpovedá 
za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej 
povinnosti. Pri škode na zdraví sa jednorazo-
vo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie 
jeho spoločenského uplatnenia. Zodpoved-
nosti za škodu sa môže zbaviť ten, kto preuká-
že, že škodu nezavinil. 

Ďalšou možnosťou pre pacienta je podať trest-
né oznámenie. Trestné konanie predstavuje 
krajný prostriedok, ako riešiť nespokojnosť so 
zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mal na-
stúpiť až vtedy, keď zlyhali iné možnosti ná-
pravy. V súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti ide v praxi predovšetkým o trest-
ný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, 
usmrtenia a trestný čin neposkytnutia pomo-
ci. Vzhľadom na to, že orgány činné v trestnom 
konaní nemajú vedomosti z oblasti zdravotníc-

© JUDR. Patrik Benčík - advokát

PRÁVNA PORADŇA 
VEČERNÍKA

Ak sa pacient domnieva, že pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti boli porušené jeho 
práva, môže písomne požiadať poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti o zjednanie nápravy. 
Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, pacient 
sa môže obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou, ak ide o nesprávne 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo 
na Slovenskú lekársku komoru či Slovenskú 
komoru sestier a pôrodných asistentiek, ak je 
dôvodom nespokojnosti správanie sa zdravot-
níckeho pracovníka. V prípade, že je pacient 
nespokojný s výsledkom vyšetrovania Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
má právo obrátiť sa na ústredie úradu, ktoré 
sťažnosť opakovane prešetrí. Ak ani ústredie 
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Vylúštenie krížovky zašlite na adresu redakcie do štvrtka. 
V piatok uverejníme troch výhercov.



Slovensko-nemecká súkromná Vysoká 
škola medzinárodného podnikania (VŠ 
MP) ISM Slovakia v Prešove je jedinou 

súkromnou neuniverzitnou vysokou školou  
v Prešovskom kraji. Na slovenskom „vyso-
koškolskom trhu“ pôsobí od roku 2005. Jej 
založenie iniciovala súkromná nemecká Vy-
soká škola medzinárodného manažmentu v 
Dortmunde (The International School of Ma-
nagement), ktorá patrí v Nemecku k lídrom v 
rámci súkromných vysokých škôl s obchod-

ným zameraním. Je partnerom 176 univer-
zít a členom nemeckej vzdelávacej inštitúcie 
ESO Education Group so sídlom v bavorskom 
mestečku Stockstadt am Main (asi 30 km 
od Frankfurtu). Na prešovskej vysokej škole  
v súčasnosti študuje 200 denných a takmer 
300 externých študentov. 

Škola doteraz vychovala 1795 absolventov ba-
kalárskych a 578 absolventov magisterských 
študijných programov. Z celkového počtu je 

30 % zahraničných študentov. V Prešove štu-
dujú českí, bieloruskí a ukrajinskí študenti.  
V dennej aj externej forme ponúka škola VŠMP 
ISM tri študijné bakalárske programy – Medzi-
národné podnikanie v obchode a v službách, 
Sociálne služby a poradenstvo, aplikovaná 
Hospodárska a podnikateľská etika. V rámci 
magisterského denného a externého vzdeláva-
nia sú dva študijné programy – Etika vzťahov 
s verejnosťou a obchodný protokol a Sociálne 
služby a poradenstvo.

Študent nie je tovar 
O možnostiach štúdia na súkromnej Vysokej škole Medzinárod-
ného podnikania ISM Slovakia hovoríme s kancelárom a predse-
dom správnej rady Ing. Jozefom Polačkom.

Čo špecifické ponúka vaša 
škola študentom v študijných 
programoch zameraných na 
ekonomické a podnikateľské 
vzdelávanie?

Ponúkame najmä dve špecifické 
výhody – známu nemeckú kva-
litnú značku ISM (International 
School of Management), ktorá 
nás zaväzuje, a tzv. proklient-
ské správanie sa voči študen-
tom. Všetkých našich pedagógov 
a spolupracovníkov vedieme v 
zmysle našej filozofie, že študent 
nie je tovar, ale náš klient, ktorý 
si u nás objednal vzdelávací pro-
ces a vzdelávacie služby, a nie 
vydávanie diplomov či rôznych 
certifikátov. Okrem toho, časť na-
šich akreditovaných programov 
sa vyučuje v slovenskom, ruskom, 
nemeckom a v anglickom jazyku. 

Čo považujete za najväčší 
úspech školy?

INEKO, mimovládna nezisková 
organizácia, v roku 2015 zaradila 
našu školu na 11. miesto v jej reb-
ríčku uplatniteľnosti absolventov 
všetkých vysokých škôl a univer-
zít v praxi. Naši absolventi patria 

k najzamestnanejším absolven-
tom na strednom a východnom 
Slovensku. A čo je potešiteľné, 
veľká časť z nich si dokáže nájsť 
pracovné miesta doma na vý-
chodnom Slovensku. Takisto sú 
schopní úspešne pokračovať v 
štúdiu na iných vysokých ško-
lách a univerzitách v zahraničí. 
Nemajú problém nájsť si prácu v 
Kanade či v Dubaji. Za všetko ho-
voria slová personálneho riadite-
ľa istej kanadskej firmy, ktorý pri 
prijatí nášho absolventa do za-
mestnania poznamenal: „ISM is 
a very good school.“ Máme dobré 
referencie od zamestnávateľov. A 
poviem to veľmi skromne – nie 
sú horšie pripravení do praxe ako 
absolventi iných verejných škôl a 
univerzít. 

Vráťme sa do minulosti. Čo 
motivovalo ISM Dortmund, 
aby v Prešove založila prvú 
školu mimo územia Nemecka?

