Ročník 63

Číslo 5

Máj 2019

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN

Ocenení zamestnanci školstva
Do práce na bicykli aj v Prešove
MŠ Čapajevova v novom šate

Rozhovory, články, zaujímavosti, prehľad vybraných kultúrnych podujatí

www.presov.sk

Editoriál
Milí Prešovčania,
Prešovský magazín dlhodobo považujem za
zdroj zaujímavých a podnetných informácií o dianí v našom meste, o významných osobnostiach,
o úspechoch, ale aj problémoch, ktoré nás trápia. Nesmierne si vážim možnosť prihovoriť sa
Vám v májovom vydaní ako nový podpredseda
jeho redakčnej rady. Verím, že spolu s mojimi
kolegami budeme pokračovať v dobre naštartovanej práci z minulých rokov.
Mnohé dni v mesiaci máj sa viažu k istej medzinárodnej
udalosti či spomienke. Každá by si zaslúžila našu pozornosť,
ale spomeniem len niektoré. Už prvý deň mesiaca je štátnym
sviatkom, Sviatkom práce. Za medzinárodný sviatok pracujúcich sa považuje na pamiatku demonštrácií za zlepšenie ich
postavenia. 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom, ďalší štátny
sviatok na počesť ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.
12. máj – Deň matiek – deň, kedy sa vzdáva úcta matkám
a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach
po celom svete. Na Slovensku je obnovená tradícia po roku
1989 v druhú májovú nedeľu. 15. máj – Svetový deň rodiny
– od r. 1993 vyhlásený OSN. Zdôrazňuje význam rodiny ako
základnej bunky spoločnosti a dôležitosť rodinnej politiky pre
každú krajinu. 18. máj – Medzinárodný deň múzeí – prispieva
k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré, slúžiac verejnosti a v jej záujme, zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti.
V tento deň sa pripravujú rôzne akcie a zvýhodnené vstupy. 25.
máj 2019 bude na Slovensku dňom štvrtých volieb do Európskeho parlamentu. Zaujímavosťou je, že voľby do Európskeho
parlamentu sa nekonajú vo všetkých krajinách EÚ v rovnaký
deň. Aktuálne je účasť povinná v piatich členských štátoch EÚ,
na Slovensku nie.
Máj je vo všeobecnosti považovaný za mesiac lásky, pre
mňa osobne tiež, keďže patrím k tým, ktorí práve v máji uzavreli svoje manželstvo. Pre stredoškolákov je zvyčajne máj
spájaný so skúškou ich dospelosti, s ústnou časťou maturity
a v tomto období výklady prešovských obchodov zdobia tablá
maturantov.
Májová ponuka udalostí je skutočne bohatá a rôznorodá.
Na záver Vám chcem popriať v mene celej redakčnej rady
úspešný mesiac máj a príjemné čítanie.
S pozdravom
Ing. Martin Lukáč
podpredseda RR a poslanec MsZ mesta Prešov
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Z nášho mesta
Do práce na bicykli aj v Prešove

