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Milí Prešovčania,
v úvode nového roka odvšadiaľ počúvame o novoročných predsavzatiach, cieľoch, motivácii a plánoch. Začiatok nového roka totiž mnohí vnímame
ako nový východiskový bod, možno pomyselnú
štartovaciu čiaru, ktorá nám umožňuje začať niečo
nové, ale zároveň nás motivuje bilancovať, obzrieť sa
za seba. Poučiť sa z chýb, mnoho vecí urobiť lepšie
a pre dobro ľudí okolo nás.
Aj v Prešove máme za sebou veľa práce, no ešte omnoho viac je
pred nami. V tempe, ktoré sme nastavili, je dôležité pokračovať, preto
mám aj ja množstvo plánov, cieľov a predsavzatí, ktoré chcem napĺňať
spoločne s Vami. Čoskoro nás poteší nová vstupná brána do nášho
mesta – predstaničný priestor a nemalým posunom vpred je aj rekonštrukcia zimného a výstavba futbalového štadióna, čo je predpoklad
pre ďalší rozvoj športu v našom meste. Práca na mnohých projektoch,
ktoré sme začali v predchádzajúcom roku, bude pokračovať aj v tom
aktuálnom, či už hovoríme o spomínaných športových stánkoch, ale
aj mnohých ďalších školských zariadeniach, kde je potrebná rekonštrukcia telocviční, odborných učební či samotných budov.
No, mojou najväčšou prioritou naďalej zostáva zlepšenie dopravnej situácie v Prešove. Veľmi ma potešilo, keď som sa dozvedela, že
v rámci zverejnených plánov Ministerstva dopravy a výstavby SR na
rok 2019 je aj začiatok výstavby 1. etapy severného obchvatu mesta
a rozbehnutie súťaže na 2. etapu. Výrazne to pomôže životu a dopravnej situácii v našom meste.
Mojím veľkým cieľom je aj vybudovanie viacerých oddychových
zón pre trávenie voľného času. Jednou z nich je aj revitalizácia Záhrady umenia, ktorá je obľúbeným miestom viacerých z vás. Víťazné
návrhy revitalizácie tohto priestoru sú už dostupné a vyzerajú veľmi
zaujímavo, preto verím, že z nej urobia krásne miesto pre oddych, ale
aj mnohé kultúrne podujatia. Môžete si ich pozrieť na treťom poschodí
budovy MsÚ na Jarkovej ul. č. 24 až do 15. marca 2019.
Rok 2019 je pre Prešov rokom ďalšieho rozvoja, ale aj rokom,
v ktorom si všetci pripomíname významnú historickú udalosť, a to 720.
výročie udelenia mestských výsad, ktoré Sasom z Prešova, Sabinova
a Veľkého Šariša 28. januára 1299 udelil kráľ Ondrej III. Vďaka tomu
boli obyvatelia mesta vyňatí spod súdnej právomoci šarišských županov a zbavení povinnosti služby v kráľovskom vojsku. Mestské výsady
politicky i právne vyčlenili Prešov spomedzi susedných obcí a predurčili jeho neskorší rozvoj v slobodné kráľovské mesto.
Toto kráľovské mesto, náš domov, tvoríme a rozvíjame spoločne.
Chcem Vám preto, milí Prešovčania, v úvode roka 2019 zaželať najmä pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom i súkromnom živote
a mnoho radostných okamihov v kruhu vašich blízkych. Nech je tento
rok pre Vás krásny, výnimočný a plný nezabudnuteľných zážitkov.
Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
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Mesto v pohybe
Prešovčania privítali rok 2019

Nový rok 2019 v Prešove opäť vítali tisíce ľudí spoločne v centre mesta. Tradične
ich pozdravila aj primátorka Andrea Turčanová.
„V novom roku prajem všetkým predovšetkým pokoj, zdravie a dobrú náladu, pretože to, keď máme, tak aj všetky prekážky ľahšie zvládame. Aby sa nám všetko zlé vyhýbalo a aby sme sa mohli tešiť z toho, že mesto Prešov napreduje dopredu. A mesto
bude napredovať vtedy, keď budú napredovať jeho obyvatelia. Verím, že nový rok
bude lepší,“ zaželala tešiacim sa Prešovčanom primátorka. Spoločnosť na pódiu jej robili aj viacerí mestskí poslanci.
Všetci spoločne odrátali posledné sekundy starého
roka, vychutnali si približne desaťminútový ohňostroj
a Nový rok 2019 privítali spoločným spevom slovenskej
hymny. Prešovčania si pred i po polnoci vychutnávali
radostnú nočnú atmosféru v spoločnosti prešovských
hudobných skupín – Satin Lead, Elevenhill a Chiki Liki
Tu-a. Z pohľadu Mestskej polície bola silvestrovská noc
pokojná. Jej hliadky, ktorých bol v uliciach dvojnásobný počet oproti bežným službám, nezaznamenali žiadne
zranenia ľudí. Riešili však prípady dvoch zabehnutých psov, ktorí majiteľom ušli pri vybuchovaní petárd. Silvestrovské oslavy vyšli prešovskú radnicu na 11-tisíc eur, pričom
náklady na polnočný ohňostroj boli vo výške tritisíc eur.			
(mig)

Na prvého Prešovčana sme dlho nečakali
Miško Mikloško sa narodil polhodinu po polnoci 2. januára 2019 v Gynekologickopôrodníckom pavilóne FNsP v Prešove.
Jedným z prvých gratulantov bola aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.
Mladým rodičom odovzdala okrem finančného daru aj niekoľko drobností, ktoré bude
malý Miško potrebovať v prvých dňoch svojho života.
Mladej rodine zaželala predovšetkým zdravie, ale aj
trpezlivosť pri výchove syna. Zároveň poďakovala zdravotníckemu personálu, ktorý sa stará nielen o pani Líviu a malého Miška, ale všetky mamičky v rámci FNsP
v Prešove.
Aj napriek tomu, že rodičia malého Miška žili dlhodobo v Prahe, rozhodli sa pre návrat do rodného mesta,
a tak sa v Prešove môžeme tešiť z prvého novoročného
bábätka. Miškov príchod na svet prebehol bez výraznejších komplikácií, avšak kvôli menej citeľným pohybom bábätka pred pôrodom sa lekári
rozhodli pre sekciu.
Malému Miškovi a jeho mamičke prajeme veľa zdravia, lásky a krásnych okamihov
v kruhu jeho rodiny.							
(evp)
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Usmievavá oslávenkyňa
Storočná Prešovčanka Irena Hajduková tvrdí, že s úsmevom je všetko ľahšie.
Do „klubu“ storočných Prešovčaniek
pribudla ďalšia členka. Irene Hajdukovej
ku krásnemu jubileu zablahoželala aj primátorka Andrea Turčanová. Zhovorčivá
oslávenkyňa ju privítala s úsmevom, ktorý
jej tvár zdobil neustále. „U nás v rodine
sa každý usmieva, lebo s úsmevom je
všetko ľahšie,“ zdôraznila počas stretnutia. Po prípitku a gratulovaní prítomným
dokonca zaspievala. Prezradila, že občas
skladá aj básne.
Irena Hajduková je hrdá Solivarčanka.
Tam, na Sadovej ulici, prežila väčšinu života. Je najstaršia zo šiestich súrodencov. Pamäť
má stále veľmi dobrú a porozprávala aj o tom, ako bola v mladosti aktívna v speváckom
zbore aj divadle. Baví ju počúvať rádio - obľúbených má mnoho relácií, aby mala rozhľad.
Aj keď má problémy s chôdzou, stále je samostatná a ešte stále chodí aj do kostola.
Práca krajčírky ju napĺňala do takej miery, až sa z krajčírstva stalo jej hobby. Šila pre
celú rodinu a stovky ďalších ľudí – najmä svadobné šaty. „Nevesty mi potom vždy poslali zo svadby fotku v svadobných šatách,“ pochválila sa. Fotografie má stále pekne
roztriedené. „Každé zo šiat sú naozaj jedinečné,“ ocenila jej výtvory primátorka. Tá
pritom dokonca zistila, že jedny šaty šila pani Hajduková aj pre manželku jej uja.
Ako krajčírka pani Hajduková pracovala do 85 rokov a aj teraz, v jej úctyhodnom
veku, ju stále bavia ručné práce. Zo starých odevov vyrába koberčeky, ktorými už potešila nielen celú rodinu, ale aj susedov. Bez práce jednoducho neobsedí.
Podľa nej je práve to dôvod, prečo sa dožila tak krásneho veku. Práca a zdravá strava. „Jem všetko, len v menšom množstve,“ prezradila.
Spomínala a rozprávala príbeh s manželom Andrejom. Bol od nej o 12 rokov starší
a podľa jej spomienok ju raz dokonca kolísal. „Ešte ma len kolísali, už ma zaňho sľubovali,“ vyslovila s láskou a s úsmevom v očiach.
Hovorila o ňom len v tom najlepšom. „Bol to skvelý muž, manžel aj otec – jednotka chlap. Vždy slušný a pozorný.“ Mali nádherný vzťah: „Stačilo sa na seba pozrieť
a už sme si rozumeli.“
Deti o nej hovoria ako o dobrej a milujúcej matke, ktorá na nich nikdy nedala dopustiť.
Syn Róbert spomínal ako si raz zabudol doma desiatu a aj napriek povinnostiam mu ju
mamka priniesla až do školy, pretože ako sama povedala: „Nemôže sa stať, že by bol
môj syn v škole hladný.“ Všetky deti aj vnúčatá sú aktívne. Po ich mamke a babke.
V Prešove aktuálne žije šesť ľudí vo veku nad sto rokov, všetky sú ženy. Najstaršou
je pani Anna Zaťková, ktorá v decembri oslávila úctyhodných 104 rokov. Máme tiež
päť 99-ročných žien, ktoré by v tomto roku mohli dosiahnuť vek sto rokov.
(mig)
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Mesto v pohybe
Najčastejšími menami v Prešove
boli v roku 2018 Jakub a Sofia