Korene založenia našej vysokej 
školy siahajú do začiatku 90. ro-
kov, keď sa začala rozvíjať spolu-
práca s nemeckým podnikateľom 
Pierrom Semideiom. Bol prvým 
podnikateľom z Nemecka, kto-

rý vtedy prišiel do Prešova. Na 
základe požiadaviek nemeckých 
firiem sa tu usiloval založiť sú-
kromnú obchodnú školu, čo sa 
mu neskôr aj podarilo. Mal som 
možnosť ho nielen spoznať a 
spolupracovať s ním, ale aj po-
môcť pri zakladaní tejto strednej 
školy. Súčasne sme v rámci našej 
spolupráce uvažovali aj o zalo-
žení súkromnej vysokej školy, 
ktorá by nadväzovala na strednú 
školu. Po niekoľkoročnej príprave 
sme v roku 2005 dostali súhlas 
od slovenskej vlády a na našej 
vysokej škole sme rozbehli prvý 
študijný program Medzinárodné 
podnikanie v obchode a v služ-
bách. Tento program korešpon-
duje so základnými programami 
ISM v Dortmunde. Táto škola je 
naším strategickým partnerom, 
má 25-ročnú tradíciu a patrí me-
dzi najlepšie ekonomické školy v 
Nemecku. Dlhodobo sa pohybuje 
v prvej päťke manažérskych škôl 
v Nemecku. Svoje vysokoškolské 
kampusy má v Kolíne, Stuttgarde, 
Hamburgu, Mníchove a vo Frank-
furte nad Mohanom. Našou zák-
ladnou motiváciou je vzdelávať 
študentov pre prax s vedomosťa-
mi a poznatkami, ktoré fungujú v 
nemeckom svete. 

Ako využíva škola nemecké 
vzdelávacie know-how?

Môžeme ho využívať iba čiastoč-
ne, pretože sme viazaní právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 
Usilujeme sa ho uplatňovať naj-

mä v odbornej praxi. Jednou zo 
základných ideí, ktoré sme pre-
vzali, bola a zostala skúsenosť 
z nemeckého pracovného trhu. 
Pred 30 rokmi sa nemecký za-
mestnávateľ najprv opýtal poten-
ciálneho zamestnanca, akú školu 
a aký odbor vyštudoval. Pre 10 
rokmi sa už začal pýtať ináč. Jeho 
prvá otázka bola zameraná na 
jazykovú pripravenosť, druhá na 
zručnosti práce s novými techno-
lógiami, tretia na to, či má vodič-
ský preukaz a až na štvrtom mies-
te bola otázka, akú školu a odbor 
vyštudoval. V našom vyučovacom 
procese sa preto vo zvýšenej 
miere venujeme príprave našich 
študentov na tieto nové otázky 
zamestnávateľov. Napríklad, v 
študijnom programe Medziná-
rodné podnikanie v obchode a v 
službách máme najsilnejšiu jazy-
kovú prípravu zo všetkých ekono-
mických škôl na Slovensku. Počas 
bakalárskeho štúdia študenti 
študujú dva jazyky – povinne an-
glický jazyk a ako druhý jazyk si 
môžu vybrať ruštinu alebo nem-
činu. A učia sa ich počas všetkých 
šiestich semestrov. Táto jazyková 
príprava je jedným zo základných 
pilierov nášho vzdelávania. Ne-
mecké know – how využívame 
aj v obsahu našich predmetov. 
Program Medzinárodné podnika-
nie v obchode a v službách je naj-
príbuznejším programom k ISM v 
Dortmunde, ďalšie dva programy 
sú vypracované na základe po-
znania a požiadaviek slovenské-
ho pracovného trhu. 

Prepájame 
školu 

s praxou

Študenti musia byť na trhu práce 
uplatniteľní a ekonomicky prosperujúci
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Reagujeme na trh práce 
O odboroch, ktoré Vysoká škola Medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia ponúka, hovoríme s rektorom školy Dr.h.c. doc. ThDr. 
PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.

V čom je ISM iná ako ostatné školy? 
V čom ste o krok vpred? 

Reagujeme na trh práce. Dnes je v 
súvislosti s uplatniteľnosťou na trhu 
práce módnym hovoriť o technických 
odboroch, ale nikto už nedodá, že ne-
potrebujeme enormné množstvo vy-
sokoškolsky vzdelaných technikov. Ak 
sa hovorí o technikoch, poväčšine sa 
tým myslia operátori pri montážnych 
linkách. Podobne nepotrebujeme 
enormné množstvo manažérov. Tým 
chcem povedať to, že naša filozofia je 
zameraná skôr na konkrétne potreby 
nášho prostredia. Zameranie sa vo 
vzdelávaní na podnikanie v obchode 
a službách, či na národnej alebo me-
dzinárodnej úrovni je to, čo fakticky 
Slovensko pri našich podmienkach, 
prírodnom bohatstve, či kultúrnom 
dedičstve potrebuje. Takéto, možno 
povedať praktické zameranie robí má-
lokto a my toto máme. 

Ste škola medzinárodného podni-
kania... Aký odbor je zameraný na 
túto problematiku? 

Ako som už spomenul je to program 
zameraný na podnikanie v obchode a 
službách, no ponúkame aj ďalší. Ide o 
program Hospodárska a podnikateľská 

etika. Tento odbor vznikol v roku 2010 
a to po prevalení hospodárskej krízy, 
možno povedať ako reakcia na tento 
globálny fenomém. Chceli sme vy-
chovávať špecialistov na podnikateľ-
skú a hospodársku etiku, pretože celá 
hospodárska kríza bola predovšetkým 
krízov morálky, morálky v podnikaní. 
Teda títo ľudia, títo špecialisti majú 
vzdelanie, ktoré im zaručuje, že sa 
môžu uplatniť ako referenti pre firem-
ný protokol, etickí audítori, či špecia-
listi na obchodno-kultúrne prostredia. 
Ľudia, ktorí končia tento odbor, vedia 
aj ekonomicky a eticky myslieť, no 
majú tiež primerané znalosti v oblasti 
poznania kultúr, s ktorými pri dnešnej 
globalizovanej spoločnosti a trhu 
musí rátať takmer každá hospodárska 
a podnikateľská činnosť.

Na čo sa zameriava odbor sociálne 
služby a poradenstvo?

Čo sa týka sociálnych služieb a pora-
denstva, ide o pomerne nový odbor. 
Na Slovensku je pomerne široko etab-
lovaná sociálna práca. Treba tu po-
dotknúť, že sociálna práca je zároveň 
obsahovo pomerne širokým odborom. 
Počnúc sociálnou politikou, cez soci-
álne zabezpečenie, sociálnu pomoc, 
sociálno-právnu ochranu, sociálne 

