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Milí čitatelia Prešovského magazínu!
Som rada, že sa Vám môžem prihovoriť v mene
celej redakčnej rady, ktorá v novom zložení nadviazala na usilovnú prácu tej predošlej, aby sme Vám spoločne aj naďalej prinášali zaujímavé články zo života
v našom meste. Veríme, že aktuálne marcové číslo
bude pre Vás príjemným čítaním o každodenných aj
výnimočných udalostiach uplynulého mesiaca, ale zároveň inšpiráciou do nadchádzajúcich dní.
Prečítať si môžete napríklad o svietidlách v Prešove, ktoré okrem svojho bežného účelu slúžia aj na meranie kvality
ovzdušia, alebo o dôležitom dopravnom dokumente Masterplan, ktorý prispeje v budúcich rokoch ku skvalitneniu života v našom meste.
V neposlednom rade si však pripomenieme výnimočný ľudský skutok
záchrany života či príjemné stretnutie so 100-ročnou jubilantkou, ktorej spomienky budú nepochybne inšpiratívne.
Máme pred sebou obdobie, kedy sa fašiangový čas prelinie do
obdobia veľkého pôstu, veselosť vystrieda stíšenie, zahĺbenie sa do
seba a my tak budeme mať možnosť „upratať si“ na jar nielen vo svojich príbytkoch, ale možno aj vo vlastnom vnútri. Jar sa mnohým spája
s prebúdzaním prírody, prílevom energie a je symbolom nového života, nového začiatku.
Veríme preto, že čoraz teplejšie počasie Vás, milí Prešovčania,
vyláka do ulíc nášho mesta, aby ste si užili obdobie nadchádzajúcej
jari, ale aj zaujímavé kultúrne podujatia, ako napríklad Prešovské dni
klasickej gitary (20. – 22. 03. 2019) či charitatívne podujatie Beh
štyroch mostov (29. 03. 2019) alebo aj tradičnú burzu starožitností.
Na záver mi však nedá nespomenúť marec aj s jeho typickým prívlastkom – mesiac knihy, pretože, aj keď môj posledný tip na čítanie
nebude priamo súvisieť s beletriou, príjemné a predovšetkým obohacujúce môže byť aj „listovanie“ historickými mestskými kronikami
v ich digitalizovanej podobe. Aj o tomto výnimočnom projekte píšeme
v marcovom vydaní Prešovského magazínu.
Za celú redakciu Vám prajem príjemné čítanie.
Eva Peknušiaková
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Mesto v pohybe
Svietidlá, ktoré merajú počasie

Prešovské verejné osvetlenie je opäť o niečo múdrejšie. Dokáže už totiž zbierať
aj informácie o počasí i ovzduší.
„Plníme vízie o smart city. Vo viacerých
častiach mesta boli umiestnené meteostanice, ktoré poskytujú obyvateľom Prešova
mnoho podrobných informácií o stave počasia a ovzdušia v danej lokalite,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová v súvislosti
s novinkou, vďaka ktorej sa Prešovčania dozvedia aktuálny stav počasia i ovzdušia v meste
Prešov.
SMART verejné osvetlenie mesta Prešov
firma O.S.V.O. comp, a.s. aktuálne rozšírila o nadstavbu poskytovania meteodát z deviatich meteostaníc umiestnených v rôznych častiach mesta Prešov.
Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia
poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu
v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. Tým prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart
riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú taktiež zber, vyhodnotenie, prehľadné zobrazenie aktuálnych, ako aj historických dát.
Systém je verejne prístupný prostredníctvom webu, prešovské meteostanice tak umožňujú zobrazenie získaných
dát v podstate komukoľvek a kdekoľvek vo svete.
„Jednotlivé merané veličiny, ako aj ich význam, či
medzné hodnoty sú podrobne popísané v sekcii „Vysvetlivky” v spodnej časti aplikácie. Rovnako tak jednotlivé hraničné hodnoty je možné vyčítať z grafických ukazovateľov pod jednotlivými meranými veličinami,“ priblížil
novú aplikáciu Branislav Seman zo spoločnosti O.S.V.O. comp, a.s.
Jednoduchú orientáciu umožňuje aj farebné označenie meraných hodnôt. „Zelená
znamená bezpečnú hodnotu, modrá prípustnú hodnotu a červená hovorí o zvýšenej
hodnote,“ dodal Branislav Seman.
Meteostanice sú rozmiestnené v deviatich lokalitách mesta Prešov – v centre mesta,
ako aj na jeho jednotlivých sídliskách. Snímače sú schopné merať až 13 veličín.
Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú priemerné údaje nameraných hodnôt za 24
hodín zo všetkých inštalovaných zariadení. Je tu však aj možnosť výberu jednotlivých
meteostaníc, kde sa už dá zvoliť časový úsek, v ktorom chceme vidieť namerané hodnoty a tiež vybrať konkrétnu kartu meranej veličiny.
Okrem číselných údajov sú hodnoty zobrazované aj graficky.
Aplikáciu nájdete na ww.presov.sk
(mig)
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Záchrankyňu detského života prijala primátorka
Letné kúpanie so sebou niekedy prináša aj život ohrozujúce situácie. V jednej
z nich sa ocitla aj pani Zdenka Gregorcová, Prešovčanka, ktorá sa na Kúpalisku
Sigord stala hrdinkou vlaňajšieho leta.
29. júla 2018 popoludní bola pani Gregorcová s rodinou
na Kúpalisku Sigord, keď sa zrazu ozvali výkriky o pomoc. Vo
vode sa topilo dieťa. Po vytiahnutí na breh bolo v bezvedomí.
Zdenka Gregorcová neváhala ani minútu. Okamžite začala dieťa oživovať a poskytla mu prvú pomoc – masáž srdca
a umelé dýchanie. Odvahu jej iste dodali aj bohaté skúsenosti práce opatrovateľky.
Privolaná posádka RZP ocenila jej vysokú profesionalitu,
s ktorou poskytla prvú pomoc, no najmä rozvahu v krízovej
situácii. Dieťa sa totiž po podaní prvej pomoci prebralo a začalo spontánne dýchať, čím mu zachránila život.
Záchrankyňu na radnici prijala aj prešovská primátorka Andrea Turčanová, ktorá statočnej žene
poďakovala a vyjadrila obdiv nad jej hrdinským činom.
„Je obdivuhodné zachovať rozvahu v situáciách, keď je ohrozený ľudský život, obzvlášť,
ak ide o ten detský. Pani Gregorcová si zaslúži naše uznanie. Je príkladom pre nás všetkých,“
uviedla primátorka.								
(len)

V Prešove radia mediátori bezplatne
Projekt bezplatnej mediačnej a probačnej služby na prešovskej radnici existuje
už štvrtý rok. Vlani túto službu využilo takmer sto ľudí.
„Spolupráca prešovskej samosprávy s mediátormi sa nám osvedčila. Je to jedna
z ciest, ako vieme spoločne pomôcť ľuďom, ktorí sa často nevedia domôcť spravodlivosti,“ pripomína prešovská primátorka Andrea Turčanová.
„Štvorročné fungovanie ukázalo opodstatnenosť tejto služby. Verím, že aj občania sú spokojní, že im mesto poskytlo v rámci spolupráce takúto možnosť,“ konštatuje mediátor Jozef Bialončík, ktorý v priestoroch prešovskej radnice poskytuje bezradným občanom bezplatné mediačné
služby už štvrtý rok.
„Najviac klientov, rovných štyridsať, bolo vo vekovej kategórii nad 66 rokov. Práve seniori
sa často veľmi ťažko domáhajú spravodlivosti. Sme ochotní im načúvať a posilniť v nich nádej
na vyriešenie sporu. Dávam im toľko času, koľko potrebujú, aby sme ich problém „rozobrali“,
poskytli informácie, kam majú, alebo môžu ísť, resp. ako daný spor podľa možnosti vyriešiť,“
prezrádza skúsený mediátor.
Záujem o túto bezplatnú službu sa každoročne zvyšuje. Kým v prvom roku jej fungovania prišlo
k mediátorom 38 ľudí, o rok ich bolo 44, pred dvomi rokmi 87 a vlani až 91. Najviac, až 53 konzultácií, sa vlani týkalo občianskoprávnych problémov, ďalších 37 bolo z oblasti rodinného práva.
V projekte, ktorý mediátori za pomoci mesta Prešov pred štyrmi rokmi spustili, plánujú pokračovať aj naďalej. „Išlo o vôbec prvý takýto projekt na Slovensku a spokojnosť je obojstranná.
Aj po celý rok 2019 budeme klientom každú stredu popoludní k dispozícii v priestoroch MsÚ
v Prešove. Čoraz viac občanov rozširuje vo svojom okolí, že je možnosť riešiť spor či konflikt aj
inak, ako súdnou cestou. Dokonca sa ľudia k nám vracajú,“ zdôrazňuje Jozef Bialončík.
Do projektu úspešne zapojili aj študentov z Prešovskej univerzity študujúcich odbor Probačná
a mediačná služba.								
(mig)
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Máme Masterplan.
Ako mestu pomôže dôležitý strategický dokument?

