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Editoriál
Vážení čitatelia
Prešovského magazínu,
začiatok nového školského roka sa dá charakterizovať ako čas premien. Leto a prázdniny sú neodvratne za nami. Pevne verím, že ste si všetci dobre
oddýchli a do nového školského roka načerpali dostatok síl. Vzdelanie v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe
má význam nielen pre mladých, ale pre všetkých ľudí. Svet okolo
nás očakáva ľudí, ktorí dokážu byť samostatní, rýchlo sa prispôsobiť,
zorientovať sa, použiť vedomosti a získavať nové informácie. K tomu
je nevyhnutné kvalitné vzdelanie, vedieť využívať informačno – komunikačné technológie a ovládať cudzie jazyky.
V meste Prešov je široká škála školských zariadení. Samotné
mesto je zriaďovateľom 20 materských škôl a 12 základných škôl.
Tieto školské zariadenia poskytujú solídne základy vzdelania, ale
zároveň aj nespočetné množstvo mimoškolských aktivít, kde deti
môžu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Spomeniem niektoré
súťaže a podujatia, ktoré organizuje mesto Prešov v spolupráci so
školskými zariadeniami – Deň učiteľov – Rezortný deň pracovníkov
školstva a vedy, Deň mlieka, Svetový deň výživy, Detská športová
olympiáda, Mám básničku na jazýčku, Hviezdy Prešova, Kľúčik do
divadla, Moyzesov slávik, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Detské tanečné kreácie, Kriedová rozprávka, Dopraváčik,
Olympiáda v plávaní detí materských škôl, Prešovská detská univerzita, Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Fantázie
z plodov jesene, Mestská škôlkarská šarkaniáda, Talenty, projekt
CEPT na podporu popularizácie techniky v spolupráci s Prešovskou
univerzitou. Ku vzdelaniu neodmysliteľne patria aj športové aktivity,
ktorých cieľom je zapojiť širokú verejnosť, ale hlavne deti a mládež
a podporiť rozvoj talentovanej mládeže. K významným športovým
podujatiam patria – Večerný beh Prešovom, Mestská olympiáda zá
kladných škôl, Plavecká štafeta mesta Prešov, Cyklistické preteky
Prešov, Medzinárodný vianočný volejbalový turnaj, Futsalový turnaj,
Lyžiarske preteky, Junior hokejbalová liga, Lear run, World Challenge Day, Narcisový beh, Nájdi svoj šport, Mestská školská inline liga,
Svet očami slovenských turistov, Tour de Prešov, Východniarska
100vka, Slovenský pohár silných mužov, Športové nedele s Active
life na Delni, Mikulášsky beh, Silvestrovský beh a množstvo ďalších.
Pri takomto množstve podujatí, je na mieste sa poďakovať organizátorom, spoluorganizátorom, finančným podporovateľom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom usilujú o zdarný priebeh akcií.
Pevne verím, že z tak bohatej ponuky si každý vyberie to, čo má
rád a svojou účasťou, či už aktívnou alebo pasívnou, podporí podujatia s niekoľkoročnou históriou.
Prajem Vám úspešný školský rok 2018/2019.
Ing. Renáta FEDORČÍKOVÁ
predsedníčka Komisie školstva a telesnej kultúry
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Mesto v pohybe
Na občianske slávnosti je potrebné sa prihlásiť

Občianske slávnosti uvítaní detí do života a životných jubileí organizuje mesto
Prešov už viac ako 60 rokov a považuje ich za prejav pozornosti a úcty voči
svojim občanom. Spôsob organizácie týchto slávností sa však zmení – je
potrebné sa prihlásiť.
Doteraz mesto pozývalo občanov na tieto slávnosti z vlastnej iniciatívy na základe vlastnej centrálnej evidencie.
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
už mesto Prešov nemá zákonné právo využívať tento spôsob pozývania občanov na slávnosti.
Mesto Prešov však chce i napriek tejto skutočnosti naďalej stáť pri významných životných udalostiach svojich občanov, a preto mení organizáciu slávností uvítania detí do
života a životných jubileí nasledovne:
Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Prešove, v daný kalendárny rok dovŕši okrúhlych
70, 80, 90, 100, 101 a viac rokov a bude sa chcieť pri tejto príležitosti dostaviť na slávnostný obrad do obradnej siene mestského úradu, bude sa musieť prihlásiť.
Ak rodičia novonarodeného dieťatka budú chcieť, aby ich dieťatko bolo slávnostne
uvedené do života, budú musieť tento záujem oznámiť. Nie je pritom podstatné, kde sa
dieťatko narodilo, dôležité je, aby aspoň jeden z rodičov mal trvalý pobyt na území mesta
Prešov.
Prihlásiť sa na slávnosti môžete osobne, telefonicky alebo e-mailom na Oddelení kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove, Jarková 26, 3. poschodie, č. dv. 405 u Mgr.
Márie Andraščíkovej – tel. 051/3100 547, e-mail: maria.andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti.
Termíny konania slávností do konca roka 2018 sú nasledovné:
slávnosť uvítania dieťatka do života:		
slávnosť životných jubileí:
07. 09. 2018					
28. 09. 2018
12. 10. 2018					
26. 10. 2018
16. 11. 2018					
30. 11. 2018
07. 12. 2018					
14. 12. 2018
Dôležitou podmienkou účasti na slávnostiach je okrem prihlásenia aj doručenie písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý nájdete na stránke www.presov.sk (Ako vybaviť – Kultúra, školstvo a šport – Uvítanie detí do života a životné jubileá),
prípadne na klientskom centre Mestského úradu v Prešove, Jarková 26, prízemie.
Tešíme sa na vás i na váš záujem o účasť na milých občianskych slávnostiach ako sú
uvítania nových malých občanov nášho mesta a oslavy životných jubileí.
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Pavol Peter Gojdič – ďalší patrón mesta Prešov
Arcibiskup – metropolita Ján Babjak 21. júla 2018 na archijerejskej liturgii
v Chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, vyhlásil biskupa mučeníka Pavla Petra
Gojdiča za patróna mesta Prešov.
Výrazná osobnosť P.P. Gojdiča sa prejavovala predovšetkým v jeho skutkoch dobroty,
viery a lásky. Biskupská služba Pavla Petra Gojdiča bola preniknutá otcovským postojom
voči kňazom a jeho aktivity poznačené láskou k blížnemu boli ďalekosiahle. Za jeho služby bolo posvätených 90 nových chrámov. V Prešove založil eparchiálny sirotinec pre
opustené dievčatá na Sládkovičovej ulici, podporil kúpu Ruského domu na Hlavnej ulici,
založil eparchiálne rusínske gymnázium, založil obchodnú inštitúciu Petra, ktorá ponúkala nielen bohoslužobné predmety, ale venovala sa aj vydavateľskej činnosti. Jeho láska
prekračovala všetky národnostné, politické i rasové hranice. V roku 1946 sa listom do
Vatikánu postavil proti deportácii Židov. Od roku 1949 bola komunistami proti osobe P.
P. Gojdiča spustená nová kampaň – ako nepriateľa ľudu a agenta Vatikánu.
Oficiálna likvidácia gréckokatolíckej cirkvi začala 28. apríla 1950 práve v Prešove. P.
P. Gojdič bol uväznený a tvrdo mučený. Nedal sa však zlomiť osobnostne, ani ako biskup.
Zomrel 17 .júla 1960 v Leopoldove, pochovaný bol v hrobe bez mena, len pod číslom,
ktoré mu bolo vo väzení pridelené: 681.
P. P. Gojdič bol 27. 9. 1990 súdne rehabilitovaný, v roku 2007 mu Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých pri pamätníku Jad va-Šem udelila čestný titul Spravodlivý medzi
národmi.
4. novembra 2001 bol Pavol Peter Gojdič pápežom Jánom Pavlom II. na Námestí sv.
Petra vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného.
(map)
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Mesto v pohybe
Nový cyklochodník povedie mlynským náhonom