služby až po sociálne poradenstvo. 
Zároveň je však všeobecným trendom 
špecializácia. Tento odbor toto vníma-
nie odzrkadľuje. Od roku 2012 máme 
smernicu Európskej únie, kde je napí-
sane, že trh sociálnych služieb treba 
užšie špecifikovať. V rámci toho sme 
teda šli touto cestou. U nás sa tento 
odbor úzko špecifikuje na to, na čo sa, 
žiaľ, pravdepodobne o niekoľko rokov 
budeme musieť pripraviť aj my a to, že 
bude obrovský dopyt po vysokoškolsky 
vzdelaných „opatrovateľoch“. To zna-
mená vysokoškolsky vdelaných, ktorí 
poznajú užšie špecifiká sociálnych 
službieb a sociálneho poradenstva, a 
ktorí budú pracovať tak, ako dnes pra-
cujú mnohé naše ženy v zahraničí. V 
bakalárskom stupni je odbor všeobec-
nejší. Zaoberá sa sociálnymi služba-
mi vo väčšej miere. To znamená za-
meranie na problematiku sociálnych 
služieb, nadväzujúce predmety, ale aj 
predmety z oblasti filozofického mys-
lenia, sociologická problematika, no i 
základy práva, či základy etiky. No a 
potom druhý stupeň už ide viac do po-
radenstva. Je tam ekonomické, právne 
a finančné poradenstvo v sociálnej ob-
lasti, predmanželské, manželské a ro-
dinné poradenstvo, ale aj sociálna filo-
zofia, či sociálna a personálna výcho-
va. Súčasnosť nám , možno povedať, 
dáva zapravdu, pretože sa postupne 
ukazuje, že poradenské odbory sú sku-
točne potrebné a dynamika využívania 
poradenstva ma stúpajúcu tendenciu. 

V rámci postgraduálneho vzde-
lávania ponúkate dva prestížne 
programy na získanie profesijných 
titulov MBA aj LL.M...

Výstižne a prirodzene nadväzujú na 
naše magisterské programy. Master 
of Business Administration - MBA, je 
celosvetovo najprestížnejším titulom 
používaným v manažérskej praxi. 
Ponúkame štúdium MBA v odboroch 
Etika v manažmente a Manažment 
obchodu a public relations. Ide o pro-
fesijný vzdelávací program zameraný 
na rozvoj manažérskych schopností 
a praktických skúseností, ktorý je 
určený pre manažérov, členov top 
manažmentu, podnikateľov, zamest-
nancov štátnej správy a samosprávy, 
predstaviteľov neziskových organi-
zácií a predovšetkým pre tých, ktorí 
chcú získať náskok pred ostatnými. 
Typickým študentom je manažér po-
hybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, 
ktorý chce zlepšiť svoje manažérske 
schopnosti a zvýšiť svoju cenu na 
trhu práce.
 
Master of Laws - LL.M., je titul udeľo-
vaný absolventom postgraduálneho 
právnického štúdia a je v zahraničí 
prestížnym titulom bežne použí-
vaným nielen v právnickej praxi. V 
našom prípade sa špecializujeme na 
prehĺbenie znalostí z oblasti obchod-
ného práva. Toto vzdelávanie využijú 
manažéri, podnikatelia, zamestnanci 
štátnej správy a samosprávy, advo-
káti, koncipienti, právnici, notári či 
právni špecialisti, ktorí neustále pra-
cujú na zdokonaľovaní svojej kvalifi-
kácie, chcú prehĺbiť svoje znalosti a 
získať aktuálne informácie o vývoji 
obchodného práva v Slovenskej re-
publike a jeho vzťahu k právu Európ-
skej únie.

Štúdium na vysokej škole má inšpirovať

Ako teda prepája vaša škola teó-
riu s praxou? 

VŠMP ISM Slovakia nie je vežou zo 
slonovej kosti, je živým organiz-
mom, ktorému chceme vdýchnuť 
kyslík aj aktívnou spoluprácou s 
Národným podnikateľským cen-
trom, s podnikateľskými subjektmi, 
drobnými živnostníkmi i remesel-
níkmi v oblasti tradičných ľudo-
voumeleckých remesiel. Cieľom 
takejto spolupráce je prepájať te-
óriu s praxou, a tak napĺňať víziu 
vzdelávať študentov tak, aby boli na 
trhu práce uplatniteľní a ekonomic-
ky prosperujúci. Dobrá spolupráca 
so živnostníkmi a mikropodnikmi 
z minulých rokov, svedčí o ukon-
čených i pokračujúcich viacerých 
medzinárodných, nadnárodných 
i interných projektoch a zároveň 
poukazuje na skutočnosť, že táto 
spolupráca je vo vzťahu k profilá-
cii vysokej školy veľmi podnetná a 

prospešná. Otvoreným prístupom 
k získavaniu nových poznatkov z 
podnikateľského i nepodnikateľ-
ského prostredia, máme ambíciu 
naplniť naše študijné programy bo-
hatým obsahom a byť stále v trende 
smerom k spokojnosti študenta i 
potrebám spoločnosti a trhu práce.

V spolupráci s Univerzitou Mate-
ja Bela v Banskej Bystrici a rea-
lizujete projekt aplikovaného vý-
skumu Tradičné ľudovoumelecké 
remeslá v kontexte kreatívneho 
priemyslu. Čo je jeho podstatou? 

Umelecké a tradičné remeslá sú 
cenným artefaktom, ktorý je po-
trebné chrániť a rozvíjať prostred-
níctvom posilňovania živnostníkov 
a mikropodnikov zaoberajúcich sa 
podnikateľskými aktivitami v da-
nom sektore. Cieľom projektu je 
kreácia priestoru pre vzdelávanie v 
skúmanej oblasti a vytváranie pla-
tformy pre priaznivé podnikateľské 

prostredie v sektore tradičných a 
ľudovoumeleckých remeslách. Vý-
stupmi projektu sú monografie, ve-
decké články, katalógy, usporiada-
nia pracovných stretnutí, expozícií 
a prezentácie modelov. Jedným z 
výstupov projektu bola netradičná 
módna prehliadka, ktorá poukazu-
je na spoločenskú zodpovednosť vo 
všetkých jej oblastiach a tvorí zák-
lad cieľov stratégie Európa 2020 a 
výrazne prispieva k plneniu cieľov 
zmluvy o Európskej únii, ktoré sa 
týkajú trvalo udržateľného rozvoja 
a vysoko konkurencieschopného 
sociálneho trhového hospodárstva. 
Uvedené atribúty demonštruje 
módna prehliadka v kontexte udr-
žateľného marketingového ma-
nažmentu v odievaní, racionálnej 
a ohľaduplnej móde, ktorá berie 
pri svojej produkcii do úvahy do-
pad na životné prostredie. Módny 
priemysel je druhým najväčším 
znečisťovateľom našej planéty. 
Máme teda možnosť výberu sprá-
vať sa ekologicky. Po celom svete sa 
koná podujatie Fashion Revolution 
Week, ktoré bojuje za transparent-
nosť v móde a podporuje filozofiu 
„slow fashion“. Hnutie má za cieľ 
motivovať bežných ľudí, aby kupo-
vali menej a kvalitného oblečenia a 
snažili sa ho využívať čo najdlhšie. 