Mesto Prešov má po tridsiatich rokoch vypracovaný Strategický plán
udržateľného rozvoja dopravy v meste (tzv. Masterplan), ktorý významným
spôsobom pomôže mestu v rozvoji dopravnej infraštruktúry. Jeho cieľom je
najmä zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta i v jeho okrajových častiach.
„Je to dokument, na ktorý sme dlho
čakali. Posledný Generel dopravy bol
vytvorený pred vyše tridsiatimi rokmi,
takže som veľmi rada, že takýto dokument máme. Nastaví do budúcnosti
stratégiu v tom, ako chceme riešiť dopravu v meste Prešov. Výstupom je viac
ako sto samostatných projektov. Verím,
že nájdeme zdroje na ich financovanie
v budúcnosti, aby sme Prešovčanom
priniesli kvalitnejšiu dopravu,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v súvislosti s predstavením Strategického plánu udržateľného rozvoja dopravy v meste.
Impulzom pre jeho spracovanie boli najmä chýbajúce pravidlá koordinovania všetkých
druhov dopravy v meste Prešov. Masterplan tak stanovuje dlhodobé ciele v tejto oblasti
zamerané na dostupnosť a prepojenie riešeného územia, plynulosť cestnej premávky,
atraktivitu verejnej dopravy a minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Zhustená premávka či pravidelne sa tvoriace kolóny automobilov v ranných a popoludňajších hodinách by po aplikácii Masterplanu do praxe mali byť minulosťou, doprava
sa odľahčí a vozidlám sa umožní rýchlejší prejazd cez najfrekventovanejšie križovatky.
Masterplan pomôže aj pri koordinovaní a plánovaní veľkých investícií a rekonštrukcií
križovatiek.
Rozsiahly dokument Masterplan vypracovala pre prešovskú samosprávu česká spoločnosť NDCon, s.r.o. Praha. Mesto Prešov ho má ako tretie mesto na Slovensku a financovalo ho z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Podstatnou zložkou Masterplanu je aj špeciálny softvér, ktorý vďaka vopred zadaným vstupným dátam, ako je napr. počet obyvateľov, škôl či miest s najfrekventovanejšou
premávkou, vykonštruuje možné dopravné situácie a vďaka analýze nájde najrýchlejšie
a najlepšie riešenie nielen pre chodcov a vodičov, ale aj cyklistov a ďalších účastníkov
cestnej premávky.
Jedným z problémov, ktoré Masterplan rieši, je aj dostavanie dôležitých obchvatov
mesta Prešov, pričom predpokladá, že po dokončení západného a severného obchvatu
sa počet vozidiel prechádzajúcich cez mesto zníži o polovicu.
Dokument počíta aj s postupnou integráciou všetkých druhov dopravy na území mesta Prešov a v jeho blízkom okolí. Masterplan je platný do
roku 2040. Nie je však fixný, jeho ďalšie úpravy a prípadné doplnenia
závisia aj od ďalšieho rozvoja inovácií či ekonomických faktorov.
(evp)
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Jubileum obetavosti a lásky
Začiatkom februára pribudlo na zozname významných jubileí v Prešove meno
ďalšej výnimočnej dámy. Pani Verona Havrilová z Nižnej Šebastovej oslávila
krásnych 100 rokov.
Zablahoželať jej prišiel osobne
aj viceprimátor mesta Prešov, Vladimír Feľbaba. Pani Havrilovej zaželal
najmä veľa zdravia a poprial jej, aby
sa takto spoločne stretli aj v ďalších
rokoch.
Pani Verona sa narodila v Nižnej
Šebastovej. Väčšinu svojho života
však strávila na Bardejovskej ulici.
V časoch 2. sv. vojny bola práve táto
časť Prešova hlavným frontovým ťahom. Často rodine spomínala, ako
musela v dome počas ťažkých
vojnových rokov ubytovať Nemcov
i Rusov a variť pre nich. Doma tak
vždy rozprávala množstvo príbehov, ktoré nadchýnali celú jej rodinu.
Pani Havrilovú obklopuje láskou jej dcéra a vnúčatá, ktoré sa o ňu starajú. Jubilantka
je aj prababičkou a päťnásobnou praprababičkou.
Vydávala sa v sedemnástich rokoch a mala dve deti, syna a dcéru. Po radosti z detí
však v jej živote prišiel veľký smútok. Ako 21-ročnej jej na chrípku zomrel manžel. V mladom veku sa tak stala vdovou, ktorá sa musela postarať o dve malé deti. Jej dcéra
mala vtedy 3 roky a syn len 18 mesiacov. Starala sa o ne so všetkou láskou a popritom
vypomáhala na majeri, ktorý patril bohatým pánom z kaštieľa.
Zaujímalo sa o ňu mnoho mužov, no ona sa druhýkrát nikdy nevydala. „Aj keď stále
spomínala, že bola najlepšou tanečníčkou na zábavách,“ usmieva sa vnuk.
Pani Havrilová už rozpráva málo, no občas blízkych prekvapí. „Na Štedrý deň sme
popri rozbaľovaní darčekov sledovali Tri oriešky pre Popolušku. A babička zrazu vykríkla: – Aha, Popoluška! – Občas sú okamihy, keď niečo aj veľmi trefne pomenuje.
Sú to milé, ale už zriedkavé momenty,“ pripája sa vnučka.
Obaja spomínajú, že bola skvelou babičkou, o vnúčatá sa starala ako druhá mama,
pravidelne ich vychystávala do školy, robila im desiate a vynikajúco varila. Obetavá a usilovná pani Verona zdedila pracovitosť pravdepodobne po svojej mame, ktorá ešte ako
76-ročná pracovala na družstve.
Pani Havrilová bola úplne sebestačná až do svojej deväťdesiatky, potom jej začali
pribúdať zdravotné problémy. Uplynulé 4 roky je prevažne na lôžku a jej blízki sa o ňu
s láskou starajú. V Nižnej Šebastovej je najstaršou obyvateľkou.
Jubilantke prajeme ku krásnemu a úctyhodnému veku najmä veľa zdravia!
(len)
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Prešov má zmapované plochy verejnej zelene

Medzi povinnosti samospráv patrí aj údržba plôch verejnej zelene. V tom Prešovu
pomôže nový pasport, ktorý umožní tieto plochy lepšie a efektívnejšie spravovať.

