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Milí Prešovčania,
som nesmierne rada, že sa Vám
môžem prihovoriť ako predsedníčka redakčnej rady Prešovského
magazínu. Zloženie redakčnej rady,
ktorá každý mesiac pripravovala
obsah magazínu, sa síce čoskoro
zmení, ale to nemení nič na tom, že
so súčasným zložením sa nám podarilo dosiahnuť úspech.
Prešovský magazín obsadil krásne druhé miesto v hodnotení mesačníkov vydávaných v jednotlivých samosprávach.
Hodnotenie vykonala spoločnosť Transparency International
Slovakia, ktorá sa zamerala na objektívnosť a názorovú vyváženosť informácií o miestnych záležitostiach, keďže miestne
periodiká sú vydávané za verejné peniaze a často sú cenzurované v prospech aktuálneho vedenia samosprávy, ktorá má
vydávanie periodika na starosti.
Prešovský magazín bol v r. 2016 v rámci hodnotenia na
73. mieste. V r. 2017 magazín nevychádzal, a to aj z dôvodu neobjektívnosti uverejňovaných príspevkov. Začiatkom r.
2018 sa zmenilo zloženie redakčnej rady, ktorá zodpovedá
za obsah magazínu a po desiatich vydaniach magazínu sme
sa dočkali krásneho ocenenia. Polepšili sme si o 71 miest
a získali krásne druhé miesto.
Aj touto cestou sa chcem takto verejne srdečne poďakovať
celej redakčnej rade, ako aj zamestnancom mesta za skvelú
spoluprácu, podnety a vecnú diskusiu počas príprav každého jedného vydania magazínu a budúcim členom redakčnej
rady prajem, aby pracovali aspoň tak dobre, aby si Prešovský magazín udržal skvelé druhé miesto aj v budúcnosti.
Mgr. Jaroslava Kutajová,
predsedníčka redakčnej rady
Prešovského magazínu
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Mesto v pohybe
V Prešove na jar zakvitnú holandské tulipány

Centrum Prešova už o pár mesiacov skrášli nový nádherný kvetinový koberec.
Bude tvorený z tisícky špeciálne vyšľachtených holandských tulipánov.
„Som rada, že táto špeciálna odroda bude zdobiť
centrum nášho mesta a zároveň bude symbolom nielen dobrých vzťahov, ale aj vzájomného medzinárodného priateľstva,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea
Turčanová.
Primátorka Prešova a veľvyslanec Holandského kráľovstva Henk Cor van der Kwast spolu na Námestí legionárov
vysadili 1000 tulipánových cibuliek pri príležitosti 25. výročia bilaterálnych vzťahov. A keďže je Holandsko nielen krajinou tulipánov, od Mestského
úradu sa k bývalému Justičnému palácu presunuli na bicykloch.
Tulipány sú unikátnou špeciálne vyšľachtenou odrodou, ktorá dostala od prezidenta
SR Andreja Kisku názov Slovensko. Na Námestí legionárov v blízkosti budovy Veliteľstva
2. mechanizovanej brigády tak vznikne nový kvetinový koberec v nádhernej bieločervenej farbe.
Na celom Slovensku sa spolu vysadilo 11 000 tulipánov tejto vyšľachtenej odrody.
Cibuľky vykvitnú na jar 2019, kedy bude holandská ambasáda oslavovať 25. výročie
od založenia kancelárie na Slovensku. Záhon rovnakých tulipánov je aj v záhrade prezidentského paláca v Bratislave. Unikátne vyšľachtenú odrodu tulipánu pomenovanú Slovensko vyšľachtili v Holandsku – ´The Royal General Bulbgrowers´ Association KAVB
v meste Hillegom. Táto odroda je zapísaná a zaregistrovaná v medzinárodnom tulipánovom registri kultivarov. 							
(len)

Ihrisko pre hviezdy malého futbalu

V Prešove pribudlo prvé ihrisko regulárnych rozmerov pre malý futbal. Nové
ihrisko s umelým trávnikom už môžu naplno využívať všetci nadšenci tohto
športu.
Nové ihrisko vyrástlo pri Základnej škole Májové námestie, na ploche pôvodnej menšej športovej plochy, ktorá
bola v havarijnom stave. Terajšie ihrisko je o tretinu väčšie
a svojimi rozmermi 26 x 47 metrov už spĺňa medzinárodné
kritériá pre malý futbal, čo dáva predpoklady na usporiadanie športových zápolení s medzinárodnou účasťou.
Povrch ihriska tvorí umelý trávnik so zásypom kremičitého piesku a gumového granulátu. Športovisko má tiež päť
metrov vysoké oplotenie a 18 LED osvetľovacích telies, takže športovci budú môcť hrávať
aj v čase, keď sa zníži viditeľnosť. Upravené bolo aj okolie ihriska.
V ďalšej etape by mali pribudnúť lavičky a bezpečnostné kamery, ktoré budú monitorovať nielen toto ihrisko, ale aj okolité športoviská, ktoré sú súčasťou areálu školy.
Stavbu s nákladom 80 000 eur vrátane DPH vybudovali Technické služby mesta Prešov a.s.									
(mig)
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Mesto ocenilo prácu kuchárok školských zariadení
Na Svetovom dni výživy mesto Prešov ocenilo nielen jedlá, ale najmä prácu
kuchárov a kuchárok v školských stravovacích zariadeniach. Kvalita stravovania
je totiž v prešovských školách a škôlkach každým rokom vyššia.
16. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy v PKO –
Čierny orol už po jedenásty raz rozvoniavali jedlá, ktoré boli
nielen lákavé na pohľad, ale predovšetkým, výborne chutili.
Tento ročník bol venovaný téme obilnín. „Počas rokov sa
mení aj stravovanie a na jedálne v školách sú neustále kladené nové podmienky, či už zákonné alebo v rámci apelu
na zdravé stravovanie. Práve to bolo vždy cieľom v našich
zariadeniach a aj vďaka tomu je na vysokej úrovni,“ uviedla
vo svojom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Mesto Prešov aktívne a dlhodobo venuje veľkú pozornosť zdravej výžive, hlavne
výžive detí a má za sebou v tejto oblasti aj viaceré kvalitné výsledky a prvenstvá. Po minulých ročníkoch, ktoré sa niesli napr. v znamení medu či strukovín, chcel tento ročník
poukázať na pozitívne účinky konzumácie obilnín na ľudský organizmus. Obilninové jedlá, ktoré mali deti, rodičia i hostia možnosť vidieť a následne aj ochutnať, pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Tým
potvrdili, že sa gastronómii venujú s naozajstnou láskou. Svetový deň výživy bol tak ukážkou vysokej profesionality a odbornej zdatnosti. Svojimi vystúpeniami spríjemnili hosťom
popoludnie aj deti z MŠ Volgogradská a MŠ Bernolákova. MŠ Haburská sa spolu s nimi
pripojila k výzdobe sály. Zamestnancom i hosťom sa na podujatí prihovorila aj prezidentka
Prvej asociácie školského stravovania AŠKOS Mgr. Oľga Koklesová. Odznel aj ďakovný
list štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR Petra Krajňáka. Svetový
deň výživy bol zároveň príležitosťou na ocenenie jedál, ale aj zamestnancov. Cenu primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej získal Bulgur s králičím mäsom a zeleninou,
ktorý pripravili šikovné kuchárky z MŠ Haburská. Za dlhoročnú prácu získali ocenenie
Cecília Veselovská, Viera Janovčíková, Irena Centková a Mgr. Kamila Hrušková. (len)

Prešovský magazín je strieborný
Prešovský magazín dosiahol vynikajúci úspech. V hodnotení novín samospráv
za obdobie marec-júl sa spomedzi 86 periodík umiestnil na krásnom 2. mieste!
Vedenie prešovskej radnice má opäť dôvod na radosť. Prezentácia hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávnosti radničných novín v Bratislave dopadla pre Prešovský magazín veľmi pozitívne. Umiestnil sa na skvelom druhom mieste. Slovenské radničné periodiká hodnotila Transparency International Slovakia (TIS).
Hodnotenie radničných novín sleduje viacero pozitívnych a negatívnych faktorov, ako
sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie pre kritické a polemické názory,
zapájanie verejnosti do rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora
a vedenie mesta či podiel poškodzujúcich oponentov. TIS hodnotilo periodiká za obdobie marec – júl tohto roka.						
(map)
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Mesto v pohybe
Mesiac úcty k starším
bol v Prešove plný pestrého programu