Viete, koľko Prešovčanov sa narodilo v roku 2018? A aké zaujímavé mená im
dali ich rodičia?
V Prešove sa v minulom roku narodilo 2467 detí, z toho 1273 chlapcov a 1194 dievčat. Medzi
nimi bolo aj 41 dvojčiat.
Priamo Prešovčanov pribudlo 829, z nich bolo 460 chlapcov a 369 dievčat.
Rodičom sa spomedzi dievčenských mien najviac páčilo meno Sofia, ďalej Mária, Anna, Nina,
Timea, Laura, Kristína, Tamara, Viktória a Liliana.
Obľúbeným chlapčenským menom bolo aj v minulom roku meno Jakub, potom Lukáš, Samuel, Tomáš, Dávid, Filip, Matej, Martin, Sebastián a Oliver.
Novonarodené bábätká však vlani dostali aj mnoho netradičných mien. V evidencii matričného
úradu sa objavili chlapčenské mená ako Ilya, Serchio, Liam, Timon, Axel, Luka, Izmael, Ektor,
Ramiro, Mustafa či Inocent.
Ani dievčatá neboli výnimkou. Vlani sa narodila malá Nihan, Leyla, Taite, Esli, Liora, Lusiana,
Selinka, Zuna, Dražica, Estefánia či Alessia.
V roku 2018 bolo na prešovskom matričnom úrade zapísaných 590 manželstiev. Najviac bolo
cirkevných sobášov - 412, civilných sobášov bolo 178.
Najobľúbenejším mesiacom na uzavretie manželstva bol september, kedy si snúbenci povedali
svoje áno až 118-krát.
V roku 2018 uzavrelo v Prešove manželstvo aj 26 cudzincov z Ukrajiny, Českej republiky,
Ruska, Talianska, Turecka, Bulharska, Poľska, Írska, Macedónska, Luxemburska, Veľkej Británie,
Bolívie, Kanady, Vietnamu, Srbska a Ukrajiny.
Matričný úrad za minulý rok eviduje 775 úmrtí občanov Prešova. Vlani zomrelo 392 mužov
a 383 žien.								
(len)
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Na Sídlisku III vyrástlo nové detské ihrisko
Deti zo Sídliska III dostali vo vianočnom období krásny darček. Za Nákupným
strediskom Družba sa môžu hrať na novom detskom ihrisku.
Detské ihrisko s rozmermi 22 m x 9,6 m je situované na
zelenej ploche, a to na východnej strane nákupného strediska
Družba smerom ku kostolu Kráľovnej pokoja.
Na ihrisku nájdu deti veľa možností na hranie. Jeho súčasťou je závesná dvojitá hojdačka, vahadlová hojdačka, dve pružinové hojdačky v tvare psíka a koníka, ale aj veľký kolotoč so
sedením, reťazový chodník či veža so schodíkmi, šmykľavkou,
lezeckou stenou a závesnou dvojitou hojdačkou.
Hojdačky dopĺňajú aj 4 lavičky s operadlom, kde si môžu popri hraní svojich detí
oddýchnuť aj rodičia. K lavičkám pribudol aj odpadkový kôš. Povrch detského ihriska je
mäkký, tvorený gumenými rohožami, čo znamená, že sa minimalizuje riziko úrazu a deti
sa môžu bezpečne hrať. Detské ihrisko na Sídlisku III projektovala firma STAVOPROJEKT, s.r.o. a jeho zhotoviteľom bola firma MAGICSTAV, spol. s r. o. Celkové náklady boli
v objeme 22 200,00 € (s DPH).
Aj deti zo Sibírskej ulice a okolia sa môžu hrať na novom ihrisku. K pôvodným detským prvkom pribudli okrem
niekoľkých nových hojdačiek aj 2 lavičky, odpadkový kôš
a informačná tabuľa.
Na novom detskom ihrisku môžu deti nájsť vežu so
šmykľavkou, vahadlovú hojdačku, dve pružinové hojdačky v tvare psíka, veľký kolotoč, kombinovanú hojdačku
a trojhrazdu.
Zhotoviteľom detského ihriska na Sibírskej ulici je firma PLAYSYSTÉM, s.r.o. Košice.
Celkové náklady boli v objeme 13 922,23 eur s DPH.			
(len)

ZUŠ na Prostějovskej ulici má nové okná
Základná umelecká škola Jána Pöschla na Prostějovskej ulici v Prešove
postupne získava krajší vzhľad. Koncom roka 2018 sa dokončila výmena okien,
ale práce na celkovej obnove budovy tejto umeleckej školy naďalej pokračujú.
Stavebné práce v prvej etape rekonštrukcie, ktorými mesto túto školu postupne vynovuje, zahŕňali
výmenu 115 kusov pôvodných drevených okien za
nové plastové okná s izolačným trojsklom.
V rámci rekonštrukčných prác sa namontovali
tiež horizontálne interiérové žalúzie a 3 PVC steny
s dverami v spojovacích chodbách objektu.
Výmenu okien realizovala firma MOVYROB. Celkové náklady boli v objeme 112 408,46 eur vrátane
DPH. 					
(len)
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Mesto v pohybe
Krajšia vstupná brána do ZŠ Matice slovenskej

Žiaci ZŠ Matice slovenskej mali už pred Vianocami dôvod na radosť. Ich
základná škola má krajší vchod a vstupnú halu.
Predmetom stavebných prác bolo dokončenie vnútorných úprav vstupnej časti
školy a tiež spojovacích chodieb.
V rámci stavebných prác boli realizované dlažby, maľby a kúrenie. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj nové osvetlenie priestorov chodby a zriadenie zádveria s novými
vstupnými dverami. Zároveň sa upravili
odvedenia dažďových vôd zo strechy
spojovacej chodby.
Do vstupnej haly a spojovacích chodieb sa položila nová keramická dlažba. Vonkajšie
obvodové steny boli omietnuté silikónovou omietkou. Vnútorné steny, ktoré boli poškodené pri výmene dverí, boli opravené interiérovou stierkou a dostali aj nový náter.
Celkové náklady na dokončenie prác na ZŠ Matice slovenskej boli v objeme
54 730,26 eur vrátane DPH. Rekonštrukciu realizovala firma PO-STAV, spol. s.r.o.
(len)