„Roztočíme to spolu!“ je hlavné motto 6. ročníka najväčšej kampane
podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Zaregistrovaná je už aj prešovská samospráva.
„Bicyklovanie je každým rokom populárnejšie, na čo v prešovskej samospráve reagujeme budovaním cyklociest, aby bol pohyb
cyklistov v meste bezpečný. V tomto roku dokončíme cyklocestu vedúcu po trase bývalej
pionierskej železnice i ďalšie rozostavané
úseky. Pribudnú nám aj kryté státia pre bicykle či ďalšia infraštruktúra, ktorú cyklisti potrebujú,“ reaguje primátorka Andrea Turčanová
v súvislosti s registráciou prešovskej samosprávy
do aktuálneho ročníka kampane.
Do práce na bicykli sa tak v máji opäť vydajú
stovky Prešovčanov. Svojou registráciou v súťaži
upozornia na potrebu zlepšenia podmienok pre
cyklistov a potrebu zvýšenia tolerancie zo strany
motorizovaných účastníkov premávky.
Vlani Prešovčania počas trvania tejto kampane uskutočnili celkom 4 242 jázd, pričom najazdili
19 005,34 km a ušetrili 4 992,53 kg CO2. Na
jedného obyvateľa Prešova tak v priemere pripadlo 0,21 km. Celkovo bolo v roku 2018 zapojených 66 tímov, ktoré evidovali 210 členov.
Najviac, až 1 483,84 najazdili členovia tímu ENERGIZER, ktorým sa to podarilo počas
149 jázd.
Keďže prešovská samospráva sa už prihlásila do aktuálneho ročníka kampane, môžu
sa registrovať so svojimi tímami aj zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko, alebo do Prešova dochádzajú za zamestnaním. Registrácia tímov je možná
až do 5. mája 2019.
Vlaňajší rekordný ročník s viac než 11-tisíc účastníkmi z 81 samospráv a takmer 1400
zapojenými firmami by chceli organizátori prekonať.
„Kampaň nie je len o šírení posolstva, chránení životného prostredia či upevňovaní si svojho zdravia. Dokáže byť aj veľmi atraktívnou vnútropodnikovou aktivitou, kedy sa kolegovia vzájomne motivujú k jazdeniu na bicykli a zasúťažia si
medzi sebou,“ hovorí Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica,
ktorá je národnou koordinátorkou kampane.
Kampaň však nie je určená len pre zamestnancov, ale zúčastniť sa jej môžu tiež študenti stredných a vysokých škôl. Aj oni sa tak pridajú k obrovskému pelotónu, ktorý
zabojuje o atraktívne ceny v podobe elektrického bicykla, elektrokolobežky či skladacích
bicyklov. Okrem toho účastníci podporia svoje mesto aj v súťaži o cyklostojiská s verejnými cyklopumpami, ktoré poputujú do 5 aktívnych samospráv.
(mig)
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Mesto Prešov na Deň učiteľov
ocenilo prácu zamestnancov školstva
Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických
i nepedagogických zamestnancov. Počas popoludnia venovaného všetkým
zamestnancom školstva si prevzali ocenenia tí, ktorí mimoriadnym spôsobom
vykonávajú svoju prácu.
Na úvod Rezortného dňa zamestnancov
školstva a vedy a Dňa učiteľov 2019 sa prítomným prihovoril zástupca primátorky mesta
Prešov Vladimír Feľbaba, ktorý učiteľom poďakoval za ich krásnu, no aj náročnú prácu.
„V laviciach i v školách zanechávate kúsok seba, svojej osobnosti. Ale čo je najdôležitejšie, robíte svoju prácu s láskou.
Vďaka nej odovzdávate žiakom a študentom nielen múdrosť a nové poznatky, ale
zároveň formujete ich osobnosť a charakter. Som rád, že dnes môžem oceniť nielen
Vaše schopnosti a odbornosť, ale aj trpezlivosť, čas a energiu, ktorú vkladáte do svojho
povolania,“ uviedol viceprimátor, ktorý zároveň ocenil dvanásť zamestnancov školstva.
Jedenástich ocenených vybrala odborná komisia a jedného oceneného navrhla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Výber bol náročný, pretože každý z navrhnutých učiteľov
spĺňal kritériá vynikajúceho pedagóga, pre ktorého je práca s deťmi i žiakmi poslaním. Ocenení boli aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v materských a základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Ocenení pedagógovia základných škôl:
•P
 aedDr. Ľudmila Vaľková (ZŠ Šrobárova)
•M
 gr. Martina Grigerová (SZŠ DSA Mukačevská)
•M
 gr. Mária Köhlerová (ZŠ Lesnícka)
•M
 gr. Nataša Mikitková (ZŠ Šmeralova)
•P
 hDr. Alena Joneková (ZŠ Májové námestie)
•Z
 o Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa si ocenenie preberal Mgr. art. Štefan
Tkáč.
Z prešovských materských škôl boli ocenené:
•D
 aniela Virágová (MŠ Važecká)
•M
 gr. Zuzana Graveczová (MŠ Zemplínska)
Spomedzi nepedagogických zamestnancov boli ocenení:
•M
 ária Hudáková – hlavná kuchárka v MŠ Mukačevská
•M
 ilan Fedor – školník v ZŠ Sibírska
•M
 gr. Iveta Palenčárová – ekonómka v ZŠ Československej armády
•Š
 peciálne ocenenie primátorky mesta získala Tatiana Daráková, riaditeľka MŠ Jurkovičova, najväčšej materskej školy na Slovensku so 43 zamestnancami.
Popoludnie hosťom spríjemnili svojimi skvelými hudobnými vystúpeniami žiaci Základnej
umeleckej školy J. Pöschla na Prostějovskej ulici v Prešove. Predstavili sa hrou na husle,
cimbal, harfu či klavír.
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Prítomným sa v závere podujatia prihovoril aj Igor Hodžia, vedúci Odboru školstva, kultúry
a cestovného ruchu MsÚ v Prešove: „Duša mladého človeka je ako notová osnova, ktorej
melódiu píše učiteľ. Chcem sa Vám poďakovať za Vašu zodpovednú a obetavú prácu
a do budúcnosti Vám popriať, aby Vás elán, pozitívny pracovný prístup a optimizmus sprevádzali ešte veľa rokov v plnom zdraví.“
Podujatie venované oceňovaniu zamestnancov školstva zavŕšil Tanečný orchester,
ktorý pôsobí takisto pri Základnej umeleckej škole J. Pöschla v Prešove. Rezortný deň
zamestnancov školstva a vedy a Deň učiteľov pripravilo Oddelenie školstva, mládeže a športu
MsÚ v Prešove.
(len)