Sieť prešovských cyklociest sa rozšíri. Nový úsek povedie trasou niekdajšieho
mlynského náhonu po Kúpeľnej ulici. Mesto Prešov na jeho výstavbu získalo
z eurofondov viac ako 76 000 eur.
„Fakt, že sme získali podporu na všetkých šesť projektov, ktorými rozširujeme sieť
prešovských cyklociest, svedčí nielen o našom veľkom záujme podporovať cyklistov
a cyklodopravu v meste, ale tiež o kvalite projektov, ktoré predkladáme,“ vyslovila
prešovská primátorka Andrea Turčanová v súvislosti so schválením nenávratného finančného príspevku na vybudovanie cyklochodníka na Kúpeľnej ulici.
Takmer polkilometrový úsek novej cyklocesty povedie
priestorom niekdajšieho mlynského náhonu. Začne pri
základnej škole na Kúpeľnej ulici a vyústi pri atletickom
štadióne Prešovskej univerzity. V rámci stavebných prác
sa okrem samotnej cyklocesty zrealizuje aj dopravné značenie a pribudne tiež doplnková cyklistická infraštruktúra
– lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle.
Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu
80 572,15 eur, pričom mesto z eurofondov získalo podporu
v objeme 76 543,54 eur. So samotnou realizáciou stavby
sa začne po ukončení procesov verejného obstarávania,
na jeseň tohto roka. Stavebné práce by mali byť následne
ukončené do šiestich mesiacov.
Nová cyklocesta bude nadväzovať na už existujúcu infraštruktúru cyklociest a stane
sa súčasťou spojnice medzi najväčšími prešovskými sídliskami. Zvýši tiež možností
bezpečného cestovania do školy či za pracovnými povinnosťami, ale tiež podiel
nemotorovej dopravy a umožní aj dochádzanie obyvateľom okolitých obcí do Prešova.
–––
Medzi podporenými projektmi je aj cyklocesta v úseku Mestská hala - Wilec hôrka,
ktorou mesto Prešov dokončí realizáciu svojich úsekov medzinárodnej cyklocesty Eurovelo, prechádzajúcej jeho územím. Tento projekt je v štádiu kontroly a s jeho realizáciou
sa tiež začne v tomto roku. 					
(mig)

Upravený vnútroblok potešil obyvateľov Požiarnickej ulice
Prešovčania, ktorí bývajú na Požiarnickej ulici, sa už môžu prejsť po novom
chodníku a zaparkovať na novovybudovaných parkovacích miestach. V tejto
lokalite ich pribudlo celkom štrnásť.
Pri bytových domoch medzi riekou Torysa a železničnou traťou bol nedostatok parkovacích miest, no vybudovaním nového chodníka sa tento stav podstatne zlepšil.
„Parkovacie miesta a nový chodník boli v tejto lokalite veľmi potrebné. Som
rada, že už môžu plnohodnotne slúžiť Prešovčanom, ktorí tu bývajú. Priestor je te-
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raz oveľa krajší a navyše, zachovala sa aj zeleň,
čo znamená, že riešenie je nielen efektívne, ale
šetrí aj životné prostredie,“ vysvetlila primátorka
Andrea Turčanová.
Nový chodník s dĺžkou takmer 50 metrov vedie od parkoviska pred bytovým domom č. 19 po
vnútroblokovú komunikáciu pri bytovom dome č.
21. Tým sa dosiahlo zokruhovanie vnútroblokových
komunikácií a časti ul. Požiarnickej medzi mostom a
železničným priecestím.
V rámci stavebných prác sa vybudovalo aj 14 parkovacích miest, z toho jedno parkovacie miesto je určené pre zdravotne ťažko postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích
miest sú 5,0 x 2,5 m, miesto pre ZŤP má rozmery 5,0 x 3,5 m. V samotnom projekte
bolo pôvodne navrhnutých 15 parkovacích miest, reálne sa však zrealizovalo iba 14, pretože pätnáste miesto by bolo na mieste existujúceho stromu. Namiesto neho sa zrealizoval chodník, ktorý funkčne prepojil parkovacie miesto pre zdravotne ťažko postihnutých
a existujúce bytové domy.
Stavbu realizovala firma Kaping s.r.o. a celkové náklady použité na vybudovanie boli
v objeme 27 609,84 eur.						
(len)

Upravené parkovisko zlepšilo parkovanie blízko centra mesta
Priestor medzi ulicami Štefánikova a Tarasa Ševčenka je krajší. Prešovčania
tam môžu využiť upravené parkovacie plochy.
„Úpravou plochy v blízkosti VšZP sme vytvorili priestor, kde môžu zaparkovať rezidenti, ale aj návštevníci VšZP. V širšom centre mesta je totiž každé parkovacie miesto vítané,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová v súvislosti s ďalšou odovzdanou
stavbou.
Tentoraz šlo o úpravu plochy medzi ulicami Štefánikova a Tarasa Ševčenka, kde pribudlo takmer 30 nových parkovacích miest.
Ide o ďalšie skvalitnenie parkovania
blízko centra. Celá plocha je spevnená
vegetačnými tvárnicami, pričom jednotlivé
parkovacie miesta sú vyznačené červenou betónovou dlažbou. Stavebné práce
zahŕňali aj uloženie obrubníkov, ale tiež
výsev trávy a trávnatú úpravu susedných
ostrovčekov.
Celkové náklady potrebné na vybudovanie parkoviska boli v objeme 41 763,22
eur. Stavbu realizovala firma Trixim, s.r.o.
(len)
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Mesto v pohybe
Na Sibírskej ulici pribudlo parkovisko aj zeleň

Prešovčania bývajúci na Sibírskej ulici už môžu parkovať pohodlnejšie na novom
parkovisku. V lokalite sa vysadilo aj 12 nových stromov.
Obyvatelia Sibírskej ulice teraz majú k dispozícii 65 nových parkovacích miest. Spolu s existujúcimi parkovacími miestami je ich celkovo
113. Súčasťou úpravy okolitej plochy však bolo
aj vysadenie 12 stromov, pričom ide o domáce
listnaté aj ihličnaté druhy. Parkovisko je rozdelené
na 2 časti a je vybudované z vegetačných tvárnic
so štrkovým zásypom s vyznačením parkovacích
miest zapustenými obrubníkmi. Spojovacia cesta
je asfaltová. Práce zahŕňali aj úpravu priľahlého terénu a doplnenie verejného osvetlenia.
Vybudoval sa aj krátky chodník na prepojenie navrhovaného parkoviska s parkovacími miestami pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Povrch chodníka je asfaltový
s bezbariérovým výškovým napojením na pôvodný neupravovaný chodník a prístupovú
komunikáciu.
Stavbu realizovala firma Trexim s.r.o. a celkové náklady použité na vybudovanie boli
v objeme 99 204,77 eur.						
(len)

Vnútroblok na Karpatskej ulici je krajší
Obyvatelia Karpatskej ulice sa tešia z krajšieho vnútrobloku. Vytvorila sa
v ňom príjemná oddychová zóna a Prešovčania bývajúci v tejto lokalite môžu
zaparkovať na nových parkovacích miestach.
Stavebné práce v tomto vnútrobloku zahŕňali najmä skvalitnenie priestoru, výsadbu stromov a kríkov a inštaláciu detských
zariadení. Vzhľadom na to, že v danej lokalite takisto chýbali aj parkovacie miesta,
sa vytvorilo aj 20 nových parkovacích miest
vrátane jedného miesta pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
Parkoviská sú vybudované z vegetačných tvárnic, prístupová komunikácia má
asfaltový povrch a vybudovaný je aj dlažbový chodník. Na začiatku aj na konci chodníka je vyznačený 0,4 m široký pás pre nevidiacich. Vo vnútrobloku sa doplnilo verejné osvetlenie, vysadili sa stromy a kríky a pribudli
detské zariadenia i prvky drobnej architektúry, ako nové lavičky či odpadkové koše.
Celkové náklady potrebné na vybudovanie parkoviska boli v objeme 39 103,34 eur.
Stavbu realizovala firma EGM.					
(len)