Pasport verejnej zelene je vytvorenie základnej
evidencie plôch vegetácie na území mesta. Verejnou zeleňou sú plochy verejne prístupné bez obmedzenia, ako napr. parky, parčíky a zeleň sídlisk.
Pasport slúži nielen na údržbu, ale aj modernizáciu,
keďže jeho cieľom je okrem sledovania, správy
a optimalizácie, aj čo najefektívnejšie využitie majetku samosprávy.
„Pasport verejnej zelene pomôže mestu lepšie a efektívnejšie sa o verejnú zeleň starať a udržiavať ju. Zároveň umožňuje aj samotným občanom prístup k informáciám, kto sa
stará o verejnú zeleň v ich okolí a prípadne tak participovať na monitorovaní jej údržby,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová na adresu tohto diela, ktoré pre
Prešov realizovala spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.
Samotný pasport obsahuje dve časti: grafickú – mapovú časť a pasportnú – popisnú, tabuľkovú časť. Jeho obsahom sú predovšetkým analógové mapy územia v mierke
1:5000, na ktorých sú rôznym šrafovaním a rôznym zafarbením vyznačené plochy, ale
aj výmer objektov verejnej zelene rozdelených podľa mestských častí.
Možno v ňom identifikovať plochy rôznym vyšrafovaním podľa vlastníctva mesta, doplniť do existujúceho pasportu chýbajúce plochy verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve
a správe mesta Prešov a rozdeliť ich rôznym sfarbením do štyroch kategórií (druhov)
podľa intenzity údržby. Okrem toho možno napríklad aj zakresliť a zapísať všetky zmeny
podľa aktuálneho stavu verejnej zelene na území mesta Prešov.
Mesto Prešov, ako otvorená samospráva, poskytuje pre verejnosť svoje mapové podklady, ktoré sú publikované v Katalógu OPEN geo DATA. Po spracovaní
pasportu verejnej zelene, bude aj tento prístupný na webe, s udelenou
licenciou na použitie CC-BY.
Bližšie informácie nájdete na adrese: https://www.presov.sk
(len)
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Dejiny Prešova už aj v mobile
Mesto Prešov v týchto dňoch spúšťa unikátny projekt s názvom „Kroniky mesta
Prešov – história Prešova v ‚denníkoch‘ mesta“. Ide o digitalizovanie mestských
kroník, ktoré sa tak zachovajú pre ďalšie generácie.
V súčasnosti je spracovaných prvých dvadsať zväzkov kroník z rokov 1944 – 1975
a v týchto dňoch je na stránke kroniky.presov.sk sprístupnená prvá časť. Zápisky z rokov
1944 – 1959 boli spracované retrospektívne na základe novinových článkov, ale aj svedectiev vtedajších obyvateľov mesta Prešov. Neskôr, od roku 1959 sa zápisy do kroník
viedli už chronologicky.
Námet projektu vyšiel z iniciatívy pracovníkov Oddelenia kultúry a cestovného ruchu, ktorí v spolupráci s úsekom informatiky a nitrianskou spoločnosťou NUPSESO, a.s.
pripravili digitálnu verziu mestských kroník. Finančné prostriedky, ktoré boli na úpravu
kroník do digitálnej podoby použité, predstavujú sumu 2 000 eur a mesto ich čerpalo
z vlastných zdrojov. Rovnaká suma sa predpokladá aj v druhej fáze skenovania historických zápiskov.
Vďaka moderným technológiám si tak budú môcť občania pozrieť digitalizované kroniky vo vysokom rozlíšení a preniesť sa do rokov minulých, keď sa kroniky písali rukou
či písacím strojom. Zaujímavosťou je, že digitalizovaných bolo zatiaľ 5444 strán, pričom
najobsiahlejšia kronika má 944 strán a vytvorený archív obsahuje viac ako 33 GB dát.
Cieľom projektu je dokončiť digitalizáciu mestských kroník od roku 1976 do roku
2001 (kroniky od roku 2002 do roku 2016 sú v elektronickej podobe zverejnené a ďalej
sa zverejňujú podľa ich ukončenia): „Našou ambíciou je sprístupniť verejnosti nové
textologické vydanie najstaršej Kroniky mesta Prešov od prešovského mestského kronikára Belu Kleina-Tesnoskalského, ktorá zachytáva udalosti v Prešove od raného stredoveku až po II. svetovú vojnu.
Mesto Prešov by sa tak mohlo pochváliť kompletnou zbierkou kroník
v digitálnej podobe,“ uviedla Mgr. Mária Putnocká, vedúca Oddelenia
kultúry a cestovného ruchu. 				
(evp)
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky)
Milí Prešovčania,
od komunálnych novembrových volieb ubehlo pár mesiacov a ja sa postupne
zžívam so svojou novou pracovnou rolou poslankyne. Do neistých politických
vôd som sa rozhodla vstúpiť, aby som sa mohla aktívne a priamo spolupodieľať
na riadení nášho mesta. Tí z vás, ktorým život Prešova nie je ľahostajný
a „nezabudli“ prísť k volebným urnám, svojou voľbou rozhodli, že 31 radových
občanov mesta sa stalo na nasledujúce štyri roky ich predĺženou rukou pri
komunikácii s vedením mesta a úradníkmi.

Špeciálne ďakujem obyvateľom mestskej časti 1 – obyvateľom Sídliska III,
Sídliska Mladosť a Rúrok, za podporu a dôveru, ktorú sme my siedmi dostali.
Niektorí už opakovane a niektorí prvýkrát, ale pre nás všetkých je to výzva, aby
sme vašu dôveru nesklamali a boli prínosom pri zveľaďovaní mestskej časti, ale
aj mesta samotného.
Nedá mi nepoďakovať i za seba svojim voličom, ktorých rozhodne nebolo
málo. ĎAKUJEM. Som otvorená, prístupná a ochotná riešiť vaše problémy. Budem odpovedať na vaše otázky, urgovať vaše požiadavky, zdieľať s vami vaše
radosti, ale aj starosti, s ktorými sa stretávate a trápia vás – osobne pri stretnutiach na sídlisku, na výbore mestskej časti, písomne, telefonicky, či na sociálnych sieťach.
V tomto volebnom období sa práca poslancov všetkých mestských častí značne oklieštila. Dobrým zvykom bolo, že každá mestská časť disponovala
svojim prideleným „badžetom“, balíkom peňazí, a riešila ním, či hasila bežné,
ale aj nečakané nízkonákladové problémy. Týmto činom vzalo vedenie mesta
poslancom vietor z plachiet. Už pri prvých zasadnutiach výborov mestských častí
je zrejmé, že plnenie požiadaviek obyvateľov sa sťažilo a značne sa predĺži. Viac
ako inokedy nateraz platí, že trpezlivosť ruže prináša, ale vedenie a úrad mesta
by mali mať na pamäti, že aj tá má svoje medze.
Želám nám všetkým, aby s pribúdajúcimi slnečnými a teplými
dňami zavítal do našich životov optimizmus a priniesol nám nenahraditeľný pokoj v duši. Verte, že potom sa aj vzniknuté problémy budú
riešiť ľahšie...
PaedDr. Slávka Čorejová
Zasadnutie výboru Mestskej časti 1 v mesiaci apríl
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA.
4.4.2019 (štvrtok) o 17.00 hod v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej ul.
č. 35D
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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, v tomto čísle kultúrneho mesačníka by som Vám rada
priblížila históriu jednej z lokalít našej mestskej časti. Pôjde o Cemjatu, ktorá sa
v posledných rokoch mení zo záhradkárskej osady na oblasť rodinných domov.
Pri surfovaní po internete som našla informácie, ktoré som o Cemjate ani ja
sama nevedela, a bola som milo prekvapená, aká historický významná lokalita
je súčasťou našej mestskej časti.
Cemjata, ako mestská časť mesta Prešov leží pri ceste Prešov – Sedlice – Margecany a geograficky sa začleňuje do Šarišskej vrchoviny. Ide o starú liečebnú a rekreačnú lokalitu, známu
už od druhej polovici 19. storočia, kedy tu vznikli kúpele. Cemjata
je umiestnená do lesného prostredia, kde sú aj viaceré minerálne
pramene. Na liečebné účely sa dodnes používa prameň pri altánku. Vo vode je prevaha vápenato horčíkových minerálov.
Od vzniku kúpeľov bolo na Cemjate postupne vybudovaných
viacero budov. Veľmi známe sanatórium Krajinskej jednoty bolo
určené na liečenie krvných ťažkostí, chudokrvnosti, porúch krvo
tvorby, žalúdočných, črevných a ženských chorôb. Celkom mali
kúpele kapacitu 50 izieb. Kúpele boli známe po celom Uhorsku
a mali povesť najlacnejších kúpeľov.
Kopec na ktorom sa nachádza časť Cemjata sa nazýva Zabíjaná. Toto pomenovanie dostal kopec z dôvodu, že v 19. st. si toto miesto vyberala šľachta, ako miesto duelov so strelnými zbraňami.
Zabíjaná je aj pamiatka na miesto, kde sa 8.1.1881 uskutočnil historikmi zaznamenaný posledný
pištoľový súboj miestnych uhorských šľachticov. Dokonca je na tom mieste aj náučná tabuľa a starý, ale neudržiavaný, takmer 130-ročný kamenný pamätník. Po druhej svetovej vojne kúpele zanikli.
Z pôvodných kúpeľov vzniklo Zariadenie pre seniorov, o čom sa rozhodlo v r. 1955. Zariadenie sa
rozrástlo o súkromné vilky a v r. 2002 prešlo do zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov. V kúpeľných budovách bol zriadený
domov pre dôchodcov, ktorý slúži dodnes.
Turisticky zaujímavá je tiež lokalita Čertov
kameň. Čertov kameň je skala nachádzajúca
sa na južnom okraji Lesoparku Cemjata, v lese
pod Ščerbovou horou. Leží v potoku Čertov
jarok, 300 m od štátnej cesty (Prešov – Margecany). Balvan s rozmermi 2m x 3m je ojedinelým kusom žilného kremeňa. Vznikol pred
23 až 45 miliónmi rokov a je zachovaný v Šarišskej vrchovine.
S pozdravom za VMČ 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
Zdroj informácii a obrázkov: internet
predsedníčka VMČ 2
Zasadnutie výboru Mestskej časti 2 v mesiaci apríl
Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová.
4.4.2019 (štvrtok) o 17.00 hod v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 v jedálni na
Odborárskej ul. č. 30.
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Mestská časť č. 3