Deti z MŠ Čapajevova
sa už tešia na vynovenú škôlku
Materská škola Čapajevova v týchto dňoch prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
Obnovia sa jej jednotlivé budovy, ale deti a ich rodičia sa môžu tešiť aj na krajší
areál okolo škôlky.
V priestoroch MŠ na Čapajevovej ulici, ktorá
aktuálne prechádza rekonštrukciou, sa uskutočnil kontrolný deň. Postup prác si pozrela aj
primátorka Andrea Turčanová.
Materská škola na Čapajevovej ulici má štyri
budovy.
Na prvej v rámci rekonštrukcie pribudla
nadstavba, vďaka ktorej sa po dokončení stavebných prác rozšíri kapacita škôlky o jednu triedu. Budova dostala novú strechu, nový
bleskozvod a zateplenie, vďaka ktorému sa znížila energetická náročnosť.
Okrem rekonštrukcie strechy a celkového zateplenia pribudli na všetkých školských
budovách aj nové plastové okná, keramické obklady, nové zárubne, vodovod, kanalizácia, nové rozvody kúrenia vrátane radiátorov, interiérové dvere a podlahy. Interiér škôlky
bude aj nanovo vymaľovaný.
Štvrtou budovou v areáli materskej školy je kotolňa a sklady pre kuchyňu. Táto budova má takisto novú strechu a aktuálne sa pracuje aj na jej zateplení.
Zrealizovali sa v nej hrubé rozvody kúrenia a elektroinštalácie a v najbližších dňoch
tu takisto, ako aj v ostatných objektoch škôlky, pribudnú nové keramické obklady, keramické dlažby, nové zárubne, nové rozvody kúrenia v kotolni, vrátane kotlov a tepelného
čerpadla, interiérové dvere a podlahy.
V areáli materskej školy tiež postupne pribudnú nové prvky detského ihriska, oplotenie a chodníky.
Rekonštrukcia Materskej školy Čapajevova je financovaná z dvoch operačných programov: Operačného programu - Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu.
(len)
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O Prešovské komunitné centrá sa zaujímajú
aj medzinárodní experti
Zástupcovia Riadiaceho výboru iniciatívy tzv. „dobiehajúcich regiónov“
(Catching-up regions) sa v rámci dvojdňového rokovania stretli v priestoroch
prešovskej radnice s jej predstaviteľmi. Rokovali o energetickej efektívnosti či
o potrebách rómskych komunít.
„Aj keď regióny východného Slovenska patria ešte stále medzi tie, ktoré sa rozvíjajú pomalšie, vďaka pomoci, ktorá je výsledkom aj takejto spolupráce medzi Svetovou bankou, Európskou komisiou a príslušnými samosprávnymi inštitúciami, vieme
napredovať“, povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas stretnutia so
zástupcami Svetovej banky, Európskej komisie a ďalšími odborníkmi na tému regionálneho rozvoja.
Medzinárodnému tímu expertov sme predstavili základné ciele inteligentného rozvoja
mesta Prešov tzv. SMART CITY. Jedným z nich je napr. zvýšenie kvality života a kvality
podnikateľského prostredia v meste. Zámerom mesta je tiež zvýšenie efektivity, fungovania a snahou urobiť Prešov bezpečnejším, čistejším, energeticky úspornejším a schopným reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby.
Ďalšou témou bola doprava v meste Prešov, v rámci ktorej by sa po schválení
strategického dokumentu Masterplan mali začať zavádzať do praxe viaceré zmeny v celkovej cestnej infraštruktúre mesta. Diskutovalo sa aj o energetickom manažmente mesta Prešov a nízkouhlíkovej stratégii na jeho území a aktuálnou témou je aj odpadové
hospodárstvo.
Tím medzinárodných aj domácich expertov sa stretol a diskutoval aj s pracovníkmi Odboru
sociálnych služieb Mestského
úradu Prešov i priamo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Hovorili o možnostiach riešení problémov marginalizovaných rómskych
komunít v meste Prešov. Sociálni
terénni
sa
prostredníctvom
realizovaných projektov, ako
napr. Program sekundárnej prevencie problémového správania či Národného projektu
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, snažia
o sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.
Hlavný expert na územný rozvoj Svetovej banky Paul Kriss v tejto súvislosti uviedol:
„Ide o veľmi zložitú a komplexnú tému, ktorá pokrýva mnohé oblasti. Momentálne
sa snažíme zmapovať, kto a aké konkrétne veci, by mohol v tejto oblasti urobiť.
Rokovania v tejto súvislosti máme rozbehnuté aj na národnej úrovni, aby sme mali
istotu, aby sa na riešenie tejto problematiky čo najefektívnejšie dali využiť fondy
z Európskej únie.“
(evp)
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Ja som Slovák, ty Slovenka...

