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Milí Prešovčania,
Októbrový
Prešovský
magazín naznačuje, že naokolo máme jesenný čas so
všetkou jeho farebnosťou
a krásou. Dali sme definitívnu bodku za letnými horúčavami a prišli chladnejšie
dni. Ocitáme sa v mesiaci
opäť plnom udalostí, ktoré
hýbu našim mestom, pridávajú mu na dynamike a zdôrazňujú jeho rozvoj.
Jeseň je vraj najinšpiratívnejším obdobím roka. Musím
priznať, že je to pravda. Naše mesto má na jeseň veľmi osobité čaro a inšpiruje určite mnohých, ktorých napĺňa krása
a umenie. Farebné šuchotavé lístie, voňavá káva v útulných
prešovských kaviarňach či neuveriteľné hudobné vystúpenia v rámci festivalu Prešovská hudobná jeseň sú len malým
výberom toho, čím je Prešov na jeseň unikátny.
Tento rok je však jeseň výnimočná z viacerých dôvodov.
28. októbra si aj u nás v Prešove pripomenieme 100 rokov
od vzniku Československa, teda jedného z najvýznamnejších
medzníkov v histórii našej krajiny. Ako spomienka na tento
deň sa v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského
v Prešove uskutoční unikátne divadelné predstavenie „V dobrom aj v zlom“ v réžii Aleny Lelkovej. Teším sa a srdečne Vás
všetkých pozývam, kultúrny zážitok je zaručený.
V tohtoročnom októbri budeme v Prešove počuť aj poľštinu našich severných susedov. Poľské dni prinesú do Prešova ich kultúru v podobe množstva výstav, koncertov, filmov,
workshopov a ďalších podujatí, ktoré si určite nenechajte
ujsť.
Milí Prešovčania, október je nielen plný inšpirácie, umenia a spomienok, ale aj mesiacom úcty, osobitne k starším.
Nezabudnime počas neho na našich seniorov. Venujme im
svoj čas, navštívme ich, alebo urobme hoci malé gesto, ktoré
ich poteší. Napríklad aj navonok obyčajné ponúknutie miesta
v autobuse dokáže byť prejavom úcty a svetlým momentom
nielen v jeseni života.
Prajem Vám krásny október,
Andrea Turčanová
Primátorka mesta Prešov
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Mesto v pohybe
Prešov má ďalšiu krajšiu školu a škôlky

Ukončená rekonštrukcia urobila modernejšími ďalšie 3 školské objekty – ZŠ
Československej armády, MŠ Zemplínsku a MŠ Fraňa Kráľa.
„Som rada, že sa všetky projekty podarilo dokončiť včas. Zaslúžia si to nielen
deti a ich pedagógovia, ale aj rodičia. V rekonštrukcii ďalších materských i základných škôl v Prešove pokračujeme aj naďalej,“ uviedla primátorka mesta Prešov
Andrea Turčanová.
MŠ Fraňa Kráľa bola postavená v 60-tych rokoch minulého storočia. Rekonštrukciou
získala nielen modernejší vzhľad, ale znížila sa aj energetická náročnosť objektu. Ide
o jedinú materskú školu v Prešove, ktorá má vlastnú telocvičňu. Stavebné práce počas
5 mesiacov zahŕňali najmä celkové zateplenie budovy a škôlka dostala aj peknú farebnú
fasádu, ktorou skrášlila celý vnútroblok.
Výmenu potrebovala aj podlaha v kuchyni, ktorá bola v havarijnom stave a spôsobovala moknutie steny. Operatívne sa riešila aj zistená porucha na teplovodnom potrubí.
Celá rekonštrukcia sa zrealizovala postupne, bez výrazného narušenia prevádzky samotnej škôlky. Realizovala ju firma POSTAV s.r.o. a celkové náklady boli
v objeme 132 064,09 eur vrátane
DPH.
Stavebné práce na MŠ Zemplínska zahŕňali najmä celkovú výmenu strechy. V súvislosti s výmenou
strechy však bolo potrebné niektoré
z miestností aj vymaľovať a vymeniť
podlahy. Všetky práce realizovala
firma   PEhAES, a.s. Celkové náklady boli v objeme 71 990,71 eur
s DPH.
Rekonštrukcia ZŠ Československej armády zahŕňala najmä
demontáž drevených okien, ktoré
sa nahradili novými plastovými oknami. Súčasťou stavebných prác
bolo aj zrekonštruovanie odkvapového chodníka zo zámkovej dlažby
a schodov pri vstupoch do budovy.
Stavbu realizovala firma Lavender
s.r.o. Celkové náklady na rekonštrukciu boli v objeme 92 957,05 €
vrátane DPH.
(len)
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O ekonomike mesta
Mestá sú nosnou kostrou sídelného, administratívneho a ekonomického systému
krajiny. Mestá zohrávajú v ekonomike mimoriadne dôležitú úlohu. Zoskupujú veľký počet
obyvateľov a firiem na relatívne malom území, čím dokážu obyvateľom poskytnúť väčšie
množstvo pracovných príležitostí ako aj pestrejšiu paletu profesií a firmám zasa väčšie a
špecifickejšie zdroje pracovnej sily, dodávateľov, odberateľov.
Rozpočet mesta na rok 2018 bol v príjmovej aj výdavkovej časti zostavený v sume
80 943 906 eur.
V oblasti investičnej výstavby sa použili finančné prostriedky prevažne z integrovaného regionálneho operačného programu, z operačného programu Kvalita životného
prostredia, z operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaných z EÚ a ŠR.
V sociálnej oblasti sa realizovali 3 projekty, a to Národný projekt terénnej a sociálnej
práce, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby a Projekt komunitné centrum.
V tomto roku sa realizoval aj projekt Občianske hliadky a tiež sa pokračovalo v projekte kamerový systém – chránená dielňa, ktorý dlhoročne funguje pod záštitou mestskej
polície. Rozpočet počítal s prijatím úveru v objeme 5 mil. eur. ktorý bude použitý na
investície.
V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu
už existujúcich nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú
k rozvoju mesta vo všetkých oblastiach, ako sú napr. infraštruktúra, školstvo, kultúrne
pamiatky, sociálne zariadenia, športoviská a pod. Oddelenie investičnej činnosti participuje odbornou činnosťou na realizácii stavieb financovaných z prostriedkov Európskej
únie, ktoré sú zahrnuté v podprograme 9.1 Implementácia projektov. V rámci činností a stavieb zastrešovaných mestom Prešov boli
na tento rok navrhované stavby na celom území mesta Prešov.
V roku 2018 sa začali rozpočtovať transakcie, ktoré v minulom
období rozpočtované neboli, ako príjem za stravu, sociálny fond atď.
Z uvedeného bol navýšený rozpočet príjmov škôl a školských zariadení o sumu 1 881 063 eur a zariadení pre seniorov o sumu 15 805
eur.
PaedDr. Miroslav Benko, predseda Komisie finančnej plánovacej
a správy mestských organizácií

Prešovčania môžu športovať v novom fitparku
Mesto Prešov získalo nový atraktívny priestor určený obyvateľom všetkých
vekových kategórií, ktorý prispeje ku skultúrneniu prostredia a poskytne
Prešovčanom ďalšie možnosti trávenia voľného času vonku s rodinou, priateľmi
aj známymi.
„Je aj v záujme mesta, aby vytváralo obyvateľom kompaktný priestor, ktorý
im poskytne nielen dostupnosť všetkých moderných služieb, ktoré zvýšia kvalitu
bývania, ale aj zmysluplné možnosti trávenia voľného času,“ povedala primátorka
Andrea Turčanová.
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Moderný nový Fitpark Prešov na ulici Pavla Horova je
príkladom dobrej spolupráce samosprávy a súkromného
investora. Mestu Prešov ho odovzdalo prvé regionálne
obchodné centrum Eperia Shopping Mall. Samospráva
mesta vytipovala voľný priestor funkčne určený pre rekreačné športové vyžitie a obchodné centrum na ňom
vybudovalo outdoorové workoutové ihrisko na vlastné
náklady.
Skladba jednotlivých zariadení je zvolená tak,
aby si Prešovčania mohli aktívne precvičiť celý pohybový aparát, pričom si každý môže zvoliť až z 8 stupňov záťaže. Nastavenie obtiažnosti tak umožní cvičiť rovnako efektívne mladým ako aj starším obyvateľom.
Použitie zariadení je veľmi jednoduché, ale napriek tomu bude pri každom informačný
štítok s návodom a QR kódom, pomocou ktorého si po načítaní do telefónu môžu cvičenci pozrieť videá, návody na cvičenie aj užitočné animácie a piktogramy s vyobrazením
mechaniky pohybu na danom zariadení.					
(len)