Deti zo Sabinovskej vo vynovenom
Budovy Materskej školy Sabinovská sú nielen krajšie, ale aj energeticky
úspornejšie. Pracuje sa však aj na rekonštrukcii ďalších prešovských materských
škôl.
„Ďakujeme za krásnu materskú školu,“ odkázali deti z Materskej školy Sabinovská prešovskej primátorke Andrei Turčanovej. Ich radosť
pramenila z toho, že už chodia do vynovenej
škôlky.
Rekonštrukčné práce v sebe zahŕňali predovšetkým odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a zlepšenie tepelno - technických vlastností konštrukcií.
V rámci stavebných úprav sa tak zateplili fasády, zhotovilo sa nové oplechovanie vonkajších parapet i atiky a súčasne sa uskutočnila
aj rekonštrukcia terás jednotlivých pavilónov.
Tri pavilóny tejto škôlky sú tak po rekonštrukcii nielen energeticky úspornejšie, ale
zároveň omnoho estetickejšie.
Celková cena tohto krásneho diela, ktorú mesto Prešov financovalo z vlastných zdrojov, predstavuje sumu 179 993,59 eur s DPH.
(mig)
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MŠ Mukačevská má dokončenú kanalizáciu
2. etapa prác na výmene kanalizácie v areáli MŠ Mukačevská je na konci.
V jarných mesiacoch sa dokončia posledné úpravy.
Výmena kanalizácie v 2. etape pozostávala
z demontáže pôvodných kameninových kanalizačných rúr, ktoré sa nahradili potrubím z tvrdého
PVC.
Na vývode vnútornej kanalizácie z kuchyne
bol osadený aj tzv. „lapač tuku“, ktorého funkcia
je založená na tom, že tuky a oleje plávajú na
povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne nádrže
a predčistená voda odteká do kanalizácie.
Opravil sa aj chodník v areáli. V jarných mesiacoch tohto roka sa do pôvodného stavu uvedie aj asfaltový podklad a upraví sa celý terén.
Práce realizovala firma MAZAD s.r.o. Celkové náklady boli v objeme 44 567,83 eur
s DPH.

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV

Mesto Prešov oznamuje, že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne
aj v roku 2019 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:
1. kultúra

2. sociálna oblasť

3. šport

V oblasti kultúry mesto poskytuje dotácie len na podporu kultúrnych podujatí organizovaných výlučne na území mesta Prešov.
V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.
V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.
Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť sa môžu podávať na príslušných formulároch najneskôr do 31.marca 2019 (vrátane).
Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Prešov č, 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov,
ktoré nájdete na http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=580%3A0%3A
Formuláre žiadostí sú prístupné na:
pre kultúru: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-v-oblasti-kultury-clanok/
mid/312980/.html
pre sociálnu oblasť: http://www.presov.sk/poskytnutie-dotacie-neziskove-organizacie-clanok/mid/313021/.html
pre šport: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-na-podporu-sportu-v-meste-presov-clanok/mid/312980/.html
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)

Milí priatelia,
každé ročné obdobie má svoje krásy, aj svoje problémy. Zima, mráz
a sneh nepochybne patria spolu. Samozrejme, zasnežená krajina je nádherná a mnohí sa zo snehu tešia aby ho využili na lyžovanie, alebo sánkovanie. Na druhej strane nám však sneh v meste spôsobuje problémy,
sťažuje pohyb chodcom, autám, či autobusom.
Prvýkrát po dlhom čase povinnosť odpratávať sneh na chodníkoch prevzala
mestská firma Technické služby mesta Prešov, a.s.. Na túto prácu bolo zakúpených a zapožičaných viacero strojov, aby sa zvýšila efektivita a rýchlosť odpratávania snehu. Navyše, oproti minulým rokom sa mnohonásobne zvýšil aj počet
chodníkov, o ktoré sa má mesto v tomto smere starať. Mnoho pozitívnych ohlasov
od vás občanov svedčí o tom, že túto úlohu sa nám darí plniť vcelku dobre. Nie je
však možné, aby pri výdatnom snežení boli všetky chodníky, zastávky a námestia
vyčistené okamžite. Je to postupná práca ľudí a mechanizmov. Ako prvé sa čistia
lokality, kde je pohyb ľudí najväčší, alebo kde riziko úrazu hrozí najviac. Potom
prichádzajú na rad okrajové chodníky. Preto vás prosíme o trpezlivosť a zvýšenú
opatrnosť. V prípade problémov môžete kontaktovať priamo Technické služby
mesta Prešov, ale aj poslancov za mestskú časť.
Na januárovom stretnutí výboru mestskej časti zaznelo viacero požiadaviek
o výrub alebo orez stromov, aj o ich výsadbu. Iní zase žiadali opravu chodníkov a parkovísk, aj o vodorovné vyznačenie parkovacích miest a priechodov
pre chodcov. Každá žiadosť, otázka, alebo pripomienka svedčí o tom, že vám
na našom sídlisku záleží. Potom je to pre nás radosť, že ho môžeme spoločne
zveľaďovať.
Spomenula som len pár najčastejšie sa opakujúcich požiadaviek. Niektoré
sú zodpovedané priamo na stretnutí, iné sú postúpené na riešenie a odpoveď je
zaslaná poštou. Presné znenie zápisu z každého rokovania výboru mestskej časti
je možné nájsť aj na webovej stránke mesta.
Prajem vám veľa radosti, pokoja a dobra do ďalších dní a teším sa
na každé stretnutie s vami.
Za VMČ1
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

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 obyvatelia,
nakoľko sa Vám z tohto miesta v tomto roku prihováram po prvýkrát, dovoľte
mi popriať Vám veľa krásnych chvíľ v novom roku, nech Vás zdravie, šťastie
neobchádza, nech Vás láska každý deň sprevádza, nech Vás stretáva mnoho
osobných a pracovných úspechov.
Ak sa pozrieme na aktuálne prebiehajúce aktivity vo Výbore MČ č.2 máme obdobie,
keď podľa predložených informácií MsÚ dobiehajú stavby a PD z minulého roku, a to:
1. Stavebné úpravy plôch ul. Fučíkova
2. Zimný štadión - rekonštrukcia
Zároveň bola na poslednom minuloročnom zastupiteľstve schválená prvá časť investičného plánu, kde sa nachádzajú akcie celomestského významu. Z našej mestskej časti
sa do tohto zoznamu dostala vyššie spomenutá rekonštrukcia zimného štadióna v sume
4 mil. EUR ako aj príprava dokumentácie pre územné konanie stavby „Rekonštrukcia
ZpS Harmónia – Cemjata“. Následne v rokoch 2020 – 2021 by malo byť zariadenie pre
seniorov rekonštruované v predpokladanej sume cca 4 mil. EUR.
Investičné akcie zadané výborom mestskej časti budú v druhej časti investičného
plánu, čo znamená, že tieto akcie budú realizované v prípade uvoľnenia disponibilných
zdrojov v r. 2019. VMČ 2 zadefinoval tieto štyri akcie:
1. Spracovanie PD k svetelnej signalizácii na priechode pre chodcov Obr. mieru–Lesy
SR
2. Rekonštrukcia ul. Ku Kyslej vode – územné a stavebné povolenie
3. Parkovisko Obr. mieru 1 – 11
4. 2x prístrešok MHD ul. Čsl. armády
Tieto investičné akcie budú schvaľované na februárovom zastupiteľstve, takže ešte
môžu nastať nejaké zmeny.
Koncom minulého roka bola ukončená prvá etapa obnovy cyklistického velodrómu
v sume cca 180 000,– Eur. V tejto prvej etape bola vykonaná úprava interiéru a rekonštrukcia izieb, ako aj sociálnych zariadení na vstupnom objekte jediného cyklistického
velodrómu na Slovensku. Keďže výstavba velodrómu bola realizovaná v deväťdesiatych
rokoch, rekonštrukcia bola nevyhnutná. V ďalšej etape je naplánované zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy.