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)
Najkrajšie sídlisko v Prešove,alebo #jednotkamedzisidliskami
Tento priestor väčšinou využívajú kolegovia poslanci na to, aby odprezentovali,
čo sa urobilo počas ich pôsobenia v danom volebnom období. Mnoho ľudí totiž
ani veľmi nesleduje prácu poslancov, skôr sú zameraní na osobu primátora, na
to, čo robí mestský úrad. Poslanci mestského zastupiteľstva sú však rovnako
dôležití ako primátor. Od nich totiž závisí, či nejaký nápad, projekt, rozpočet,
investíciu schvália a zdvihnú za ňu ruky. Na Sídlisku III. máme trochu inú
situáciu. S kolegami sme sa už pred štyrmi rokmi zhodli na tom, že je kľúčové
komunikovať s ľuďmi, komunikovať s domovými dôverníkmi a naozaj sa nám to
darilo. Stretávame sa, informujeme, ukazujeme to, čo sa zrealizovalo aj to, čo
sa bude robiť ďalej a za čo s radosťou zodvihneme ruky.
Som riaditeľom pobočky Sociálnej poisťovne v Prešove. Úloha poslanca MsZ je takou
mojou osobnou - srdcovou záležitosťou, pretože, nech sa na mňa Prešovčania z iných
sídlisk nehnevajú, Sídlisko III. som vždy považoval za najkrajšie v Prešove. A myslím, že
aj najpokojnejšie. Snažím sa však v rámci mojich skúseností a kompetencií pomôcť každému, kto sa na mňa obráti. Neraz som pomohol aj starostom okolitých obcí sociálnym
poradenstvom a to isté robím aj u nás „doma“. Nevnímam naše sídlisko ako miesto, kde
je mojou poslaneckou úlohou iba informovať o krokoch mesta, ale naopak – informovať
mesto o našich záujmoch a potrebách a presadzovať ich tam. Chcem, aby naše sídlisko
bolo okrem tých skôr narodených, aj sídliskom mladých, ktorí sa doňho zamilujú tak, ako
my s manželkou.
A chcem, aby ma títo mladí vnímali s dôverou, ako svoju predĺženú ruku v zastupiteľstve. Sme síce Sídlisko III. ale sme zároveň mestskou časťou číslo 1 a to hovorí za všetko.
Jednotka medzi sídliskami!
V pláne investičnej výstavby máme zaradených veľa vecí, ktoré sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať. Či už sú to parkoviská, nové ihriská, chodníky, bežná údržba alebo
celkom „veľká vec“, prepojenie Rúrok so Sídliskom III.
Každý máme iné problémy – niekto riedku polievku, iný malé diamanty. Niekto chce
viac zelene, niekto atraktívnejšie trhovisko s možnosťou ponúkať prebytky zo svojich záhrad, niekto viac autobusových spojov, niekto viac tried v škôlke, nové ihrisko, viac kamier
a bezpečnosti, či priestor na podnikanie. Všetci máme nejakú predstavu o tom, čo by
sa tu malo zrealizovať, aby sme TROJKU považovali za JEDNOTKU MEDZI SÍDLISKAMI.
Dajte mi vedieť, čo by to malo byť podľa Vás.
Navštívte moju webstránku www.jurajhudac.sk a napíšte mi svoje postrehy alebo otázky do kontaktného formulára. Každý jeden si prečítam
a rád to s Vami prediskutujem osobne na káve.
S úctou Juraj Hudáč
#jednotkamedzisidliskami

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 2
(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Milí Prešovčania,
letné prázdniny a dovolenkové obdobie sa nám skončilo, preto verím, že
ste oddýchnutí a v zdraví vstúpili do nového školského roka. Deťom prajem
úspešný školský rok a rodičom veľa fyzickej aj psychickej sily pri školských, ale
aj mimoškolských aktivitách vašich detí.
V mestskej časti č. 2 práve prebieha rozsiahla rekonštrukcia križovatky Obrancov mieru – Levočská,
ktorá si vyžiadala dopravné obmedzenia nielen pre motoristov, ale rovnako pre chodcov a cyklistov. Nechcem
písať, či sú tieto dopravné obmedzenia správne alebo
nesprávne, lebo nie každý sa s nimi musí stotožniť,
o čom svedčí aj fakt, že zástupcom mesta ako aj poslancom bolo zaslaných množstvo emailov, aké je toto
obmedzenie a značenie nevhodné a nebezpečné. Na
základe týchto pripomienok som požiadala zamestnanca odboru dopravy Okresného úradu, ktorý takéto obmedzenia a značenia spolu s dopravným inšpektorátom
schválili, aby sme si to osobne pozreli priamo na mieste.
Na stavbe sme sa stretli spolu so zástupcami investora,
stavebným dozorom a hľadali sme možné vylepšenia
daných obmedzení ako aj značení, hlavne kvôli bezpečnosti chodcov a cyklistov. Aj počas tohto stretnutia sme
boli svedkami, že občania nerešpektovali obmedzenia,
vstupovali na označený priestor stavby, vstupovali do vozovky, dokonca sme videli aj nepríjemný pád z bicykla.
Prosíme všetkých obyvateľov, aby rešpektovali
obmedzenia a značenia súvisiace s rekonštrukciou križovatky, lebo podľa informácií investora, stavba bude prebiehať cca dva roky a veríme, že nikto z nás nechce, aby došlo k nejakému nešťastiu.
V ostatnom, preddovolenkovom vydaní kultúrneho mesačníka som Vás informovala o výbere staveniska, ktoré sa týkalo vybudovania nového detského ihriska vo vnútrobloku ul. Fučíkova/
Októbrová. Nakoľko obyvatelia doručili petíciu proti vybudovaniu nového detského ihriska v tomto
vnútrobloku, výbor mestskej časti zadefinoval nový
vnútroblok a to, ul. Marka Čulena
44 -50/Levočská.
Za výbor mestskej časti 2
Mgr. Jaroslava Kutajová

(VMČ 2: Ing. Richard Drutarovský,
Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher)

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Milý Prešov a ctihodní obyvatelia nášho krásneho mesta!
Niekedy sa musíme zamyslieť a sledovať viac svoje okolie, kde žijeme a kde trávime svoj voľný čas a vtedy zistíme, že aj maličkosti vedia
byť zdrojom spokojnosti obyvateľov .....
V našom meste sa už od skorej jari začal tzv. stavebný boom, ale
teraz sa naozaj všade pracuje naplno a stavbári konečne využívajú aj
slnečné počasie a zrejme pochopili, že nie je dobré nechávať všetko na
neskorú jeseň, či dokonca na chladné počasie a samozrejme, nám sa to konečne páči.
Dočkali sme sa aj takých malých stavieb ako je úprava schodíkov. Pre niekoho možno
nepodstatné, ale práve aj takéto maličkosti trápia obyvateľov. Je veľmi dôležité, aby starší
ľudia, či mamičky s kočíkmi mohli tiež bezpečne používať schody ako napr. v časti Wolkerova a Čapajevova, kde sa podarilo úpravy realizovať. Samozrejme, budeme v týchto
úpravách najbližšie pokračovať.

Zastupujem v Mestskom parlamente rozlohovo najväčšiu mestskú časť – severovýchod
mesta a musím konštatovať, že sa nám podarilo naštartovať aj veľa opráv ako napr. chodník
a plochy na Sabinovskej, chodník Mlynská, Kotrádova a Orgovánova, cesta na Slánskej,
chodníky a cesta na Mudroňovej a máme pripravené ďalšie aj väčšie opravy – MŠ Sabinovská a Čapajevova, bytový dom na Slánskej v Nižnej Šebastovej, nové prístrešky MHD atď.

Jedno je však isté, k dosiahnutiu absolútnej spokojnosti v našej mestskej časti sa
potrebujeme sústavne venovať aj malým opravám, ktoré nám bežne strpčujú každodenný
život a verím, že sa podarí všetko najlepšie aj zrealizovať.
S úctou

Ing. Marta Kollárová, PhD.,
poslankyňa mesta Prešov za mestskú časť Šidlovec,
Kúty – Surdok, Sabinovská, Nižná Šebastová.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Vážení čitatelia,
v letnom dvojčísle Prešovského magazínu sme Vás informovali o stavebnej činnosti
v Mestskej časti č. 4 – Staré mesto. V septembrovom vydaní Vám prinášame ukážku
prác, ktoré sa zrealizovali k spokojnosti občanov. Vytvorili sa nové parkovacie miesta na
ulici Požiarnickej, kde došlo aj k zokruhovaniu a vytvoreniu novej komunikácie, vybudoval
sa nový prístupový chodník a vysadila sa nová zeleň. Ďalšie parkovacie miesta vznikli
v blízkosti VšZP na ulici Kúpeľnej a Tarasa Ševčenka. Nový povrch spolu s odvodnením
má ulica vo vnútrobloku na Pavlovičovom námestí 10 – 21 a nový šat chodníky na ulici
Železničiarskej.