(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
v minulých dňoch mesto Prešov ukončilo práce na pasporte zelene. Ide
o vytvorenie základnej evidencie plôch vegetácie na území mesta. Táto bude
slúžiť nielen na údržbu, ale aj modernizáciu, keďže jeho cieľom je okrem
sledovania, správy a optimalizácie, aj čo najefektívnejšie nakladanie finančnými
prostriedkami samosprávy.
V rámci neho sú evidované všetky plochy verejnej zelene, ktoré sú prístupné bez obmedzenia,
ako napr. sadovnícky upravené plochy, parky, parčíky, či zeleň sídlisk. Podľa základnej definície je park väčší ako 1 hektár (čiastočne alebo úplne) umelo vytvorený otvorený priestor, ktorý
slúži najmä na prechádzky a krátkodobé zotavenie, ale niekedy má aj hygienickú, estetickú, kultúrnu, či vzdelávaciu funkciu. V Prešove túto definíciu spĺňajú iba dve plochy zelene a to Lesík
Delostrelcov a Panská záhrada, nachádzajúca sa v našej mestskej časti pri renesančnom kaštieli
v Nižnej Šebastovej.
Panská záhrada je prírodno-krajinársky park z druhej polovice 19. storočia o rozlohe 1,72 hektára vo vlastníctve mesta. Súčasne je najcennejším kusom historickej zelene v Prešove. Botanickou pozoruhodnosťou parku je viac ako 250-ročná lipa veľkolistá (Tilia plathyphyllos) s obvodom
kmeňa 5,5 metra a zriedkavá odroda jaseňa štíhlého (Fraxinus excelsior „Monophylla“) s obvodom kmeňa 4,27 metra.
Prvá pravidelná parková úprava v tejto lokalite je už zaznamenaná na mape z prvého vojenského mapovania z konca 18. storočia. Zásadná prestavba na anglický prírodno-krajinársky park sa
však uskutočnila v priebehu 19. storočia. Po nej mal park rozlohu cca 5 hektárov a nachádzalo sa
tam jazierko s umelým ostrovom. Ten bol s parkom prepojený mostíkom a na jeho brehu stál altán
alebo pavilón. Začiatkom 20. storočia bol park doplnený o jedince javora mliečneho (Acer platanoides), javora poľného (Acer campestre) a lipy veľkolistej v strednej časti parku. Posledný majiteľ
barón von Wengersky ich vysádzal ako veľké vzrastlé stromy, čo je zjavné, vzhľadom na mohutné
korene nad úrovňou terénu.
Tento stav bol zachovaný až do roku 1945, keď prišiel park o 2/3 svojej rozlohy vrátane jazierka s pavilónom. Neskoršie bola vyrúbaná aj spodná časť nástupnej aleje. Súčasný stav parku je
výsledkom rekonštrukcie v rokoch 1983 až 1984. Táto rekonštrukcia reagovala na rozparcelovanie
väčšinovej časti parku na rodinné domy v povojnovom období a pôvodné torzo parku bolo v dezo
látnom stave. Rekonštrukcia v prevažnej miere rešpektovala pôvodnú dispozičnú schému na zachovanej časti parku. Zmenšená výmera parku si však vynútila prispôsobenie hlavne komunikačnej sietí. Ďalšie dosadby drevín sa potom uskutočnili až v roku 2010.
Na konci minulého volebného obdobia z iniciatívy členov výboru mestskej časti bola spracovaná architektonicko – krajinárska štúdia s názvom „Prešov - Nižná
Šebastová, Panská záhrada“ spoločnosťou Slovak Medical Company, a. s. Táto
štúdia nadviazala na štúdiu obnovy parku spracovanú Občianskym združením Naša
Nižná Šebastová. Cieľom jej navrhovaných sadových úprav je obnoviť pozostatok
historického parku v prírodno-krajinárskom štýle pri maximálnom rešpektovaní pôvodnej kompozície. Potrebné však bude rozpracovať štúdiu do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a zabezpečiť požadované finančné pros- Ing. Rastislav Mochnacký
predseda VMČ 3
triedky z fondov Európskej únie alebo z mestského rozpočtu.
Zasadnutie výboru Mestskej časti 3 v mesiaci apríl
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing.
František Oľha.
1.4.2019 (pondelok) o 17.00 hod v priestoroch MYMamy, o. z., na Jánošíkovej ul. č. 70,
vzdelávacia miestnosť.
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
V mestskej časti 4 máme unikátnu stavbu – národnú kultúrnu pamiatku, v ktorej
sídli od 1. marca 2012 mestská galéria, ktorú Prešovčania s obľubou volajú
„Caraffka“.
Galéria sa od svojho vzniku profiluje ako miesto na podporu najmä mladých profesionálnych umelcov. V jej priestoroch sa už predstavili fotografi, maliari, kresliari, architekti,
sochári, svetelní dizajnéri. Galéria pomáha mladým umelcom dostať sa do širšieho kultúrneho povedomia, zároveň
chce do domáceho kultúrneho kontextu vniesť prvky experimentu nových originálnych pohľadov na svet okolo nás
i v nás, ktoré sú vlastné najmä mladým umelcom.
Okrem výstav ponúka svoje priestory galéria aj na sprievodné podujatia – semináre, prednášky, workshopy, uvádzanie kníh do
života, komorné koncerty, rauty. Od novembra 2016 sa začalo s realizáciou
historickej expozície, kde si môžu návštevníci vyraziť
aj pamätnú mincu, a ktorú chceme priebežne dopĺňať.
Radi pracujeme aj s našimi najmladšími návštevníkmi,
ktorí sa formou hry počas tvorivých dielní naučia nové
informácie nielen o histórii nášho mesta, ale vyskúšajú si aj rôzne techniky, s ktorými sa nemajú možnosť
stretnúť v školských laviciach. Ak ste túto viac ako 500
rokov starú budovu ešte nenavštívili, srdečne Vás do
„Caraffky“ pozývame. Viac o jej podujatiach sa dozviete na web stránke PKO Prešov –
www.pkopresov.sk.
Foto: z podujatia Maľované fašiangy
Svoje námety z mestskej časti 4 nám môžete zasielať e-mailom na adresu: vmc4@presov.sk
PhDr. Janette Langová
poslankyňa VMČ 4

Zasadnutie výboru Mestskej časti 4 v mesiaci apríl
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr.
Janette Langová.
1.4.2019 (pondelok) o 15.00 hod v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na
Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Milí obyvatelia Švábov, Solivaru a Soľnej Bane,
máme za sebou tri zasadnutia Výboru mestskej časti č. 5 Solivar – Soľná BaňaŠváby, kde sme prijali prvé návrhy v novom volebnom období vo veci riešenia
Vašich podnetov, ktoré sa snažíme realizovať.
Zápisnice z mestských častí sú zverejnené a dostupné na webovej stránke mesta
www.presov.sk, kde si viete prečítať, čo všetko sme riešili. Upozornili ste nás na drobné
nedostatky a závady, ako bola potreba opravy zábradlia na schodoch pri zdravotnom
stredisku na Šváboch, požiadali ste o výrub čerešní na ul. Royovej, ktoré v letnom období
znečisťujú chodník, riešili sme zabezpečenie kontroly venčenia psíkov a odstraňovania
exkrementov, ale aj čistenie sídliska Šváby a solivarských ulíc od snehu. Som rád, že
tieto podnety boli rýchlo vypočuté a v spolupráci s mestským úradom sme našli spoločné
riešenia k vašej spokojnosti.
Rovnako riešime a venujeme sa otázke rozšírenia ul. Solivarskej a výstavbe kanalizácie na ul. Gápľovej v Soľnej Bani. Keďže v rozpočte na rok 2019 nemajú mestské časti
vyčlenenú finančnú rezervu, naša práca bude v tomto roku značne sťažená, ale v závislosti od príjmovej časti rozpočtu mesta sa budeme počas rozpočtových opatrení snažiť
vyčleniť finančné prostriedky na jednotlivé aktivity, či už pôjde o opravu ciest, chodníkov, výstavbu multifunkčného ihriska pred ZŠ Važecká, opravu šatní na ihrisku „Tajch“
na ul. Zborovskej, ale aj výstavbu ďalšieho detského ihriska v jednom z vnútroblokov na
Šváboch.
Spolu s kolegami poslancami z našej mestskej časti budeme určite podporovať aj
výstavbu dvoch veľkých športovísk v našom meste, a to nového futbalového ihriska Tatrana Prešov a rekonštrukciu zimného štadióna pod Kalváriou. Považujem za dôležité,
aby tretie najväčšie mesto na Slovensku malo dôstojný a novej ére športu prispôsobený
futbalový a hokejový štadión. Som presvedčený, že v tomto volebnom období sa naše
snahy, a predvolebné zámery smerujúce k podpore športu, naplnia.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene kolegov poslancov zaželal pekný
a úspešný mesiac marec a v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.
Za VMČ č. 5 PaedDr. Miroslav Benko, MBA