Pomáha to životnému prostrediu a 
taktiež módnemu biznisu. 

Dokážeme však tieto myšlienky 
aplikovať aj na Slovensku, alebo 
dokonca v Prešove? 

Na Slovensku už poznáme talento-
vaných návrhárov, kreatívnych kraj-
čírov, dizajnérske módne značky, 
ktoré vyznávajú práve princípy „slow 
fashion“. Módna revolúcia volá po 
slušnosti v móde a je správne po-
chopená aj slovenskými dizajnérmi, 
ktorí nejdú po trendoch, ale majú 
svoj štýl a využívajú lokálnu módu s 
prvkami ľudovoumeleckých prvkov. 
Nakupovať alebo tvoriť módu zna-
mená uvedomiť si jej obsah, cenu a 
možnosti ju nosiť, vlastniť a vyjad-
riť sa niečím, čo má dizajn, príbeh, 
kvalitu a trvácnosť. Pôvodné modely 
sú staré 15-20 rokov a prešli redizaj-
nom. Z toho môžeme usúdiť, že ma-
teriály, z ktorých boli pôvodné odevy 
zhotovené boli kvalitné a ich strih 
bol nadčasový. Redizajn modelov 
bol realizovaný maľbou, tradičnými 
výšivkami, technikami háčkovania, 
tkania, vkladania výšiviek, dopĺňa-
ním strieborných aplikácií - gombí-
kov, spon a využila sa technika ma-
šličkovania – starodávna technika 
zdobenia krojov a čepcov i čepčekov 
a zaujímavou kolekciou je redi-
zajn kožených odevov v kombinácii  
s textilom, vlnou, či kožušinou.

Ambíciou školy je prepájať teóriu s praxou a tak napĺňať víziu 
vzdelávať študentov, aby boli na trhu práce uplatniteľní a eko-
nomicky prosperujúci. O týchto zámeroch i konkrétnom projekte 
hovoríme s prorektorkou VŠ MP ISM Slovakia pre vzdelávanie, 
doc. Ing. Evou Hvizdovou, PhD., MBA.





/1900032/ Ak cestujete do zahraničia na 
dovolenku či služobne a máte problém 
dorozumieť sa, je tu pre vás rýchlokurz 
angličtiny (základy gramatiky, frázy, kon-
verzačné témy). Termíny podľa vašich po-
trieb. Info: 0915 577 595

/1900043/ Rodina žijúca v UK hľadá opat-
rovateľku k dvom deťom 14 a 8 r. na dobu 
1 rok. Na veku nezáleží a anglický jazyk nie 
je podmienkou. Kladný vzťah k deťom pod-
mienkou. Pracovná doba 25 h týždenne. 
Plat 350 libier mesačne. Ubytovanie, stra-
va, wifi a sim karta. Nástup koncom febru-
ára 2019. Kontakt: alex.fab@hotmail.com

/1900045/ Firma prijme najlepšie dôchod-
kyňu či študentku (nie je podmienkou) na 
upratovanie kancelárskych priestorov na 
cca 2 x 4 alebo 4 x 2 hodiny do týždňa. 
Kontakt: 0907 333 699

/1900009/ Výkup parožia. Kontakt: 0904 
834 937

/1900040/ Kúpim gramofónové platne. 
Kontakt: 0911 565 876

/1900037/ Predám novostavbu - Ľubotice. 
Kontakt: 0944 214 314

/1900038/ Výkup pozemkov - orná pôda 
(aj spoluvlastnícke podiely) v Prešovskom 
okrese. T. č. 0905 339 388

Helena Zuščáková, 76 r., 11. h, 
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Mária Mattová, 90 r., 12. h, 
Dom smútku Nižná Šebastová

Mikuláš Gaál, 74 r., 13. h, 
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

František Semančík, 85 r., 14. h, 
Dom smútku hlavný cintorín Prešov
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PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 
2, vchod z Weberovej ulice, t. č. 0917 946 402, 
PO - PIA: od 8.00 h
Kancelárske potreby (vedľa novinového 
stánku), Evanjelické kolégium, Hlavná 137, 
PO - PIA: 8. h - 16.30 hNONSTOP LINKA 0918 698 213

VEČERNÉ PREKVAPENIE 
OD DONÁŠKOVEJ SLUŽBY

Správne znenie tajničky z  čísla 7053: „Dali 
sme sa ukolísať vašimi hlúpymi porekadla-
mi, však vy ste nám stále tvrdili, že múdrejší 
ustúpi!“ Dnešnými výhercami prekvapenia od 
donáškovej služby Pizza Na rohu sú: Slavka 
Fortunová, Važecká 8, Prešov, Pavol Ščavnický, 
Komenského 24, Prešov a  Irena Petruščáková, 
Južná 1, Prešov. „Prekvapenie“ od donáško-
vej služby Pizza Na rohu si výhercovia môžu 
prevziať osobne od dnes do štvrtka budúce-
ho týždňa priamo v pizzérii. Ak tak neurobia, 
výhra im prepadne. Pri prevzatí je potrebné 
preukázať sa dokladom totožnosti.

PIZZA NA ROHU

 

  O Z N A M  
 
 

 
 

Od 18. do 22. februára 2019, v čase jarných prázdnin, 
z dôvodu chrípkových ochorení a výrazne zvýšenej práceneschopnosti vodičov, 

 

premáva MHD v Prešove takto: 
 

Nosné trolejbusové linky 1, 4, 8, 38 premávajú podľa 
cestovného poriadku pre školský pracovný deň. 

 

Ostatné linky premávajú podľa cestovného poriadku 
pre prázdninový pracovný deň. 