č.1 – parkovacie miesta Požiarnická ulica
č.2 – prepojovací chodník Požiarnická ulica
č.3 – odvodnenie a nový povrch Pavlovičovo námestie 10 - 21
č.4 – chodníky na ulici Železničiarskej
Keď budete čítať tieto riadky, tak budú zrekonštruované alebo budú sa dokončovať
práce na týchto komunikáciách: chodník pred rodinnými domami na ulici Východnej,
cesta na ulici Baštovej, od Jarkovej ulice k parkovisku na Suchomlynskej (ďalšia etapa
rekonštrukcie Baštovej sa bude realizovať po rekonštrukcii kanalizácie), chodník na ulici
Kúpeľnej č. 7 a 9. Stavebný ruch, ktorý ovplyvňuje život v mestskej časti vidieť v okolí
predstaničného priestoru, na ulici Masarykovej, kde sa buduje nový cyklochodník a premiestnenie zastávky MHD. Týka sa nás aj rozšírenie cesty na ulici Levočskej a úprava
vnútrobloku Budovateľská – Štúrova.
Vaši poslanci:
Renáta Fedorčíková, predsedníčka mestskej časti
a členovia: Valéria Drobňáková, Janette Langová, Štefan Kužma.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti,
nám môžete zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,

prázdniny, či dovolenky nám rýchlo ubehli a máme tu už deviaty mesiac v tomto roku.
Niekomu známy ako mesiac hrôzy a strachu, veď začína škola. Je mesiacom, ktorého
sa neboja len deti, ale aj rodičia. Začína obdobie vysokých nákladov, poplatkov, nových
režimov a obáv na oboch stranách. Niekomu však známy aj ako mesiac, keď stretne opäť
nových kamarátov, nových učiteľov, ale aj pribudne veľa povinností.
Tento mesiac je tiež obdobím, kedy v cestovných kanceláriách vidieť často výborné cenové ponuky
vďaka obdobiu po sezóne a v záhradách je to obdobie zberu mnohej úrody. Nakoniec nie sú na tom
školáci až tak zle. Veď hneď prvý september ich víta voľno, štátny sviatok dňa Ústavy SR, 15.septembra
sa slávi sviatok Sedembolestnej Panny Márie (aj keď tentokrát to máme v sobotu).
V našej mestskej časti č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby spolu s kolegami poslancami Ing. Ľudovítom
Malagom, Mgr. Petrom Krajňákom a Mgr. Stanislavom Ferencom sa snažíme dlhodobo vytvárať potrebné
zázemie a podmienky pre vyučovací proces, ako aj pre spôsobilosť a štandardný stav objektov, areálov
škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Zhodou okolnosti, po zrušení niektorých materských
škôl, je terajší stav v našej mestskej časti v počte: dvoch Materských škôl a dvoch Základných škôl. Za
posledných osem rokov každoročne z finančných prostriedkov výboru mestskej časti č.5, alebo z európskych fondov, ako aj v tomto období, sa realizujú potrebné rekonštrukcie objektov a areálov našich škôl.
• ZŠ Lesnícka: realizovala sa komplexná rekonštrukcia objektov školy - vrátane telocvične (z fondov
EÚ), výmenou okien, rekonštrukciou kúrenia a zateplením fasád objektov. Vybudovanie multifunkčného
ihriska medzi pavilónmi školy. V tomto roku sa realizuje revitalizácia a odvodnenie trávnatého školského
ihriska. Z ekonomického hľadiska je negatívom pre školu, prevod správcovstva kotolne školy na iný
subjekt, hoci boli vyčlenené MsZ mesta Prešov finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne. Spolu
s kolegom Ing. Ľ. Malagom, Radou školy sme boli proti tejto neefektívnosti a predpokladanému zvýšeniu
nákladov školy, čo čas a prevádzka kotolne potvrdila.
• ZŠ Važecká: tejto škole sa prostriedky z EÚ „neušli“, ale postupne zo zdrojov mestskej časti
a RO, sa darí rekonštruovať interiér školy (podlahy, maľby, schodištia), a postupne aj v tomto roku pokračujeme vo výmene okien, následne budúci rok je predpoklad zateplenia fasády školy vrátane telocvične.
• MŠ Važecká: doteraz realizovaná výmena okien na objektoch školy. V tomto roku z prostriedkov
EÚ a ministerstva školstva „generálna rekonštrukcia“ materskej školy v objeme do 1 milióna €!, ktorá
obsahuje: rekonštrukciu strechy, výmenu chodbových kopilitových (schodišťových) stien, komplexné
zateplenie objektu, zriadenie ďalšej triedy, úpravy interiéru, úpravu areálu školy, osadenie prvkov a vybudovanie detského ihriska, výmena oplotenia. Dočasne bude prevádzka MŠ v novom školskom roku
2018/2019, v susediacej Základnej škole. Rekonštrukcia potrvá deväť mesiacov.
• MŠ Solivarská: stav objektov a areálu bol pred ôsmimi rokmi „žalostný“. Z finančných prostriedkov VMČ č.5 a schválenými prostriedkami v RO, sa preinvestovali nemalé finančné prostriedky,
čoho dôkazom je aj terajší vizuál materskej školy: obnova krovov a uloženie novej strešnej krytiny na
dvoch objektoch, výmena okien, izolácie základov objektov, rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení a pod.), zateplenie všetkých objektov školy (3), oplotenie, vonkajšia úprava areálu školy. Bohužiaľ,
veľkým negatívom, je „nevyužitie“ možnosti rozšírenia areálu Materskej školy, odkúpením vedľajšieho
pozemku a objektu, kde terajší malý dvor školy by kúpou umožnil dostatočný priestor pre telesné aktivity
detí Materskej j školy Solivarská v areáli školy.
Milí žiaci, študenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, rodičia,
želám Vám vo svojom mene, aj v mene kolegov poslancov výboru MČ č.5, veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok
tešili z úspechov a pokrokov, ktoré sa Vám podarilo dosiahnuť. Škola je prostredím, ktoré
formuje Vaše vnútro, nazeranie na život, na svet a na seba v ňom. Čím múdrejší a ľudskejší
budeme my, tým krajšiu a lepšiu spoločnosť vytvoríme.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
poslanec MsZ za MČ č.5
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Mesto v pohybe
FEAD 2018 bude v Prešove opäť plný inšpirácie

Architektúra a dizajn sú témy, ktoré sa dotýkajú nielen odborníkov, ale aj širokej
verejnosti. Koncom septembra sa v Prešove opäť uskutoční výnimočný Festival
architektúry a dizajnu FEAD 2018.
Príďte sa inšpirovať na Festival architektúry a dizajnu 2018, ktorý bude v Prešove opäť nabitý pestrým sprievodným programom - prezentáciou trendov v oblasti
architektúry, dizajnu a módy, množstvom výstav a konferencií. Na pešej zóne bude verejná výstava a prezentovať sa budú aj plánované rekonštrukcie, ktoré postupne modernizujú naše mesto. Prešovčania i návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na predaj originálnych
handmade výrobkov. Pre školy je navyše pripravená aj tvorivá súťaž „Kreslím svoje
mesto“.
Hlavným sprievodným podujatím tohtoročného FEAD-u je konferencia, ktorá sa bude
niesť v duchu „Európskeho kultúrneho dedičstva a Manuálu tvorby verejných priestranstiev“ mesta Prešov. Konferencia sa uskutoční 27.9.2018 v priestoroch zrekonštruovaného Skladu soli na Solivare.
FEAD vyvoláva diskusiu na tému architektúry, urbanizmu a dizajnu v našom meste.
Jeho hlavnou úlohou je nielen upozorniť na vážnosť a dopad, ktorý má architektúra a
plánovanie rozvoja nášho mesta na život obyvateľov, ale aj poznávať a odlišovať kvalitu
od nekvality. Aby architektúra, urbanizmus a dizajn boli témy, ktoré sú prístupné širokej
verejnosti, lebo sú prirodzenou súčasťou života každého z nás.
Podrobný program tohto podujatia bude zverejnený na oficiálnej webovej stránke
mesta Prešov a na facebookovej stránke festivalu www.facebook.com/feadofficial