Prešovskí seniori oslávili mesiac úcty k starším, ktorý sprevádzalo množstvo
kultúrnych podujatí, hudobných vystúpení, ale nechýbali ani príjemné
spoločenské posedenia v centre mesta aj na sídliskách.
Jedným z takýchto podujatí bola aj Senior disco,
ktorá naplnila PKO – Čierny orol do posledného miesta. Prešovskí seniori na parkete ukázali, že majú dosť
energie a svojimi tanečnými kreáciami hravo zatienia aj
mladšie ročníky.
Program odštartoval ženský spevácky zbor Nocturno pri PKO pod vedením Libuše Zuskovej. Speváčky
na klavíri sprevádzal známy fotograf Dionýz Dugas.
Po vystúpení seniori zaplnili parket a zatancovali si na
disco hity svojich mladých čias, ktoré pre nich hrala
hudobná skupina KLM.

Deň otvorených dverí v Náruči
V rámci mesiaca úcty k starším pripravilo Zariadenie pre seniorov Náruč
v Prešove Deň otvorených dverí, ktorý bol plný dobrej nálady a pestrého
programu.

„Seniorom patrí nielen naša úcta, ale predovšetkým vďačnosť za múdrosť i skúsenosti, ktoré nám
odovzdávajú. Práca so seniormi je iste náročná, ale
ak sa robí s láskou, je veľmi obohacujúca,“ uviedla
vo svojom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea
Turčanová.
Riaditeľ zariadenia Jozef Dobrovič s tímom pracovníkov pripravili skutočne veselý program. Zároveň poďakoval všetkým pracovníkom, opatrovateľom a upriamil pozornosť na starostlivosť o seniorov, na prácu, ktorá je ťažká, ale nádherná. Deň otvorených
dverí v zariadení pre seniorov Náruč v Prešove sa niesol v dobrej nálade, o ktorú sa
postaral Slavo Gibarti so svojimi hudobníkmi a tiež študenti Súkromného konzervatória
Dezidera Kardoša v Prešove. 			
(map)
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Dve prešovské školy sú „zelené“
Dve prešovské materské školy získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“
Svojich žiakov dlhodobo vedú k  šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu.
Materské školy Budovateľská 8 a Antona Prídavka 1 sa
môžu hrdiť prívlastkom „Zelená škola“. Súčasne sa pýšia aj
vlajkou siete Eco-Schools. Medzinárodný certifikát získali za
svoje aktivity v uplynulých dvoch školských rokoch.
Škôlkari z MŠ Antona Prídavka 1 sa počas tohto obdobia
zamerali na zeleň a ochranu prírody. Prijali EKO-kódex,
v ktorom sa zaviazali, že sa budú starať o vtáčiky v zime a tiež
o rastliny a kvety na školskom dvore a v jej interiéri. Rozhodli sa tiež vysádzať zeleninu
a starať sa o ovocné stromy. V škole tak majú množstvo farebných kvetov, ktoré deti sadia
so svojimi učiteľkami, na stromoch sú vtáčie búdky a zo zeleninových záhonov zberajú
vlastnú úrodu. V MŠ Budovateľská si titul Zelená škola potvrdili, lebo jeden už získali
pred dvoma rokmi. Tentoraz sa venovali tématike „Doprava a ovzdušie“. V rámci svojich
aktivít v tomto projekte malí škôlkari pripravili informačné letáčiky o negatívnom vplyve
dopravy na prírodu, k tejto téme pripravili aj divadielko, s ktorým vystupovali v jednotlivých
triedach a urobili aj prieskum ako sa deti i personál dopravuje do škôlky. Deti tiež spoznávali ekologické dopravné prostriedky, na výlet sa vybrali vlakom a v areáli škôlky sa tešia
z troch stojanov na bicykle.
Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program
pre deti a mládež na svete. Zapojilo sa do neho viac ako 51 000 škôl zo 67 krajín sveta.
Na Slovensku tento program pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu od
roku 2004. Do trinásteho ročníka bolo zapojených 321 škôl, z ktorých 84 získalo certifikát „Zelená škola“ a jedenásť diplom „Na ceste k Zelenej škole“.		
(mig)

Prešovský Mikulášsky beh – 3. ročník
2. decembra od 17.00 do 19.00 na Hlavnej ulici v Prešove

Nesúťažný zážitkový beh s prekvapeniami na trati.
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)

Vážení spoluobčania, milí Prešovčania,
začiatkom novembra budeme rozhodovať o zložení Mestského zastupiteľstva
v Prešove.
Počas posledných piatich volebných období som mala tú česť zastupovať Vás
i naše spoločné záujmy v mestskom zastupiteľstve. V tohtoročných komunálnych
voľbách sa už o post mestskej poslankyne neuchádzam.
V ostatných dvadsiatich rokoch som sa spolu so všetkými kolegami - poslancami Mestského zastupiteľstva v Prešove úprimne usilovala zlepšiť kvalitu života
nielen na Sídlisku III, ale aj v celom našom meste.
S radosťou konštatujem, že naše Sídlisko III sa za tie roky veľmi zmenilo.
Som presvedčená, že k lepšiemu. Na Kráľovej hore vyrastá nová štvrť rodinných
domov, väčšina bytových domov je opravená a zateplená. Základné a materské
školy na sídlisku vyzerajú úplne inak ako pre dvadsiatimi rokmi. Máme niekoľko nových parkovísk a ďalšie sú opravené. Pribudli detské ihriská i športoviská.
Teším sa rekonštrukcii plôch pred nákupným strediskom Centrum, aj keď sa
viacerým obyvateľom nepáči. Po pár mesiacoch bude obnovené aj NS Družba.
Pribudol nový objekt s nájomnými bytmi. Vymenovať všetky zmeny by zabralo
dosť miesta a rovnako veľa miesta a možno aj viac, by zabral zoznam toho, čo
ešte treba urobiť. Práca na zlepšovaní prostredia, v ktorom žijeme, sa nikdy nekončí. Končí sa však moje „poslancovanie“.
Využívam túto príležitosť, aby som sa Vám poďakovala za dôveru, ktorú som
od Vás viacnásobne dostala. Ďakujem Vám za všetko, čo sa podarilo. Za to, čo
sa nepodarilo, sa ospravedlňujem.
Bolo pre mňa cťou podieľať sa na práci Mestského zastupiteľstva v Prešove
a trocha prispieť k postupnému zveľaďovaniu nášho mesta.
Budúcim poslancom zo srdca želám, aby sa im podarilo presadiť ďalšie pozitívne zmeny pre nás všetkých.
Verím, že sa im vďaka vzájomnej spolupráci podarí ďalej
rozvíjať pozitívne trendy minulých období.
Sebe i Vám prajem šťastnú ruku pri výbere našich spoločných zástupcov a ďalší rozvoj našich mestských častí
i mesta ako celku.
Som rada, že som tu pre Vás mohla byť. Ďakujem.
Katarína Ďurčanská