 
 
        Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 



Sv. Faustín a Jovita, mučeníci 
Sv. Kaludius la Colombiére, kňaz

ŽENY V BEHU: Originálna 
verzia, Česká republika, 2018, 
komédia, 93 min., o 18.40 h

05:25 Panelák XIV (6) 06:10 Súdna sieň 
08:00 Kutyil s.r.o. (16) 09:00 Simpsonovci VI 
(3, 4) 10:15 Macgyver I (9) 11:35 Nové bý-
vanie 12:55 Na chalupe 13:55 Panelák XIV 
(7) 15:00 Simpsonovci VI (5, 7) 16:00 Najlep-
šie svetové videá V (30) 17:00 Profesionáli 
II (10) 18:00 Súdna sieň 19:55 Žrebovanie 
20:10 Cesta do krajiny Oz 23:00 Kuriér (2) 
00:00 Walking Dead VIII (3, 4) 01:50 Čierne 
vlajky III (9, 10/10) 03:35 Kutyil s.r.o. (16) 
04:15 Na chalupe 04:55 Panelák XIV (7)

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 Milana 
Nováka 21:00 Správy 21:25 TIPOS 21:30 
Správy 22:00 Žurnál 22:30 Šport+ 23:00 
Správy 23:30 Showbiz 00:00 Správy 00:30 
Žurnál 00:59 Záver vysielania

05:10 Panelák 05:55 Tipos info 06:00 
Profesionáli II 06:40 MacGyver (34) 08:00 
Panelák 09:25 JAG IV (15) 10:45 Neuveriteľ-
né! Záhady Crissa Angela IV (15/15) 11:05 
Neuveriteľné! Záhady Crissa Angela I 11:55 
MacGyver (35) 13:00 Komisár Rex XVI (10) 
14:00 JAG IV (16) 15:00 Dr. House VII (14) 
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V (3, 4) 18:00 
Kosti V (21, 22/22) 20:10 Dr. House VII (15) 
21:00 Hawaii 5.0 VIII (17, 18) 22:55 Žre-
bovanie 23:05 Vraždiace páry X (7) 00:05 
Vražedný status (7) 01:10 Policajti v akcii 
02:10 Policajti v akcii 02:55 Komisár Rex 
XVI (10) 03:40 Vraždiace páry X (7) 04:20 
Vražedný status (7)

05:00 Kolotoč 05:55 Snídaně s Novou 08:30 
Babicovy dobroty 08:45 Ulice (3612) 09:35 
Ulice (3613) 10:20 Ordinace v růžové za-
hradě II (872) 11:25 Riskuj! 12:00 Polední 
Televizní noviny 12:25 Babicovy dobroty 
12:40 Tescoma s chutí 12:45 Výměna man-
želek X 13:50 Ulice (1593, 1594) 14:40 Ordi-
nace v růžové zahradě II (599) 15:45 Ordina-
ce v růžové zahradě II (600) 16:57 Odpolední 
Počasí 17:00 Odpolední Televizní noviny 
17:25 Tescoma s chutí 17:30 Babicovy dob-
roty 17:45 Ulice (3614) 18:35 Ulice (3615) 
19:30 Televizní noviny 20:20 Soukromé 
pasti 21:20 Soukromé pasti 22:30 Ordinace 
v růžové zahradě II (872) 23:35 Ulice (1593, 
1594) 00:20 Ordinace v růžové zahradě II 
(599) 01:25 Ordinace v růžové zahradě II 
(600) 02:30 Televizní noviny 03:20 Snídaně 
s Novou 04:05 Riskuj! 04:55 DO-RE-MI

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 
Gábor Vlkolinský 21:50 Sláva 23:30 One 
Day Jazz Festival 00:40 Správy RTVS 01:30 
Správy RTVS z regiónov 01:45 Národnostné 
správy 01:50 Správy - Hírek

06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 
Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 
Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII 
(11, 12/24) 15:00 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 Prvé televízne no-
viny 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
Televízne noviny 20:05 Počasie 20:20 
Športové noviny 20:30 Harry Potter a Dary 
smrti 2 23:05 Päste zo železa 2 00:50 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIII (11, 12/24) 
02:20 Zámena manželiek 03:20 Susedské 
prípady 04:05 Rodinné prípady

06:00 Indická nevesta (441, 442) 06:55 
Láska na druhý pokus (34) 08:10 Pestúnka 
Fran 09:40 Šťastie mojich detí (7, 8) 11:50 
Indická nevesta (443, 444) 13:10 Zločiny 
na mori I (5/26) 14:15 Búrlivé víno 16:30 
Dr. House III (18, 19/24) 18:20 Prípady 
pre Lauru I (9, 10/22) 20:15 Sladká výzva 
20:30 Jedz, modli sa a miluj 23:15 Sher-
lock a Watsonová III (11, 12/24) 01:10 Dr. 
House III (19/24) 01:50 Adela show 02:25 
Smotánka 03:55 Búrlivé víno

05:40 Aj múdry schybí 06:25 Je to možné?! 
07:10 V mene zákona 08:30 Športové novi-
ny 08:40 Tom a Jerry 08:50 Kredenc 11:35 
Parťáci I (10/10) 11:55 Parťáci II (1/10) 
12:40 Dva a pol chlapa X 13:10 Dva a pol 
chlapa XI 13:35 Priatelia X 14:40 Teória veľ-
kého tresku VIII 16:25 Priatelia X 17:25 Dva 
a pol chlapa XI 18:20 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad I (11, 12/23) 20:15 Cobra 22:00 
Piraňa 3D 23:50 Hrdinovia: Záchrana Zeme 
01:50 To najlepšie zo Show Bennyho Hilla 
03:10 Dva a pol chlapa XI 03:50 Športové 
noviny 04:00 Mesto tieňov (2)

05:40 Krimi 06:15 Ranné noviny 08:30 Su-
permama 10:00 Súdna sieň 11:00 Súdna 
sieň 12:00 Noviny o 12:00 12:30 Top star 
12:50 Reštart 14:20 IQ taxi 15:00 9-1-1 (8) 
16:00 Policajti v akcii 17:00 Noviny o 17:00 
17:25 Policajti v akcii 18:25 Po škole 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 
Najlepšie počasie 20:35 Kuriér 3 22:45 Drs-
ná jazda 00:55 Nadýchni sa 03:10 Noviny TV 
JOJ 03:45 Súdna sieň 04:35 Policajti v akcii

05:20 Duel 05:45 Správy RTVS 06:35 Góly 
- body - sekundy 06:50 Počasie 07:00 Folklo-
rika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Japon-
ská mozaika IX (2/6) 08:45 Svetové dedič-
stvo UNESCO na Slovensku 09:05 Doktor z 
hôr - Nové osudy VIII (14/16) 09:50 Sudkyňa 
Amy (30) 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Hol-
mesa III (1/6) 15:15 Jazdi hlavou 15:30 Slo-
vensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Japonská mozaika IX (3/6) 16:45 Kultúrne 
dedičstvo: Dóm sv. Alžbety v Košiciach 16:55 
Doktor z hôr - Nové osudy VIII (15/16) 17:45 
Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - se-
kundy 20:20 Počasie 20:30 Čo ja viem 22:00 
Cestou necestou 22:35 ...a spravodlivosť pre 
všetkých 00:30 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa III (1/6) 01:20 ...a spravodlivosť 
pre všetkých 03:15 Dámsky klub 04:45 Ta-
jomstvo mojej kuchyne