Mgr. Vladimír Feľbaba

Ing. Ľudovít Malaga

Mgr. Peter Krajňák

PaedDr. Miroslav Benko,
MBA

Zasadnutie výboru Mestskej časti 5 v mesiaci apríl
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Vladimír Feľbaba, Ing.
Ľudovít Malaga.
1.4.2019 (pondelok) o 18.00 hod v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. č. 27
v Prešove-Solivare.
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Vážení čitatelia, ako novozvolenému poslancovi mestského zastupiteľstva za
sídlisko Sekčov – juh mi je veľkou cťou informovať vás o dianí v našej mestskej
časti.

Teší ma, že sa Sekčovčania zaujímajú o veci verejné,
o čom svedčí účasť na výboroch mestskej časti. Spolu
s poslancami p. Mrouahovou,
p. Tkáčovou a p. Dupkalom sa
aktívne venujeme každej požiadavke, s ktorou sa na nás
obraciate. Dúfam, že sa v blízkej budúcnosti vyriešia aj opakované požiadavky občanov
na oplotenie kontajnerového
stojiska pri Karmene a oprava smetných košov, ktorým sa
prepadáva dno. Ak máte nejakú požiadavku alebo nápad,
ako zlepšiť život na Sekčove,
budem rád, ak sa prídete s nami o tom porozprávať na výbor mestskej časti.
Eperia sa má zväčšiť. Na stránke www.enviroportal.sk bol zverejnený zámer
rozšírenia Eperie. Ide o štvorposchodovú prístavbu a vybudovanie ďalších parkovacích miest. Ak sa tento zámer naplní a Eperia sa rozšíri, zásadným spôsobom
to ovplyvní dopravnú situáciu na hlavných cestných ťahoch, ktoré využívajú obyvatelia Sekčova na cestu do práce alebo domov. Podľa môjho názoru, Sekčovčania potrebujú miesto na aktívny a pasívny oddych. Preto dúfam,
že sa čoskoro začne s výstavbou centrálneho mestského parku na
Sekčove.
Koncom minulého roka Sekčov oslavoval. Presne 22. 11. 1978
stavbári položili prvý panel a začali sa písať dejiny nášho sídliska.
Na lúkach a poliach postupne vyrástlo najväčšie sídlisko v Prešove. Verím, že tieto okrúhle narodeniny všetci spoločne poriadne
oslávime!

Mgr. Michal Džupin
poslanec VMČ 6

Zasadnutie výboru Mestskej časti 6 v mesiaci apríl
Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová.
4.4.2019 (štvrtok) o 17.30 hod v ZŠ na Májovom námestí č. 1.
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

Milí Sekčovčania a Šalgovičania,
mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný
ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako
kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako
dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje
stále miesto.
V úvode tohto príspevku by som chcel obyvateľov našej mestskej časti oboznámiť so skutočnosťou, že spomedzi všetkých mestských častí je výbor mestskej časti č. 7 vekovo najmladší, keďže vekový priemer všetkých jeho členov je 35 rokov. Oproti predchádzajúcemu
volebnému obdobiu omladol náš výbor takmer o celých 18 rokov. Týmto sa chceme úprimne
poďakovať všetkým, ktorí sa vo voľbách rozhodli voliť nás a dali nám šancu riešiť v mestskom
zastupiteľstve naše spoločné problémy, napríklad:
1. P
 lánovaná stavba - Prepojenie ul. Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovanie
trolejového vedenia - Pomaly, ale isto sa na tomto projekte pracuje, aj keď projektová dokumentácia ešte stále nie je k dispozícii. Nakoľko ide o veľký projekt v oblasti Ul. Sibírska
a Vihorlatská, v ktorej býva veľké množstvo ľudí, a ktorá je aj najviac problémovou, cítime,
že je potrebné sa o tomto projekte rozprávať čím skôr a otvorene, a to možno aj za účasti
kompetentných zástupcov z vedenia mesta. Preto by sme Vás chceli pozvať na najbližšie
zasadnutí VMČ č. 7, ktoré sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 o 16.30 hod na ZŠ Šrobárova,
prípadne na zasadnutí dňa 4.4.2019.
2. Realizácia novej svetelnej križovatky - Križovatka na ul. Vihorlatskej, pri CBA Komfos (pri
bývalej Hypernove), kde motorové vozidlá, ale hlavne autobusy MHD majú problém pre zhustenú premávku vyjsť na hlavnú ulicu Arm. gen. Svobodu, sa bude realizovať v roku 2020/2021.
3. Pošta - Náš výbor MČ č. 7 na základe požiadaviek občanov prostredníctvom zápisnice
a interpelácie žiada, aby mesto Prešov rokovalo s majiteľmi ZOC MAX o možnosti umiestnenia prevádzky pošty v ich priestoroch, alebo na ul. Exnárovej zriadilo prevádzku Pošta
partner na poskytovanie poštových služieb.
4. Herňa na Jurkovičovej ulici - Reakciou na Vaše sťažnosti vo veciach týkajúcich sa zriadenia
novej prevádzky herne v lokalite ul. Jurkovičova sme kompetentné orgány mesta Prešov požiadali o stanovisko. Podľa odborných útvarov mesta však vo veci zriadenia nových prevádzok
herní nebol porušený žiadny zákon a všetky vydané rozhodnutia o umiestnení prevádzky sú v súlade s platnou právnou legislatívou.
Pre rýchlejšie vyriešenie Vašich podnetov Vám odporúčame riešiť žiadosti podaním cez webovú stránku www.odkazprestarostu.sk. Stránka
Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú
komunikované s mestom Prešov a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou
pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Pomôžte nám skrášliť naše mesto
a nahláste podnet z Vášho okolia. Nečakajte do najbližšieho výboru MČ.
JUDr. Martin Eštočák
poslanec VMČ 7

Zasadnutie výboru Mestskej časti 7 v mesiaci apríl
Lukáš Anderko (predseda), Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela
Antolová, JUDr. Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč.
4.4.2019 (pondelok) o 16.30 hod v jedálni ZŠ na Šrobárovej u. č. 20

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

01.03. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík
01.03. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
4|5|7 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
03.03. | 16:00 | VS
UMENIE VRAŽDY
22|25 €
03.03. | 16:00 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
4|5|7 €
04.03. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
04.03. | 18:30 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
4|5|7 €
05.03. | 10:00 | HB
V DOBROM AJ V ZLOM
pre školy
05.03. | 18:30 | MS
TEROR
7€
06.03. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
06.03. | 16:00 | MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
06.03. | 18:30 | HB
SATURNIN
4|5|7 €
07.03. | 10:00 | HB
SATURNIN 20x
pre školy
07.03. | 18:00 | HB
SATURNIN
organizované
08.03. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA 15x
pre školy
10.03. | 18:30 | HB
REVÍZOR
5|6|8 €
11.03. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
7€
12.03. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ 85x
pre školy
13.03. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
14.03. | 18:30 | MS
KATI
7€
14.03. | 18:30 | HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4|5|7 €
derniéra
15.03. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
18.03. | 18:30 | MS
ŽENBA
7€
21.03. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
21.03. | 18:00 | HB
Duo Tamayo – Montesinos
5|7 €
22.03. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5|6|8 €
24.03. | 16:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
25.03. | 18:30 | HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU 15x
5|6|8 €
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26.03. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN 35x
27.03. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN
28.03. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN
29.03. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
31.03. | 16:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA

4|5|7 €
pre školy
pre školy
4|5|7 €
5€

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

2.3. o 19:00 na MS
O DVOCH GENERÁLOCH (fantázia)
6/3 €
Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin, Réžia: S. Sprušanský
6.3. o 19:00 na VS
NA REVÍZIU
6/3 €
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
9.3. o 19:00 na VS
DOMOV
6/3 €
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková
13.3. o 19:00 na VS
SĽUBY
6/3 €
J.G. Tajovský, Réžia: Matúš Oľha
20.3. o 19:00 na VS
DOMOV
6/3 €
Michal Baláž, Réžia: Adriana Totiková
23.3. o 19:00 na VS
FARAÓNI
6/3 €
Oleksij Fedorovyč Kolomijec, Réžia : Zuzana Galková
29.3. o 17:00 na VS
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
6/3 €
1. premiéra
Réžia: Michael Viskočáni
31.3. o 16:00 na VS
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
6/3 €
Réžia: Michael Viskočáni

Park kultúry a oddychu – Čierny Orol
Hlavná 50

Tel. číslo: 051/ 77 237 41-2
E-mail: pkovstupenkypo@gmail.com
15.3. od 8.00 pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
20.3. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovské dni klasickej gitary – INDIALUCIA 5,- 7,- €
21.3. o 19.00 kino Scala
NESKORO VEčER - Talkshow Petra Marcina
15,- 17,- €
22.3. o 18.00 PKO Čierny orol
Prešovské dni klasickej gitary
5,- €, 7,- €
3.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019
7,- €, 10,- €
10.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019
20,- €
24.4. o 19.00 PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2019
18,- 20,- €
27.4. o 10.00 kino Scala
HANIČKA A MURKO
5,- €

Kultúra
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KULTÚRNE STREDISKO CENTRUM

Prostejovská 35/D, SídliskoIII-Centrum, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7710841
30.03. 10.00
Junior cup 3.kolo Slovenská pohárová súťaž pre juniorov
v biliarde Vstupné: voľné

CARAFFOVA VÄZNICA

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

3.3. o 15.00
TVORIVÁ DIELNIČKA
3,- € pre deti
5.3. o 7.00-11.00
Podaj ďalej kvapku krvi
6.3. o 17.00
Jóga v Caraffke
Viac info caraffovagaleria@gmail.com alebo rezervačný
systém https://yogaz.isportsystem.sk/ pripadne na stránku
www.yogaz.sk, kde nájdete aktuálny rozvrh.
14.3. o 17.00
Janka Rebeka Štefková – Nás nezlomíte 2,00€
21.3.
Metamorphosis
Výstava potrvá do 15.4.2019

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

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

7.3.2019 - 16. 6. 2019
Ženy východu v literatúre.
7.2.2019 – 16.6.2019
„Šapo - Šálka a podšálka v premenách času.“
12.2.2019 – 24-3-2019
„Hráme spolu v manželstve.“
6.12.2018 – 24.3.2019
80 rokov lietania v Prešove.
13.12.2018 – 31.3.2019
Z histórie futbalu v Prešove.
14.3.2019 o 16.00 hod.
Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1948.
20.3.2019 o 17.00 hod.
38. Čaj o piatej u Rákociho.
27.3.2019 o 17.00 hod.
Z histórie futbalu v Prešove.

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

Kultúrne centrum Wave~cnp

Hlavná 121, Prešov, +421 905 896 467
streda 13.3 / 19.00 / literatúra
Literárne soirée
Zábavno umelecký večer.
sobota 16.3 / 19.00 / divadlo
Eyekon(takt)
premiéra performatívneho a imerzívneho divadla
utorok 19.3 / 19.00 / cestovanie
Cestovateľský festival Cestou necestou
streda 20.3 / 20.00 / vernisáž
#VďakaBohuJePondelok!
22.3 / 20.00 / koncert
Mojše Band - Zipserim
piatok 29.3 / 21.00 / koncert
Balkansambel
pondelok - utorok 8.4-9.4 / 18.00 a 20.00
Filmový festival Creme de la creme

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
2.3. (sobota) o 11:00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1,50 €
7.3. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – 2,50 €
MIKE OLDFIELD
9.3. (sobota) o 11:00 h
ARIADNINA ČELENKA
1,50 €
14.3. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – 2,50 €
JEAN MICHEL JARRE
16.3. (sobota) o 11.00 h
PRINC PETER
1,50 €
17.3. (nedeľa) 15.00 - 21.00 h
DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ
1,50 €; 2,50 €
21.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
Luciano Pavarotti
23.3. (sobota) o 11:00 h
AKO SA SLNIEČKO NARODILO
1,50 €
28.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
THE BEATLES
30.3. (sobota) o 11.00 h
Slnko a hodinár
1,50 €
Zmena programu vyhradená!

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v januári 2019
Baláž Samuel
Bobák Eliáš
Boka Tomáš
Burdeláková Lucia
Dančák Alex
Drobňáková Alžbeta
Durkáč Alex
Eliašová Sabína
Fuchs Maximilián
Gregorová Miriam
Giňová Marianna
Gizela Marko

Guľa Ľubomír
Heldák Milan
Horváthová Ema
Jurčišinová Nina
Karaffa Filip
Klimková Tamara
Karamanová Laura
Kivaderová Mia
Lapšanská Veronika
Lazor Daniel
Ličák Matúš
Lukáčová Michaela

Macejko Gregor
Mašlejová Alžbeta
Matiaš Tomáš
Mičutová Ema
Mikloško Michal
Mikulová Mia
Mišenko Peter
Némethová Alexandra
Oľhová Laura
Paľko Matej
Pohlodková Iveta
Pribiš Nikolas

Pribula Damián
Richnavský Samuel
Slavkovský Daniel
Sekulová Linda
Surmik Alexander
Tomková Eva
Travnicsek Patrik
Valečko Richard
Vargová Elizabeth
Viazanko Lukáš

Navždy nás opustili v januári 2019
Kuhajdík Štefan 69
Maťufková Helena 84
Spišáková Božena 81
Kalejová Júlia 83
Hirková Margita 72
Csizmadia Vladimír 61
Lužinská Alžbeta 82
Petrušová Mária 62
Urbanová Mária 88
Adamčík Rudolf 84
Sedlár František 70
Čopová Anna 84
Lórenczová Danka 46
Manová Helena 61

Tulejová Zuzana 87
Motýľ Karol 82
Stredňáková Eva 72
Čelovský Jozef 62
Dupejová Anna 85
Dvorská Mária 90
Sedlák Milan 73
Šoltésová Mária 75
Pulík Ján 83
Kopecký Vladimír 72
Malinovský Rudolf 77
Sedlák Jozef 81
doc. Ing.Šuťák Pavel 87
Nanincová Anna 83

Zubeková Emma 90
Bačista Ján 63
Hricová Zlátka 91
Kapraľ Jozef 59
Kominková Mária 82
Kaduk František 81
Čarný Anton 57
Fabianová Magdaléna 84
Goban Michal 80
Olekšáková Magdaléna 75
Jusková Malvína 97
Mruzová Zuzana 85
Vološin František 75
Beregszásziová Helena 93

Hanák Miroslav 89
Kornienková Terézia 70
Kováčová Alžbeta 92
Kuzemková Marta 53
Hanobík Július 81
Žumárová Anna 84
Hažírová Margita 86
Puškašová Helena 76
Bobíková Margita 99
Fechová Mária 76
Tarajčák Norbert 78

Uzavreli manželstvo v januári 2019
Roland Berko a Denisa Hangurbadžová

Aaron Joseph Parkinson a Jana Drnovská

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

Žiadosti o dotácie do konca marca

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). Viac
informácií: www.presov.sk

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa:	5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00,
18:00; v pôste o 14:15 krížová cesta, 15:00
sv. omša spojená s pôstnou kážňou
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
6.3: 	Popolcová streda: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00,
16:00, 18:00; začiatok pôstneho obdobia; značenie veriacich popolom na znak
pokánia;
Krížová cesta v pôste: piatok 17:15
25.3: 	Zvestovanie Pána: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00,
18:00

Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 okrem str; v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
6.3.:	Popolcová streda: 6:00, 9:00, 16:00,
18:00; značenie veriacich popolom
Krížová cesta v pôste: piatok 17:15, nedeľa 14:30
25.3.:
6:15, 9:00, 16:00, 18:00