Pre študentov v Prešove začal nový akademický rok
Aj vysokoškolákom v Prešove sa už skončili prázdniny. Prešovská univerzita
slávnostne otvorila nový akademický rok. Rektor Peter Kónya ocenil aj
spoluprácu s mestom Prešov.
„Mesto Prešov je na Prešovskú univerzitu veľmi hrdé, pretože nám robí vynikajúce meno doma
aj v zahraničí. Osobitne chcem vyzdvihnúť jej prínos v oblasti vedy a výskumu, ktorým môže hrdo
konkurovať viacerým zahraničným univerzitám,“
uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová vo
svojom príhovore akademickej obci i študentom.
Prešovská univerzita začala už 22. akademický
rok. Slávnostného otvorenia v Divadle Jonáša Záborského sa zúčastnilo takmer 500 hostí zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny.
Rektor Peter Kónya vo svojom príhovore zreakapituloval nielen výnimočné úspechy
univerzity, ale aj úskalia, ktorým musí čeliť a priblížil aj jej ďalšie ciele. Ocenil viacerých zamestnancov, vedeckých pracovníkov i študentov univerzity, Okrem toho, rektor odovzdal
primátorke Prešova striebornú medailu za rozvoj spolupráce medzi univerzitou a mestom.
(len)
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Prešovčania nemusia denne chodiť pozerať úradnú tabuľu na Mestský úrad. Tá vie
prísť kamkoľvek priamo za nimi.
Úradné oznamy v Prešove si môžu občania pozrieť kedykoľvek aj z pohodlia svojho domova. Vďačia za to aplikácii, pomocou ktorej všetky oznamy, o ktoré majú záujem, prídu až k nim.
Program Úradná tabuľa je voľne dostupný na stránke mesta a využívať ho môže naozaj každý.
„Táto unikátna aplikácia vznikla počas májového programátorského maratónu,
ktorý sme zorganizovali a kde programátori mohli využívať voľne dostupné dáta
mestského úradu a vytvoriť z nich užitočné programy pre verejnosť,“ vysvetľuje primátorka Andrea Turčanová pozadie vzniku prešovskej Úradnej tabule.
Aplikácia funguje na registračnej báze - stačí pri registrácii zadať mailovú adresu a občanovi budú elektronickou poštou prichádzať všetky nové oznamy, ktoré mesto Prešov zverejní
na svojej úradnej tabuli. Občan si pritom môže určiť oblasť, ktorá ho zaujíma - či už mestské
zastupiteľstvá, stavebné povolenia, výruby stromov a pod. Posuvníkom na mape si občan
môže tiež určiť aj okruh ulíc tak, aby mu prichádzali len oznamy, ktoré sa ho najviac týkajú
a zaujímajú ho.
Projekt Úradná tabuľa vytvorili Ivan Ivanco, František Trusa, Marcel Dujava a Dávid Murín
a je jednou z jedenástich aplikácii, ktoré boli vytvorené na 1. Šarišskom Hackhathone. Úspešne sa využívajú tiež programy ako Bus Evolution a MHDPO app na podporu prešovskej
mestskej hromadnej dopravy, ale i turistické aplikácie GO Prešov či Eperiessinum a ďalšie.
Programy sú dostupné na webovej adrese: https://sarisskyhackathon.sk/projekty1-sh-2018/					
(mig)

Prešov bude mať útulok pre zvieratá
V Prešove sa začína budovať útulok pre zvieratá. Začína sa s prvou etapou samotnej
výstavby.
„Útulok pre zvieratá v Prešove dlhodobo chýbal, doteraz sme mali zmluvu s karanténnou stanicou. Touto stavbou sme vyšli v ústrety všetkým, ktorým záleží na zvieratách. Príprava projektu síce trvala dlhšie, ale predpokladáme, že zvieratá by v útulku mohli nájsť svoj
dočasný domov už do konca tohto roka,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
Riešené územie pre umiestnenie areálu útulku pre psov a mačky je umiestnené v k.ú. Šalgovík,
Sekčovská ulica, na pozemkoch pri komunikácii vedúcej
k priemyselnému parku Šalgovík (areál bývalých Hydinárskych
závodov).
Stavenisko je už vyčistené od náletových drevín, splanírované a pripravené na stavebné práce, ktorých prvá etapa sa už
začína realizovať.
V rámci I. etapy sa vybuduje parkovisko, oplotenie, vonkajšie osvetlenie, studňa, elektrická prípojka, výbeh pre psov, prevádzkové budovy útulku a murované koterce s prístupovými komunikáciami. Koterce pre psov budú
mať umývateľnú podlahu a ich súčasťou budú aj drevené búdy.
Celkové náklady projektu sú 149 920 Eur bez DPH. Zhotovenie stavby realizujú Technické
služby mesta Prešov a.s.					
(len)
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Prvé networkingové stretnutie občianskeho sektora

Zástupcovia občianskych iniciatív, združení a lokálnych aktivistov prešovského
kraja sa zhodli na potrebe užšej spolupráci s miestnou samosprávou aj
komerčným sektorom. Príklady dobrej praxe predstavili Sanja Nikolov a Maroš
Chmelík.
Občianske združenie Fórum pre kultúru (f4c.sk) v spolupráci s mestom Prešov a Nadáciou Konrada Adenauera pripravilo koncom mája stretnutie občianskych aktivistov
pôsobiacich v prešovskom kraji. Okrem inšpiratívnej prednášky zástupcov Centra komunitného organizovania Zvolen a banskobystrickej iniciatívy Nie v našom meste bola
súčasťou stretnutia aj diskusia o užšej spolupráci občianskeho sektora s miestnou samosprávou, komerčným sektorom aj s médiami
s cieľom zvýšiť občiansku participáciu občanov.
„Demokracia žije z občianskej participácie a rozmanitosť prispieva k spoločnému
dobru. Naše mesto potrebuje angažovaných občanov, ktorí vstupujú do kultivovaného dialógu,“ uviedla primátorka mesta Andrea
Turčanová.
Podujatie je prvým krokom v procese koordinovanej prípravy výzvy voči centrálnym aj lokálnym vládam, zástupcom médií aj komerčného sektora, v snahe zvýšiť váhu mimovládneho sektora v spoločnosti. Je to začiatok
sieťovania občianskych združení v kraji na pluralitnej báze. “Reči o Sorosovi dnes naozaj
nikomu nepomôžu. Zdanlivá bezmocnosť nás, bežných ľudí, ktorí žijeme na sídliskách,
vyplýva z našej vlastnej neschopnosti zorganizovať sa. Jednotlivec nič nezmôže, a práve
o tom sú mimovládky. Iba silná a dobre zorganizovaná sieť občianskych iniciatív dokáže
nielen zlepšiť život na sídliskách, ale zároveň vytvoriť tlak na nositeľov moci, aby títo nemohli svoju moc zneužívať proti svojim občanom,” uviedol organizátor workshopu Marek
Hrubčo zo združenia f4c.sk.
Zatiaľ čo volení politici v demokratickej krajine vytvárajú legislatívny rámec pod verejnou kontrolou médií a mimovládok, za ekonomický rozvoj občania vďačia v prvom
rade investorom - úspešným komerčným spoločnostiam pôsobiacim v regióne. „Správať
sa spoločensky zodpovedne v prostredí, v ktorom podnikáme je pre spoločnosť Lear
Corporation samozrejmosťou. Je to jedna z našich kľúčových hodnôt. Okrem vlastného grantového programu, ktorým podporujeme veľmi zaujímavé projekty občianskeho
sektora, aj individuálne spolupracujeme s viacerými organizáciami, či už formou dobrovoľníckej práce našich zamestnancov alebo finančnou podporou. Veľmi vítame takúto
networkingovú aktivitu, ktorá nám rozšíri obzory o dianí a občianskych iniciatívach v regióne,“ uviedla Daniela Gavliaková, špecialistka pre ľudské zdroje a komunikáciu Lear
Corporation Seating Slovakia.
Ďalšie kroky aktivistov budú spojené s tvorbou pluralitného webového portálu www.
obcianskespektrum.sk sieťujúceho občianske iniciatívy kompatibilné s demokraciou
a formulácia spoločných návrhov na zvýšenie občianskej participácie.
(hrub)
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Termíny občianskych slávností
do konca roka 2018
Prešovčania sa môžu stále prihlásiť na slávnosť uvítania detičiek do života alebo
na oslavy životných jubileí.
Mesto Prešov chce i naďalej stáť pri významných životných udalostiach svojich občanov. Doteraz ich
pozývalo na základe vlastnej centrálnej evidencie. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane
osobných údajov mesto Prešov už nemá zákonné právo využívať tento spôsob pozývania na slávnosti.
Prihlásiť sa teda môže:
Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Prešove a v daný kalendárny rok dovŕši okrúhlych 70, 80, 90,
100, 101 a viac rokov.
Rodičia novonarodeného dieťatka - nie je pritom podstatné, kde sa dieťatko narodilo, dôležité je,
aby aspoň jeden z rodičov mal trvalý pobyt na území mesta Prešov.
Termíny konania slávností do konca roka 2018:
slávnosť uvítania dieťatka do života: 12. 10. 2018
				