S pozdravom za VMČ 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníčka VMČ 2
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Zo života mestských častí

Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
v novembrových komunálnych voľbách boli za poslancov mestského zastupiteľstva v našom volebnom obvode č. 3 zvolení Rastislav Mochnacký s počtom hlasov 1 363, Pavol
Neupauer s počtom hlasov 1 256, František Oľha s počtom hlasov 1 225 a Marta Kollárová s počtom hlasov 1 178. Ja a Marta Kollárová sme boli opätovne zvolení a novými
poslancami sú Pavol Neupauer a František Oľha. Prvým náhradníkom sa stal Pavol Biroš
s počtom hlasov 1 097. Z bývalých poslancov je Martin Lipka tretím náhradníkom a Peter
Cvengroš už nekandidoval. Na prvom zasadaní v januári 2019 som bol zvolený za predsedu výboru mestskej časti č.3.
Za kľúčové úlohy novej volebnej periódy považujem úsilie nadviazať na aktivity z minulého obdobia a vyriešiť dlhoročné problémy. V nasledujúcom období vzhľadom na veľké investície celomestského významu (futbalový štadión, zimný štadión, Jarkova ulica) budeme pokračovať v investíciách zatiaľ v limitovanom rozsahu. Zo všetkých pripravovaných stavebných akcií za významné
považujem v našej časti čiastočnú realizáciu protipovodňových opatrení na Šidlovskom potoku
a rekonštrukciu a odvodenie miestnej komunikácie na Kútoch od ranča až po začiatok cesty na
Surdok. Cieľom obidvoch stavebných akcií je zabrániť takmer pravidelným záplavám na Jánošíkovej ulici a rozsiahlym mlákam pri ranči na Kútoch. Súbežne je potrebné rekonštruovať odvodňovacie rigoly na ulici Pažica.
Z investícií do školskej infraštruktúry považujem za rozhodujúce ukončiť rozsiahlu rekonštrukciu Materskej školy Čapajevova 17. Týmto budú všetky verejné materské školy v našej štvrti obnovené. Tohto roku ukončíme aj obnovu bytového domu na Slánskej ulici a začneme rekonštrukciu
domu smútku v Nižnej Šebastovej. Rozbehneme takisto úpravu plôch na Wolkerovej ulici a po
vydaní stavebného povolenia aj vnútroblok na Janouškovej ulici 12-16, 24-26. Zároveň chceme vybudovať nové prístrešky na zastávkach Šidlovská a Pod Skalkou a verejné osvetlenie Pod Dubom.
Okrem toho plánujeme aj naďalej najviac finančných zdrojov investovať do miestnych komunikácií. Plánujeme podľa získaných finančných zdrojov zmodernizovať ďalšie chodníky na uliciach
Javorinská, Orgovánová, Okruhliak, Murárska, Kvetná, Ružová, Potočná a Vodná. Vnímame aj
potrebu opraviť Záhradnícku a Tatranskú ulicu a tam bude potrebné najprv vysporiadať vlastnícke
vzťahy. Nový chodník chceme vybudovať na Fintickej ulici a novú cestu na Murgašovej ulici.
Popritom budeme vytvárať vhodné podmienky na vybudovanie preložky cesty I. triedy I/68
na Sabinovskej ulici v zmysle spracovanej „Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešova“ (masterplánu). Súčasťou stratégie je aj dobudovanie južného napojenia Šidlovca a privádzača
Grófske. Prvá investícia uvoľní večne dopravne upchatú Sabinovskú ulicu a druhá vybuduje nový
prístup na severný obchvat R4 pred vstupom do Nižnej Šebastovej.
Toľko stručný prehľad aktivít výboru mestskej časti č.3 na budúce obdobie. Na záver chcem
poďakovať všetkým bývalým 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 prispievajú vo výraznej miere k úspešnému vyriešeniu dlhoročných problémov.

Mgr. Pavol Neupauer

Ing. František Oľha

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ 3
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Rok 2018 v mestskej časti 4 – Staré mesto

•V
 ybudovali sa nové parkovacie miesta (vnútroblok Požiarnická, 17. novembra medzi
ulicami Francisciho a Záborského, vnútroblok Budovateľská - Štúrova, T. Ševčenka
pri VšZP)
•O
 pravili sa cesty a chodníky (vo vnútrobloku Vajanského a Grešova, Kúpeľná 7 a 9,
časť chodníka na Slovenskej ulici, Východnej ulici, cesta na Dilongovej ulici, vstupy
k bytovým domom na 17. novembra)
•D
 oplnilo sa a vymenilo verejné osvetlenie (v parčíku Lesík delostrelcov, na Kúpeľnej
ulici pri bytových domoch, na Hlavnom cintoríne)
•O
 pravilo sa asfaltové ihrisko vo vnútrobloku T. Ševčenka a Zápotockého
•V
 ymenili sa herné prvky na Pavlovičovom námestí
•V
 ysadili sa nové stromy a kry pri novovybudovaných parkovacích miestach, v Južnom
parku, na ulici Moyzesovej boli vysadené jasene mannové a v parčíku na Čiernom
moste bola spevnená koruna dvestoročného brestu horského
•M
 Š Budovateľská získala titul Zelená škola s tematikou „Doprava a ovzdušie“
•B
 uduje sa cyklochodník na Masarykovej ulici medzi ulicou Kuzmányho a Hurbanistov
•P
 rebieha rekonštrukcia predstaničného priestoru na Masarykovej ulici

Brest horský v parčíku
na Čiernom moste

Vnútroblok Budovateľská – Štúrova

Parkovacie miesta
17. novembra medzi
Francisciho a Záborského

Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti, nám môžete zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.