Mesto v pohybe
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100-ročnú jubilantku Elenu
sobášil patrón mesta
Do rodiny dlhovekých v auguste pribudla ďalšia Prešovčanka – Elena Šafranková
oslávila svoje storočné jubileum.
Pani Elena sa narodila
v auguste 1918 ako šieste
z ôsmich detí. Po absolvovaní meštianky sa mladá
Elena rozhodla študovať na učiteľskom ústave
v Prešove. Po ukončení
štúdia pred 2. svetovou
vojnou dostala miesto
v škole v Olejnikove (dnes
okres Sabinov). V tom
čase sa zoznámila so svojim budúcim manželom
Štefanom Šafrankom, ktorý učil v neďalekej Ľutine.
V roku 1942 sa mladý
pár rozhodol uzavrieť
manželstvo.
„Ja som mala svojho
kňaza v Prešove a Štefan svojho a tí sa prekárali, kto nás zosobáši. Biskupovi Gojdičovi sa to asi nepáčilo a predvolal si nás. Veľké bolo naše prekvapenie, keď sa nás
spýtal či by nás nemohol zosobášiť on sám, vo svojej súkromnej kaplnke. Bola to pre
nás veľká česť,“ spomína pani Elena.
Blahoslavený mučeník biskup Pavol Peter Gojdič bol jej katechetom a mladý pár
navštevoval aj neskôr, keď obaja pôsobili v Ľutine ako učitelia. Dokonca v čase odpustovej slávnosti ich poprosil či by mohol byť u nich ubytovaný, čomu vďačne vyhoveli.
„S mojim Pištom sme prežili v manželstve viac ako 40 rokov. Pôsobili sme v Ľutine,
vo Veľkom Šariši i v Prešove. Boli to stovky detí, ktoré sme učili,“ spomína pani Elena.
Po odchode z Ľutiny sa presťahovala s manželom späť na rodného domu pod Kalváriu. Tam, na pozemkoch, kde jej otec Andrej Ivanovič, ktorý na východ Slovenska prišiel
v roku 1905 z Bulharska, kedysi pestoval zeleninu, žije dodnes vo svojom rodinnom
domčeku. Na miestach kde sa hrávala ako malé dieťa oslávila aj svoje 100 ročné jubileum. Okrem rodiny jej blahoželal aj viceprimátor Štefan Kužma.
Hovorí, že žiadne recepty na dlhovekosť nemá, ale svojim žiakom i blízkym vždy radila: „Dobre sa učte, buďte pracovití, ctite si rodičov, žite poctivo a ďakujte pánu Bohu,
že ste zdraví a šťastní.“
(jl)
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Spoločenská rubrika
Narodili sa v júni 2018

Baláž Daniel
Baňasová Veronika
Bednárová Liliana
Beňová Zuzana
Brandys Timotej
Bučeková Izabela
Dzuricová Karin
Flimel Richard
Greš Eliáš
Guľaši Timotej
Hamžík Matúš

Hirka Erik
Humeňajová Júlia
Jackanin Maxim
Jedinák Leo
Kolesárová Zoja
Kovalský Natan
Kravianska Katarína
Krivdová Ema
Kurečková Laura
Leško Lukáš
Maričák Lukáš

Miško Branislav
Pašenová Sofia
Polomská Sabína
Priester Timotej
Puškár Filip
Sabol Šimon
Sedláková Diana
Semanová Martina
Stašková Marianna
Šoltésová Nela
Šuca Peter

Tomko Matej
Tuleja Peter Milan
Urban Adam
Vaňová Dominika
Vaňová Júlia
Vaščura Matias
Veliký Alexej
Voroňáková Kamila
Zábava Jakub
Zahuráková Kamila

Narodili sa v júli 2018
Baloga Marek
Balogová Linda
Benesová Sára
Berko Marek
Binc Matúš
Biroš Patrik
Bundziková Stela
Damankošová Natália
Demčák Jozef
Dugas Alexander
Ďurica Teodor
Džubarová Diana
Eliašová Nela
Fabo Jakub
Franko Tomáš
Gočová Michaela

Gumanová Nina
Harčár Dávid
Havadej Tomáš
Hrabčák Dávid Simeon
Chovanec Maroš
Chovanec Peter
Chovanová Nela
Ištván Filip
Jakubová Miroslava
Jančuš Oliver
Jenčík Alex
Jusková Lívia
Kmecik Milan
Kmecová Kiara
Komorníková Tamara
Körtvélyessy Erik

Kováč Michal
Kováčikova Ester
Križová Klára
Krupová Sofia Mária
Kyslan Michal
Lenárt Oliver
Lipták Peter
Maňko Martin
Mikulka Gabriel
Mydlár Martin
Olekšáková Viktória
Oravec David
Petrišin Simon
Pillár Marek
Polák Jakub
Prčíková Klára

Ringerová Sára
Rodanová Zoja
Roško Sebastián
Smik Oliver
Sopko Šimon
Straková Zara
Šafran Adam
Šoltis Maxim
Štiblár Matej
Tomaš Jakub
Tomáš Liam Dávid
Tomáš Richard
Vaňová Alexandra

Navždy nás opustili v júni 2018
Pivarniková Anna 87
Vašková Svetlana 38
Krajník Emil 61
Duraniková Alžbeta 62
Choma Jozef 81
Olejníková Alžbeta 79
Farkašová Mária 68
Ivanová Ľudmila 57
Sopko Ladislav 85
Lukáč Jozef 81
Gajdoš František 61
Lata Andrej 100
Šeminský Slavomír 53
Sobota Marián 46
Bialková Anna 86
Duda Rudolf 68

Kožel Peter 60
Mucha Peter 68
Kalejová Magdaléna 63
Fecko Viliam 44
Lapšanský Peter 52
Slowiková Valéria 66
Šarpatakyová Anna 84
Šperka Jozef 89
Leskovcová Helena 79
Kundľová Žofia 77
Mikolaj, MUDr. Rudolf 85
Pucher Peter 67
Blicharová Mária 81
Marušinová Božena 84
Vajdičková Marta 89
Drutarovská Mária 84

Petko, Ing. František 89
Bodnár Tomáš 85
Fintorová, Ing. Helena 76
Mrvová Mária 88
Olivová Magdaléna 94
Puzderová Eva 54
Dráb Jozef 52
Beňová Mária 72
Cehlárová Anna 82
Gajdoš Alfonz 70
Galmišová Marta 75
Andrejková Alžbeta 71
Birošová Mária 86
Rajna Antonín 86
Ujházyová Marta 83 – úmrtie máj
Pavúl Milan 75 – úmrtie február
pokračovanie na s. 18

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

07.09. | 18:30 | HB
4|5|7 €
EUGEN ONEGIN
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
10.09. | 16:00 | VS
voľný vstup
KLUB PRIATEĽOV DJZ
11.09. | 18:30 | HB
4|5|7 €
OBCHOD NA KORZE
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
13.09. | 18:30 | MS
7€
TRÓN MILOSRDENSTVA 15x
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
Obvsahuje expresívne výrazy. Nevhodné do 16 rokov.
14.09. | 18:30 | HB
4|5|7 €
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko
14.09. | 18:30 | VS
10|15 €
REPREZENTAČNÝ KONCERT PUĽS-u
folklórny koncert
Réžia: Jaroslav Moravčík
18.09. | 18:30 | HB
5|6|8 €
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
autor: William Shakespeare / réžia: Mariana Luteránová
21.09. | 18:30 | HB
REVÍZOR
5|6|8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
23.09. | 16:00 | VS
12|14 €
NIKOLA ŠUHAJ 60x
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
27.09. | 10:00 | VS
pre školy
NIKOLA ŠUHAJ
28.09. | 10:00 | VS
pre školy
NIKOLA ŠUHAJ
28.09. | 18:30 | HB
5|6|8 €
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
30.09. | 19:00 | VS
28|33 €
KUBO
réžia: Ivan Blahút
29.09. | 18:30 v Divadle Actores, Rožňava
OBCHOD NA KORZE
28.10. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
autor: Ján Skála | réžia: Alena Lelková