06:00 Záhady mozgu 06:30 Príbehy z Fenik-
lovej ulice 06:40 Príbehy z Feniklovej ulice 
06:45 Bob a Bobek na cestách 06:50 Bob 
a Bobek na cestách 07:00 Kniha džunglí II 
07:10 Lassie - Nové dobrodružstvá 07:35 
Kniha džunglí - Safari 07:45 Zázračný mi-
niateliér 07:50 Trpaslíci 08:00 Živá pano-
ráma 08:30 Správy RTVS z regiónov 08:45 
Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 
09:00 Žena na konci sveta VII 09:30 Róm-
sky magazín 10:00 Počítač 11:15 Chvíľa 
pre pesničku 11:30 Obedníček 11:35 Inui 
11:45 Trpaslíci 11:55 Živá panoráma 12:15 
Život zvierat 13:00 Klimatickí skeptici 14:05 
Futbal - Highlighty Európskej ligy 15:00 Tvá-
rou v tvár 15:50 Národnostné správy 16:00 
Televíkend 16:30 Stvorení pre šport 17:00 
Správy RTVS z regiónov 17:15 Správy - Hírek 
17:40 Zjazdové lyžovanie - MS 2019 19:05 
Večerníček 19:10 Inui 19:20 Prasiatko Pep-
pa II 19:25 Trpaslíci 19:30 Kniha džunglí 
II 19:35 Zázračný miniateliér 19:50 Správy 

KATOLÍCKY KALENDÁR

JEDNOTKA

DVOJKA

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

WAU

JOJ

DAJTO

Baran 21.3. - 20.4. 
Cez víkend sa plne venujte 

svojmu partnerovi. Zaveďte ho do 
spoločnosti, kde sa dobre cíti a neza-
budnite ani na malú pozornosť.

Býk 21.4. - 21.5. 
Sebavedomými rečami dnes 

veľa nezískakate. Vaše osobité prí-
stupy znáša okolie s otázkou na ja-
zyku. Zbavte sa naivity a nemyslite 
si, že je to obdiv. Snažte sa trochu 
prispôsobiť.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Nie všetko, na čo vynaložíte ná-

mahu, bude stáť za to. Doteraz ste sa 
trápili vy, dnes necháte iných. Roz-
hýbte sa v citovej oblasti. Alebo vás 
ovládla úplná spokojnosť?

Rak 22.6. - 22.7. 
Dostanete nepriaznivú správu, 

ale využijete ju v svoj prospech. Daj-
te si záležať na tom, čo si oblečiete. 
Máte možnosť overiť výrok, že šaty 
robia človeka.

Lev 23.7. - 23.8. 
Nesnažte sa tváriť serióznejšie, 

ako ste. Neodmietajte ponuky na 
zábavu, môžete pritom získať veľa 
zaujímavých informácií. Zároveň sa 
zbavíte nudy v súkromí.

Panna 24.8. - 23.9. 
Vo vašom citovom živote to 

začína byť veľmi komplikované. To 
spôsobuje vašu nervozitu a nesústre-
denosť. Zaoberajte sa takými vecami, 
ktoré vám pomôžu nájsť stratenú 
rovnováhu.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Potrebujete sa uvoľniť a poriad-

ne si odpočinúť. Hlučná spoločnosť 
by nebola práve najvhodnejším rie-
šením. Ak môžete, vyberte sa do prí-
rody v spoločnosti duševne blízkych 
priateľov.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Mali by ste dokončiť súkromné 

veci, na ktoré ste v posledných dňoch 
nemali dosť času. Vnútorný nepokoj 
a mnohé nejasnosti by však nemali 
brániť priateľskému stretnutiu.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Urobte si bilanciu vo finančných 

záležitostiach! Mala by byť lepšia 
ako vlani. Črtajú sa pozitívne zmeny 
v súkromnom živote. Môžete očaká-
vať príjemné zážitky.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Pred vami je obdobie vhod-

né na spoločenské vyžitie. Nejaké 
stretnutia utužia rodinné vzťahy. 
Sklamaní a opustení môžu nájsť 
spriaznenú dušu.

 Vodnár 21.1. - 19.2. 
Budete mať ideálny čas na krát-

ke výlety. Dobre urobíte, ak si doho-
voríte stretnutie s osobou, s ktorou 
sa môžete otvorene porozprávať  
o osobných veciach. Potrebujete sa 
raz za čas vyžalovať.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Nepodceňujte úlohu partnera 

vo vašom živote. Venujte mu toľko 
času, koľko sa len dá, aj keď by ste 
boli možno radšej osamote. Vráti sa 
vám to vtedy, keď to budete potrebo-
vať zas vy.

PREŠOV
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Ľubomír
Bizub

Emil
Blicha

Jozef
Kičura

Igor  
Kočiško

Viktor 
Zamborský

František
Oľha

Patrik 
Tomič

Jozef
Višňovský

Hokej muži  
1.liga play out: 

Prešov 
-

Trnava

Prešov (1) 
-

Piešťany (6)

Prešov (11) 
-

Slavia Praha (5)

Prešov 
-

Svidník

Prešov (10) 
-

Florko Košice (5)

Hádzaná muži  
extraliga:

Hádzaná ženy  
MOL liga:

Volejbal muži  
semifinále SP: 

Florbal muži extraliga:

TIPOVACIA LIGA

Miroslav
Benko

 4:2 3:3 3:5 3:4 1:4 4:2 2:4 3:2 2:3

 35:23 38:24 36:24 34:23 36:18 38:19 35:22 34:27 40:25

 22:27 22:28 23:27 23:27 23:27 26:25 24:26 23:27 21:25

 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 2:3 3:1 2:3 3:1

 3:7 4:4 4:6 3:4 3:6 2:5 2:5 4:5 4:6

Koho rodokmeň by bolo treba preveriť?
(jm) – A  je tu trinástka. Dvanáste 
kolo, ako sme písali, bolo aj ne-
bolo tuctové – pre koho ako. No 
teraz prichádza číslo, ktoré máta 
mnohých a  to nielen športovcov. 
Napríklad, vo svete Formuly 1 sa 
jej odjakživa vyhýbajú slávne esá 
aj „obyčajní“ jazdci. Poďme teraz 
k jednotlivým prognózam. Pri muž-
skom hokeji sa nám objavila jedi-
ná remíza, ktorú ponúkol Ľubomír 
Bizub. Pri mužskej hádzanej nikto 
nešiel pod 30 gólov v  sieti hostí, 
Viktor Zamborský dokonca očakáva 
štyridsiatku. Na druhej strane naj-
pevnejšiu prešovskú obranu pred-
pokladá Igor Kočiško. Papierovo 