Mgr. Emil Chlapeček

Ing. Martin Kovalčík

PhDr. Janette Langová

Ing. Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ 4
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Vážení občania Solivaru, Švábov a Soľnej Bane,
aj touto cestou Vám v mene svojom i v mene kolegov poslancov Ing. Ľudovíta
Malagu, JUDr. Vladimíra Feľbabu a PaedDr. Miroslava Benka, MBA želám
úspešný nový rok 2019, hlavne veľa zdravia, vnútorného pokoja a pracovnej
spokojnosti.
Po komunálnych voľbách, ktoré sa konali koncom minulého roka, sa naplno rozbehla práca
Výboru mestskej časti č. 5 Solivar - Soľná Baňa – Šváby a máme za sebou už aj schvaľovanie rozpočtu mesta na tento kalendárny rok. Dobrou správou je, že viceprimátorom mesta sa stal JUDr.
Vladimír Feľbaba, ktorý je poslancom za VMČ č. 5. Tak, ako po minulé roky, spoločne sa budeme
stretávať na zasadnutiach našej mestskej časti vždy v prvý pondelok v mesiaci a to striedavo na
Šváboch (PKO ul. Švábska 27) a v Solivare (PKO ul. Solivarská 80). Verím, že táto osvedčená
forma spolupráce bude i naďalej platformou, kde budete dostatočne informovaní o dianí v našej
mestskej časti a kde sa v spoločnom dialógu zrodia dobré riešenia.
Dovoľte, aby som vás v krátkosti poinformoval aj o aktuálnych témach, ktoré vo VMČ č. 5 riešime. Určite ste zaregistrovali, že od decembra je zabezpečená obslužnosť mestského cintorína
Solivar autobusom číslo 11, ktorý spája Soľnú Baňu a ul. Pod Hrádkom s centrom mesta. Požiadali
sme firmu, ktorá osadzuje prístrešky MHD (pripravuje sa nový dodatok k zmluve), aby ich umiestnila na všetky vytvorené zastávky nového spoja. Pri spomínanom schvaľovaní rozpočtu mesta Prešov
na rok 2019 sme odsúhlasili finančné prostriedky vo výške 100 000 € na projekt „Chodník a cyklochodník ul. Zlatobanská a ul. Pod Hrádkom“, čo je dobrá správa ako pre chodcov, tak aj pre
cyklistov. Vetva cyklochodníka bude trasovaná pozdĺž ul. Pod Hrádkom a poza objekty bývalých
Štátnych majetkov v Solivare, pričom sa na ul. Zlatobanskej napojí na nový cyklochodník smerujúci
na Sigord. Rovnako riešime aj požiadavku na osadenie bankomatu na Soľnej Bani, ktorý chceme
umiestniť v blízkosti Skladu soli. Tu je však dôležité presvedčiť niektorú z väčších bánk, aby bankomat umiestnila práve v tejto lokalite. Argumentujeme zvýšenou návštevnosťou tejto lokality a podujatiami, ktoré sa tu často konajú, pričom návštevníci nemajú možnosť vybrať si finančnú hotovosť.
Dôležitým ukazovateľom pre banku je množstvo ich klientov a konkrétnych výberov v danej lokalite.
O výsledku Vás budeme informovať.
Témou, ktorá nám nie je ľahostajná, je aj otázka čistenia koryta Soľného potoka. Iste si pamätáte, že úsek Soľného potoka od mosta na ul. Zlatobanskej po ihrisko na Tajchu bol nielen
vyčistený, ale jeho brehy boli stavebne upravené (2012). Teraz chceme dosiahnuť, aby sa aj spodné úseky pri bývalej Plete a od mosta na ul. Švábskej, smerom k ústiu do Sekčova, vyčistili od
nánosov a zosunutej zeminy. Preto sa na úrovni pána viceprimátora uskutočnilo začiatkom januára
stretnutie s riaditeľom SVP – Správa povodia Hornádu a Bodvy, ktorý prisľúbil, že v rámci údržby
bude možné začať tento proces. Veríme, že Slovenský vodohospodársky podnik
š. p. - Odštepný závod Košice vypočuje našu požiadavku a že sa tak stane už
v roku 2019. Na záver by som Vás chcel informovať, že medzi prioritné investičné
akcie na najbližšie obdobie sme zaradili týchto päť stavieb: Oprava šatní a výstavba kanalizácie ihriska na Tajchu; výstavba multifunkčného ihriska pred ZŠ na ul.
Važeckej na Šváboch; rekonštrukcia Kultúrneho domu PKO ul. Solivarská 80
(dnes Divadlo Babadlo), Chodník a cyklochodník na ul. Pod Hrádkom a začatie
budovania parkovísk na ul. Lesníckej (pri bytovkách – 1. etapa). Rovnako bude
potrebné dofinancovať rekonštrukciu Materskej školy na ul. Važeckej, ktorá je
rekonštruovaná z výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Mgr. Peter Krajňák
predseda VMČ č. 5
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Vážení čitatelia, milí Sekčovčania,
som veľmi rada, že sa Vám môžem prihovoriť ako predsedníčka VMČ č. 6 na
začiatku nového roka 2019. Počas posledných dní si spoločne vinšujeme
a praje všetko len to najlepšie. S radosťou konštatujem, že sa našej mestskej
časti počas uplynulého obdobia darilo a to, čo sme nedokončili alebo nesplnili,
môžeme ďalej realizovať spolu s kolegami poslancami - pani Danielou
Mrouahovou, pánom Rudolfom Dupkalom , pánom Michalom Džupinom s Vami
a Vašimi požiadavkami.
Život na našom sídlisku je čoraz viac náročný vo všetkých oblastiach života, ale to Vy
sami dobre poznáte a my to spolu s Vami zdieľame každý deň. Chcem sa Vám všetkým
poďakovať za trpezlivosť pri výstavbe a opravách ciest, chodníkov a parkovísk. Práce na
rekonštrukcii križovatky ul. Arm. gen. L. Svobodu a ul. Rusínskej si vyžadovali veľké dávky trpezlivosti, ale po ukončení prác a nastavení svetelnej signalizácie bude cesta domov
na Sekčov plynulejšia. K prioritným záležitostiam patrí aj ďalšia etapa rekonštrukcie NC
Opál, detských ihrísk, oddychových zón, parkovísk, MŠ a ZŠ, skrášlenie zastávok MHD
a mnoho ďalších aktivít, cieľov a plánov. Prioritami pre nás aj naďalej ostávajú čisté ulice,
bezpečný život a spokojnosť nás všetkých. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.
My, poslanci tejto mestskej časti, to máme náročné. Prejavili ste nám dôveru, za čo
ďakujeme! A zároveň Vám to chceme opätovať našou spoločnou a zodpovednou prácou.
Na záver prijmite prianie:

V novom roku zdravie, šťastie na každom kroku.
V rodine pokojnosť a v práci spokojnosť.
Či ste starí alebo mladí, nech sa Vám vo všetkom dobre darí.

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA

MUDr. Daniela Mrouahová

Mgr. Michal Džupin

Zuzana Tkáčová
predsedníčka VMČ 6
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

Milí Sekčovania, Šalgovičania a čitatelia, keďže je to prvé číslo magazínu
v tomto roku, tak nám dovoľte popriať Vám do nového roku 2019 pevné zdravie,
radosť a pohodu.

Nakoľko nadpolovičná väčšina z našej VMČ je novozvolených (3 z 5 poslancov), bolo by nekorektné bilancovať našu prácu za rok 2018. Poďme sa pozrieť
smerom vpred, čo my poslanci mesta Prešov budeme presadzovať v najbližšej
dobe:
Dokončenie križovatky ulíc
Arm. gen. L. Svobodu, Jurkovičovej a ulice Pod Táborom – zároveň
by sme Vás chceli poprosiť o trpezlivosť, pokiaľ prebehne kolaudácia
tejto križovatky, naďalej fungujeme
v obmedzenom režime.

Prvá etapa: chodník Teriakovská ul.

Oprava strechy MŠ Jurkovičova
... a ďalšie projekty, opravy
a údržby podľa potreby.
Na záver by sme Vás
chceli povzbudiť k účastiam na výboroch mestských častí, nakoľko
Vaše podnety sú pre nás dôležité a chceme spoločne s Vami budovať lepší a krajší Prešov.
S úctou
Lukáš Anderko

predseda VMČ 7

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
01.02. | 18:30 | HB
REVÍZOR
organizované
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
03.02. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA 20x
7€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
04.02. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
04.02. | 16:00 | MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
05.02. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
06.02. | 18:30 | MS
AUDIENCIA
7€
autor: Václav Havel / réžia: Marek Zákostelecký
07.02. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN
4|5|7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
08.02. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN
pre školy
10.02. | 16:00 | HB
SATURNIN
4|5|7 €
11.02. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
12.02. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
14.02. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
valentínske predstavenie
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
15.02. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
17.02. | 16:00 | VS
PUĽS – KRÁČALI POD NAMI
10 €
folklórny koncert
choreografia & réžia: Viliam Mikula / hudba: Anton Kónya
19.02. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
autor: William Shakespeare | réžia: Mariana Luteránová
21.02. | 10:00 | MS
TEROR
organizované
verejná generálka
21.02. | 18:30 | MS
TEROR
7€
predpremiéra
22.02. | 18:30 | MS
TEROR
vypredané
slovenská premiéra
autor: Ferdinand von Schirach / réžia: Adriana Totiková
25.02. | 18:30 | MS
TEROR
7€
26.02. | 18:30 | MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
26.02. | 18:30 | HB
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NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4|5|7 €
autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko
28.02. | 18:30 | MS
ŽENBA
vypredané
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