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
12.9. o 19:00 na VS
FARAÓNI
6/3 €
autor: Oleksij Fedorovyč Kolomijec, Réžia : Zuzana Galková
19.9. o 19:00 na VS
KOVÁČI
6/3 €
autor: Miloš Nikolič, Réžia: Ľuboslav Majera
20.9. o 19:00 na VS Hosťujúce divadlo
ŽIVOT JE TAKÝ
6/3 €
autor: Hanoh Levin, Réžia: Peter Kováč
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26.9. o 19:00 na VS
OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVÁ ŽENA
autor: Christo Bojčev, Réžia: Pepo Pražmári
6/3 €

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
14.9. od 8.00 pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
26.9. o 19.00 kino Scala
Be2Can Utøya, 22. júla (Utøya 22. juli)		
3,- €
Dráma/ thriller, NOR, 2018, ČT, 90 min., MP 15,
28.9. o 19.00 kino Scala
Be2Can 3 dni v Quiberone (3 Days in Quiberon) 3,- €
Pripravujeme na mesiac október
3.10.2018 o 19:00 sála PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2018 * Poľské dni v Prešove
Otvárací koncert Prešovskej hudobnej jesene 2018
Sądecky komorný orchester pod vedením Leszka
Mieczkowského
5,- €, 2,50 € Hlavná 50, Prešov
4.10.2018 o 19:00 kino Scala
11,- €
Gypsy jazz SK
7.10. o 16.00 kino Scala
Tárajko a Popletajka – Hľadanie strateného pirátskeho
pokladu
7,- €
9.10.2018 o 18:00 sála PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2018 * Lenka Filipová so
sprievodnou kapelou
20,- 18,- 16,- €

Kultúrne stredisko Exnárova
Exnárova 2

5.9. o 17.00
Zápis do mažoretkového kolektívu

Hvezdáreň a planetárium
Dilongova ul. č. 17
prebieha rekonštrukcia

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

3.9.2018 – 23.9.2018
Moja domovina – výtvarná výstava diel Martina Šafárika.
Aktivita je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedictva.
13.9.2018 – 2.12.2018
In arte voluptas. Historické hodiny - pôžitok z umenia.
26.9.2018 – 9.12.2018
V osudových rokoch 1918 & 1968.
5.9.2018 o 17.00 h
32. Čaj o piatej u Rákociho. Náboženský život Prešova.
Prednáša prof. Peter Kónya.
26.9.2018 – 27.9.2018
Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien. Vedecká konferencia realizovaná pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky,
50. výročia Pražskej jari a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Kultúra
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Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51

Ridilla

13. 9. – 25. 10. 2018
Miloš Kopták & Miloš Boďa: RELIKVIÁRE
Vernisáž: 13. 9. /štvrtok/ 16.00, kurátor: Jozef

20. 9. 2018 (štvrtok) o 16.00
Ján Rombauer (1782-1849) a jeho súčasníci
Dĺžka prednášky: cca 60 minút, prednáša: Jozef Ridilla

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4
Otvorené – Letná prevádzka:
apríl – október: utorok – sobota: 9.00 – 17.00
vstupy: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30

Dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko,
zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku.

SNM – Múzeum židovskej kultúry
– Synagóga v Prešove, Okružná 32
Otváracie hodiny:
Ut. – St.: 11.00 do 15.00 h.
Št. – Pia.: 9.00 do 13.00 h.
Ne.: 14.00 do 16.00 h.

Vybrané podujatia v meste Prešov
6.9. – 8.9. : Festival dobrej chuti a vína - Hlavná ulica
13.9. – 16.9.: Prešovské trhy a Parkúrové preteky
26.9. – 28.9.: Festival architektúry a dizajnu 2018
27.9. – 29.9.: Bonsai Prešov exhibition

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov, Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 9.30 – 15.00,
pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Cześć, Prešov !
III. Poľské Dni
Výstavy Koncerty Filmy
Prednášky Workshopy Jedlo
Október 2018

www.polinst.sk, www.presov.sk

MESTO PREŠOV

Spoločenská rubrika
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Navždy nás opustili v júli 2018
Rybár Adam 77
Galdun Dušan 70
Senko Ján 67
Kurtyová Marta 71
Mitaľová Anna 80
Balaníková Ľudmila 66
Gubašová Marta 76
Jurčenko Ladislav 76
Sisák, PhDr., CSc. Miron 82
Šlosár Ján 82
Spišák František 62
Baštová Alžbeta 93
Maludová Rajisa 93

Fedorš Vasiľ 84
Gibľák Štefan 64
Janiga František 77
Bašistová Viktória 75
Sováková Štefánia 67
Balica Štefan 69
Wisniovski Andrej 69
Závadský Michal 87
Referovič František 69
Venžinovič Ivan 81
Orlovská Mária 78
Žemličková Marta 60
Csomošová Mária 94

Cehelníková Anna 90
Holomáň František 85
Lukáč Mikuláš 63
Palušková Anna 91
Slobodník Matej 68
Zakutná Terézia 84
Sinaiová Marta 85
Čontofalská Terézia 69
Vráblová, MUDr. Hyacinta 93
Farkašová Monika 74
Cabanová Mária – Bardejov
Tarčáková Iveta – Košice
Tlučko Ing. Jozef 80 – Bardejov

Uzavreli manželstvo v júni 2018
Lukáš Letkovský a Klaudia Ivanová
Jakub Donoval a Romana Vašková
Ondrej Štefaňák a Jaroslava Vysoká
Martin Regáli a Dominika Hrabčáková
Róbert Krak a Katarína Hrabčáková
Zdeněk Kašpar a Zuzana Kupčihová
Marián Matej a Katarína Lukáčová
Ing. Tomáš Kirner a Bc. Simona Birknerová
Lukáš Kostrab a Lenka Prihodová
Ing. Marek Jančík, PhD. a Ing. Daniela Strelcová
Milan Dudáš a Sylvia Cmarová
Branislav Višňovský a Erika Klimková
Peter Zelený a Martina Tache
Maroš Lapšanský a Veronika Glevaňáková
Pavol Mackanič a Jana Betková

Ján Palko a Martina Starinská
Bc. Michal Dzurja a Bc. Michaela Demčáková
Patrik Šimko a Silvia Andraščíková
Boris Pasterák a Bc. Marianna Vraníková
Martin Pollák a Miroslava Kornuciková
Ing. Erik Sakmár a Natália Olekšaková
Marek Rozum a Mária Mačišáková
Pavol Kohút a Gabriela Dobrovičová
Michal Vyrostek a Stanislava Hudáková
Štefan Laputka a Barbora Kačeňáková
Dávid Pištej a Lucia Sochovičová
Jozef Vagaský a Miroslava Kuchárová
Branislav Janičko a Radka Kráľová
Bc. Juraj Konečný a Mgr. Simona Molitorisová
Lukáš Ivica a Lucia Kažimírová

Uzavreli manželstvo v júli 2018
Peter Strömpl a Veronika Strömpl
Róbert Šáděra a Martina Trochanová
Ján Michalik a Zlatica Dančišinová
Martin Stavač a Lenka Slabejová
Miloš Hudák a Veronika Drabová
Jozef Revák a Martina Prokopová
Boris Šatný a Monika Chovanová
Juraj Kozma a Maria Polyvach
Peter Kažimír a Simona Kvočková
Ing. Peter Imrich a JUDr. Lucia Boroňová
Dávid Čudek a Júlia Harčárová
Lukáš Hric a Monika Horváthová
Lukáš Pavlik a Kamila Galková
Peter Kopkáš a Mgr. Zuzana Pončáková