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)
Vážení čitatelia magazínu,
dovoľte nám v nasledujúcich riadkoch zrekapitulovať prácu výboru MČ č. 2
v zložení Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher.
Za štyri roky nášho pôsobenia v MsZ sa v našej mestskej časti podarilo okrem
iného aj toto:
– zatepliť MŠ Čsl. armády a MŠ Fraňa Kráľa,
– zrekonštruovať ABC centrum a ZŠ Čsl. armády,
– upraviť plochu detského ihriska pri NS Centrál,
– vybudovať streetworkoutové ihrisko a obnoviť bežecký ovál tartanom v areáli ZŠ,
– doplniť verejné osvetlenie (Pod kamennou baňou,
garáže Nábrežná, Obr. mieru, Za Kalváriou, Pod
Kamennou baňou),
– vybudovanie vodovodu ul. Kollárova + nový asfaltový koberec,
– rekonštrukcie chodníkov (napr. Mojmírová, Októbrova, Engelsova, Obr. mieru, Odborárska,
Marka Čulena),
– a ciest (Čsl.armády, Horárska, Terchovská,
Botanická),
– opraviť odvodňovaciu mrežu na Vydumanci,
– opraviť časť ciest na ul. Medvedia, Jelenia,
– Exercičný dom – asfaltová plocha a zábrany proti vozidlám,
– dobudovanie parkovacích miest (Centrál, Októbrová),
– rozšírenie parkovacích plôch kurty Októbrová, Levočská, Marka Čulena
– čiastočne zrekonštruovať cyklistický štadión,
– PD na revitalizáciu vnútroblokov ul. Marka Čulena,
– PD na celkovú rekonštrukciu NS Centrál,
– PD na rekonštrukciu prestupného uzla ul. Levočská (priechod pre chodcov),
– PD na nové parkovacie plochy (Ul. Levočská, Obr. mieru).
Netvrdíme, že sa nám podarilo vyriešiť všetko. Existuje ešte veľa vecí, ktoré je potrebné v našej mestskej časti obnoviť, opraviť a dobudovať. A to všetko sme pripravení aj za
Vašej účasti a pomoci v budúcnosti doriešiť, ak nám prejavíte Vašu dôveru.
Posledné dokončené investičné akcie v tomto volebnom období:
– Rekonštrukcia ABC centrum voľného času v hodnote cca 150 tis. EUR
– Obnovený bežecký tartanový ovál v hodnote cca 75 tis. EUR.
Za MČ č. 2 ďakujeme za prejavenú dôveru
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
Mgr. Jaroslava Kutajová
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)

Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
onedlho uplynú štyri roky od komunálnych volieb, čo som bol spolu s kolegami Martinom
Lipkom, Petrom Cvengrošom a Martou Kollárovou zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v našej mestskej časti. Keďže ide o posledné číslo magazínu, je správny čas bilancovať
a predložiť Vám odpočet našich aktivít. Ako najprirodzenejší indikátor našej činnosti sú zrealizované investície v našej mestskej časti. Celkovo sme za volebné obdobie od roku 2014 až
2018 zrealizovali 60 investičných akcií. Najviac ich bolo v minulom roku - 19 akcií. Tento rok
uskutočníme 18 investičných projektov. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2015, a to iba 9
a v roku 2016 to bolo 14 akcií.
Zo všetkých investičných akcií najviac peňazí smerovalo do obnovy miestnych komunikácií. V tomto volebnom období sa z prostriedkov mesta zrekonštruovalo 19 rôznych úsekov chodníkov. V blízkosti centrálnej časti mesta sa zrekonštruovali chodníky na uliciach
Levočská, Janoušková, Čapajevova, Mudroňová, Komenského, Björsonova, Sabinovská,
Kotrádová, Mlynská, Bezručova a Jesenského. Na Šidlovci to boli chodníky na uliciach Dúbravská, Janošíkova, Jahodová, Javorinská, Slnečná, Orgovánová, Lesná a Okruhliak. V Nižnej Šebastovej to boli chodníky na uliciach Včelárskej, Vranovskej a Strážnickej. Cesty boli
rekonštruované na uliciach Čapajevova, Janouškova, Mudroňova, Komenského, Bezručova,
Strojnícka, Surdok, Pažica, Strážnická a Slánska. Okrem toho sa v súčasnosti pripravuje
rekonštrukcia resp. výstavba cesty na uliciach Mateja Murgaša a Družstevná. Súčasne správcovia inžinierskych sietí z vlastných zdrojov obnovili cesty na uliciach Dúbravská a Severná.
Rekonštrukciou prešli dva úseky schodov na Wolkerovej ulici, vybudovali sa nové schody
k MŠ Čapajejova a vyspravili sa ikonické schody medzi ulicami Slnečná – Orgovánová.
Z väčších investičných akcií sa v súčasnosti realizuje obnova Materskej školy Sabinovská
22/A a Materskej školy Čapajevova 17. Začala sa takisto obnova bytového domu na Slánskej
ulici. Okrem toho sa obnovilo nízkoprahové denné centrum na Starej tehelni a denné centrum pre seniorov na Sabinovskej ulici. Inou dôležitou investičnou aktivitou bola revitalizácia
vnútroblokov, obnova spevnených plôch a budovanie parkovísk. Celkovo sme zrealizovali 7
investičných akcií tohto typu na uliciach Janoušková, Čapajejova, Sabinovská, Kotrádová
a plánované je ešte doplnenie parkovacích miest na Wolkerovej ulici.
Nemenej dôležitou investičnou aktivitou bola výstavba detských a „workout“ ihrísk. Postavili sa detské ihriská na uliciach Čapajevova, Sabinovská, Slánska. Takisto sme vybudovali hracie plochy na Kotrádovej ulici a stavia sa ihrisko v Starej tehelni. Okrem toho sme
v tomto volebnom období vybudovali prístrešky pre MHD (rázcestie Šidlovec, Stavbárska,
Björsonova, Fintická). Pripravujú sa ešte prístrešky na Janošíkovej a zastávke Pod Skalkou.
Poslednou aktivitou bolo budovanie verejného osvetlenia. To sme rozšírili na Surdoku, Pod
Dubom, Strážnickej ulici a v súčasnosti osvetlíme priechod pre chodcov na Sabinovskej ulici
pri odbočke na Mičurinovu ulicu.
Toľko stručný prehľad aktivít výboru mestskej časti č. 3 za uplynulé obdobie. Na záver
chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom a aktívnym občanom za pomoc
pri riešení problémov v našej mestskej časti. Treba jednoznačne poznamenať, že
Vaše podnety, pripomienky a aktívna občianska participácia prispeli vo výraznej
miere k úspešnému vyriešeniu dlhoročných problémov.
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,
ako je vidieť na fotografiách, jesenné mesiace sú tu. Napriek tomu nám praje počasie a môže sa pokračovať v obnove ciest, chodníkov a parkovísk. Pevne dúfam, že
práce, ktoré sú v našej mestskej časti „rozbehnuté“, sa aj dokončia. Obyvatelia Kúpeľnej
ulice č. 7 a 9 sa dočkali opravy chodníka, problémy so zatekaním do bytových domov
boli odstránené vo vnútrobloku ulíc Grešova – Vajanského, ulica Dilongova v úseku od
Moyzesovej po Šafárikovu sa rekonštruuje a materskú škôlku na Sládkovičovej ulici čaká
rekonštrukcia.
Blíži sa koniec volebného obdobia a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí svojimi podnetmi na pravidelných zasadnutiach výboru mestskej časti alebo písomne či osobne prispeli k tomu, aby naše mesto bolo krajšie. Ďakujem všetkým
kolegom za doterajšiu činnosť. Osobitne sa chcem poďakovať za prácu Ing. Štefanovi
Kužmovi, ktorý sa rozhodol v najbližších voľbách nekandidovať.

č.1 – Chodník na ulici Kúpeľnej č. 7 a 9
č.2 – Dilongova ulica
č.3 – Materská škôlka na Sládkovičovej ulici
č.4 – Chodník na ulici Východnej
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti, nám môžete zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@
presov.sk.
Vaši poslanci Renáta Fedorčíková
– predsedníčka mestskej časti
a členovia: Valéria Drobňáková,
Janette Langová, Štefan Kužma.