16. 11. 2018
				07. 12. 2018
slávnosť životných jubileí: 		
26. 10. 2018
				30. 11. 2018
				
14. 12. 2018

Dôležitou podmienkou účasti na slávnostiach je okrem prihlásenia sa aj doručenie písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré 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.
Prihlásiť sa na slávnosti môžete osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove
Jarková 26, 3.poschodie, č. dv. 405
tel. 051/3100 547, e-mail: maria.andrascikova@presov.sk

Jesenné upratovanie
V Prešove pokračuje jesenné upratovanie. V meste sa postupne, vo všetkých
mestských častiach pristaví 97 veľkoobjemových kontajnerov. Aj v tomto roku je ich
umiestnenie zobrazené tiež na mape mesta. Jesenné upratovanie potrvá do 16.10.2018.
Harmonogram pristavovania a všetky súviasiace informácie nájdete na webovej stránke mesta Prešov: https://www.presov.sk/oznamy/zacina-sa-jesenne-upratovanie.html
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)

Vážení občania Výboru mestskej časti č.1 – Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky
Športovou terminológiou povedané – už iba pár týždňov chýba, aby sme ako VMČ
v zložení : MUDr. Ahlers, RNDr. Bednárová, JUDr. Ďurčanská, Ing. Hudáč, p. Hermanovský, PhDr. Damankoš (ktorý v júli vymenil PhDr. Matejku) pod mojím vedením ako predsedu VMČ, vbehli do cieľovej rovinky a pretrhli pomyselnú pásku nášho poslaneckého
mandátu.
Hodnotiť, čo sa urobilo za štyri roky, sa na takomto malom priestore kultúrneho mesačníka sa nedá. Urobilo sa toho naozaj dosť. Obnovili sa cesty,chodníky,obnovili a vybudovali sa parkoviská,detské ihriská,renovovali sa školy a materské školy,lavičky,nákupné
strediská. Na najlepšej ceste je vrátenie RTG do zdravotného strediska Centrum. Vieme,
že je potrebné ešte realizovať dosť vecí, ale to ovplyvňujú dva činitele :
- veľkosť územia nášho VMČ
- finančné možnosti mesta
Na rozlohou veľkom území je ešte množstvo vecí, objektov, chodníkov, ciest, ihrísk,atď, čo je potrebné ešte opraviť, obnoviť, vybudovať, čo sme mali v pláne a čo by sme
radi dokončili.

Počas štyroch rokov chodili občania pravidelne na zasadnutia nášho výboru s pripomienkami, podnetmi a návrhmi, ktoré tiež pomohli zveľadiť naše sídlisko a ktoré môžeme
označiť za najkrajšie sídlisko v Prešove. Chcel by som sa našim občanom poďakovať aj
za veľmi korektné vystupovanie na zasadnutiach výboru.
Poďakovať sa chcem aj tým, ktorí svoje podnety a pripomienky realizovali telefonicky
alebo mailom. Snažil som sa nielen ja, ale aj kolegovia reagovať v čo
najkratšom čase.
Ďakujem všetkým kolegom, osobitne pani JUDr. Katke Ďurčanskej
a MUDr. Janovi Ahlersovi, ktorí sa rozhodli v najbližších voľbách nekandidovať, za ich doterajšiu činnosť
Na záver sa Vám chcem ešte raz, vážení občania, nášho VMČ poďakovať za veľmi korektnú spoluprácu a pri voľbách Vám želám správne rozhodnutie.
PhDr.Mikuláš KOMANICKÝ
Predseda VMČ č.1

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 čitatelia Prešovského magazínu,
október má krásny prívlastok - je to Mesiac úcty k starším. Mesiac úcty k našim mamám, otcom, starým mamám a starým otcom... Nezabúdajme, že sú medzi nami a prejavujme im úctu, lebo ešte stále nám majú čo dať a stále sa od nich máme čo učiť. Našim
seniorom prajem najmä pevné zdravie, veselú myseľ a veľa dôvodov na úsmev a radosť
zo života.
Čo sa týka života v mestskej časti 2, naši najmenší obyvatelia začali nový školský rok
v krásnej zateplenej materskej škole Fraňa Kráľa. Čaká ich však ešte náročné obdobie, keďže sa plánuje výmena elektroinštalácie, čo bude počas riadneho chodu školy
pomerne náročné. Verím, že pani riaditeľka túto náročnú situáciu zvládne rovnako dobre,
ako všetko náročné doteraz.
V septembri sme rezervu MČ určenú na bežnú údržbu mimomestských komunikácií
prerozdelili na výmenu herných prvkov
na našich detských ihriskách a na orez
stromov, keďže tieto položky v rámci
rozpočtu mesta už boli v danom momente vyčerpané. Chceli sme takto vyjsť v ústrety požiadavkám našich obyvateľov uvedených v zápisnicach z výboru
mestskej časti. Výmenu hracích prvkov
by sme mali stihnúť do konca roka a
orez stromov do konca vegetačného
obdobia. Verím preto, že počasie k
nám bude milosrdné a všetko stihneme
načas.
Krásny október všetkým čitateľom
praje za MČ 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
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Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
v súčasnosti mesto Prešov končí práce na dokumente s názvom „Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešova“ presnejšie nazývaný masterplán dopravy. Jeho úlohu je
navrhnúť nový technicky a finančne trvalo udržateľný dopravný systém mesta s výhľadom
do roku 2040. Tento dokument sa vo veľkom rozsahu venuje územiu výboru mestskej časti
č.3. V našej lokalite sa nachádzajú tri kľúčové mestské dopravné tepny, a to Levočská ulica,
Sabinovská ulica a Duklianska – Bardejovská – Vranovská. Tieto tri výpadovky sú v posledných rokoch z hľadiska dopravnej intenzity na hranici svojich kapacitných možností, čo spôsobuje dopravné kongescie veľkého rozsahu. To potvrdil aj hĺbkový dopravný prieskum, ktorý
vykonal spracovateľ masterplánu.
Ten zistil, že najvyššia intenzita dopravy v celom Prešove sa dosahuje na ul. Vranovskej
v Nižnej Šebastovej na hranici s Ľuboticami. Tam je intenzita vyše 40-tisíc vozidiel denne.
Ide o bezkonkurenčne najväčšiu intenzitu dopravy na ceste I. triedy na Slovensku. Jednou
z hlavných príčin tohto stavu je, že Vranovská ulica je v podstate jediná spojnica Horného
Šariša a Zemplína s okolitým svetom. Ďalším kolabujúcim úsekom je časť prieťahu č. I/68
od hranice mesta k veľkej križovatke, kde je intenzita dopravy vyššie 33-tisíc vozidiel denne.
Štvorpruhová Duklianska ulica je schopná túto intenzitu absorbovať, ale tá spôsobuje kolóny
na každom vjazde do riadenej križovatky. Intenzita na Sabinovskej ulici dosahuje hodnoty 19
tisíc vozidiel denne v celej jej dĺžke. Dvojpruhová ulica je tiež schopná takúto intenzitu absorbovať, ale obidve svetelne riadené križovatky sú kapacitne nedostatočné. Ďalším podstatným
faktom, ktorý prieskum zistil, je, že na Sabinovskej ulici je takmer celý deň rovnaká intenzita
dopravy od 6.00 hodiny do 18.00 hodiny. Viac-menej tam neexistuje klasická špička a sedlo,
ale množstvo áut je rovnaké počas celého dňa. Obdobná situácia je na Levočskej ulici, kde
intenzita dopravy dosahuje 26-tisíc vozidiel.
Masterplán dopravy vo svojej návrhovej časti odporučil 6 strategických cieľov, 35 opatrení a 136 projektov. Nemalá časť z nich sa týka našej lokality a má za úlohu zásadne zmeniť
dopravnú situáciu na našom území. Kľúčovým opatrením na zníženie dopravných intenzít pod
10-tisíc vozidiel denne bude vybudovanie severného obchvatu Prešov-Západ, Prešov – Dúbrava, Kapušany ako štvorpruhovej cesty. Ďalej vybudovanie bypassu Sabinovskej ulice K1,
K3 od územnej rezervy pod Skalkou po ulicu Rusínsku ako dvojpruhovej cesty I. triedy. Ďalším opatrením je vybudovanie nového napojenia mestskej časti Šidlovec na K1 cez kopec
Komín. Takisto Nižná Šebastová získa nové napojenie pri leteckej základni na R4. Zásadným opatrením taktiež bude aj vybudovanie železničných zastávok a prestupných terminálov
pre MHD, prímestskú a železničnú dopravu na Starej Dúbrave, Šarišských Lúkach a v Nižnej
Šebastovej.
V súčasnosti masterplán dopravy prechádza schvaľovacím procesom. Bol predložený
na odsúhlasenie JASPERS-u poradnému orgánu Európskej komisie vo Viedni a Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Ich odsúhlasením prijmú obidve inštitúcie na seba
záväzok financovať uvedené dopravné projekty. Masterplán takisto prejde ešte
schvaľovaním v mestskom parlamente. Jeho napĺňanie však bude agendou už nového mestského zastupiteľstva.
Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMČ č.3