Peter Olejník a Lucia Horkuličová
Richard Dubovický a Lenka Balogová
Bc. Lukáš Guľaša a Mgr. Mária Marettová
Radovan Jurašek a Michaela Zahuráková
Tomáš Balucha a Daniela Zválená
Lukáš Mirga a Natália Balogová
Ján Jackanin a Michaela Novotná
Miroslav Lipka a Nikola Prusaková
Tomáš Schlosser a Lýdia Stachurová
Dominik Tomaščík a Daniela Greifová
Dávid Pálfi a Klaudia Vraníková
Marek Richter a Mária Maliková
Milan Kuta a Zuzana Potocká
Ing. Filip Sivák a Radka Kostárová

V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvateľoch mesta Prešov,
poskytnuté Matričným úradom na základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 	5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30,
15:00, 18:00
V nedeľu 	16. 9. sv. omše o 10:00 a 11:30
nebudú
Prac. dni: 5
 :45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem
soboty), 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
13. 9.: 	Stretnutie kresťanských pedagógov
v Katolíckom kruhu o 16:00
14. 9.: 	Povýšenie Sv. kríža: 5:45, 6:15, 7:00,
12:00, 18:00
15. 9.: 	Sedembolestná Panna Mária, patrónka
Slovenska: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00,
11:30, 18:00
Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 	6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30,
18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
14. 9.: Povýšenie Sv. kríža: 6:15, 8:00, 18:00
15. 9.: 	6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30,
18:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00
Streda a piatok: 17:30
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30, (okrem pondelka), 17:00
14. 9. a 15. 9.: 6:30, 17:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nedeľa: 16:30 (okrem 16. 9.)
14. 9.: 	Povýšenie Sv. kríža: Celoprešovská
mládežnícka sv. omša o 18:00
15. 9.: 	Krížová cesta na Kalváriu od
Exercičného domu o 18:45, sv. omša
o 20:00
16. 9.: 	8:00 sv. omša, 9:00 večeradlo, 10:00
slávnostná odpustová sv. omša

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 	8:00, 9:30 11:00, 19:00; pobožnosť
14:30
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30;
Sobota: 6:30, 16:30
14. 9.: 6:30, 8:00, 16:30
15. 9.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
Adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch: 9:00
- 15:30
Pobožnosť k sv. Antonovi, patrónovi hľadajúcich,
každý utorok od 16:10
Adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok 18:00 19:00
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
V stredu: 17:30
Utorok a štvrtok: 6:30
15. 9.: 7:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni: o
 krem str: 18:00 (časy sa posúvajú
podľa potreby)
Sobota: 7:00
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
14. 9.: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
V utorok o 7:50 s účasťou detí; 18:00
14. 9.: Povýšenie Sv. kríža: 6:30, 18:00
15. 9.: 	Sedembolestná Panna Mária: 7:30,
10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Streda a piatok: 18:00
14. 9.: Povýšenie Sv. kríža: 18:00
15. 9.: Sedembolestná Panna Mária: 9:00
pokračovanie na s. 22

Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
15. 9.: 10:15
Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6
 :00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00,
18:00 (uto, štv)
Sobota: 7:00, 18:00
14. 9.: Povýšenie Sv. kríža: 6:00, 18:00
15. 9.: 	Sedembolestná Panna Mária: 6:00,
7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa: 6
 :15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia,
15:00 večerňa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 6
 :30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00
večerňa

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nedeľa: 	sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú
a poslednú nedeľu aj 11:00; detské
služby Božie, o 9:00 na fare
Streda: 	o 7:45 sú v chráme sl. Božie pre
žiakov a študentov Evanjelickej
spojenej školy, aj pre verejnosť
Štvrtok: sl. Božie o 18:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina

Reformovaná kresťanská cirkev
Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci sl. Božie
o 11:00 v Evanjelickom a. v. chráme Sv. Trojice
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Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: 	sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00
(csl.), 11:45 (sl), 18:00 (csl.); utiereň
7:00, večiereň 17:00
Prac. dni:	5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.),
Sobota: 5
 :45, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00
(sl.)
Sviatok počas všedných dní: 5
 :45, 7:00, 8:30,
16:30, 18:00
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra
Gojdiča (Sídl. III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.),
Všedné dni: 6:30, 18:00

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov,
Opál)
Nedeľa: 	8:00 (csl.), 10:00 (slov.), 11:45 (rím.
kat.); utiereň 7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00
(sl.); str 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30
(csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia
s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00
(sl.);
Sobota: 7:30 (sl.)
Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou:
13. – 15. 9. 2018
14. 9.: 	Povýšenie Sv. kríža 8:00 (csl.), 18:00
(sl.)
16. 9.: 	8:00 (csl.), Slávnostná odpustová sv. lit.
s myrovaním 10:00 (slov.)

Cirkev adventistov siedmeho dňa
(Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu	9:30 – 10:30 štúdium
Biblie; 11:00 bohoslužba
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

-

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 8. - 14. 9. 2018
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Dom nábytku Decodom Košice
Infopult:
E-mail:
Adresa:

redajniach

ých p
na vybran

055 - 2850 764
mopodke@decodom.sk
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice

ceny od

119€
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ermo-okno
ponúka okná a dvere pre náročných
• drevo-hliníkové
• plast-hliníkové
• plastové
• hliníkové

rekuperácia v ráme okna
integrovaná slnečná
ochrana
77 pokusov o vypáčenie =
77 neúspešných

Buďte nároční!
Kontakt:

info@termo-okno.sk
Slovenská 69, Prešov
0904 703 341
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Objavovanie Prešova
DVE STOROČIA
GRÉCKOKATOLÍKOV V PREŠOVE

V nadväznosti na minulé úspešné ročníky sme pre Vás
znovu s neziskovou organizáciou urbanika pripravili Nočné
Objavovanie Prešova. Rok 2018 je jubilejným rokom pre
prešovskú gréckokatolícku archieparchiu. Jej história začala
pred dvesto rokmi, v roku 1950 ju násilne prerušil komunistický režim, no pred 50 rokmi bola jej činnosť znovu obnovená a v roku 2008 bola zriadená gréckokatolícka Prešovská metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku a prešovská
eparchia bola povýšená na archieparchiu. Všetky významné
medzníky prešovských gréckokatolíkov si pripomenieme vo
večernom prítmí a pri nezvyčajnom osvetlení, pričom nazrieme do interiéru rezidencie so zaujímavou stálou expozíciou
pamiatok Prešovskej archieparchie, vstúpime do arcibiskupskej Kaplnky sv. Jozefa aj do chrámovej krypty a atmosféru
prehliadky Chrámu sv. Jána Krstiteľa umocní bohoslovecký
Zbor sv. Romana Sladkopevca.
Zažiť netradičné spoznávanie dejín a pamiatok nášho
mesta môžete v sobotu 15. septembra 2018 alebo v nedeľu 16. septembra 2018. Stretneme sa o 20:00 pred
Mestským informačným centrom na Hlavnej 67 v Prešove.
Sprevádzať budú Darina Petranská, Andrea Sivaničová a Anton Liška. O osvetlenie sa postarajú Lightroom a Hazliting.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky: V predpredaji v MIC Prešov: 4,- €
Počas víkendu a na mieste konania: 5,- €
Zvedavé deti zadarmo

Prešovčania, pridajte sa!
Pokúsme sa spolu o slovenský rekord, ktorý sa
uskutoční 14.9.2018 na Floriánovej ulici. V tento
deň vytvoríme najdlhšiu pivnú štafetu na Slovensku,
a tak sa zapíšeme do slovenských rekordov :)
Po rekorde sa večer nekončí. Čaká vás skvelá
zábava s Jánom Jendrichovským a jeho priateľmi
v Starom Dobrom Mexiku, pivné súťaže o zaujímavé
ceny a chutné dobroty z našich stánkov s grilom.
Pozvite aj všetkých kamošov! Máte sa načo tešiť :)

nočné
objavovanie

dve storočia
gréckokatolíkov
v prešove
15.-16.
september
2018
miesto podujatia

Areál arcibiskupskej rezidencie s Katedrálnym
chrámom sv. Jána Krstiteľa

miesto stretnutia

Mestské informačné centrum, Hlavná 67, Prešov

čas podujatia

20:00

program podujatia

prednáška
nasvietenie budov a interiérov
hudobné vystúpenie Zboru
sv. Romana Sladkopevca

predpredaj 4€

Mestské informačné
centrum, Hlavná 67, Prešov

na mieste 5€

na mieste stretnutia
pred začiatkom podujatia

Šport

26

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace september a október 2018
8. september 2018
Mierový pochod do Zlatej Bane
– 74. výročie SNP
RR KST Prešov
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461
15. september 2018
29. Stretnutie štyroch okresov
na Minčole, Európsky deň
turistiky
KST Mladosť Odeva Lipany
Ing. Bernard Majtner
0905 276 339
16. september 2018
Mariánsky cyklo quest
KST Dubník Prešov
Martin Čajka, 0918 320 953
www.saris-trekbike.eu
22. september 2018
7. ročník Okolo Sabinova,
cyklo
KST Slovan Sabinov
František Broda, 0905 245 506
30. september 2018
31. ročník Stretnutie
turistov-veteránov v Borkúte
KST Lokomotíva Prešov
Ing. M. Callo, 0908 988 245
14. október 2018
29. ročník Jesenný prechod
Demiankou
KST Mladosť Odeva Lipany
Ing. Bernard Majtner
0905 276 339
www.kstlipany.estranky.sk
14. október 2018
15. ročník Trasa priateľstva
KST Tatran Prešov
Juraj Fiľakovský
0907 529 461