Zo života mestských častí
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Vážení občania
Mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
V poslednom vydaní Kultúrno – spoločenského mesačníka Prešovský magazín
vo volebnom období 2014 – 2018, sa Vám my, poslanci VMČ č. 5, chceme
úprimne poďakovať za prejavenú dôveru a korektnú spoluprácu, nielen počas
tohto volebného obdobia, ale aj predchádzajúceho.
Návrhy od Vás, ale aj podnety, požiadavky, niekedy aj sťažnosti, sme sa snažili vždy s vami riešiť a navzájom vysvetliť.
Vaša aktívna účasť a názory na pravidelných mesačných zasadnutiach Výboru mestskej časti č.5, nám dávali obraz Vašich postojov a vnímania diania a potrieb v našej mestskej časti
z Vášho pohľadu.
Solivar, Soľná Baňa, Šváby – mestská časť mesta Prešov,
v minulosti samostatná obec Solivar, má svoje špecifiká a rôznorodosť: s námestím a jadrom územia NKP Solivar a okolia historických objektov na Soľnej Bani, mohutným rozvojom a výstavbou rodinných domov smerom na Slanské vrchy – Sigord, ale aj
sídliskovou zástavbou na Šváboch, priemyselnou a oddychovou
zónou. Tomu zodpovedali aj Vaše požiadavky, ktoré sme sa snažili realizovať počas štyroch rokov postupne, s dôrazom na ich
priority. Požiadavky, hlavne investičného charakteru, nie je možné realizovať naraz, ale postupne procesmi a podľa finančných
možností. Bez prívlastkov, všetci štyria poslanci našej mestskej
časti vieme, koľko skutočnej námahy bolo potrebnej pri presadzovaní nie malých finančných prostriedkov v každoročnom
schvaľovaní rozpočtu mesta Prešov, vo všetkých oblastiach
a povinnostiach samosprávy počas uplynulého volebného obdobia pre našu mestskú časť.
Vážení občania!
Vo voľbách 10.
11. 2018 svojím
rozhodnutím zvolíte štyroch poslancov mestskej
časti č.5 Solivar,
Soľná Baňa, Šváby pre volebné
obdobie
rokov
2019 – 2022. Želáme Vám správne
rozhodnutie.

NKP Sklad soli

Kostol Sv. Štefana na Varhedi

Šváby so zvonicou

Mgr. Peter Krajňák, PaedDr. Miroslav Benko, MBA,
Ing. Ľudovít Malaga predseda VMČ, Mgr. Stanislav Ferenc,
sekretárka komisie PhDr. Monika Bujňáková.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Je čas hodnotenia, ale hlavne poďakovania!
Na záver volebného obdobia mi ako predsedovi mestskej časti 6, teda Sekčov (juh), pripadla povinnosť zhodnotiť toto volebné obdobie a naplnenie našich cieľov a plánov. No, na
úplnom začiatku mi dovoľte poďakovať sa v prvom rade Vám, obyvateľom tejto mestskej časti,
bez ktorých dôvery prejavenej v posledných komunálnych voľbách by sa nám to určite nepodarilo! Moja vďaka patrí tiež súčasným členom (poslancom) mestskej časti a to p. Mrouahovej, Tkáčovej a p. Szidorovi. Ako som už uviedol, podarilo sa nám naplniť takmer všetko,
čo sme si zaumienili a čo som obzvlášť rád, je, že sa Sekčov naozaj oproti minulosti stal
bezpečnejším, kvalitnejším a komfortnejším sídliskom, ako tomu bolo v minulosti. Dokončujeme posledné opravy ciest a chodníkov, je pred nami ešte oprava schodiska smerom k MŠ
Bernolákova, odovzdali sme do užívania jediné a jedinečné futbalové ihrisko svojho druhu
na Slovensku, zrekonštruovali a opravili sme 5 detských ihrísk a vybudovali cca 150 nových
parkovacích miest, a to s veľkým ohľadom na miestnu zeleň, čo sme preukázali aj náhradnou
a doplňujúcou výsadbou stromov a krovín, a mnoho, mnoho ďalšieho. Určite sa stali aj chyby,
ale to je daň za prácu. Totižto chyby nerobí iba ten, čo nič nerobí, a tak nič nepokazí, takže, ak sa takéto niečo udialo, ako predseda beriem zodpovednosť
na seba a ospravedlňujem sa, no, aj tak sa domnievam, že dobrého a osožného
bolo oveľa, oveľa viac. Ešte raz veľké ďakujem Vám všetkým!
Rudolf Dupkala
predseda VMČ č. 6, #slovorobiposlanca
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)
REKONŠTRUKCIE STAVIEB A OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ FINIŠUJÚ

Mílí obyvatelia sídliska Sekčov i Šalgovíka,
počasie stavebným prácam zatiaľ praje, aj keď obdobie neskorého babieho leta je už za nami. Práce na rekonštrukcii križovatky ul.
Arm. gen. L. Svobodu s ulicami Pod Táborom a Jurkovičova finišujú
pred položením nových asfaltových kobercov. Súčasťou tejto veľkej
stavby je aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie k MŠ Jurkovičova
a ZŠ Šrobárova. Zlepšenie prístupu ku obom objektom určite uvítajú
najmä rodičia, ktorí vozia svoje ratolesti do škôlky či školy. Táto rekonštrukcia by zároveň mala zlepšiť dopravné pomery i bezpečnosť,
najmä v čase dopravných špičiek. Výjazd na štvorprúdovú cestu na
ul. Arm. gen. L. Svobodu bol totiž doposiaľ určený skôr pre kaskadérov... Ale zanedlho už budú môcť vodiči využívať novú riadenú križovatku. Chcel by som poďakovať všetkým obyvateľom našej mestskej
časti za trpezlivosť, ktorú mali najmä pri výstavbe tejto križovatky, ale aj
pri rekonštrukciách či opravách chodníkov, parkovísk ap. V Šalgovíku
prebieha rekonštrukcia pravostranného chodníka na ul. Sekčovskej,
ale aj rozsiahle opravy chodníkov na ul. Kamennej a Vrchnej. Áno,
máme aj stavby, ktoré nás právom rozčuľujú, najmä ich neúmerne
dlhou realizáciou...Skúsme nájsť ešte trochu trpezlivosti. Väčšinou
totiž ide o nedostatočné pracovné kapacity dodávateľov, ktorí uspeli
v súťažiach...Termíny urgujeme a máme záujem, aby sa stavby čo najskôr dokončili. Rozrobené a nedokončené stavby by boli tou horšou
alternatívou. Okrem spomínaných stavieb sa robí aj množstvo opráv,
najmä chodníkov. Začali sme aj s opravou najhorších úsekov starých
parkovísk, najmä tých, ktoré sú pri silných dažďoch zatopené, resp.
zanesené hlinou. Z realizovaných prác je časť z nich prezentovaná
nasledujúcim fotovýberom.
01/ Práce na stavbe „Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm.
gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej finišujú pred
realizác iou nových asfaltových kobercov. Dokončujú sa aj
nové parkovacie plochy pred MŠ Jurkovičova, ZŠ Šrobárova,
ale aj ďalšie parkoviská, ktoré sú súčasťou tejto stavby.
02/ Križovatka ul. Arm. gen. L. Svobodu s ulicami Pod Táborom a Jurkovičova už naberá
zreteľné tvary, s osadením svetelnej signalizácie i verejného osvetlenia. V jej blízkosti sa
dokončujú ďalšie nové parkovacie plochy.
03/ Rekonštrukcia pravostranného chodníka hore Šalgovíkom na ul. Sekčovskej je v plnom
prúde pred položením nových asfaltových kobercov.
04/ Rozsiahla oprava chodníkov sa realizuje aj na Kamennej ulici. Najprv zhora po oboch
stranách cesty, potom po ľavostrannom chodníku až ku ul. Jantárovej.
05/ Oprava pravostranného chodníka na ul. Kamennej pokračuje aj opravou
chodníka na Vrchnej ulici.

Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMČ č. 7

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

05.11. | 18:30 | HB
SATURNIN
4|5|7 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
07.11. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM svetová premiéra
4|5|7 €
autor: Ján Skála / réžia: Alena Lelková
08.11. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
09.11. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
11.11. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
autor: William Shakespeare / réžia: Mariana Luteránová
12.11. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
7€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
13.11. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ pre školy
autori: M Náhlík – M Husovský – V Mikula | réžia: M. Náhlík
13.11. | 16:00 | MS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
14.11. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ pre školy
autori: M Náhlík – M Husovský – V Mikula | réžia: M. Náhlík
15.11. | 18:30 | MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
15.11. | 18:30 | HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4|5|7 €
autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko
16.11. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ pre školy
autori: M Náhlík – M Husovský – V Mikula | réžia: M. Náhlík
17.11. | 21:00 | VS NOC DIVADIEL 2018
„NOČNÝ“ NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
19.11. | 18:30 | HB
REVÍZOR
5|6|8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
20.11. | 10:00 | HB
REVÍZOR
pre školy
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
22.11. | 18:30 | MS
ŽENBA
7€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
23.11. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN
4|5|7 €
autor: A. S. PUŠKIN | réžia: Marián Pecko
26.11. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN pre školy
autor: A. S. PUŠKIN | réžia: Marián Pecko
27.11. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
4|5|7 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
30.11. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA verejná generálka
autor: bratia Grimmovci | réžia: M. Náhlík
30.11. | 10:00 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU organizované vypredané
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Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

7.11. o 19:00 na VS
SĽUBY
6/3 €
J. G. Tajovský, Réžia: Matúš Oľha
9.11. o 19:00 na MS
SMRŤ V RUŽOVOM
Ľubomír Feldek, Réžia: Terézia Mindošová
Hosťujúce divadlo.
14.11. o 19:00 na VS
DOMOV
6/3 €
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková
17.11. o 19:00 na VS
DOMOV
3€
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková, Noc divadiel.
21.11. o 19:00 na MS
O DVOCH GENERÁLOCH
6/3 €
M. J. Saltykov-Ščedrin, Réžia: S. Sprušanský
28.11. o 19:00 na VS
SĽUBY
6/3 €
J. G. Tajovský, Réžia: Matúš Oľha

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

7.11. o 19.00, PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov
G. R. Petite masse solennelle (Malá slávnostná omša)
9.- €, študenti a dôchodcovia 4,50 €
16.11. od 8.00, pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
11.11. o 18.00, kino Scala, Masarykova 7 Prešov
MENO alebo Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám…
17,- €
13.11. o 19.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
The best of tour 2018 – P. Hammel a Prúdy 17,- €
14.11. o 19.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
Československé komorné duo
6.- , študenti a dôchodcovia 3.- €
18.11. o 18.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
Sedmoláska – Szidi Tobias & Band 13,- €
20.11. o 19.00, PKO Čierny orol, Hlavná 50
Silné reči
10,- €
21.11. o 19.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
Zuzana Smatanová – Echo tour 2018
15,90 €
21.11. o 19.00, PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov
Slovensko spievaj 2018
zdarma
22.11. o 19.00, PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov
Divadlo Bolka Polívky – Šašek a syn
25,- € prízemie / 24,- € balkón
23.11. o 19.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
BB Country
3,- €
24.11. o 16.00, kino Scala, Masarykova 7, Prešov
Funny balls show
10,- € prízemie / 9,- € balkón
25.11. o 18.00, kino Scala, Masarykova 7 , Prešov
Prišla som bojovať o vášho muža... alebo A čo ja, láska?
14,- €
26.11. o 16.00 Pešia zóna, Prešov
Otvorenie Vianočných trhov
28.11. o 19.00 kino Scala, Masarykova 7, Prešov
Kamaráti moji
8.- €, študenti a dôchodcovia 4.-€
29.11. o 19.00, kino Scala, Mararykova 7, Prešov
AMC TRIO – ŠTVRŤSTOROČIE

Kultúra
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KULTÚRNE STREDISKO CENTRUM

17.11. o 9.30, KS – Centrum Síd. III, herňa BK PKO Prešov
Majstrovstvá Slovenska Juniorov v biliarde

CARAFFOVA VÄZNICA

Jarkova 28/A, Prešov, caraffovagaleria@gmail.com.
utorok – piatok: 10:00 hod. – 17:00 hod.
sobota: 10:00 hod. – 14:00 hod.
25.10. 2018 o 17.00
FOTO V CARAFKE 2018 vernisáž
Potrvá do 30.11.2018
študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9.00 – 17:00 Nedeľa 14.00 – 18:00
15.11.2018 – 3.2.2018
80 rokov rozhlasového vysielania z Prešova.
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.

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51

13. 9. - 11. 11. 2018
Relikviáre
Miloš Kopták & Miloš Boďa, KURÁTOR: Jozef Ridilla
15. 11. - 16. 12. 2018
Od realizmu ku konštruktivizmu
(Eugen Krón a jeho škola)
KURÁTOR: Miro Procházka, VERNISÁŽ: 15. 11. 2018 o 16.00
25. 10. - 10. 12. 2018
Pieninská fantázia
INÉ PODUJATIA
7. 11. 2018 / 14.00
Návšteva ateliéru prešovského sochára Mgr. art. Michala Kačmára. Podujatie pre členov Klubu priateľov ŠG.
22. 11. 2018 / 14.00
Návšteva ateliéru prešovskej výtvarníčky akad. mal. Anny Gregorovej. Podujatie pre členov Klubu priateľov ŠG.

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Nám. osloboditeľov 4

Otvorené: zimná prevádzka: november - marec utorok - sobota
8.00 - 16.00 hod. Vstupy v mesiacoch november - marec: 9.00,
10.30, 13.00, 14.30 hod. Skupinu nad 15 členov 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:
Št. – Pia.: 9.00 do 13.00 h.

Ut. – St.: 11.00 do 15.00 h.
Ne.: 14.00 do 16.00 h.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov
8.11.2018 o 19.00 Divadlo Dogma - Blázon
19.11.2018 o 19.00 Divadlo Petra Fornayová -Všetko čo
mám rada
23.11.218 o 21:00 Flyin‘ Horseman (BE) & Papyllon
30.11.2018 o 21.00 Koncerty: Fvlcrvm & Jimme Pé
*Akcia Mesiaca: 16.11.2018 - 30.11.2018 multižánrový
festival „Alternatívny kvocient“: súčasná hudba, premiéry,
divadlá, prednášky, diskusie, filmy...

Knihkaviareň
Libresso Books & Coffee

Hlavná 29, Prešov
6/11/2018 18:30 – beseda / Cestovanie okolo sveta pomocou house sittingu / (Ivana Grešlíková Blog)
12/11/2018 18:00 – beseda / Tetovanie – skladačka života
26/11/2018 18:00-22:00 – jazyková kaviareň / Language
Café – stoly: anglický, nemecký, španielsky, francúzsky,
taliansky, ...
15/11/2018 18:30 – Science Café – prednáška
Spektrometer TATRA v CERNe: Aký tvar majú atómové
jadrá? Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny
ústav SAV, Bratislava

Mesto v pohybe

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v septembri 2018
Berta Eduard Timon
Bilý Samuel
Cabanová Zoja
Cvengroš Matúš
Derjánová Karin
Devečková Soňa
Devečková Táňa
Fabian Juraj
Gajdošová Nina
Holubová Stacy
Hrabčáková Stela
Hrušková Ela

Husárová Nina
Jurčišinová Sandra
Karabinošová Nikola
Kočan Lukáš
Kollárová Zoja
Krištof Dávid
Krištof Marek
Krivý Adam
Leščinský Šimon
Lukášová Zuzana
Macková Miriam
Mičinec Matej

Michalov Alexander
Mikolaj Jakub
Mikolajová Emma
Motýľ Lukáš
Mrúzová Zara
Onderová Stella
Paľa Matúš
Pastorová Lucia
Petermann Karolína
Revický Samuel
Roguľová Nela
Schuster Juraj

Spišák Samuel
Široczki Hana
Šoltésová Bianka
Šoltýsová Šárka
Štalmach Mikuláš
Švecová Amália
Timko Michal
Vernarská Dorota
Vojteková Laura
Zachar Peter
Žaloudeková Eliška