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
V stredu o 18:00 je sv. omša pre deti
Kostol sv. Jozefa – františkáni
6.3.: 	Popolcová streda: 6:00, 9:00, 12:00,
Nedeľa:	8:00, 9:30 11:00, 19:00; krížová cesta v
16:00, 18:00 - značenie veriacich popolom
pôstnom období o 14:00
na znak pokánia
Prac. dni: 	6:30, 8:00, 16:30; krížová cesta v pia Krížová cesta v pôste: nedeľa 15:00, pia pred sv. om15:45
šou o 18:00
Sobota: 6:30, 16:30
25.3.:
Zvestovanie Pána: 6:00, 9:00, 18:00
6.3.: 	Popolcová streda: 6:30, 8:00, 16:30 – pri
sv. omšiach značenie veriacich popolom; Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
začiatok pôstneho obdobia
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem str)
Krížová cesta v pôste v nedeľu 14:30, v piatok 15:45
19.3.: 	Slávnosť sv. Jozefa: sv. omše o 6:30; 8:00 V utorok: 7:50, 18:00
- pomazanie chorých; 10:00 - slávnostnú sv. 6.3.: 	Popolcová streda: 6:30, 18:00; v Opále
16:00 - značenie veriacich popolom
omšu celebruje o. arcibiskup Mons. BerKrížová cesta v pôste: piatok 17:30
nard Bober; 16:30
Zvestovanie Pána: 6:30, 18:00
21.3.: 	Bude o 16:30 Sv. omša „Za život“; príhovor 25.3.:
kňaza, téma: Bezdetní manželia
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich: kaž- Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
dý utorok od 16:15
V str o 17:30; uto a štv 6:30, 1. pia 6:30
25.3.:
Zvestovanie Pána: 6:30, 8:00, 16:30
6.3.:
Popolcová streda: 17:30
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
25.3.:
Zvestovanie Pána: 6:30
Nedeľa:	10:15; 9:45 ruženec; v pôste krížová cesta
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
9:30
6.3.: 	Popolcová streda: 17:00 – značenie veria- Nedeľa: 8:30; gr. kat. liturgia o 10:00
Všedné dni: str 17:30, pia 18:30
cich popolom
6.3.:
Popolcová streda: 18:30
25.3.:
17:00
25.3.:
Zvestovanie Pána: 17:30
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária
Nedeľa: 6:30, 11:00
(Nižná Šebastová)
Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
6.3.: 	Popolcová streda: 6:30, 17:00 - značenie Nedeľa: 8:00, 10:30
Pracovné dni: 18:00, uto 9:00
veriacich popolom
Sobota: 8:00
25.3.:
Zvestovanie Pána: 17:00
6.3.:
Popolcová streda: 18:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 9:00
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
V str a pia: 18:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
6.3.:
Popolcová streda: 18:00
6.3.:
Popolcová streda: 18:00
25.3.:
Zvestovanie Pána: 18:00
pokračovanie na s. 22

©

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

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 20%

29. marec 2019

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 10%

25. marec 2019

ZĽAVA 20%

22. marec 2019

+ PROMO od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

15. marec 2019

VA Š A N OV Á L E KÁ R E Ň N A ZNÁ M OM MI EST E

Náboženský život
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Gréckokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.),
11:45 (sl),18:00 (csl.); utiereň 7:00, večiereň 17:00
Prac. dni:	5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.), pon
až pia aj o 12:00
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00(sl.)
4.3.:
Začína Veľký pôst – štyridsiatnica,
V pôstnom období v stredy a piatky ráno sv. lit. nebudú, ale o 7:00 bude veľkopôstna utiereň; o 16:30
Božská služba vopred posvätených darov a prijímanie
Eucharistie

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa: 	6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia,15:00
večerňa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 	6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00
večerňa
11.3.
Začína Veľký pôst

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 	8:00, 10:00, 11:45 (rím. kat.); utiereň
7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.);
str 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.),
19:00 – adorácia s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00
(sl.); Sobota: 7:30 (sl.)
4.3.:
Začína Veľký pôst – štyridsiatnica
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
4.3.:
Začína Veľký pôst – štyridsiatnica

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

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

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

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

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)

Máš chuť na portugalské raňajky?
Nemusíš cestovať do Lisabonu. Príď do Delty
a ochutnaj lahodnú portugalskú kávu a

...pasteis de nata.
17. novembra 130, Prešov
0904 703 341

24

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 6. 3. - 14. 4. 2019
Výhodná zľava až do -37%
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Lada, Manila, Jela, Leandra, Lota, Porta,
Bibiana, Dona, Astória
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Elis, Ester, Katy, Iris, Tília 1, Tília 2, Gala,
Cora, Radúza, Zora, Carmen
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Spoznajte nové obývačky Decodom
om
a vyhrajte vysávač SVC 144 FBK.
K.
viac na www.decodom.sk/sutaze
e

AŽ DO

%
7
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O
C
DE na mieru
kuchyne

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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Objavovanie Prešova
HISTORICKÉ KNÍHKUPECTVÁ

Marcové Objavovanie Prešova bude ako
zvyčajne zamerané na knihy, no tentoraz sa
nebudeme venovať spisovateľom a ich dielam, ale známym kníhkupectvám a kníhkupcom, ktorí v minulosti v Prešove pôsobili. Počuli ste už o Gašparovi Guttlerovi či Jozefovi
Benczurovi? Poznáte osudy bratov Révaiovcov a aké úspechy dosiahla ich firma? Ako
sa darilo kníhkupectvu Izidora Landu a čo ho
spájalo so Stehrovým nakladateľstvom? Odpovede na tieto otázky sa dozviete, ak prídete v nedeľu 10. marca 2019 o 14:00 pred
MIC v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzať
bude Andrea Sivaničová.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na
mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania:2,50 €
Zvedavé deti zadarmo

Materské školy prijímajú žiadosti
Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2019/2020
V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle § 3
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009
Z. z. mesto Prešov stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020 od
15. 4. do 10. 5. 2019.
Deti sa do materských škôl prijímajú:
– na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa;
– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou;
– výnimočne aj deti od dvoch rokov veku.
Formulár žiadosti je možné si vyzdvihnúť v jednotlivých materských
školách alebo na web stránke materskej školy. Písomné rozhodnutie
o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vydáva najneskôr do
30. 06. 2019. Viac informácií: www.presov.sk

Šport
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Mesto Prešov ocenilo najúspešnejších športovcov
58. ročník ankety Najúspešnejší športovci a športové kolektívy mesta Prešov za
rok 2018 má svojich víťazov.
Najúspešnejším športovcom mesta Prešov za rok 2018 sa stal Igor Čupryna (hádzaná - Tatran Prešov). V rámci SEHA ligy ho v závere roka zaradili do najlepšej sedmičky
hráčov a vyhlásili ho zároveň za najužitočnejšieho hráča mesiaca december.
Ceny za športovú reprezentáciu mesta Prešov za rok 2018 si odniesli: Sofia Adamečková (kickboxing - Kickboxing klub Panter Prešov), Igor Drotár (motorizmus - Drotár
Autošport), Petra Jurčová (ženský hokej - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Lucia Langošová (karate - Karate klub Junior Prešov), Martin Sopko (volejbal - VK Mirad PU Prešov),
Tatiana Šutranová (hádzaná - ŠŠK SLŠ Prešov), Sofia Tarasovičová (mažoretky - MK
Flowers Prešov) a Lukáš Urban (hádzaná - Tatran Prešov).
Ocenený bol aj Marek Karlík (kickboxing - Kickboxing klub Panter Prešov), ktorý
patrí medzi najúspešnejších športovcov Slovenska. Už ako 19-ročný získal najvýznamnejší titul kariéry a stal sa seniorským majstrom sveta, ktorý v roku 2018 potvrdil aj posledným titulom majstra Európy, ktorý mu v zbierke chýbal.
Najúspešnejším kolektívom mesta Prešov v kategórii dospelých za rok 2018 sa stal
Tatran Prešov (hádzaná, muži), ako suverénne najúspešnejší hádzanársky klub v histórii
samostatného Slovenska. Tatran Prešov získal štrnásty titul majstra Slovenska, pätnásty
raz Slovenský pohár a stal sa aj víťazom Česko – Slovenského pohára a premiérovo aj
v domácej extralige držiteľom Ligového pohára. Dobre si počínal aj v nadnárodnej SEHA
Gazprom lige, kde v silnej konkurencii popredných európskych tímov ostal pred bránami
Final Four. Štartoval aj v skupinovej fáze Ligy majstrov EHF, v ktorej získal z dovtedajších
účastí rekordných štrnásť bodov.
Najúspešnejšími kolektívmi mesta Prešov v kategórii dospelých za rok 2018 (bez
určenia poradia) sa stali ŠŠK Prešov (hádzaná ženy), ŽHK 2000 Šarišanka Prešov
(ženský hokej). V kategórii mládeže to bol Tatran Prešov (hádzaná – starší a mladší
dorastenci).
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Medzi najúspešnejšie kolektívy mesta Prešov v kategórii mládeže za
rok 2018 bez určenia poradia patrí ŠŠK SLŠ Prešov (hádzaná, staršie
dorastenky), Kickboxing Club Panter Prešov (kickbox, mládežnícke
družstvo) a Tanečno športový klub GRIMMY.
Zvláštnu cena mesta Prešov si odniesol Ladislav Maras, športovec,
ktorý vo svojej kariére zabehol vyše 200 maratónov.
Objavom roka sa stala mimoriadne úspešná športová strelkyňa, len 13-ročná Kamila Novotná (športová streľba– Športovo-strelecký klub polície Prešov), ktorá
vytvorila okrem hodnotných výkonov streľbe zo vzduchovej pušky aj slovenský dorastenecký rekord v najnáročnejšej trojpolohovej disciplíne - v streľbe z malokalibrovky ŠpMa
3x20 výkonom 572 bodov. Taký výkon nedokázal dosiahnuť žiadny športový strelec na
Slovensku vo veku do 16 rokov.
Medzi Mládežnícke talenty roka sa zaradili: Júlia Chmurovičová (bedminton –
PBA Prešov) – 15-ročná bedmintonistka sa stala majsterkou Slovenska vo štvorhre, strieborná bola v miešanej štvorhre a bronzová v dvojhre a bola tak najúspešnejšou hráčkou
šampionátu. Je už viacnásobnou majsterkou Slovenska v kategóriách mládeže v dvojhre
a vo štvorhre.
Dominika Sedláková (ženský hokej - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) - Na svetovom
šampionáte hráčok do osemnásť rokov divízie B prispela k druhému miestu Slovenska.
V extralige odohrala za Šarišanku 21 zápasov, v ktorých dala dvanásť gólov a k ďalším
prispela 21 asistenciami.
Standing ovation zažil vo finále tohto večera futbalista Mikuláš Komanický, ktorý
sa stal ďalším, v poradí deviatym členom
Siene slávy prešovského športu. Reprezentoval Československo v tíme do 23 rokov
a neskôr si zahral aj v seniorskom reprezentačnom mužstve. Po skončení hráčskej kariéry sa dal na trénerskú dráhu. Aktuálne je
poslancom Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov.
(mig)
Podujatia Klubu slovenských turistov regiónu Prešov
na mesiac marec 2019
31. marec 2019
KST PRO Prešov
63. ročník Privítanie jari s ukončenímna Borkúte
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná. Informácie: vedúci podujatia