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Vážení čitatelia,
letné mesiace sú nenávratne za nami a vystriedajú ich mesiace plné farieb, mesiace jesenné. Stavebný ruch nebude utíchať ani v týchto mesiacoch a pevne verím, že k spokojnosti
všetkých občanov. Pokračuje revitalizácia vnútrobloku Štúrova – Budovateľská, upravuje sa plocha vo vnútrobloku Grešova – Vajanského a pripravuje sa úprava parkovacích miest v lokalite
17. novembra medzi ulicami Francisciho a Záborského. Takisto netrpezlivo očakávame výsledky
procesov týkajúcich sa eurofondov, ktoré by mali zabezpečiť úpravu dvoch vnútroblokov, a to
Železničiarska – 17. novembra a Štefánikova – Hviezdoslavova. V rámci bežnej údržby prebieha
oprava chodníka na ul. Východnej a pripravujú sa práce na uliciach Baštová, Kúpeľná, Dilongova. Začiatkom septembra ste si isto všimli obnovu prechodov pre chodcov, ktoré sú nevyhnutné
pre bezpečnosť ľudí. Mestská časť 4 – Staré mesto ponúka množstvo zákutí pre oddych. Priamo v centre je možné využiť Záhradu umenia, kde sa konajú aj rôzne kultúrne podujatia alebo
Južný park, kde ste v lete mohli využiť osvieženie v podobe vodnej hmly.

Úprava vnútrobloku Štúrova – Budovateľská

Vynovené prechody pre chodcov

Záhrada umenia

Vodná hmla

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.
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Vážení čitatelia Prešovského magazínu!
Prebieha neustály kolotoč života, niečo končí a nové začína. Čas sa nedá zastaviť. Doslova uteká. Platí
to aj pre volebné obdobie 2015 – 2018 v miestnej samospráve mesta Prešov, ktoré je v záverečnom plnom
mesiaci. Dovolím si úvahu uplynulého obdobia z pohľadu predsedu VMČ č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby.
Nebudem na tomto mieste písať o tom, čo všetko sme sa snažili s kolegami za práve sa končiace volebné obdobie zrealizovať v našej mestskej časti č.5 aj na základe požiadaviek a námetov Vás, občanov. Bolo
toho veľa, či už požadovaného, ale aj realizovaného. Tieto informácie sú uvedené v zápisniciach zo zasadnutí
poslancov Výboru mestskej časti č.5, ktoré sa pravidelne mesačne uskutočňujú prvý pondelok v mesiaci na
stretnutiach s občanmi, a tiež zverejňované na www.presov.sk. Ďalšie informácie o mestskej časti nachádzate
v poštových schránkach pravidelne v KSM Prešovský magazín, ale aj pri osobných stretnutiach s nami poslancami a v neposlednom rade taktiež na FB profiloch. Nemám vedomosť, či po roku 1989 v samospráve mesta
Prešov je príklad, ako v našej MČ, že pracujeme v nezmenenom zložení poslancov druhé volebné obdobie.
Od roku 2010 spolu s kolegami poslancami PaedDr. Miroslavom Benkom MBA, Mgr. Stanislavom Ferencom
a Mgr. Petrom Krajňákom sme zástupcami občanov volebného obvodu č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov. Pracovným zaradením, odbornosťou a záujmami sme v rôznych oblastiach.
Každý z nás má na potreby a požiadavky našej mestskej časti svoj pohľad a predstavu. Pri výstupoch a rozhodnutiach z výboru mestskej časti, pri rozhodovaní o realizácii potrieb a požiadaviek občanov a mestskej časti,
sme sa ale snažili nachádzať spoločnú reč a riešenia pre občanov a našu mestskú časť. Za uvedené obdobie
ma mrzí jediná skutočnosť, že sme, bohužiaľ, jednotný výstup za mestskú časť nenašli v hlasovaní o majetkovom prevode kúpy pozemku s nehnuteľnosťou vedľa MŠ Solivarskej pre potrebné rozšírenie terajšieho malého
areálu MŠ, t.j. využiť možnosť skvalitniť podmienky pre aktivity detí Materskej školy Solivarská. Za uvedené
obdobie sme pritom objekty MŠ Solivarská kompletne zrekonštruovali. Na druhej strane som rád, že mnoho aj
mojich návrhov pre mestskú časť sa podarilo presadiť počas zasadnutí Mestského zastupiteľstva zapracovaním
a schválením v rozpočtových opatreniach a vo finančnom krytí.
Mestská časť Solivar, Soľná Baňa, Šváby má svoju rôznorodosť a špecifiká: Solivar - s historickým jadrom
NKP Solivar, objektmi ťažby soli, a okolia na Soľnej Bani, individuálnu bytovú zástavbu a jej mohutný rozvoj
aj v okolí, s negatívnymi vplyvmi na dopravnú vyťaženosť ciest a životné prostredie; Šváby - s hustou zástavbou a spôsobom osadenia bytových jednotiek sídliska, a tým obmedzenou plochou zelene, služieb, oddychu
a športu, ďalej prírodné kúpalisko Delňa a jeho okolie v blízkosti priemyselnej časti na Jesennej ulici. Spomínam to preto, lebo rôznorodé sú požiadavky a podnety občanov, ale aj podnikateľskej sféry. Každý občan,
jednotlivec, má svoje priority a predstavy. Preto bolo potrebné posudzovať požiadavky a potreby celkovo za
našu mestskú časť podľa dôležitosti, aktuálnosti a vývoja do budúcnosti. Nie všetky požiadavky bolo možné
realizovať naraz, ale postupne, prehodnocovaním dôležitosti priorít a daných možností. Samozrejme, keď sa
riešia požiadavky občanov na služby a výstupy mesta k občanovi (napr. čistoty, zelene, služieb, výstavby, dopravy, parkovania), to je a bude hlavne „parketa“ samosprávy mesta s kompetenciami vyplývajúcimi zo zákona
o obecnom zriadení. Pre budúcnosť navrhujem zamyslieť sa a vrátiť k modelu pravidelnej účasti zástupcov niektorých odborov MsÚ na zasadnutiach výborov mestských častí. Terajšia prax to potvrdila, požiadavky občanov
by sa riešili pružnejšie a jednoduchšie. Často to v tomto volebnom období bolo z našej strany poslancov aj
o „neľahkom“ hlasovaní a presadzovaní potrieb a požiadaviek občanov našej mestskej časti č.5 na zasadnutiach MsZ Prešov s poslancami iných mestských častí, ktorých občania a poslanci majú taktiež svoje priority.
Z môjho pohľadu bolo v tomto volebnom období v našej mestskej časti veľa požadovaného, ale aj vykonaného,
pritom nie v malých finančných investíciách. Onedlho, 10. 11. 2018, vo voľbách do miestnej samosprávy vystavíte nám, poslancom, „vysvedčenie“ našej práce z Vášho pohľadu, našej služby pre Vás.
Chcem sa Vám poďakovať, taktiež aj v mene kolegov, za Vaše námety, spoluprácu,
pripomienky, aktívnu účasť na zasadnutiach VMČ č.5 a pri osobných stretnutia v tomto
končiacom sa volebnom období 2015 – 2018.