Navždy nás opustili v septembri 2018
Karaffová Irena 87
Petrila František 62
Ondrejková Filoména 90
Plessl Václav 79
Vinklerová Marta 74
Kalina Juraj 83
Marcin Jozef 56
Girčak Tomáš 38
Suchár Ing. Gejza 79
Zgroch Ladislav 74
Gernat Ivo 48
Kundrák Ján 68
Roskoš Ján 89

Uhľar Peter 92
Mártyáková Alžbeta 81
Pastirová Anna 73
Vaško Anton 62
Kvietková Marta 98
Maťašovská Justína 87
Panda Anton 80
Prezenský František 58
Kosovský Jozef 86
Jakubčinová Júlia 84
Dužda František 72
Potočňáková Mária 85
Krempaská Katarína 79

Lichvárová Agnesa 80
Senderáková Mária 97
Dudová, Ing. Mária 57
Mičkanin František 68
Staviarská Ing. Mária 79
Bakoš Ladislav 87
Mižanin Viktor 79
Zadubancová, MUDr. M. 76
Jakubčová Veronika 78
Jankivová Anna 84
Vaško Pavol 73
Kurnátová Helena 95
Votýpková Mária 83

Pavliščiková Mária 78
Goliaš Ladislav 86
Maníková Alžbeta 86
Balenčinová Katarína 78
Ďaďovská Magdaléna 81
Kapsa, Ing. Dušan 86
Sedlák Juraj 85
Švaňa Ing. Peter 65
Halaga Daniel 82
Ľaš Michal 85
Balažová Andrea 79
Rybárová Oľga 72

Uzavreli manželstvo v septembri 2018
Martin Demjanič a Ivana Simanová
Vladimír Tkáč a Petra Kolpáková
Tomáš Lenz a Lucia Sabanošová
Mgr. Martin Tomášik a Mgr. Jana Grušková
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
Viktor Kukura a Ing. Zuzana Mindášová
Bc. Marek Pazdič a Mgr. Eva Kmecová
Tomáš Kasák a Veronika Hulvejová
Ing. Vojtech Šipoš a Ing. Daniela Rušinová
Andrej Matiáš a Mária Slezáková
Ing. Michal Vinc a Mgr. Michaela Čorovčáková
Ing. Anton Lipták a Mgr. Zuzana Birošová
Lukáš Galeštok a Ľubica Hasarová
Lukáš Leško a Margaréta Lackaničová
Peter Vyslocký DIS art. a Bc. Miriama Lipovská
Tobiáš Petrík a Viktória Grohoľová
Michal Falat a Ivana Pazderová
Ing. Juraj Šarišský a Denisa Harčárová
Ondrej Beňo a Dominika Čuchranová
Roman Werner a Anna Kravcová
Jakub Šeteščák a Lucia Rozkošová
Michal Makara a Zuzana Tudorová
Ing. Michal Horváth a Mgr. Lenka Poláková
Martin Hnát a Antónia Anská

Matej Hudák a Lucia Czajová
Michal Kišš a Stanislava Kertysová
Erik Grežďo a Jana Horská
Erich Lepko a Zuzana Holéczyová
Ing. Emil Roháč a Ivana Hnatová
Matúš Lukáč a Zuzana Smoľarová
Marek Kušnír a Anna Tažíková
Peter Hudák a Anna Hrečková
Matúš Piskura a Kristína Olejčuková
Ing. Marek Pavlinský a Bc. Miroslava Mišková
Miroslav Karahuta a Veronika Gubová
Martin Kopčák a Mgr. Zuzana Barillová
Matej Blaško a Paula Mydlarčíková
JUDr. Ján Slovinský a JUDr. Dominika Alexovičová
Štefan Šoltis a Anna Šoltisová
Marián Bobrik a Ing. Viera Karabinošová
Michal Hurai a Michaela Holingová
Branislav Sabol a Emília Molnárová
Daniel Horvát a Erika Kardasová
Lukáš Sekerák a Lucia Birošová
Ing. Ján Marcinko a Bc. Miriam Frištyková
Michal Sisák a Mgr. Petra Rapantová
Marek Petruščák a Zuzana Krivdová
Marek Kočiš a Mgr. Kristína Štenková
Matej Kupčiha a Nguyen Nhu Ngoc Le
Oprava za mesiac august:
Ing. Lukáš Murín a Mgr. Jana Vojteková

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
Pracovné dni: 5
 :45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sväté omše s účasťou deti: nedeľa 11:30
Sväté omše pre mládež: piatok 18:00
Pre vysokoškolákov: pondelok o 18:00
1.11.: V šetkých svätých: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30,
15:00, 18:00
2.11.: S
 pomienka na všetkých verných zosnulých: 5:45,
6:15, 7:00, 9:00, 12:00, 16:00, 18:00
Cintorín: 1. – 8.11.: 15:00 Korunka BM, 15:20 ruženec,
16:00 sv. omša
8.11.: Č
 lenovia Klubu kresťanských pedagógov majú stretnutie o 16:00 v Katolíckom kruhu
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
1.11.: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
2.11.: 6:30, 8:00, 16:30;
2. – 9. nov. navyše tematické sv. omše o 11:00
15.11.: Sv. omša za život o 16:30, príhovor: Dobrovoľníci
v pro-life službe
Adorácia v kostole v prac. dňoch do 8.nov. o 12:00 – 15:30.
Od 9.nov. v Lurdskej kaplnke o 9:00 – 15:30
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich: každý utorok o 16:10
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 stredy)
V stredu s účasťou detí o 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
1.11.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
2.11.: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Streda a piatok o 18:00
1.11 Sv. omša o 9:00
2.11.: Sv. omša o 18:00
Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (ut.), 18:00 (streda, štvrtok, piatok)
1.11.: 7:30, 9:00, 11:00
2.11.: 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, 18:00
1.11.: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále); pobožnosť na
cintoríne o 14:30
2.11.: 6:30 a 18:00
2.11.: Sv. omša na Hrádku: 14:30, nasleduje pobožnosť na
cintoríne
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Streda: 17:30 za účasti detí
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30
2.11.: 6:30
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30, gr. kat. o 10:00
Všedné dni: streda a piatok 17:30, (okrem 1. piatku)
2.11.: o 17:30, nasleduje pobožnosť na cintoríne
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni po., str., štvr., pia.,: 18:00 , ut. 9:00
Sobota: 7:00
1.11.: 8.00, 10:30

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok), 9:00, Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
18:00 (utorok, štvrtok)
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
V stredu o 18:00 je sv. omša s účasťou detí
1.11.: 6:30, 17:00		
2.11.: 6:30, 17:00
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
1.11.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
2.11.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
Gréckokatolícka cirkev
11.11.: Výročie posvätenia kostola: ako v nedeľu
25.11.: Odpustová slávnosť Krista Kráľa: 6:00, 7:00, 9:00, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45
11:00 (slávnostná), 18:00
(sl.), 18:00 (csl.); utiereň 7:00, večiereň 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.)
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Sobota: 5:45, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
Nedeľa: 10:15; pobožnosť 9:45
1.11.: Sv. omša10:15		
2.11.: 17:00
pokračovanie na s. 22

Náboženský život
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Reformovaná kresťanská cirkev
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.); utorok 18:00
(sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štvrtok 7:30 (csl.), 18:00
(sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním; piatok 7:30 (csl.),
18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
1.11.: 7:30 (sl.); nasleduje panychida za zomrelých
2.11.: 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
2.11.: Panychida na cintoríne – Solivar 16:00
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
1.11.: 8:00, 10:00

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

Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice

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

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 17:00
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 10. - 14. 11. 2018

-40%
AŽ DO

15% ZĽAVA NA CELÝ SORTIMENT
DREZOV A BATÉRIÍ

KUCHYNE

LAN
DECOP
na mieru
kuchyne

-10%
AŽ DO

NA SÉRIU
TIROL

Dom nábytku Decodom Košice
Infopult:
E-mail:
Adresa:

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

NÉ
OTVORE
DENNE
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ermo-okno
Slovenská 69, Prešov
0904 703 341
info@termo-okno.sk