21. október 2018
Jesenná cyklovychádzka
KST Dubník Prešov
Martin Čajka, 0918 320 953, www.saris-trekbike.eu
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Šport
Prvý Prešovský polmaratón
sa „rozbehne“ už v septembri

Do bežeckého kalendára pribudne v Prešove ďalší hodnotný sviatok. Historicky
prvý Prešovský polmaratón spojí všetkých, ktorí chcú zažiť nadšenie zo skvelých
bežeckých výkonov a pravú športovú atmosféru.
Unikátne bežecké podujatie Prešov Half Marathon (PHM) má potenciál stať sa pevnou súčasťou športových podujatí organizovaných v meste. Uskutoční sa 14. a 15. septembra 2018 pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej, predsedu PSK
Milana Majerského a dekana Fakulty športu PU Pavla Ružbarského.
„Verím, že sa Prešovský polmaratón stane takým obľúbeným, ako ostatné bežecké podujatia v meste, a že si získa stabilné miesto v kalendári každého športovca,“
uviedla primátorka.
Prešov Half Marathon je určený nielen pre profesionálnych bežcov a športovcov, ale
aj pre tých, ktorí sa behu venujú vo voľnom čase. Bude spojený aj s bohatým programom
v priestoroch štartu a cieľa. Chýbať nebudú kvalitné stanice s občerstvením, zábava,
pestrý hudobný program a pre víťaza pamätná medaila, tričko a unikátny certifikát o prekročení 49. rovnobežky.
Pretek v kategóriách 10 km a polmaratón je navyše skvelou možnosťou, ako si vopred
otestovať formu pred vrcholom sezóny na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach.
„Sme o polovicu menšie mesto ako Košice, tak začíname polmaratónom, ale som
si istá, že športovými výkonmi sa im určite vyrovnáme,“ s úsmevom dodala primátorka
mesta Prešov Andrea Turčanová.
Pozor! Organizácia tohto bežeckého podujatia si vyžiada v čase 09:30 -13:00
dopravné obmedzenia v centre Prešova, pričom Hlavná ulica bude uzavretá už
od 07:00. Uzávierka sa týka ulíc: Hlavná ulica (štart) - Hurbanistov – Slovenská
– Metodova – Jarkova – Weberova – Baštová – Okružná – Sídlisko Dukl. Hrdinov
– Záhradná – Požiarnicka – Štefánikova – Janka Borodáča – Hviezdoslavova –
Tarasa Ševčenka – Urbánkova – Zápotockého – Pavlovičovo námestie – Partizánska
– Masarykova – Plzenská – Bayerova – Kpt. Nálepku – Námestie legionárov
– Grešova – Vajanského – Konštantínova. Prosíme obyvateľov o ústretovosť
a trpezlivosť. Detailné informácie sú na webových stránkach organizátora (www.
presovhalfmarathon.com/) i mesta Prešov (www.presov.sk).
(len)
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – október 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prijímajú požiadavky obyvateľov
mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:
Výbor v mestskej časti č. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky)
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.;
JUDr. Katarína Ďurčanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáč
4.10.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej ul. č. 35D

Výbor v mestskej časti č. 2 (Sídlisko II, Kalvária, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkut, Vydumanec,
Kyslá voda, Cemjata)
Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher
4.10.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. č. 30

Výbor v mestskej časti č. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.; PhDr.
Martin Lipka, PhD.
1.10.2018 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. č. 34
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Janette
Langová
1.10.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
Výbor v mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Ing. Ľudovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter
Krajňák
1.10.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. č. 27 v Prešove
– Solivare
Výbor v mestskej časti č. 6 (časť sídliska Sekčov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského
a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor, Zuzana Tkáčová
4.10.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1

Výbor v mestskej časti č. 7 (časť sídliska Sekčov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul. a Sibírsku
ul., Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH; PhDr. Marcela
Antolová, PhDr. Martin Ďurišin, PhD., MUDr. Vasiľ Janko
4.10.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. č. 20
Termíny zasadnutí VMČ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov
– september 2018
DEŇ

ČAS

03.09.2018 (pondelok)
10.09.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
17.09.2018 (pondelok)
24.09.2018 (pondelok)

MIESTO
MsÚ, Hlavná 73, 1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101

PRIJATIE ZABEZPEČUJE
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

(po predchádzajúcej dohode na tel.
kontakte, prípadne osobne na sekretariáte Ing. Štefan Kužma
primátorky mesta)
zástupca primátora mesta

Dôležité kontakty a telefónne čísla
Webová stránka mesta Prešov: www.presov.sk
Facebooková stránka: Mesto Prešov – oficiálna stránka: www.facebook.com/msupresov
Youtube kanál: TV Mesto Prešov – oficiálna stránka: www.youtube.com/channel/
UCSbCfHkg5JFSorBb2WuWzVA
Informácie o telefónnych číslach na Slovensku 1181
TIESŇOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
112
Polícia:
112 (158)
Požiarna ochrana:
112 (150)
Záchranná služba:
112 (155)
Mestská polícia Prešov:
159
PORUCHY
Elektrina (VSE a.s ):
0800 123 332
Vodárne (VVS, a.s.):
051 / 7572421
Plyn (SPP, a.s.):
0850 111 727
Spravbytkomfort (havarijná služba): 051 / 7567 601
mobil: 0908 021 322
Bytové družstvo Prešov:
Údržbárske stredisko Bajkalská:
ÚS Bajkalská (voda, ÚK):
7463 254, 7705 404
Havarijná služba:
7719 347,
0911 291 783 po pracovnej dobe od 15:00 – 07:00 hod.

Pohotovosť vyslobodenie osôb z výťahu:
0911 291 783 – nepretržite (24 hod.)
Údržbárske stredisko Karpatská:
ÚS Karpatská (elektro, výťahy):
7702 680
Pohotovosť výťahy a elektro:
0911 291 773 od 15:00 do 19:00 hod. – cez týždeň
Havarijná služba, opravy výťahov:
	
0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. – dni
pracovného voľna (soboty)
Pohotovosť výťahy a elektro:
0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. – dni
pracovného pokoja (nedele a sviatky)
Osvetlenie (O.S.V.O.comp, a.s.):
Poruchová služba do 22:00
0903 666 353
Dispečing do 22:00
0901 708 807
DOPRAVA
DPMP dispečing (informácie):
051 / 747 02 04
Zimná správa a údržba prešovských ciest – dispečing
051 / 7733094
Cestný záchranný systém:
112 (154)
LINKA DÔVERY
Linka dôvery:
0800 117 878
Linka dôvery toxikomanov:
02/ 54 77 63 79
Linka detskej istoty pri SV UNICEF
(bezplatná tel. linka pre deti a mládež):
116 111

Využívate QR kódy?
Mesto ponúka hneď tri!
QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorého
princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený
na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.
Mesto Prešov ponúka takýto rýchly spôsob presmerovania na tri domény: webovú stránku, facebookový profil a vlastný youtube kanál:
(vkg)

Prihlášky prijímame do 30. septembra