Folklórna atmosféra, ľudové rekvizity, odev, maľby, ale aj účinkujúce deti
oblečené v krojoch - tak to vyzeralo počas projektu Ja som Slovák, ty Slovenka,
ktorý realizovali v Materskej škole Fraňa Kráľa.
V Materskej škole Fraňa Kráľa v Prešove si povedali: „Sme takí bohatí, lebo v prítomnosti máme možnosť užívať si poklady z minulosti, ktoré môžu byť súčasťou aj našej
budúcnosti.“ A vymysleli školský projekt „Ja som Slovák, ty Slovenka“, ktorý bol zameraný na udržiavanie vzácneho bohatstva našich predkov, ktorý nám zanechali, a ktoré
môžeme využívať dodnes a posúvať ho ďalším generáciám. Kedysi totiž bol folklór pre
ľudí nielen ich životom, ale aj ich bohatstvom.
Cieľom školského projektu s názvom „„Ja som Slovák, ty Slovenka“, bolo poukázať
na možnosti využívania prvkov folklóru v predprimárnej edukácii v materskej škole. Taktiež posilňovať úctu k folklóru, spevu, tancu a budovať vzťah k tradíciám a zvykom našich
predkov.
Projekt bol zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva, a to konkrétne ľudových
piesní nášho šarišského regiónu. V programe zaznelo veľa krásnych piesní v podaní detí
z materskej školy Fraňa Kráľa. Priestor, v ktorom sa projekt realizoval, navodil folklórnu
atmosféru, ktorú podčiarkovali ľudové rekvizity, odev, maľby, ale aj účinkujúce deti oblečené v krojoch.
Všetci zúčastnení za svoje vystúpenie získali odmenu v podobe medaily, sladkosti
a veľkého potlesku. Podujatie ocenili deti aj prítomné publikum.		
(mig)