Ing. Ľudovít MALAGA, poslanec MsZ, predseda VMČ č.5

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Volebná kampaň začína dňom zvolenia do funkcie a nie 3 mesiace pred
voľbami...
Milí čitatelia a obzvlášť Vy, žijúci v mestskej časti č. 6 – Sekčov. Je mi cťou,
že sa Vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom Prešovského magazínu
a informovať Vás o ďalších aktivitách, ktoré sa začnú realizovať, alebo sú už
tesne pred dokončením v našej mestskej časti. Naozaj sa nám viacerým môže
zdať, že ak by boli voľby každý rok, to by sa urobilo kusisko práce a pozitívnych
zmien pre mesto a pre náš život. Chvalabohu, u nás v mestskej časti 6 to nie
je iba zdanie a zbožné želanie, keďže sa u nás naozaj poctivo „maká“ 7 dní
v týždni a počas celého volebného obdobia, nielen tesne pred voľbami :)
Som nesmierne rád, že už o pár dní odovzdáme jedinečné
a jediné futbalové ihrisko svojho druhu na Slovensku, ktoré je
realizované v športovom areáli ZŠ Májové námestie, ktorý za
posledné roky naozaj zmenil svoj vzhľad a funkčnosť. Dokončujeme tiež opravy ulíc a chodníkov, napríklad v lokalitách ul. Justičná, ul. Federátov, či ul. Dubová. Pribudli nám 3 nové osvetlené prechody, ktoré majú nám, obyvateľom tejto časti, priniesť
viac bezpečia v, bohužiaľ, čoraz viac nahustenej premávke. Začíname s rekonštrukciou a výstavbou nového detského ihriska
medzi ulicami Zimná a ul. Alexandra Matušku. Verím, že do 2
týždňov sa začne už s dlhodobo očakávanou rekonštrukciou
schodiska smerom k MŠ Bernolákova. V týchto dňoch odovzdávame do užívania úplne nové strechy na pavilónoch MŠ
Zemplínska, aby počas zimy boli naše deti v podmienkach, aké
si zaslúžia a za ktoré ich rodičia platia nemalé mesačné poplatky. Osobne sa teším aj na rozsiahlu opravu a údržbu cesty na
ul. Alexandra Matušku (horná aj spodná časť), na ktorej som
prežil podstatnú časť svojho detstva a dospievania. Som naozaj
rád, že vďaka spolupráci poslancov za túto mestskú časť sa
nám každý jeden rok darí napĺňať predvolebné zámery a sľuby
a že neostávame iba pri prázdnych rečiach, ale konáme reálne
činy a skutky.
Na záver musím ešte stále s ľútosťou konštatovať, že posledná tretia fáza opravy a dokončenia rekonštrukcie nákupného strediska OPAL je asi
v nedohľadne, no určite nie vinou poslancov, ktorí urobili to, čo mali, aj keď niektorí mohli
o 3 roky skôr, ale už je neskoro plakať nad rozliatym mliekom a treba urobiť
všetko preto, aby konečne aj táto mestská časť mala centrum, za ktoré sa
nemusí hanbiť. Vyviniem aj s kolegami maximálne úsilie, aby tak tomu bolo
v čo najkratšom čase.
Všetko dobré úprimne želámPhDr. Rudolf Dupkala, PhD, MBA
predseda VMČ 6 #slovorobiposlanca
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

VEĽA SA UROBILO, ALE VEĽA ROBOTY JE EŠTE PRED NAMI
Milí Sekčovčania, obyvatelia Šalgovíka,
práce sa už rozbehli naplno. Želajme si, aby sa dodávateľom dobre darilo a stihli všetky plánované práce ukončiť včas, dokým svoje žezlo nezoberie zima. Áno, viem, že mi viacerí budete oponovať, že niektoré stavby dlho meškali, niektoré by mohli byť lepšie naprojektované, premyslené či
zrealizované... A v mnohých prípadoch by som vám dal za pravdu. Ale to by bolo na dlhšiu debatu,
keď by sme sa chceli porozprávať o príčinách či dôvodoch. V mnohých prípadoch by sme dospeli
k známej múdrosti, že zakrývať sa môžeme len takou perinou, na akú máme, keď chceme na území
našej mestskej časti, MČ č. 7, urobiť čo najviac a pre všetkých, ktorí v nej žijú. Na sídlisku sa teraz
rekonštruuje križovatka, budujú parkoviská, opravujú mnohé chodníky,... ale začali sa opravovať aj
staršie, časom poškodené parkovacie plochy, rozbehli sa aj úpravy vnútroblokových priestorov...
a pripravujú sa aj nové detské ihriská. V Šalgovíku sa rozbehla rekonštrukcia chodníka
na ul. Sekčovskej, v pláne je však aj oprava chodníkov na ul. Kamennej i komunikácie
na ul. Hruny. O tom, čo sa urobilo, robí, ale aj o problémoch v našej MČ č. 7 ďalej už
z fotovýberu.
Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMČ č. 7

Práce na stavbe „Rekonštrukcia a CSS križovatky
ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom
a ul. Jurkovičovej sú v plnom prúde.

Nové parkovacie plochy pri bytových domoch na
ulici Sibírskej 16 až 36 sú už konečne ukončené
a odovzdané do užívania.

Nový asfaltový koberec na chodníkoch okolo
obchodných prevádzok situovaných v pasáži ul.
Exnárovej

Nové asfaltové koberce na pešom ťahu ku konečnej
zastávke MHD, pri ul. Vihorlatskej 6 až 10

Obnovený peší ťah a prístupové chodníky okolo
ul. Exnárovej 13 až 27.

Nové detské ihrisko a parkovacie miesta vo
vnútrobloku ul. Karpatskej 1 až 19

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

01.10. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
autor: William Shakespeare / réžia: Mariana Luteránová
02.10. | 14:00 | VS
KRÍDLA TÚŽBY
voľný vstup
koncert bez bariér
03.10. | 18:30 | HB
SATURNIN 10x
4|5|7 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
05.10. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ pre školy
autori: M Náhlík – M Husovský – V Mikula | réžia: M Náhlík
05.10. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
06.10. | 17:30 | HB
REVÍZOR 55x
vypredané
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
09.10. | 18:30 | MS
ŽENBA
7€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
11.10. | 18:30 | HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4|5|7 €
autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko
12.10. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE 55x
4|5|7 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
16.10. | 18:30 | VS
SLÁVNOSTNÉ GALA
20 €
Gala venované 60. výročiu narodenia J. Selčana.
17.10. | 18:30 | MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
18.10. | 16:00 | MS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
19.10. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ 65x pre školy
19.10. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
23.10. | 19:00 | VS
PUTO – KATARÍNA KNECHTOVÁ A FS ŠARIŠAN
vypredané
24.10. | 19:00 | VS
PUTO – KATARÍNA KNECHTOVÁ A FS ŠARIŠAN
vypredané
25.10. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
7€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
26.10. | 10:00 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM verejná generálka organizované
26.10. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM predpremiéra
8€
28.10. | 18:00 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM svetová premiéra 10 €
autor: Ján Skála / réžia: Alena Lelková
DJZ na zájazde
23.10. | 19:00
AUDIENCIA 20x v Štúdiu Štátneho divadla Košice
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Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