ťažšiu úlohu majú pred sebou „že-
ničky“ z ŠŠK, aj keď - drvivá väčšina 
z  nich sú študentky. Iba František 
Oľha, ktorý im fandí v hľadisku haly 
na Baštovej ulici skoro každý zápas, 
ponúkol optimistický tip - no záro-
veň aj ťažko realizovateľný. No ris-
kovať musí, keď sa chce „vyhrabať“ 
z dna tabuľky jednotlivcov. Inak, po 
vzore z minulého týždňa, tu máme 
znova viac rovnakých tipov na ten 
istý súboj medzi sedmičkami – ten-
toraz dokonca štyri a  to v  podaní 
štvorlístka – Emil Blicha, Jozef Ki-
čura, Igor Kočiško, Jozef Višňovský. 
A nechýbalo veľa, aby boli piati. Pre 
precvičenie bystrosti a  pozornosti 

meno neuvádzame, no z  prehľadu 
výsledkov je všetko jasné. Pri vo-
lejbale (hrá sa v Humennom) dvaja 
akoby fandili „Rusnakom“, možno 
by bolo potrebné preveriť ich rodo-
kmeň. Na záver florbal a deväť tipov 
na prehru Prešovčanov, čo je trocha 
prekvapujúce, no je to tak. Nesmúť-
te, už o  niekoľko hodín budeme 
hodnotiť 13. kolo, sami sme zvedaví, 
koho si podáme... Pekný víkend. 
Poradie po 12. kole: Patrik Tomič 
71, Ľubomír Bizub 69, Jozef Viš-
ňovský 67, Jozef Kičura 59, Viktor 
Zamborský 54, Miroslav Benko 53, 
Igor Kočiško 47, Emil Blicha 45, 
František Oľha 34. 

Pravidlá bodovania (všetky zá-
pasy v  riadnom hracom čase): 
Hokej: presný uhádnutý výsledok 
– 7 bodov, uhádnutie remízy – 4 
body, uhádnutie víťaza zápasu – 
1 bod. Hádzaná: presný uhádnutý 
výsledok – 20 bodov, uhádnutie 
remízy – 10 bodov, uhádnutie roz-
dielu gólov pri správnom tipe na 
víťaza – 5 bodov, uhádnutie víťaza 
zápasu – 1 bod. Volejbal: presný 
uhádnutý výsledok – 3 body, uhád-
nutie víťaza zápasu – 1 bod. Flor-
bal: presný uhádnutý výsledok – 7 
bodov, uhádnutie remízy – 4 body, 
uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod.

VEČERNÍKA 2018/2019

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.
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(vz) – Hádzanári Tatrana Prešov si v úvodnom tohtoročnom do-
mácom stretnutí v 15. kole SEHA Gazprom ligy pripísali plný 
bodový zisk, keď o sedem gólov zdolali bosniansky tím Izvidač 
Ljubuški. Bodovo sa dotiahli na štvrtý celok Meškov Brest, no 
ten má zápas k dobru. 

Pred úvodným hvizdom s Izvi-
dačom Ljubuški si brankár Igor 
Čupryna prevzal z rúk manažérky 
cestovného partnera klubu Ale-
xandry Malej Cenu pre najlepšie-
ho hráča klubu za december. Roz-
hodli o nej fanúšikovia v hlaso-
vaní na sociálnych sieťach klubu. 
Čupryna ocenením vyšperkoval 
svoje decembrové výkony, za kto-
ré získal aj nomináciu do zostavy 
BEST7 nadnárodnej SEHA Gaz-
prom league a v hlasovaní fanúši-
kov sa stal aj najužitočnejším hrá-
čom (MVP) tejto súťaže. Brankár  
s ukrajinskými koreňmi excelo-
val v decembrovom zápase SEHA 
ligy proti Steaue Bukurešť, kde 
predviedol 19 úspešných zákro-
kov. Ďalších 13 pridal pri tesnej 
prehre na pôde obhajcu titulu 
Vardaru Skopje. „Vedel som, 
samozrejme, dopredu, že som 
toto ocenenie získal. Aj tak to 
bola pre mňa krásna chvíľa. Sú 
to pre mňa dôležité veci, ktoré 

hrejú dušu. Je to výborné. Som 
rád, že som dopomohol tímu v 
decembri k dobrým výsledkom 
a verím, že rovnako pomôžem 
aj v ďalších stretnutiach počas 
tejto sezóny,“ povedal úspešný 
brankár.

Duel s posledným celkom súťa-
že, ktorý len nedávno získal prvé 
body za víťazstvo, bol vyrovna-
ný do 16. minúty, keď na ukazo-
vateli skóre svietilo 6:6. Tatran 
v rade dal štyri góly a do šatní 
odchádzal so šesťgólovým roz-
dielom 14:8. Hostia celý druhý 
polčas iba doťahovali náskok 
Tatrana, ktorý jasne kontroloval 
dianie na ihrisku. Veľký potlesk 
sa ušiel nielen brankárovi Má-
riovi Cvitkovičovi, ktorý ukázal 
15 úspešných zákrokov, ale aj 
Dominikovi Krokovi (na sním-
ke). Ten sa prezentoval pri trháku 
krásnym gólom z otočky, ktorý sa  
v plážovej hádzanej počíta za dva. 

Po stretnutí nám povedal: „Bol 
to ťažký zápas, boli sme lepší  
v obrane. Vychádzali nám rých-
le kontry a myslím, si že bol 
celkom slušný a korektný duel. 
Ljubuški hrali dobre, discipli-
novane a veľa nefaulovali.“

Mário Cvitkovič: „Dnešné víťaz-
stvo sme si zaslúžili, ale Lju-
buški potvrdili, že nie sú zlý 
tím. Niektorí z ich mladých 
hráčov sú talentovaní a som 
presvedčený, že budú úspeš-
ní. My sme ale potvrdili úlohu 
favoritov a ukázali viac skúse-
nosti. Ljubuški dnes ale ukáza-
li, že by si zaslúžili byť na vyššej 
pozícii aká im aktuálne patrí.“

Slavko Goluža, tréner Tatrana: 
„Vyhrali sme, ale náš dnešný 
výkon mal ďaleko od dobrého. 
Máme za sebou pár ťažkých 

tréningov a nohy hráčov boli 
ťažké, ale musíme si v takýchto 
dueloch počínať lepšie. Niek-
torí hráči musia odovzdať viac  
a zlepšiť svoj výkon.“

Prešov: Cvitkovič, Čupryna – 
Rábek 3/2, Djerič 3, Hrstka 6/2, 
Lapajne 4, D. Krok 4, Ľ. Šárpata-
ky 1, Kríž 1, L. Urban 2, Kosteski 
2, Butorac 1, Carapkin, Gatine 
2. Pred 535 divákmi rozhodova-
li: Nikolov a Gj. Načevski (obaja 
Maced). Pokutové hody: 6/4 - 3/2, 
vylúčení: 1:2.