AKCI

A
2.11 –
30
2018 .11.
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
URNOVÝ HÁJ

V novembri viac ako inokedy spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, preto
sa aj v rámci Objavovania Prešova vyberieme zapáliť sviečku a pripomenúť si  osobnosti odpočívajúce na prešovskom cintoríne. Zameriame sa najmä na tých, ktorí sú pochovaní v Urnovom háji
ako Jaroslav Rešovský, Daniela Šilanová-Hivešová, Jaroslav Souček, Dušan Pončák, Ali Korbačka, Edmund Hleba, Pavol Petrus, Juraj Furdík, Michal Otčenáš, Martin Gregor, či väzni gestapa,
no zájdeme aj k hrobom osobností z dôb dávnejších: Alexanderovi Rojkovičovi, rodine Wileczových, Ľudovítovi Szentandrássymu, Amálii Ghillányi a ďalším.
Príďte aj Vy vzdať hold ich pamiatke a pridajte
sa k tejto pietnej prehliadke. Stretneme sa v sobotu 10. novembra 2018 o 10:00 alebo v neGréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov,
deľu 11. novembra 2018 o 14:00 pred MIC na
Združenie Sakrálne spevy Východu
Hlavnej 67. Sprevádzať budú Darina Petranská a
Vás srdečne pozývajú na
Andrea Sivaničová.
XXVII.
ročník
Medzinárodného festivalu
Predaj vstupeniek:   MIC Prešov alebo na mieste
duchovných
piesní
byzantského obradu
konania
Cena vstupenky:
v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie
V predpredaji v MIC Prešov:		
1,50 €
pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ
Na mieste konania a počas víkendu: 2,30 €
prešovského arcibiskupa metropolitu
Zvedavé deti zadarmo
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
v dňoch 9. – 11. novembra 2018

Piatok 9 novembra 2018 o 16.30 hod.
Otvorenie festivalu
Svätá liturgia – spieva Gréckokatolícky kat. zbor sv.
Jána Krstiteľa – PO
Sobota 10. novembra 2018 o 14.00 hod.
Festivalový koncert
Kňazský zbor Košickej eparchie
Gréckokatolícky kat. zbor sv. Jána Krstiteľa – PO
Gréckokatolícky kat. zbor Chrysostomos – BA
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky – KE
Gréckokatolícky kat. zbor Kyrillomethodeon – BA
• • •
Zbor sv. Romana Sladkopevca – PO
Spevácky zbor Gaudeamus – Brno (ČR)
Mužský byzantský zbor Najsvätejšej Trojice – Praha
(ČR)
Spevácky zbor Kliros – Ľvov (UA)
Nedeľa 11. novembra 2018
Spevácke zbory budú spievať na Svätých liturgiách
v prešovských gréckokatolíckych chrámoch
Festival z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
Festival finančne podporilo Mesto Prešov

Šport
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V Prešove sme ukončili
cyklistickú sezónu vo veľkom štýle
Začiatok októbra patril aj v Prešove k ukončeniu cyklistickej sezóny. Na
prešovskom velodróme už tradične pripravil ŠK Velodróm Prešov v spolupráci
s ABC – Centrom voľného času a mestom Prešov 6.ročník obľúbeného
Prešovského kilometra. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátorky mesta
Prešov Andrey Turčanovej.
Aj tento rok podujatia zúčastnilo vyše 100 pretekárov od tých najmenších až po senio
rov spolu v 16 kategóriách.
Ešte pred oficiálnym štartom pozdravil zúčastnených viceprimátor mesta Prešov Štefan Kužma a všetkým zaželal príjemný športový zážitok.
Do súťaže sa mohol zapojiť každý vo veku od 0 do 100 rokov. Práve rôznorodosť
súťažiacich bola výnimočná, pretože v priebehu dňa si mohli zasúťažiť súťažiaci v kategóriách od najmenších detí až po seniorov a rôznorodosť sa takisto prejavila aj v úrovni
súťažiacich. Od tých, ktorí si prišli vyskúšať jazdu po velodróme prvýkrát v živote, až po
členov pretekárskych klubov, ktorí majú bohaté skúsenosti s jazdou na klopenej dráhe.
Tí, ktorí si vyskúšali jazdu po velodróme prvýkrát, si odniesli skúsenosti a skúsení
pretekári si odniesli pohár za víťazstvo v kategórii alebo medailu, ktoré boli pripravené pre
prvých troch v každej kategórii. Najpočetnejšie zastúpenie mali taktiež tradične detské
kategórie. Okrem súbojov na trati si deti mohli tento rok vyskúšať aj jazdu na motorke.
Najrýchlejším mužom dňa sa stal Tomáš Vaško, ktorý tak obhájil minuloročné prvenstvo a odniesol si opäť pohár primátorky mesta.
Tajomník pretekov Miloš Kollár poďakoval nielen všetkým zúčastneným, ale aj ABC Centru voľného času za toto podujatie a tiež aj mestu Prešov za podporu počas celého
roka. ŠK Velodróm Prešov bilancuje celú sezónu a zároveň robí aj nábor na novú sezónu,
takže všetci záujemcovia a nadšení cyklisti sú vítaní v klube.
Už teraz sa všetci tešia na budúcu sezónu a samozrejme, aj na budúcoročný 7. ročník
Prešovského kilometra. 							
(mis)
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Šport
Mozaikou sa pokúsili o svetový rekord

Nezisková organizácia PIEROTT sa 6. októbra v obchodnom centre
Eperia Shopping Mall pokúsila o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Farebnú
mozaiku pomohli skladať aj malí bojovníci.
Pokus o rekord spočíval v skladaní mozaiky z ping-pongových loptičiek, ktorých bolo presne 15 625.
Loptičky vytvorili ružový kvet, ktorý
PIEROTT používa vo svojom logu. Skladanie kvetu s rozmermi 5x5 metrov im
trvalo 8 hodín.
Nezisková organizácia PIEROTT už
niekoľko rokov pomáha talentovaným
deťom, ale aj deťom s ťažkým životným osudom. Jedným z nich je Marko
Šambronský, ktorý má hemiparézu. Ide
o nefunkčnú pravú polovicu hlavičky,
kvôli čomu mal byť podľa prvotných vyšetrení celý život pripútaný na lôžko. Aj vďaka podpore organizácie dnes Marko chodí, dokonca začal navštevovať základnú školu. Tento
veľký bojovník symbolicky položil prvú loptičku celej mozaiky.
(mis)

Odštartovala 3b Junior Hokejbalová liga
5. októbra začal na ihrisku v areáli ZŠ Čsl. Armády písať už svoju tretiu kapitolu
jedinečný projekt 3b JUNIOR Hokejbalovej ligy o Putovný pohár mesta Prešov.
Aj tento rok sa ho zúčastní viac ako 150 žiakov
šiestich základných škôl nášho mesta, ale aj priľahlých obcí, ktorým učaroval tento krásny a rýchly
šport majstrov sveta. „Sme veľmi radi že sa nám aj
pre tento školský rok podarilo odštartovať Junior
hokejbalovú ligu za podpory mesta Prešov. Verím,
že nás čaká krásna sezóna, už prvý turnaj ukázal
zopár pekných tesných výsledkov a dúfam, že
o víťazstvo sa bude bojovať do posledného kola,“
uviedol Peter Kochan, zástupca o.z. Hokejbal.
Aj napriek tomu, že Slovensko je v hokejbale veľmoc, školy okrem tejto ligy nemajú možnosť sa zapojiť hokejbalových súťaží. Organizátori veria, že hokejbalistov čaká krásna sezóna, už prvý turnaj ukázal zopár pekných
tesných výsledkov a o víťazstvo sa bude bojovať do posledného kola. „Hokejbalu sa
v Prešove darí, okrem mužskej hokejbalovej ligy sme v minulom roku vstúpili aj do hokejbalovej extraligy, kde žiaci zbierajú skúsenosti v kategórii U12 a veríme, že v našej
Junior hokejbalovej lige objavíme nových talentovaných hokejistov, ktorých potom
zapracujeme do nášho extraligového mužstva,“ dodal Peter Kochan.
(mis)
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – december 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)
6.12.2018 (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)
6.12.2018 (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)
3.12.2018 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. č. 34
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
3.12.2018 (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)
3.12.2018 (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)
6.12.2018 (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)
6.12.2018 (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.