5.10. o 19:00 na VS
SĽUBY
J.G. Tajovský
10.10. o 19:00 na VS
SĽUBY
J.G. Tajovský
17.10. o 19:00 na VS
ŤAPÁKOVCI
B.S.Timrava – O. Šulaj, Réžia: Matúš Oľha
26.10. o 19:00 na VS
DOMOV
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková
31.10. o 19:00 na VS
DOMOV
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková

7€
1. Premiéra
6/3 €
2. Premiéra
6/3 €
7€
1. Premiéra
6/3 €
2. Premiéra

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

1.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
TRANZIT
3,- €
2.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
MODLITBA
3.- €
3.10. o 19.00 PKO Čierny orol
PHJ 2018 – Poľské dni v Prešove
5.- € / 2,50 €
4.10. o 19.00 kino Scala
GYPSY JAZZ SK
11.- €
5.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
TVÁR
3,- €
7.10. o 16.00 kino Scala
TÁRAJKO A POPLETAJKA
7,- €
9.10. o 18.00 PKO Čierny orol
PHJ 2018 Lenka Filipová so sprievodnou kapelou
20,- € / 18,- € / 16,- €
19.10. od 8.00 pešia zóna Prešov
BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT
17.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
VEŽA
3,- €
25.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
LÁSKA MEDZI REGÁLMI
3,- €
26.10. o 19.00 PKO Čierny orol
DISCO PLES
9,90 €
30.10. o 19.00 kino Scala
BE2CAN PREHLIADKA FESTIVALOVÉHO FILMU
ZLODEJI
3,- €
Kultúrne stredisko CENTRUM
Prostejovská 2
6.10. o 9.30 KS – Centrum Sídlisko III, herňa BK PKO Prešov
Východoslovenský biliardový pohár MY
8. turnaj – biliardová súťaž pokračuje v Prešove.
21.10. o 13.00 Športová hala Hotelovej akadémie na Baštovej ul. v Prešove
38. ročník TATRANSKÝ POHÁR
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Kultúra

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

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.
10.10.2018 o 17.00 hod.
33. Čaj o piatej u Rákociho.
14.10.2018 o 14.00 hod.
„Horí, horí!“
21.10.2018 o 18.00 hod.
PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS.
23.10.2018 10.00 – 17.00
Aj my sme PSK

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51

13. 9. - 25. 10. 2018
Relikviáre
Miloš Kopták & Miloš Boďa, KURÁTOR: Jozef Ridilla
23. 10. 2018 / 10.00 – 17.00
Deň PSK
Tento deň je prezentáciou kraja, úradu i podriadených organizácií. Pozývame návštevníkov do galérie a ponúkame voľný vstup na výstavy (10.00 – 18.00), poradenstvo reštaurátora
o ošetrení výtvarných diel (10.00 – 15.00), tvorivé dielne s témou PSK pre školy (10.00 – 15.00 na objednávku).

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
Otvorené prvú nedeľu v mesiaci - vstup zdarma v čase 10.00
- 16.00 hod.
Vstupy do múzea prvú nedeľu v mesiaci: 10.30, 12.30, 14.00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!
Skupinu nad 15 členov je potrebné nahlásiť vopred.
Prehliadka trvá 45 - 60 min.
Kontakt: t.č. 051/ 77 574 27 alebo 0918 965 698,
muzeum.solivar@stm-ke.sk

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov, Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 9.30 – 15.00, pre vopred objednané
skupiny aj v sobotu a nedeľu.
Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné

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.
V areáli židovskej náboženskej obce v Prešove si môžu návštevníci pozrieť nielen samotnú synagógu, ale aj stálu výstavu Bárkányho zbierky judaík, ktorá je umiestnená na po-

schodí a administratívne patrí Slovenskému národnému
múzeu, oddeleniu židovskej kultúry v Bratislave. V zbierke
sa tiež nachádzajú dobové predmety z pôvodného Židovského múzea, ktoré vzniklo v Prešove v roku 1928 ako
prvé svojho druhu na Slovensku.

Vybrané podujatia v meste Prešov
Farmárske trhy
10.10 - 12.10.2018 Hlavná ulica
Program pre seniorov
15.10.2018 Kino Scala
Tatranský pohár v kulturistike
21.10.2018 Športová hala na Baštovej
POCITY FILM 2018
11. - 14.10.2018 Kino Scala
Bienále animácie Bratislava
9. - 11.11.2018 Kino Scala a PKO
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v auguste 2018
Bandi Damián
Bauer Timotej
Beliš Matej
Boháčová Sofia
Brozák Bruno
Buzogaň Liora
Ciberej Tomáš
Eštočáková Stella
Fech Matúš
Ferko Lukáš
Frištik Richard
Galbavá Katarína
Gnepa Adam
Gnepová Ella
Hopko Luka

Chromá Sára
Ivanecká Terézia
Jurková Margaréta
Kitko Adam
Kmec Stanislav
Kolarčik Matej
Kovaľová Karolína
Kuka Jakub
Macejová Kristína
Mahutová Michaela
Mariňák Ivo
Medzanská Lara
Mihok Maximilián
Michňáková Mia
Mňahončáková Emma

Moroščák Dávid
Mrnčo Dávid
Namešpetrová Laura
Onderčová Viktória
Piataková Sofia
Pukitová Liana
Rimák Benjamín
Romančák Matias
Rusinko Ľuboš
Rusinková Tamara
Semanco Bruno
Semanová Zoja
Sinaiová Dominika Alžbeta
Spáčil Juraj
Stankovič Maximilán

Šagát Jana
Šalamonová Diana
Šimko Oliver
Šimkovič Sebastián
Šolc Richard
Štefančik Michal
Švec Marek
Švec Patrik
Tkáč Denis
Trochanová Lilien
Uherová Michaela
Wittnerová Veronika
Žula Jakub

Navždy nás opustili v auguste 2018
Špalová Žofia 88
Bubánová Katarína 75
Marek Otto 85
Veselovská Monika 65
Gajdoš Milan 67
Ing. Minďár Miroslav 52
Maskalíková Mária 87
Karšková Anna 78
Paločková Irena 69
Ribovičová Eleonóra 69
Vrábeľ Viktor 85
Bado Milan 65

Potočňák Milan 59
Sibalová Dagmar 54
Žabka Ladislav 68
Dančišín Ján 83
Juraško František 73
Motýľ Ján 88
Švec Jozef 83
Pavlovič Rudolf 89
Viazanková Verona 84
Ing. Kozlay Rudolf 86
Ščepák František 63
Turanovičová Emília 76

Kovaľ Kočiš Ján 59
Girčáková Anna 90
Fabian Ján 61
Nagy Alojz 74
Dziaková Anna 86
Parnická Sylvia 91
Doktor Anton 68
Hrehorová Júliana 91
Kučma Ľubomír 56
Varga Štefan 58
Záhradníková Mária 85
Miklovičová Mária 92

Heil Peter 59
Kravec Jozef 86
Latová Mária 89
Šebej- Kovaľ František 62
Škopová Anna 72
Javorová Jolana 94
Február:
Pavúk Milan 75
Júl
Bikár Tibor 72
Oprava júl – chybný údaj
Ing. Tlučko Jozef, 82

Uzavreli manželstvo v auguste 2018
Jozef Hrabčák a Mária Gecíková
MUDr. Michal Fabian a MUDr. Ivana Tirdiľová
Mário Kukľa a Dominika Angelovičová
Mgr. Peter Kentoš a Mgr. Júlia Stankovičová
Ján Rusinko a Monika Polčová
Imrich Fuchs a Veronika Fedorčáková
Tomáš Mocný a Ing. Miriama Jachymecová
Jaromír Štefančin a Kvetoslava Vašková
Damián Kaššay a Beáta Nováková
Ing. Jozef Beliško a Mgr. Daniela Hutníková
Ing. František Šimkovič a Eva Kovalčíková
Ing. Ján Prešinský a Mgr. Katarína Gazdíková
Ing. Michal Krjak a Bc. Natália Pankievičová
Ján Lukáš a Ľubica Forraiová
Tomáš Geletka a Adriána Dudová
Peter Čuha a Martina Platková
Juraj Urban a Dominika Zimmermannová
Ian Charles Sweetman a Veronika Michňáková
Ing. Lukáč Murín a Mgr. Jana Vojteková
Marcel Klein a Kamila Briľaková
Erik Krajňák a Darina Lešková
Jaroslav Maleš a Silvia Križalkovičová
Michal Chamilla a Andrea Štefková
Christian Rene Guzman Echalar a Bc. Barbora Džuganová