Adela a Viktor Vinczeovci v dennom stacionári
Adela a Viktor Vinczeovci sa ocitli v dennom stacionári na Sabinovskej ulici. Ako
hostia unikátnej talkshow Na káve s..., ktorú tam pripravujú pre svojich klientov.  
Hosťom tretieho pokračovania talkshow Na káve
s..., ktorá sa zrodila v priestoroch Denného stacionára na Sabinovskej ulici, boli tentoraz Adela a Viktor
Vinczeovi.
V prvých dvoch častiach tejto seniorskej talkshow
sa tam predstavili manželia Eva a Karol, ktorí v dome,
kde denné centrum sídli, vyrastali i prešovská primátorka Andrea Turčanová.
Ani v prípade Adely a Viktora nebol výber hostí náhodný... Adelin starý otec, pán Jozef Bočkay Branecký, bol jedným z významných členov mandolínového súboru Tatrín. Tatrín, ktorý minulý
rok oslávil 75. výročie vzniku, pôsobí v DS Sabinovská dodnes a bol tak aj súčasťou tejto
talkshow. Rozprávať bolo naozaj o čom a so skúsenými moderátormi to bolo, v naozaj
príjemnej atmosfére, ešte zaujímavejšie. Adela si dokonca vyskúšala mandolínu, Viktor
zasa struny basy.
Klienti denného stacionára sa už teraz tešia na ďalšieho hosťa či presnejšie hostku.
Tou bude herečka Stanka Kašperová.					
(mig)
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Školská vareška 2019
V reštaurácii Sen pri Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove
to bolo naozaj ako vo sne. Miešali sa tam vône, farby rôznorodých jedál
a zákuskov. Dôvodom bol 1. ročník výnimočnej súťaže kuchárok prešovských
školských stravovacích zariadení.
„Teším sa, že vznikla myšlienka takejto kuchárskej súťaže, ktorá svedčí
o tom, že jedlá v školských stravovacích
zariadeniach môžu byť chutné, výživné
a estetické zároveň. Určite je inšpiráciou v tom, ako posúvať úroveň a kvalitu stravovania v školských jedálňach,“
zhodnotila primátorka Andrea Turčanová
úvodný ročník súťaže „Školská vareška
2019“, kde si šikovnosť a umenie zmerali
prešovské kuchárky.
Dámy s bohatou praxou, keďže počas svojej profesionálnej kariéry uvarili tisícky porcií, súťažili v dvoch kolách, pričom do finále postúpilo 12 kuchárok. Ich úlohou bolo
pripraviť dve porcie moderného, inovatívneho, teplého pokrmu s prílohou, ktoré spĺňa
výživové požiadavky školského stravovania. Jedna porcia bola určená pre odbornú porotu, druhá na prezentáciu pre verejnosť. Na prípravu 2 porcií jedál mali súťažiace len 45
minút. Doslova umelecké výtvory sa hodnotili podľa kritérií Svetovej organizácie WACS.
Organizátorom súťaže bol Prešovský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
(SZKC) v spolupráci s mestom Prešov. Záštitu nad týmto podujatím prevzala primátorka
mesta Andrea Turčanová.
Odborná porota v zložení Vojto Artz – prezident SZKC, Marián Pšák z Košického
klubu SZKC a Marek Madzik z Prešovského klubu SZKC napokon vyhodnotili najchutnejšie, ale určite aj najvkusnejšie výtvory týchto dám:
1. Božena Onofrejová, ZŠ Bajkalská
2. Mária Olexová, ZŠ Májové námestie
3. Alena Štefančíková, MŠ Fraňa Kráľa.
Príjemným a hlavne sladkým spestrením súťaže bola aj
kategória s názvom „Sladká dobrota“, do ktorej sa zapojilo 11 súťažiach a vytvorilo naozaj neodolateľné zákusky,
torty a tortičky. V tomto prípade platilo dvojnásobne, že
„jedli“ aj oči.
V tejto kategórii boli ocenené:
1. Mgr. Mariana Krištofová, MŠ Hviezdoslavova
2. Monika Šitarová, ZŠ Ľubotice
3. Ľubica Puliková, MŠ Solivarská.
Oceneným dámam gratulujeme, organizátorom ďakujeme za skvelé a najmä chutné
podujatie a už teraz sa tešíme na druhý ročník.
(mig)
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky)