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiac november 2018
4. november 2018 KST Kendice + KPT
Pietna spomienka na turistov a priateľov pri
Kendickom Kríži
Ladislav Ondrejčák, 0904 868 265, Ing. Alena
Bodnárová, 0915 910 418
7., 14., 21. a 28. november 2018 RR KST Prešov
24. ročník propagačných večerov Svet očami
prešovských turistov
František Bednár, 0907 105 086

11. november 2018
KST Dubník Prešov
Martin na bielom bajku
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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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov
– december 2018
DEŇ
03.12.2018 (pondelok)
10.12.2018 (pondelok)
17.12.2018 (pondelok)

čas

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

14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.

prijatie zabezpečuje
primátorka mesta Prešov

kontakte, prípadne osobne na sekretariáte zástupca primátora mesta
primátorky mesta)

Fantastický výsledok pre Panterov z tohtoročných ME v Kickboxe
1 zlatá, 1 strieborná a 1 bronzová medaila je konečný medailový zisk
Prešovských panterov na WAKO Majstrovstvách Európy, ktoré sa tentokrát
uskutočnili v Bratislave.
Fantastický turnaj zažil aktuálny majster sveta
Marek Karlík, ktorý získal titul Majstra Európy
v kick-lighte do 74 kg. Je jediným zo Slovenska,
ktorý sa môže pochváliť ziskom všetkých juniorských a seniorských titulov z ME a MS. Viktória
Miroslava Sofia Adamečková výkonom nesklamala a strieborná medaila putuje do Prešova.
Bronzovú medailu si do Prešova priniesol aj Ján
Soták. Veľmi dobre sa prezentovala aj Lucia
Fecková a ocenenie získal aj reprezentačný tréner Jozef Kolozsy, ktorému komisia rozhodcov
ME udelila cenu Ethical Coach Award.
(kol)

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
o zmene spôsobu organizovania občianskych slávností uvítaní detí do života a životných jubileí
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 mesto Prešov už nemá
zákonné právo tento spôsob pozývania občanov na slávnosti využívať.
Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Prešove a 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.
Rodičia novonarodeného dieťatka, pre slávnostné uvedenie do života, budú musieť tento záujem oznámiť.
Prihlásiť sa na slávnosti je možné 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. 3100 547, email: maria.andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti.
Najbližšie termíny konania slávností sú nasledovné:
slávnosť uvítania dieťatka do života:
slávnosť životných jubileí:
07. 12. 2018				
14. 12. 2018
11. 01. 2019				
25. 01. 2019
15. 02. 2019				
01. 03. 2019
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.

Prešovčania (s)chudnú
už viac ako 8300 kg
Čo je nové vo Svete zdravia?

Špeciálna diagnostika stavu ciev a miery stresového zaťaženia

V poslednom období
sa čoraz viac dostáva do
povedomia Prešovčanov
poradenské centrum Svet
zdravia v Prešove, ktoré
pôsobí v tomto meste už
viac ako 5 rokov. Okrem
metabolickej diagnostiky
sa poradňa zdravia od novembra zameria na špeciálnu diagnostiku stavu
ciev a miery stresového zaťaženia organizmu. Z tohto dôvodu sme oslovili
výživovú špecialistku Mgr.
Martinu Kalokovú, aby
nám podrobnejšie opísala
túto diagnostiku.
Martinka, mohli by ste
nám na začiatok povedať niekoľko slov o Svete
zdravia? Akí klienti Vás
navštevujú najčastejšie
a pre koho je Svet zdravia
určený?
Svet zdravia je poradensko-edukačné
centrum,
ktoré
pomáha
ľuďom k optimálnej hmot-

nosti, úprave zdravotného
stavu a zlepšeniu kondície. Učíme klientov ako
sa vhodne stravovať, aby
ich metabolizmus správne fungoval a upravil sa aj
ich zdravotný stav. Vzdelávame ich v oblasti výživy,
učíme ich čo a kedy môžu
jesť, aby po skončení spolupráce s nami mali dostatok vedomostí a vedeli sa
orientovať v ponuke potravín. U detí a dospievajúcich odovzdávame zdravý
stravovací základ do života, aby sa správne vyvíjali
a nemuseli v budúcnosti
bojovať s obezitou.
Poradňa zdravia je
pod odborným vedením
a dohľadom výźivových
špecialistov, určená pre
všetky vekové kategórie,
od dôchodcov, cez strednú generáciu až k deťom.
Navštevujú nás predovšetkým ľudia, ktorí potrebujú
schudnúť, prípadne pribrať, ale aj pomôcť so zdravotným stavom vrátane
tráviacich ťažkostí alebo
majú len záujem o zmenu
svojho doterajšieho životného štýlu.
Akým spôsobom zistíte
metabolizmus klienta, či
je alebo nie je v poriadku?
Využívame
metódu
Komplexnej nutričnej typológie. Ide o metabolic-

ký test vyvinutý lekármi
a poprednými odborníkmi Českej republiky. Na
základe odpovedí klienta
v komplexnej nutričnej typológii zistíme pre neho
vhodné a nevhodné potraviny. Vhodné sú tie, ktoré
nám pomáhajú spaľovať
tuky, zrýchliť metabolizmus, a preto by sme ich
mali zaradiť do svojho jedálnička. Naopak, nevhodné potraviny sú také, ktoré
je potrebné vylúčiť zo stravovania, pretože podporujú ukladanie tukov a spomaľujú
metabolizmus,
naše telo ich nedokáže
spracovať a začína priberanie. Na základe metabolickej diagnostiky vypracujeme potom našim klientom
osobný výživový plán.
Od novembra sa začínate okrem metabolickej
diagnostiky zaoberať aj
špeciálnou
diagnostikou stavu cievy a miery
stresového
zaťaženia
organizmu. Môžete nám
podrobnejšie opísať toto
vyšetrenie?
Ide o cievne vyšetrenie pomocou certifikovaného prístroja Max Pulse,
určeného pre hodnotenie
stavu cievneho systému
a stresovej odolnosti. Vyšetrenie je neinvazívne
a trvá 5 minút. Vykonáva sa
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Čo je možné týmto vyšetrením zistiť?
Touto špeciálnou diagnostikou možno posúdiť
proces
opotrebovania
a starnutia ciev ako dôsledok stravovania a životného štýlu, ako aj úroveň
ohrozenia
organizmu
srdcovocievnymi ochoreniami (infarkt, mozgová
príhoda). Vyšetrením je
tiež možné zistiť aktuálnu
mieru psychickej záťaže
a emocionálneho stresu, psychickú odolnosť

a schopnosť brániť sa stresu. Podrobnejšie sa o tejto
špeciálnej diagnostike dočítate na našej internetovej stránke svet-zdravia.sk.
Prečo práve vyšetrenie
týchto dvoch oblastí?
Zlá priechodnosť ciev
a stres patria v súčasnosti
k jedným z najčastejších rizikových faktorov civilizačných ochorení, predovšetkým kardiovaskulárnych.
Stav cievneho systému je

• Výcvik žiadateľov na skupinu „B“
• Doškoľovací kurz
• Preskúšanie odbornej spôsobilosti
• Kondičné jazdy
0918 383 155
Hlavná 33, Prešov
master.autoskola@gmail.com
www.autoskolamaster.sk
Autoškola MasteR

aj výsledkom nášho životného štýlu (úrovne stravovania a pohybovej aktivity). Stres zase vplýva na
každého z nás, no schopnosť brániť sa mu je u každého iná. Na to, aby sme
predišli týmto ochoreniam
je dobré poznať svoj stav
ciev a úroveň stresovej
odolnosti. Aj v tejto oblasti
pomáhame našim klientom vo Svete zdravia.
Ďakujeme za rozhovor