Už zajtra čaká hádzanárov Tatra-
na Prešov v domácom prostredí 
ďalší zápas najvyššej slovenskej 
súťaže. O 18. h nastúpia proti cel-
ku z Piešťan. 

Foto: V. Zamborský

Tatran Prešov - HRK Izvidač Ljubuški 29:22 (14:8)
Krokov skóroval z otočky 

Bronz zo Zornu Cupu
(ik) - Starší žiaci Tatrana sa za-
čiatkom februára predstavili na 
turnaji Zorno Cup 2019 v Stupa-
ve. Tatran počas turnaja prehral 
jediný zápas a domov si odnie-
sol  bronzové medaily. Starší 
žiaci v kategórii U15 odohrali na 
medzinárodnom turnaji v  kon-
kurencii 16 tímov šesť zápasov. 
Premožiteľa našlo iba v  boji 
o postup do finále s rovesníkmi 
z  družstva Lovci Lovosice po 
prehre 14:17 (9:9), kedy chlap-
ci nepremenili počas zápasu až 
deväť náskokov a  nezvládli zá-
ver zápasu. V  súboji o  bronz si 
ale suverénne poradili s maďar-
ským Plér Budapešť 20:11 (9:7).

„Chlapci v  ostatných zápa-
soch ukázali bojovnosť, tímo-
vého ducha a rýchly prechod 
do útoku. Svojím výkonom si 
získali obdiv súperov a zaslú-
žia si pochvalu za predvedenú 
hru,“ hodnotil tréner tímu Edu-
ard Schwarzbacher. 

Výsledky zápasov starších do-
rastencov na turnaji Zorno Cup 
2019:

HC Dukla Praha (ČR) - Tatran 
Prešov 8: 19 (3: 9), Tatran - SK 
Kuřim (ČR) 21: 14 (11:11)

HKM Šaľa (SR) - Tatran Prešov 
7:21 (3:10), štvrťfinále: Tat-
ran Prešov - SKP Frýdek-Místek 
(ČR) 14:8 (5:3), semifinále Tat-
ran Prešov - Lovci Lovosice (ČR) 
14:17 (9:9), o 3. miesto Plér Bu-
dapešť (Maď.) - Tatran Prešov 
11:20 (7:9). 

Zostava a góly Prešova na tur-
naji: Furman, Grešák – Kleban 
15, Buranovský 18, Karvaš 10, 
Polanský 17, Fenár 35, Varga 6, 
Turek2, R.Sumilas 2, Kostura 2, 
Pollák 1, S. Verčimák 1, Pačuta, 
Terpák. 

Víťazstvo na  turnaji získalo 
v  kategórii starších žiakov na-
pokon družstvo  Éles Veszprém 
(Maď.), ktoré vo finále zdolalo 
Lovosice vysoko 26:15.

Športové pozvánky
FUTBAL - Halová sezóna ObFZ 
Prešov, prípravka U11, A skupi-
na v nedeľu 8.30 h do 13. h za 
účasti FAMT Prešov, Fintice, 
Chmeľov, Nemcovce, Brezovica, 
mladší žiaci, A skupina v nede-
ľu od 13.h do 17.30 h za účasti 
Brezovica, Lemešany, Medzany, 
Záhradné, Fintice, mladší žiaci, 
B skupina pondelok 8.30 h do 
13. h za účasti Dulova Ves, Tul-
čík, Trnkov, Záborské, Chmeľov, 
starší žiaci, A skupina pondelok 
od 13. do 19. h za účasti FAMT 
Prešov, Medzany, Chminianska 

Nová Ves, Fintice, Drienov, Veľ-
ký Šariš. Hrá sa v telocvični ZŠ 
na Sibírskej ul.

HÁDZANÁ -MOL liga ženy, 16. 
kolo v sobotu o18. h ŠŠK Prešov 
- Slavia Praha v hale na Bašto-
vej ulici v Prešove. 

FLORBAL - Extraliga muži, 19. 
kolo v  sobotu o 18. h FBC Mi-
kuláš Prešov - FK Florko Košice.

Hokej v telocvični ZŠ na Sibír-
skej ulici. 
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NÁVRATY

Florbalistky FBC Mikuláš Pre-
šov prehrali uplynulú nedeľu 
na domácej palubovke v  18. 
kole extraligy s  druhým cel-
kom ŠK 98 Pruské 4:17 (0:5, 
2:9, 2:3). Pred bránkou Pre-
šova bolo často poriadne 
horúco (1, 3). V  akcii Diana 
Hovančáková (2). Rady tréne-
ra Jána Komínka Ivici Seman-
číkovej pomohli (4) a  strelila 
dva góly. Jedna z jej akcii (5). 
Aj takýto môže byť florbal (6). 
Dvakrát sieť Pruského rozvl-
nila aj kapitánka Soňa Maj-
chreová (7). 
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Správa a údržba nebytových priestorov, bytov, parkovísk a ďalších nehnuteľností patriacich do majetku mesta Prešov

Aj pre vás je rok 2019 rokom nových výziev? Plánujete si zriadiť kanceláriu, novú prevádzku, reštauráciu či kaviarničku? 
Sme tu pre vás, aby ste si vybrali z ponuky voľných priestorov či už v centre mesta, ale v iných častiach mesta.

PREŠOV REAL S.R.O. 

HĽADÁTE  
ATRAKTÍVNE 

MIESTO? 

Z VODÁRENSKEJ  
VEŽE

JE JEDINEČNÝ 
VÝHĽAD

K dominantám mesta určite patrí Vodárenská veža.  
S priateľmi si môžete posedieť v príjemnom prostredí 
s nádherným pohľadom na panorámu mesta. Tento 
zaujímavý priestor sa výborne hodí na usporiadanie 
rodinných osláv, firemných či iných spoločenských 
akcií s kapacitou do 60 hostí, promócie či kary.

NÁŠ TIP 

Bližšie informácie t. č.: 0905 734 804 WWW.PRESOVREAL.SK
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
MESTA PREŠOV
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