6.2. o 19:00 na VS
KOVÁČI
6/3 €
Miloš Nikolič, Réžia: Ľuboslav Majera
13.2.o 19:00 na VS
FARAÓNI
6/3
Oleksij Kolomijec, Réžia : Zuzana Galková
20.2. o 19:00 na VS
NA REVÍZIU
6/3
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
23.2. o 19:00 na VS
DOMOV
6/3
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková
24.2. o 16:00 na VS
NEBOJSA
6/3
Réžia: Zuzana Galková
27.2. o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY (biblia alkoholika) 6/3
Venedikt Jerofejev, Réžia: Svetozár Sprušanský

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

1.2. o 19.00 PKO Čierny orol
BB COUNTRY PLES
3.2. o 17.00 PKO Čierny orol
BALALAJKA TOUR 2019
6.2. o 19.00 kino Scala
EŠTE RAZ, ALE LEPŠIE
15.2. o 19.00 kino Scala
František a vojta nedvědovci & band
28.2. o 19.00 PKO Čierny orol
HRZDA

28
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KULTÚRNE STREDISKO CENTRUM

Prostejovská 35/D, SídliskoIII-Centrum, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7710841
03.02. 10.00
Junior cup 1.kolo - hra č.9 Slovenská pohárová súťaž
pre juniorov v biliarde Vstupné: voľné

CARAFFOVA VÄZNICA

Jarkova 28/A, Prešov, caraffovagaleria@gmail.com.
utorok – piatok: 10:00 hod. – 17:00 hod.
sobota: 10:00 hod. – 14:00 hod.

15.2. 17.00
ZUZANA KALIŇÁKOVÁ – HAPPY, vernisáž výstavy
Výstava potrvá do 15.3.2019
Vstupné: študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €
Od 1.2.2019
Jóga v Caraffke
Od februára začíname v galérii s lekciami jógy pod vedením skúsenej inštruktorky štúdia YOGAZ Prešov. Pre viac

Kultúra
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informácií o presných termínoch sa kontaktujte na: caraffovagaleria@gmail.com alebo rezervačný systém https://yogaz.isportsystem.sk/ pripadne na stránku www.yogaz.sk, kde
nájdete aktuálny rozvrh.

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9.00 – 17:00 Nedeľa 14.00 – 18:00

7.2.2019 – 16.6.2019
„Šapo - Šálka a podšálka v premenách času.“
12.2.2019 o 17.00 hod.
„Hráme spolu v manželstve.“
15.11.2018 – 3.2.2019
Tu rádio Prešov. 80. výročie rozhlasového vysielania
z Prešova.
6.12.2018 – 24.3.2019
80 rokov lietania v Prešove. História lietania v Prešove od
roku 1938.
13.12.2018 – 31.3.2019
Z histórie futbalu v Prešove.
13.2.2019 o 17.00 hod.
38. Čaj o piatej u Rákociho.

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
20. 12. 2018 - 24. 2. 2019
Anna Hausová / Retrospektíva
KURÁTOR: Mgr. Jozef Ridilla
7. 2. 2019 / 14.00 hod. (štvrtok)
Návšteva ateliéru Jara Ondu
14. 2. 2019 / 16.00 (štvrtok)
Impresie
Výtvarný workshop na výstave akad. mal. Anny Hausovej
„Retrospektíva“. Podujatie pre členov KPŠG.

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: Ut. – St.: 11.00 do 15.00 h.
Št. – Pia.: 9.00 do 13.00 h. Ne.: 14.00 do 16.00 h.

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov
streda 6.2 / 18.00 Galéria Kýchanie mozgu: Seyran
CAFERLI.
Vernisáž výstavy prestížneho autora z Azerbajdžaánu,
v tvorbe ktorého sa kombinuje fantázia s protikladmi
životných situácii
piatok 8.2 / 21.00
Koncerty kapiel Zoo and Aquarium + Gonsofus
(RU, HU)
nedeľa 10.2 / 15.00
MikroVlnka~
piatok 22.2 / 21.00 Koncert Ottone Pesante (IT)
Francesco Bucci: Trombón, Paolo Raineri: Trúbka, Beppe Mondini: Bicie
streda 27.2 / 20.30
iShorts: Oscar shorts 2019
Krátke filmy 2019 nominované na cenu Oscar, hrané
i animované

Hvezdáreň a planetárium

Adresa: Dilongova ul. č. 17, Prešov
e-mail: hap@astropresov.sk
Tel./fax: 051/772 20 65, 773 32 18 web: www.astropresov.sk
Termíny návštev:
Pre dospelých: štvrtok o 18:00 h, (vstupné: 2,50 €)
Pre rodičov a deti: sobota o 11:00 h, (vstupné: 1,50 €)
Skupinové návštevy: pondelok až piatok o 9:00, 11:00,
13:00 h.
Kapacita planetária je 68 miest. Návštevu treba dohodnúť
vopred telefonicky alebo osobne. Vstupné pre skupinové
návštevy: 2,50 €; zľavnené vstupné 1,50 € platí pre skupiny detí MŠ, skupiny žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ a pre skupiny
mládeže a dospelých vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť;
zľavnené vstupné 2 € platí pre skupiny žiakov 4.-9. ročníka
ZŠ, skupiny študentov SŠ a VŠ a pre skupiny dôchodcov;
na večerné programy zľava neplatí.
2.2. (sobota) o 11:00 h
NEVESTA HVIEZD
1,50 €
7.2. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou
2,50 €
VANGELIS
9.2. (sobota) o 11:00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1,50 €
14.2. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou
2,50 €
CÉLINE DION
16.2. (sobota) o 11:00 h
Tomášova cesta ku hviezdam
1,50 €
21.2. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou
2,50 €
ELTON JOHN II.
23.2. (sobota) o 11.00 h
ALŽBETKIN VESMÍR
1,50 €
28.2. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou
2,50 €
ANTONIO VIVALDI - ŠTYRI ROČNÉ ODBOBIA
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v novembri 2018
Blaščáková Emma
Brunner Samuel
Čípová Sarah
Dopiráková Laura
Dzurov Samuel
Ferencová Adela
Fialeková Adela
Fialeková Diana
Futóová Kristína
Geciková Tiara Soley

Hlavatý Viktor
Hospodárová Alexandra
Hovancová Sofia
Hric Filip
Hricová Karolína
Huba Jakub
Jakubčo Filip
Klimko Filip
Krajňáková Karolína
Leššová Alica

Balucha Tomáš
Caban Michael
Čech Filip
Černická Alica
Gallová Tatiana
Hricová Lujza
Chovanec Peter
Jurčo Ján
Kállová Viktória

Konečná Nihan
Kopčák Adrián
Kráľovská Lejla
Krchníková Karin
Lapošová Zuzana
Libezňuk Ilya
Macej Alexander
Macková Tamara
Marcík Tomáš

Lipták Tomáš
Lukáč Karol
Lukáčová Veronika
Mačová Zoe
Matejka Daniel
Novotný Benjamín
Oláh Alex
Ondek Filip
Oravcová Viktória
Orenčák Oliver

Pribulová Liana
Ruščanský William
Škerlík Pavol
Šoltysová Adela
Tomáš René
Vertaľ Samuel
Vokál Oliver
Vyslocký Samuel
Werner Lucas
Zloch Patrik

Narodili sa v decembri 2018
Miglesová Ema
Miškocová Rebeka
Namešpetra Matúš
Nováková Soňa
Palko Matúš
Piskura Tobias
Ragulský Martin
Revák Marko
Šišovský Rastislav

Štefančinová Margaréta
Štefáníková Ester
Tuleja Jakub
Vargová Tessa
Vaško Richard
Verčimáková Olívia
Verčimáková Sofia

Navždy nás opustili v novembri 2018
Vojtek František 81
Grošková Janka 85
Jacko Vladimír 64
Kočvara Dušan 70
Tkáč Vladimír 63
Petkov Vladimír 36
Stašková Milada 85
Neubellerová Helena 82
Romanová Mária 79
Gajdárová Mária 82
Gic Ján 59
Kočik, Ing. Juraj 83

Hagyariová Irena 85
Sorger, Ing. Róbert 70
Jalčová Oľga 78
Fuchsová Libuše 77
Vargová Anna 85
Múdra Elena 86
Ragulský Vladimír 65
Repčáková Mária 79
Bujňak František 89
Ivančin Peter 91
Birošová Mária 69
Šimková Anna 87