Mesto v pohybe
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Z OSADY MESTOM
V ranom stredoveku sa Prešov vďaka tomu, že
cez jeho územie viedla dôležitá obchodná cesta
z juhu na sever spájajúca Čierne more s Baltským,
vyvíjal ako remeselnícko-obchodná osada, ktorá
bola súčasťou hradného panstva Šariš. Na sklonku 13. storočia, presnejšie 28. januára roku Pána
1299 však mali Prešovčania dôvod na veľkú oslavu. Kráľ Ondrej III. im spoločne s obyvateľmi Sabinova a Veľkého Šariša udelil mestské výsady, a to
bola v ich živote obrovská zmena. Z osady sa stalo
kráľovské mesto, z poddaných mešťania a o ich
osude už nerozhodoval šarišský župan, ale mestská rada, ktorú si sami volili.
Originál listiny Ondreja III. sa nezachoval. No jej text je známy z neskorších konfirmácií,
teda potvrdení týchto výsad, vydaných kráľom Karolom Róbertom z rokov 1314 a 1324 ako
i z listiny Karola Veľkého z roku 1361, ktoré sú uložené v Štátnom archíve v Prešove.
Z nich sa dozvedáme, že Prešovčanom, Sabinovčanom i Veľkošarišanom boli z kráľovskej
milosti potvrdené rovnaké výsady akým sa tešili hostia zo Spišskej župy. Základom týchto
výsad bolo oslobodenie od platenia poplatkov a daní šarišským županom a kastelánom či už
v peňažnej, potravinovej alebo inej vecnej podobe a súčasne vyňatie spod ich jurisdikcie, čo
v praxi znamenalo, že už nad nimi nemali žiadnu súdnu právomoc. Taktiež nemuseli byť povolaní do kráľovského vojska ani na všeobecnú generálnu kongregáciu a nemuseli platiť žiadny
descenzus barónom ani šľachticom, a to ani pod hrozbou násilia, nakoľko túto povinnosť poskytovať pohostenie mali len voči panovníkovi ako svojmu prirodzenému pánovi. Karol Róbert
Prešovčanom zároveň potvrdil slobody udelené Belom IV. a Štefanom V., no podrobnejšie
ich nešpecifikoval. Pravdepodobne išlo o rôzne hospodárske privilégiá týkajúce sa remesiel,
obchodu či konania trhu, ktoré už boli v tej dobe bežnou zvyklosťou.
A hoci sa to v listine priamo nespomína, v kontexte s výsadami spišských hostí, na ktoré
sa listina odvoláva, získali obyvatelia Prešova právo na samosprávu a mohli si sami voliť richtára, mestskú radu i farára. Richtár stál na čele magistrátu a stelesňoval najvyššiu výkonnú
a súdnu moc v meste. Bol volený prísažnými mesta spomedzi vážených a spravidla najbohatších mešťanov, na obdobie jedného roka, pričom do tejto funkcie mohol byť zvolený aj
viackrát. Prísažných do mestskej rady volili občania mesta. Richtár mal k dispozícii aj kanceláriu, v ktorej pracoval mestský notár. Ten za svoju prácu dostával pravidelný plat, na rozdiel
od richtára a členov mestskej rady, ktorí dostávali len jednorázové odmeny „za pohostenie“
a richtár bol navyše oslobodený od platenia daní.
Panovníkovou podmienkou za udelenie týchto výsad bolo, že mestá Prešov, Sabinov
a Veľký Šariš mu mali spoločne ako komunita každoročne platiť cenzus, teda riadnu daň, vo
výške stopäťdesiat hrivien jemného striebra v troch presne určených splátkových termínoch,
a to na oktávu po 1. pôstnej nedeli 50 hrivien, na oktávu sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa
ďalších 50 hrivien a na Nový rok taktiež 50 hrivien. Tieto platby nevyberal žiadny kráľovský
úradník, ale mestá ju odvádzali priamo do rúk človeka určeného kráľom alebo taverníka.
Získané privilégiá Prešovu ako mestu zaručovali politickú, právnu a cirkevnú nezávislosť
od župnej vrchnosti. Postupom času pribúdali aj ďalšie najmä hospodárske privilégiá a Prešov
sa tak mohol plne rozvíjať a stalo sa Eperissinum florens – kvitnúcim mestom.
Andrea Sivaničová

Radnica dokorán
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov – marec 2019
DEŇ

ČAS

MIESTO

PONDELKY A ŠTVRTKY

14.00
–
16.00

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

(po predchádzajúcej dohode
na tel. kontakte, prípadne osobne
na sekretariáte primátorky mesta)

PRIJATIE ZABEZPEČUJE
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov
JUDr. Vladimír Feľbaba
zástupca primátorky mesta

Blíži sa jarné upratovanie

Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov na zabezpečenie jarného
upratovania začne v Prešove už 13. marca a potrvá do 9. apríla 2019. Na
prešovských uliciach bude pristavených celkom 97 VOK-ov. Pozor! Nie každý
odpad do nich patrí.
Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp.
max. na dobu 7 dní. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia vkladať objemný
odpad z domácností a verejných priestranstiev nemožno tam však vkladať biologicky rozložiteľný odpad. Trávu, lístie, opadané ovocie, zvyšky zeleniny nie je
možné uložiť vedľa veľkoobjemového kontajnera. Tento odpad môžu obyvatelia
bezplatne odovzdať len na zberné dvory.Nebezpečný odpad ako akumulátory,
autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, elektroodpad typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače môžu obyvatelia uložiť na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33
a Jesenná 3 v prevádzkových hodinách od 8:00 h do 18:00 h (pondelok - sobota).
Rozmiestnenie VOK-ov je preklopené aj do grafického zobrazenia na mape, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta www.presov.sk. Tam obyvatelia nájdu aj presný časový
harmonogram pristavovania VOK-ov do jednotlivých lokalít.

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:
29. 03. 2019				
15. 03. 2019
26. 04. 2019				
12. 04. 2019
31. 05. 2019				
10. 05. 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