Vážení občania Sídliska 3 a Rúrky,
v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým mojim voličom, že ste mi ako
mladému nezávislému kandidátovi prejavili dôveru vo voľbách a umožnili začať
napĺňať volebný program v prospech nás všetkých.
Byť poslancom je pre mňa poslanie i zodpovednosť. Aktuálne sa vžívam do prostredia
komunálnej politiky, zisťujem kompetencie a možnosti, ktoré som ako poslanec nadobudol, a rovnako sa zoznamujem so zamestnancami i fungovaním jednotlivých úsekov na
úrade.
Ako vynovený poslanecký výbor VMČ č. 1 sme nastúpili do rozbehnutého vlaku z minulého volebného obdobia, ktorý ideme spoločne riadiť a kreovať podľa Vašich aktuálnych, avšak hlavne dlhodobých potrieb. Spomeniem aspoň niektoré.
Z aktuálnych potrieb je to riešenie dokončenia začatého parkoviska a chodníka na
ulici A. Prídavku, vchody č. 22-24 a ZŠ Prostějovská i rekonštrukcia ďalších vnútroblokov a chodníkov podľa finančných možností, budovanie bezbariérového nastupovania
na zastávkach MHD: Volgogradská i Námestie Kráľovnej pokoja obojsmerne a Vukov
v smere na konečnú či vybudovanie workoutového ihriska v biokoridore rieky Torysa pri
ZŠ Prostějovská.
Z dlhodobých potrieb spomeniem tri a to aktuálne prebiehajúci pasport parkovísk,
kde získame informáciu o skutkovom počte parkovacích miest, ktoré sa budú vodorovným i zvislým dopravným značením označovať v najbližšom období. Nadväzuje na to prí
prava mestskej parkovacej politiky, ktorá je nevyhnutná, aby sme si spravodlivo „upratali“
parkoviská a jasne určili prioritu pre dobudovanie ďalších nevyhnutných miest, podľa
možnosti bez záberu verejnej zelene. Ďalej je to riešenie stojísk na komunálny i triedený
odpad, kde chceme pokračovať v tzv. klietkovaní, ktoré sa už úspešne začalo od ul. Vl.
Clementisa, a tiež hľadať možnosť budovania polopodzemných estetických stojísk, po
vzore iných krajských miest.
Ako všetci dobre vieme, investície sú o finančných zdrojoch. V minulom roku sa mesto odvážne pustilo do výstavby futbalového štadióna i rekonštrukcie zimného, preto prosím všetkých o trpezlivosť, keďže sú to finančne veľmi náročné stavby.
Určite ako poslanci na ďalšom MsZ v júni sa budeme snažiť o vyčlenenie čo najväčšieho finančného krytia pre potreby nás vo VMČ č.1. My,
ako poslanci, si vážime Vašu aktívnu účasť na výboroch, prostredníctvom
ktorých spoločne určujeme priority. Často si však vyžadujú istý čas, preto Vás prosíme o zhovievavosť a porozumenie. Sme na spoločnej ceste.
Ďakujeme.
Ing. Jozef Demčák
člen VMČ č.1

Zasadnutie výboru Mestskej časti 1 v mesiaci jún
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA.
6.6.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej
ul. č. 35D

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,
dovoľte mi oboznámiť Vás s najdôležitejšími informáciami a udalosťami
týkajúcimi sa mestskej časti č. 2, ktoré sa udiali v mesiaci apríl.
Minulý mesiac som sa ako predsedníčka výboru MČ č. 2 zúčastnila na Mestskom
úrade pracovného stretnutia, na ktorom boli zadefinované priority v rámci bežnej údržby.
Za náš výbor sa do týchto priorít v tomto roku dostali nasledujúce akcie: 1. oprava zastávkových nástupíšť na ul. Obrancov mieru, 2. oprava chodníkov a cesty „účko“ ul. Odborárska 1-28, 3. oprava chodníka ul. Petöfiho. Priority č. 2 a č. 3 sa do tohto zoznamu
priorít dostali na základe opodstatnených petícií, ktoré boli v minulosti doručené na MsÚ
Prešov a doteraz neboli realizované. Priority boli zadefinované za každú mestskú časť,
chýbajú už len finančné prostriedky. Verím, že po schválení záverečného účtu sa nájdu
finančné prostriedky na bežnú údržbu a naše priority budú aj zrealizované.
Ďalšie pracovné stretnutie, ktorého sme sa zúčastnili spolu s kolegynkou Ing. Lenkou
Kohániovou, sa týkalo ul. Terchovskej. Na stretnutí sme so zamestnancami MsÚ hľadali
možnosti, ako čo najskôr a najefektívnejšie riešiť opravu Terchovskej ulice. Po dvoch
hodinách diskusie sme dospeli k záveru, že v tomto roku budú na ulici v rámci bežnej
údržby opravené výtlky. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou prebehnú rokovania o čo najskoršom dobudovaní vodovodu a následne, ak bude dobudovaný vodovod, cesta dostane nový asfalt.
V apríli bolo v našej mestskej časti, vo vnútrobloku ul.
Engelsova – Obrancov mieru, vybudované nové parkovisko s kapacitou 10 parkovacích miest. Vybudovaná bola aj
plocha pre kontajnery. Momentálne sú tam umiestnené
kontajnery na komunálny odpad, ale po dohode s obyvateľmi budeme žiadať aj o umiestnenie kontajnerov na
separovaný odpad, a to o najčastejšie vyprodukované odpady v domácnostiach – plasty, sklo a kovy.
Papier je prevažne odovzdávaný spoločnostiam, ktoré papier z domácností „vykupujú“ priamo pred bytovým domom.
Na základe požiadavky obyvateľov bolo
vo vnútrobloku ul. Októbrová – Čsl. armády
vybudované oplotené kontajnerové stojisko. Verím, že v budúcnosti bude takýchto
stojísk na našom sídlisku viac
S pozdravom za VMČ 2
a aj takýmto spôsobom zameMgr. Jaroslava Kutajová
dzíme vytváraniu neporiadku neprispôsobivými občanmi.
predsedníčka VMČ 2