Marek Novotný a Lucia Timková
Tomáš Müller a Barbora Trenčanová
Tomáš Goga a Michaela Dopiriaková
Jozef Lukáč a Veronika Gaľová
Filip Raučina a Ing. Eva Poráčová
Imrich Gažovič a Michaela Mantičová
Peter Zanický a Žaneta Prchalová
Martin Šebeš a Sylvia Kovalčíková
Peter Lipnický a Slávka Pribulová
Stanislav Mikča a Nikoleta Čekanová
Matej Macko a Alexandra Hermanovská
Matúš Hanudeľ a Pavla Ivanková
Ing. Dušan Michalčík a Mgr. Jana Adamová
Martin Demjanič a Ivana Simanová
Vladimír Tkáč a Petra Kolpáková
Tomáš Lenz a Lucia Sabanošová
Mgr. Martin Tomášik a Mgr. Jana Grušková
Rudolf Rusnák a Simona Šuťaková
Mgr. Jozef Drab a Mgr. Jarmila Lendacká
Ing. Leonard Schlosser a Ing. Michaela Dyačovská
Mgr. Samuel Goda, PhD. a Ing. Natália Nováková
Róbert Dragún a Monika Gurčiková
Ing. Tomáš Mariňák a Mgr. Jana Grušková
Ľuboš Grejták a Klaudia Ragulská

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
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem sob),
18:00
Sobota: 5:45,6:15,18:00
Sväté omše s účasťou detí: nedeľa 11:30
Sväté omše pre mládež: pia 18:00
Októbrová pobožnosť – každý deň o 17:15
11.10.: Púť kresťanských pedagógov do Zakopaného (bližšie v Infoliste)
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 (okrem str)
V stredu sv. omša s účasťou detí 17:00, v pia 		
o 18:00 pre mládež
Sobota: 7:00, 18:00
Októbrová pobožnosť – každý deň pred sv. omšou
	o 18:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30, v gr. kat. o 10:00
Všedné dni: str a pia 17:30
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nedeľa: 16:30

Kostol sv. Donáta (Cemjata)

Nedeľa: 10:15; pobožnosť o 9:45

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; 14:30 pobožnosť
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30;
Sobota: 6:30, 16:30
4.10.: sv. František Assiský : 6:30, 8.00, 16:30
Októbrová pobožnosť – všedné dni 16:00
18.10 Sv. omša ZA ŽIVOT (Príhovor: Starí rodičia)
16:30
Adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch: 9:00
- 15:30
Pobožnosť k sv. Antonovi: každý utorok 16:10
Adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok 18:00 19:00
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Všedné dni: str o 17:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni, okrem 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)
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V uto o 7:50, 18:00
Októbrová pobožnosť – nedeľa 14:30; všedné
		dni 17:30 (okrem pon)
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Streda a piatok o 18:00
pokračovanie na s. 22

Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev
Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko
Sekčov)

Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00,
18:00 		
(uto, štv)
V stredu o 18:00 je sv. omša s účasťou detí
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
Októbrová pobožnosť – každý deň o 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: 6:30 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

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.)

Farský chrám bl. hieromuč. Pavla
Petra Gojdiča (Sídl. III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň
17:00 		
(sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža
(Sekčov, Opál)

Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.); utiereň 7:00,
15:00 večiereň; 11:45 (rím. kat.)
Všedné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
uto18:00 (sl.); streda 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.)

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

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

©

8.00 – 18.00 hod.

2 + 1 produkt ZDARMA

počas celého mesiaca OKTÓBER podľa vlastného výberu

AKCI A n a E UCER IN

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok:

+ PROMO
od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

19. október 2018

+ darček ku každému
nákupu

ZĽAVA 20%

12. október 2018

lekaren@grkatpo.sk

051 / 756 26 27

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu

HLAVNÁ 1, PREŠOV

s v. K o z m u a D a m i á n a

LEKÁREŇ

ZĽAVA 20%

5. október 2018

ZĽAVA až 20%

VA Š A NOVÁ LE KÁRE Ň NA ZNÁM O M M IES TE
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ermo-okno
Slovenská 69, Prešov
0904 703 341
info@termo-okno.sk

AKCI

A
15.9.
– 31.1
2018 0.
DUB, JASEŇ,
SMREKOVEC
BEZ PRÍPLATKU*
Teraz pri kúpe drevo-hliníkových okien
HF 410 a drevo-hliníkových
zdvižno-posuvných dvier HS 330.
www.internorm-okna.sk
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Objavovanie Prešova
PREŠOV PRED STO ROKMI
Tento rok si pripomíname osmičkové
výročia a pri nich nemôžeme obísť ani rok
1918. Pred 100 rokmi sa nielen skončila
1. svetová vojna, ale po stáročiach sa rozpadla aj habsburská monarchia, na troskách
ktorej vznikali nové štáty. Aj Slováci a Česi
sa dočkali naplnenia svojich emancipačných
snáh. Ako sa tieto udalosti premietli do našich regionálnych pomerov, kto a ako sa do
nich zapojil, ako reagovali ľudia na novú situáciu, čo sa udialo tesne po vyhlásení nového
štátu, kto sa stal novým županom a aké boli
prvé roky v novom štáte sa dozviete na októbrovom Objavovaní Prešova.
Priebeh a súvislosti konca jednej a začiatku novej éry v Prešove môžete spoznať
v sobotu 20. októbra 2018 o 10.00 alebo
v nedeľu 21. októbra 2018 o 14.00. Stretneme sa pred Mestským informačným centrom
(MIC) v Prešove na Hlavnej 67.Sprevádzať
budú Andrea Sivaničová a Patrik Derfiňák.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo
na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov:		
1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
Divadelné predstavenie
V DOBROM AJ V ZLOM
28. októbra si aj v Prešove pripomenieme 100
rokov od vzniku Československa. Pri tejto príležitosti sa v Historickej budove DJZ v Prešove uskutoční unikátne divadelné predstavenie „V dobrom aj
v zlom“ v réžii Aleny Lelkovej. Pôvodná slovenská
inscenácia bude venovaná téme neľahkého postavenia prvých dám a žien ako takých na území Československa od jeho vzniku až po zánik.

Šport
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Olympiáda, na ktorej je najväčším víťazstvom zdravie
Deti, ktoré prekonali onkologické ochorenie alebo stále bojujú so zákernou
chorobou, sa zúčastnili 7. ročníka medzinárodnej Onko olympiády vo Varšave.
Priniesli si úžasných 58 medailí, z toho 30 zlatých.
Prešovské občianske združenie Športom k radosti sa
aj tento rok postaralo o krásne zážitky deťom, ktoré prekonali onkologické ochorenie alebo stále bojujú so zákernou
chorobou. Deti sa koncom augusta zúčastnili 7. ročníka
medzinárodnej Onko olympiády 2018 vo Varšave.
Slovensko reprezentovalo 19 detí prevažne z východného Slovenska. A darilo sa im naozaj výborne - získali 35
umiestnení a priniesli si neuveriteľných 58 medailí, z toho 30 zlatých!
Myšlienkou Onko olympiády bolo motto: „Všetci čo ste tu, ste už víťazmi!“
Prvý súťažný deň odštartoval emotívnym otváracím ceremoniálom a súťažami v atletike a stolnom tenise. Na druhý deň deti súťažili v plávaní, futbale, lukostreľbe a bedmintone. Na ich vynikajúce výkony sa prišiel osobne pozrieť aj ambasádor SR v Poľsku
s celou posádkou vládneho špeciálu. Deti dostali aj pozvanie na stretnutie s prezidentom
Slovenského olympijského výboru Antonom Siekelom v Bratislave.
Ich účasť na Onko olympiáde podporilo aj mesto Prešov, a to dotáciou vo výške
2000 €, vďaka čomu mohli malí športovci zažiť dni plné skvelých zážitkov.
„Veľká vďaka patrí nielen mestu Prešov, ale všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na zorganizovaní výletu a umožnili deťom úspešne reprezentovať našu krajinu,“ uviedla Monika Brillová, štatutárka OZ Športom k radosti.
(len)