Benko Ján 84
Marcinko Jozef 89
Tvareková Veronika 92
Lacková Mária 95
Polohová Drahomíra 76
Fabián Jozef 67
Bálint Ján 79
Jacošová Augustína 82
Žaloudek Slavomír 56
Florek Daniel 69
Kováč Florián 62
Lenz Dionýz 85

Koščová Helena 93
Varga Jozef 86
Galajdová Rozália 82
Špánik Ján 67
TomkováMarta 72
Matéffy Milan 55
Vrábeľ Ján 61
Medveďová Oľga 64
Bugnová Alžbeta 85
Kvietková Mária 74
Dorko Jaroslav 49
Bartle John 70

Navždy nás opustili v decembri 2018
Bistika Anton 78
Smolková Mária 83
Krajňak Jozef 57
Křížová Pěvuška 84
Pavlík Miroslav 52
Bačová Regina 89
Košťalik, doc. RNDr., DrSc. Ján 89
Kočišová Anna 75
Švajda Peter 65
Makara Marek 48
Miklošík, Ing. Gabriel 73
Sivák Arpád 65
Salaiová Margita 81
Klobušovská Mária 82
Szendreyová Emília 89

Čajka Ján 90
Kalafusová Irena 88
Sivák Milan 77
Ferková Mária 60
Konrády Ivan 62
Molnár Eugen 72
Rimský Július 89
Demčo Ján 82
Stašák Michal 82
Maček Július 65
Chomincová Marta 81
Malagová Anna 86
Hrivnáková Elena 86
Mosej Peter 69
Sirý Štefan 85

Tobiašová Ľudmila 67
Niemecová Zdenka 57
Pavlíková Janka 81
Bondrová Anna 89
Čekaňák Štefan 77
Gajdošová Václava 67
Matušík Rudolf 73
Romaňak František 74
Saksová Mária 72
Dzurišinová, Mgr. Verona 77
Hanusová Kvetoslava 61
Tkáčiková Mária 74
Moczová Ema 77
Urbanová Antónia 54
Kušnír Andrej 60

Kvartková Apolónia 72
Virová Helena 88
Baraník František 79
Lazoriková Xénia 73
Marciková Jana 79
Dzurišová Mária 82
Vašková Alžbeta 87
Andraščík František 61
Ferková Serena 82
Gurská Zlata 85
Doliňáková Mária 61
Gibarti Ján 91
Antolová, Mgr. Daniela 55
Fedorová Mária 91
Miklošová Aurélia 86
pokračovanie na s. 20
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Uzavreli manželstvo v novembri 2018
Oskár Poliak a Bc. Katarína Kreitlerová
Tomáš Tarasovič a Rút Sekeráková
Mgr. Daniel Uebersax a Kristína Rimáková
Ing. Jozef Polák a Mgr. Milina Baranová
MUDr. Jozef Dzurilla a Mgr. Štefánia Kunayová

Aleksandar Džunja a Aicha Baňasová
Peter Poľanský a Katarína Kosťová
Bernard Michálik a Nikola Fedorčová
Pavel Hurka a Ing. Klaudia Pľutová

Uzavreli manželstvo v decembri 2018
František Mikitin a Lenka Slosarčiková
Matúš Kriško a Simona Kolarčíková
Mahmud Hammuda a Monika Šárközyová

Vladimír Varga a Ivana Vavreková
Roman Šmelko a Júlia Mošková

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

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, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sv. omše pre vysokoškolákov: pon 18:00
2.2: 	Obetovanie Pána: 5:45, 6:15, 18:00; požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.:	Sv. Blažej: ako v nedeľu, na konci sv. omší
svätoblažejské požehnanie
14.2.:	Stretnutie kresťanských pedagógov sa
uskutoční v Katolíckom kruhu o 16:00

Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 okrem str; v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
2.2.: 	7:00, 9:00, 11:00 + požehnanie sviec pri
sv. omšiach
3.2.: 	ako v nedeľu, na konci sv. omší svätoblažejské požehnanie

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V str a pia: 18:00
3.2.: 	9:00 - na konci sv. omše svätoblažejské
požehnanie

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)
3.2.: 7:30 hod., 9:00 hod., 11:00 hod. – na konci sv.
omší svätoblažejské požehnanie

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 	6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00
(uto, štv)
Sobota: 7:00, 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 	8:00, 9:30 11:00, 19:00; pobožnosť V stredu o 18:00 je sv. omša pre deti
2.2.: 	7:00, 18:00 + požehnanie sviec pri sv. omši
o 14,30 hod.
o 7:00 hod.
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30;
3.2.:
ako v nedeľu
Sobota: 6:30, 16:30
2.2.:
6:30, 16:30 + požehnanie sviec
3.2.: 	ako v nedeľu, na konci sv. omší svätoblažej- Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:45 ruženec;
ské požehnanie
1.piatok v mesiaci; sv. omša17:00 hod.
18.2.	bude o 16:30 sv. omša „za život“; príhovor 1.2.:
2.2.:
9:15 + požehnanie sviec pri sv. omši
kňaza: Rodiny s hendikepovanými deťmi
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich: kaž- 3.2.: 	10:15; pri sv omši svätoblažejské
požehnanie
dý utorok od 16:10

pokračovanie na s. 22
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8.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:

OTVÁRACIE HODINY

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

+ platí aj pre Elmex a Lacalut

ZĽAVA 10%

22. február 2019

ZĽAVA 10%

11. február 2019

+ platí aj pre Apotheke

ZĽAVA 10%

8. február 2019

ZĽAVA 20%

celý február 2019

VAŠ A N OVÁ LEKÁREŇ NA ZNÁMO M MI ES T E

Náboženský život

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 	7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem str)
V utorok: 7:50, 18:00
2.2.:
6.30, 18:00; požehnanie sviec pri sv. omši
3.2.: 	ako v nedeľu - na konci sv. omší svätoblažejské požehnanie
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
V str o 17:30; UTO a ŠTV 6:30, 1. pia 6:30
2.2.: 7:30 + požehnanie sviec pri sv. omši
3.2.: 7:30, 18:00, na konci sv. omší svätoblažejské
požehnanie
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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.); PON
až PIA aj o 12:00 hod.
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00(sl.)
2.2.: 	Stretnutie Pána so Simeonom: 5:50, 7:00,
8:30, 18:00 + pri sv. liturgiách požehnanie
sviec
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
2.2.: 	Stretnutie Pána so Simeonom: 6:30 (sl.),
18:00 (csl.); pri sv. liturgiách požehnanie
sviec

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. liturgia o 10:00
Pravoslávna cirkev
STR a PIA 17:30
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
2.2.:
8:30 + požehnanie sviec
3.2.: 	8:30 hod. - na konci sv. omše svätoblažej- Nedeľa: 	6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia,15:00
večerňa
ské požehnanie
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Niž- Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 večerňa
ná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Reformovaná kresťanská cirkev
Pracovné dni: 18:00 hod., UTO 9:00 hod.
Sobota: 8:00
Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00
2.2.
8:00 + požehnanie sviec
v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
3.2.: 	8:00 hod.; 10:30 hod.: - na konci sv. omší
svätoblažejské požehnanie
Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
2.2.:
6:30, 17:00 + požehnanie sviec
3.2.: 	6:30, 11:00 - na konci sv. omší svätoblažejské požehnanie

Gréckokatolícka cirkev
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 	8:00, 10:00, 11:45 (rím. kat.); utiereň
7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: p
 on 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.);
str 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.),
18:00 (sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); Sobota:
7:30 (sl.)
2.2.: 	Stretnutie Pána so Simeonom: 7:30 (sl.),
16:00 (sl.) + pri sv. liturgiách požehnanie
sviec

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: 	7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie
pre žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre verejnosť
Štvrtok: služby Božie 18:00
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

svadby
kapacita
170 hostí
www.svadba-presov.sk

• 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
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Objavovanie Prešova
DYNASTIA DIVALDOVCOV