Zasadnutie výboru Mestskej časti 2 v mesiaci jún
Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová.
6.6.2019 (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)
Milí Prešovčania,
úvodom mi dovoľte, aby som Vám napísal pár riadkov, ako novozvolený
poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove za mestskú časť sever mesta,
Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová. Vážim si prejavenú dôveru
v uplynulých komunálnych voľbách a v nasledujúcom 4-ročnom volebnom
období chcem čestne a svedomito vykonávať svoj poslanecký mandát.
V komunálnych voľbách som ako kandidát na poslanca prichádzal so svojím volebným programom, ktorý hodlám priebežne napĺňať. Je mnoho problémov v našej mestskej
časti, ale verím, že spoločným úsilím v súčinnosti s obyvateľmi sa nám mnoho vecí podarí
naplniť, pre naše spoločné blaho. Preto mi dovoľte, aby som aj takouto formou apeloval
na obyvateľov, aby intenzívne komunikovali a zúčastňovali sa na výbore MČ, oslovovali
nás so svojimi podnetmi a požiadavkami.
Aj počas svojho krátkeho 5-mesačného pôsobenia poslanca mestského zastupiteľstva sa mi podarilo v mesiaci apríl uskutočniť stretnutie zo zástupcami SVP, š.p. – Správa povodia Bodvy a Hornádu, kde som priamo v teréne riešil znečistenie a nánosy na
koryte potoka Šebastovka. V súčasnosti sa požiadavka projektovo spracováva a verím,
že dôjde aj k realizácii, teda vyčisteniu potoka. V mesiaci máj sa budú realizovať opravy
výtlkov na uliciach Vodná, Lúčna a Potočná. Verím, že čoskoro sa začne aj
s opravou chodníka na ulici Vodná a postupne, ak to finančné prostriedky
dovolia, sa budú opravovať chodníky aj na ulici Potočná, nakoľko sú v dezolátnom stave. Samozrejme veľkou prioritou je začatie, v čo najkratšom
čase, s rekonštrukciou Domu smútku v Nižnej Šebastovej, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave. Pokračuje sa s obnovou obytného domu na ulici
Slánska.
Na záver Vám chcem ešte raz poďakovať za prejavenú dôveru a verím,
že spoločnými silami sa nám podarí zveľaďovať našu mestskú
Ing. Pavol Neupeuer
časť. Prajem Vám pekný a úspešný mesiac máj – mesiac lásky.
poslanec VMČ č. 3
Zasadnutie výboru Mestskej časti 3 v mesiaci jún
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing.
František Oľha.
3.6.2019 (pondelok) o 17.00 hod. v priestoroch MYMamy, o.z., na Jánošíkovej ul. č. 70
– vzdelávacia miestnosť.

Už ste sa zaregistrovali?