Na Grand Prix mesta Prešov bodovali Austrálčania
Po prvýkrát v histórii cyklistiky sa na Slovensku
konali preteky medzinárodnej cyklistickej
federácie UCI. Ich strediskom bol práve
prešovský Velodróm.
Koncom augusta sa na prešovskom Velodróme
uskutočnila Grand Prix mesta Prešov pod záštitou
primátorky Andrey Turčanovej. Na cyklistických
pretekoch klasifikácie C2 bojovali pretekári z ôsmich krajín o miestenky na olympijské hry v roku 2020 v Tokiu.
Riaditeľ pretekov Branislav Delej plánuje v budúcnosti ešte viac zvýšiť prestíž podujatia a zabojovať o pridelenie pretekov klasifikácie C1. „Dostať sa do kalendára UCI
nebolo jednoduché, našťastie sme zabojovali a ukázali, že vieme splniť požadované
podmienky“ dodal.
Na premiérovej Grand Prix mesta Prešov si v kategórii žien odniesli najcennejšie kovy
účastníčky z Austrálie.
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„Sme veľmi radi, že sme do Prešova prišli, a to nielen preto, že si odnášame výhry
v kategóriách žien. Je pre nás česť, že sme sa mohli zúčastniť vôbec prvých pretekov
tohto druhu na Slovensku. Verím, že sa Grand Prix mesta Prešov stane pevnou súčasťou kalendára UCI. Radi sa týchto pretekov zúčastníme aj v budúcnosti,“ neskrýval
radosť Ross Edgar, tréner výberu z Austrálie.
V mužskej kategórii si v disciplíne Omnium víťazstvo vybojoval Raman Ciškov z Bieloruska a Vladislav Kulikov s Viktorom Manakovom v disciplíne Madison, ktorí jazdili vo
farbách Ruska.
Zo Slovákov sa v kategórii mužov najlepšie umiestnil Tomáš Person na desiatej priečke. Slovenská reprezentantka Alžbeta Bačíková v oboch kategóriách obsadila štvrtú
priečku. (mis)

Úspešný prvý ročník Prešovského polmaratónu
Mladší brat Medzinárodného maratónu mieru sa zapísal do histórie. Na štart
prvého Prešovského polmaratónu sa 15. septembra postavilo takmer 1000
bežcov.
Športovci, ale aj široká verejnosť, si mohli užívať sviatočné predpoludnie v športovom duchu. Od rána ich na pódiu zabával DJ Rollo a Prešovské Diridonky. Atmosféru
v priestoroch štart/cieľ dotvárali bubeníci z bubnovej školy Rytmika a Tomáš Gáll v úlohe
moderátora.
Bežci súťažili v behu na 5 km, 10 km a 21 km (polmaratón). Práve najdlhšiu disciplínu si trúflo zabehnúť až 485 bežcov. Víťazom sa stal 24-ročný Kimaiyo Hillary z Kene
s časom 1:05:30, za ním skončili krajania Tanvi Evans a Mark Rotich. Na štvrtom mieste
v kategórii mužov skončil slovenský reprezentant Tibor Sahajda s časom 1:11:14.
V kategórii žien sa z víťazstva tešili bežkyne z Kene - Christine Oigo s časom 1:16:30
pred Ruth Mbatha a Kimutai Hellen. Hneď za trojicou z Kene skončila domáca bežkyňa
Erika Ondrijová z tímu MTC Vyšná Šebastová s časom 1:33:00.
Ceny víťazom odovzdávala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove Pavel Ružbarský.
Veľká vďaka patrí aj obyvateľom dotknutých ulíc,
ktorí svojou ústretovosťou a rešpektovaním pokynov
organizátora a polície prispeli k úspešnému zvládnutiu
historicky prvého ročníka tohto podujatia.
Organizačný tím už teraz pracuje na vylepšení ďalšieho ročníka. Online registrácia je spustená na predpredaj.sk. Všetky aktuality sa dozviete na webovej stránke www.presovhalfmarathon.com a na facebooku.
Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku PREŠOV HALF MARATHON 2019. Vidíme sa
14.9.2019 na štarte! (mis)
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – november 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, PhDr. Marián Damankoš, PhD.
8.11.2018 (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
8.11.2018 (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.
5.11.2018 (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
5.11.2018 (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
6.11.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO v Solivare v Prešove.

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
8.11.2018 (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
8.11.2018 (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
– október 2018
DEŇ

ČAS

01.10.2018 (pondelok)
08.10.2018 (pondelok)
15.10.2018 (pondelok)
22.10.2018 (pondelok)
29.10.2018 (pondelok)

MIESTO

PRIJATIE ZABEZPEČUJE

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

14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

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

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiac október 2018
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.

Prešovčania už schudli
viac ako 8000 kg
Poradenské centrum Svet zdravia v Prešove oslavuje už 5 rokov svojho pôsobenia.
Z toho dôvodu sme oslovili výživovú špecialistku Mgr. Martinu Kalokovú.
poradňu. Rovnako by nás
mali navštíviť ľudia, ktorí
chcú schudnúť, prípadne
pribrať, alebo si nevedia
poradiť so zlým trávením
alebo inými zdravotnými
problémami súvisiacimi so
stravovaním.

Martinka, mohli by ste
nám predstaviť Svet
zdravia? Pre koho je Svet
zdravia určený?
Svet zdravia je poradenské
centrum, ktoré je pod odborným vedením nutrič
ných špecialistov určené
pre všetky vekové kategórie s cieľom dosiahnuť optimálnu hmotnosť. V našich
centrách učíme ľudí, ako
sa správne stravovať na
zákla
de správne fungujúceho metabolizmu, ako si
stravou vyriešiť množstvo
zdravotných problémov.
U juniorov a detí odovzdávame zdravý stravovací
základ do života, aby sa
správne vyvíjali a vyhýbali
sa obezite.
Prečo by mal človek
navštíviť poradňu Svet
zdravia?
Každý, kto chce zistiť, ktoré potraviny sú pre neho
vhodné a ktoré mu škodia, by mal navštíviť našu

Akým spôsobom zistíte
metabolizmus klienta,
resp. že jeho metabolizmus nie je v poriadku?
Využívame metódu Komplexnej nutričnej typológie, na základe ktorej zistíme vhodné a nevhodné
potraviny. Ide o metabolický test, ktorý je priesečníkom viacerých typológií
zaoberajúcich sa otázkami
metabolizmu a navodenia
optimálneho zdravotného stavu. Podľa odpovedí
klien
ta v komplexnej typológii získame pre neho
odporúčané a neodporúčané potraviny. Odporúčané sú tie, ktoré nám
zrýchľujú metabolizmus
a pomáhajú spaľovať tuky,
neodporúčané, naopak, sú
tie, ktoré sú pre náš organizmus nevhodné a podporujú ukladanie tukov.
Tieto nevhodné potraviny
telo nedokáže spracovať
a vďaka nim začína priberanie a zhoršovanie zdravia
a kondície. Na základe metabolického testu potom
môžeme našim klientom

vypracovať individuálny
jedálny plán.Čo je to stravovanie na základe metabolizmu? Za základ možno
považovať teóriu, že každý
človek má iné biochemické zloženie, myslí sa tým
iný podiel jednotlivých
hmôt a patrí k inému metabolickému typu. Táto
moderná teória vznikla až
v 20. storočí, ale vychádza
aj zo starodávneho medicínskeho učenia, indickej,
čínskej, egyptskej i gréckej
medicíny. S rôznym typom
metabolizmu súvisí aj rôzny vzťah k jednotlivým
druhom potravín. Existuje
niekoľko základných typov
ľudského
metabolizmu
a každému typu vyhovuje
iná skladba stravy. Dlhodobý deficit vhodnej stravy
vedie k chorobám chronického charakteru, ale tiež
k nadváhe, obezite a problémom s trávením.
Akí klienti vás navštevujú
najčastejšie?
Navštevujú nás rôzne vekové skupiny, od dôchodcov, cez strednú generáciu
až k deťom. Niektorí klienti
chcú chudnúť, iní zase priberať. Nájdu sa i takí, ktorí
chcú preventívne zistiť,
ako funguje ich metabolizmus, majú záujem zistiť,
čo by zo stravy mali vylúčiť
a čo, naopak, zaradiť do
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