Počas februárového Objavovania si pripomenieme známu a úspešnú podnikateľskú
rodinu Divaldovcov, ktorá pred 150 rokmi v Prešove odštartovala slovenskú éru fotografovania. Otec Karol a synovia Ľudovít, Adolf a Karol Divaldovci boli priekopníkmi aj
v oblasti zhotovovania fotokópií a prevádzkovali prvú svetlotlačiareň v strednej Európe.
Z ich ateliérov v Prešove, Bardejove, Bardejovských kúpeľoch, Starom Smokovci,
Kežmarku, Gelnici, Levoči, Spišskej Novej Vsi i Budapešti si odnášali portréty mnohí
ľudia a rodiny, no historickú hodnotu majú najmä zábery nášho mesta, Bardejovských
kúpeľov, Vysokých Tatier či jaskýň.
Kde mali Divaldovci ateliér, kde všade pôsobili, ktoré z ich fotiek sa zachovali sa dozviete, ak prídete v nedeľu 10. februára 2019 o 14.00 pred Mestské informačné centrum
(MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Súčasťou Objavka bude aj prehliadka výstavy Divaldovci
- prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov sprístupnenej v Centre regionálnych
dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v spolupráci s Krajským múzeom
v Prešove, ktoré ju zapožičalo. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová.
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania:2,50 €
Zvedavé deti zadarmo

Šport
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Výstroj pre mladých florbalistov
Prešovskí mladí florbalisti získali od mesta športovú výstroj za vyše 2000 eur.
Školy, ktoré sa zapojili do Floorball SK LIGY, tak budú môcť v tomto projekte
pokračovať aj v budúcnosti.
Jedenásť prešovských škôl, ktoré sa zapojili do celoštátneho projektu „floorball SK
LIGA“, získalo športové pomôcky pre tento šport v celkovej hodnote 2200 eur. Ide o impulz, ktorým mesto Prešov podporilo rozvoj florbalu medzi mladými športovcami. Zároveň
je to aj pomoc školám, aby pokračovali v projekte, ktorý na Slovensku organizuje Nadácia TV JOJ.
Školy získali florbalovú výstroj podľa svojich konkrétnych požiadaviek - išlo o masky,
brankársku výstroj, florbalové hokejky, loptičky či bránky.
Záštitu nad projektom, do ktorého sa v Prešove zapojilo 11 základných škôl, má aj
prešovská primátorka Andrea Turčanová.
xxx
Organizátorom projektu je Nadácia TV JOJ. Súťaž pozostáva z troch fáz – prvá fáza
– zápasy v kvalifikačných skupinách o postup na krajský turnaj, druhá fáza – krajské
turnaje o postup na celonárodný finálový turnaj a tretia fáza – celonárodný finálový turnaj
víťazov jednotlivých krajských turnajov.
Kvalifikačnú skupinu tvorí tri až päť tímov. Oficiálnu záštitu nad projektom “floorball
SK LIGA” prevzalo Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu SR, predsedovia všetkých 8 samosprávnych krajov SR, primátori miest, starostovia obcí a mestských častí na
území SR.
(mig)
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Radnica dokorán
VÝZVA
MESTA PREŠOV

V zmysle článku 6 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov
mesto Prešov v y z ý v a občanov
na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2018:
CENA MESTA PREŠOV
OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV
CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov fyzickým osobám, právnickým
osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo
všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.
Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej,
publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno-prospešnej činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta
Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane
ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov
na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.
OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.
Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti,
zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu
pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.
Opálové zrnko sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému
daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán
alebo jeho člen bol alebo je právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej
činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
Návrhy na laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2018 sa podávajú písomne do 28. februára
2019 (vrátane) na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
oddelenie kultúry a cestovného ruchu
Jarková 26
080 01 Prešov
Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:
1. osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade
kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu presný názov a sídlo zriaďovateľa),
2. zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov , podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
3. kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová
adresa).
Podrobnejšie informácie o verejných oceneniach mesta Prešov o podmienkach a postupe pri ich udeľovaní nájdete v Štatúte udeľovania ocenení mesta Prešov na http://www.presov.sk/statut-udelovania-ocenenimesta-presov-0-clanok/mid/313204/.html#m_313204

Vážení občania!
Zašlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov
a Opálového zrnka mesta Prešov za rok 2018.
Pomôžte zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech
a dobré meno nášmu mestu!

Radnica dokorán
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – marec 2019

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), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef
Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA
7.3.2019 (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)

Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová
7.3.2019 (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), Ing. Marta Kollárová, PhD.; Mgr. Pavol Neupauer, Ing. František Oľha
4.3.2019 (pondelok) o 17.00 hod. v bývalom Mestskom kultúrnom stredisku Nižná Šebastová, Haburská 9
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr. Janette Langová
4.3.2019 (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)
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Vladimír Feľbaba, Ing. Ľudovít Malaga
4.3.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. č. 80 v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej časti č. 6 (časť sídliska Sekčov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku)

Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA; Mgr. Michal Džupin; MUDr.
Daniela Mrouahová
7.3.2019 (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)
Lukáš Anderko (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH; PhDr. Marcela Antolová, JUDr.
Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč
7.3.2019 (štvrtok) o 16.30 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 február, marec 2019
3. február 2019
KST Tatran Prešov
50. ročník Lyžiarsky prechod Branisko Bachureň - Lipany
Ing. František Tomko, 0905 730 437
10. február 2019
KST Mladosť Odeva Lipamy
30. ročník Prechod Demiankou
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339
23. február 2019
KST Mladosť Odeva Lipany
52. ročník Prechod Čergovom

Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339
31. marec 2019
KST PRO Prešov
63. ročník Privítanie jari s ukončením
na Borkúte
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná
Informácie: vedúci podujatia
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov
– január 2019
DEŇ

čas

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

04.02.2019 (pondelok)
11.02.2019 (pondelok)
14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.
18.02.2019 (pondelok)
kontakte, prípadne osobne na sekretariáte
25.02.2019 (pondelok)
primátorky mesta)

prijatie zabezpečuje
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
JUDr. Vladimír Feľbaba
zástupca primátorky 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: Údržb. 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. – týždeň
Havarijná služba, opravy výťahov:
0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. –
soboty
Pohotovosť výťahy a elektro:
0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. – dni PV, víkendy
DOPRAVA
DPMP dispečing (informácie):
051 / 747 02 04
Zimná správa a údržba preš. ciest – dispečing
051 / 7733094
Cestný záchranný systém:
112 (154)

MESTO PREŠOV POZÝVA
na slávnosť ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ jubilantov, ktorí majú trvalý pobyt v Prešove a v daný
kalendárny rok dovŕšia okrúhlych 70, 80, 90, 100, 101 a viac rokov.
na slávnosť UVÍTANIA DETÍ DO ŽIVOTA novonarodené deti, u ktorých aspoň jeden
z rodičov má trvalý pobyt na území mesta Prešov.
V prípade záujmu sa na slávnosti zúčastniť a prijať naše pozvanie je potrebné prihlásiť sa osobne na Oddelení kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove, Jarková 26,
3.poschodie, č. dv. 405 u Mgr. Márie Andraščíkovej, telefonicky 051 3100 547, alebo e-mailom maria.andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti. Nevyhnutnou podmienkou účasti je doručenie písomného súhlasu so
spracúvaním osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Najbližšie termíny konania slávností sú nasledovné:
slávnosť životných jubileí: 		
slávnosť uvítania dieťatka do života:
01. 03. 2019				
15. 02. 2019
29. 03. 2019				
15. 03. 2019
26. 04. 2019				
12. 04. 2019
Tešíme sa na vás i na váš záujem o účasť na takých milých občianskych slávnostiach
ako sú uvítania nových občiankov nášho mesta a oslavy životných jubileí.

Prihlášky prijímame do 30. septembra