SMS-info – služba, ktorú mesto Prešov spustilo pred dvoma rokmi,
je výborným a ľahko dostupným zdrojom informácií z diania v meste.
Všetko dôležité sa dozviete rýchlo, jednoducho a navyše bezplatne. Bezplatná je aj registrácia, po ktorej všetky potrebné informácie z Prešova máte priamo vo svojom mobile či počítači. Vybrať si
môžete informovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-mailov
či SMS správ.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí čitatelia,
výtlky, rozbité chodníky a cesty či chýbajúce vodorovné dopravné značenie sú
problémy po každej zime. Sneh, voda a posypový materiál urobia svoje. Preto
sme požiadavky na bežnú údržbu predložili kompetentnému odboru mesta
Prešov po zasadnutí výboru mestskej časti v januári 2019.
Následne sa uskutočnilo viacero stretnutí aj za účasti zástupcov spoločností MP Kanal service, s.r.o. a SaZÚPC, s.r.o. a za prítomnosti odborných referentov Oddelenia
komunálnych služieb – úsek údržby ciest.
V najbližších dňoch, možno už aj keď budete čítať tento magazín, sa tak v našej
mestskej časti okrem bežných výtlkov opraví priestor pred zdravotníckym zariadením
v areáli Reimanovej ulice (bývalá Vojenská
Reimanova ulica – areál pred zdrav. zariadením
nemocnica). V rámci bežnej údržby sa opraví chodník Pod Táborom, od ulice Východnej k železničnému podjazdu. V prípade
ďalších finančných možností dostane nový
šat chodník na ulici Tarasa Ševčenka, a to
od ulice Kúpeľnej po ulicu Požiarnickú. Prioritou mesta je aj asanácia dlažby v centre
mesta, ktorej realizácia bude prebiehať v jarných a letných mesiacoch. Mestská časť 4
– Staré mesto si vyžaduje, aj vzhľadom na
Ulica Tarasa Ševčenka
svoj „vek“, určite zvýšenú potrebu údržby
miestnych ciest a komunikácií. Potešilo by
nás, ak by sa opravili ďalšie ulice a chodníky, ako je Janka Borodáča,
Hviezdoslavova, Štefánikova (po dokončení stavby OC Forum), chodník
okolo Torysy, oprava Čierneho mosta spolu s ulicou Škultétyho, ale aj aby
sa pokračovalo v realizácii opravy ulice Sládkovičovej a množstva ďalších.
Verím tomu, milí čitatelia, že napriek aktuálnej téme sa budete tešiť
z pribúdajúcich slnečných dní a z uskutočnených prác, ktoré by mohli
skrášliť naše mesto.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti nám môžete
zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.
Ing. Renáta Fedorčíková
predsedníčka VMČ 4

Zasadnutie výboru Mestskej časti 4 v mesiaci jún
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr.
Janette Langová.
3.6.2019 (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 Prešovčania,

prvýkrát v tomto roku sa Vám prihováram prostredníctvom Prešovského magazínu.
Dovolím si priblížiť stav reálnych možností riešenia požiadaviek a potrieb občanov
vo volebnom obvode č. 5 mestskej časti Solivar, Soľná Baňa, Šváby pre tento rok.
Požiadavky občanov a mestskej časti mám zmapované aj v mojom volebnom programe
pre r. 2019 – 2022.
Realizácia potrieb občanov sa vždy odvíja od schváleného rozpočtu. Uvádzam to preto, lebo požiadavky občanov jednotlivých mestských častí a ich realizácia, musia mať zastrešenie vo finančnom
krytí rozpočtu mesta.
Ako poslanec si nespomínam, aby v niektorom roku spätne v rozpočte mesta Prešov neboli
vyčlenené a schválené finančné prostriedky na investície rezervou pre jednotlivé výbory mestských
častí, tak, ako sa to stalo v tomto roku.
Športoviská pre mesto Prešov sú potrebné v požadovaných parametroch. Argumentácia nevyčlenenia finančnej rezervy pre mestské časti z dôvodu realizácie hlavne dvoch športových investícii
v meste, nie je až tak presvedčivá. Vyčlenené finančné prostriedky na tieto športové investície nie sú
aj tak konečné. Uvádzam to preto, lebo v niektorých kapitolách rozpočtu mesta k finančným škrtom
nedošlo, naopak, v niektorých sa aj výrazne pridalo. Je otázne, prečo práve na požiadavky občanov a poslancov v mestských častiach sa neprihliadalo. Nie je to vyvážené, negatívne dopady pre
mestské časti sú už realitou na pravidelných mesačných stretnutiach poslancov v jednotlivých VMČ
s občanmi.
Na neštandardnú formu prípravy a schvaľovanie rozpočtu mesta Prešov pre tento rok som poukázal pri prerokovaní rozpočtu mesta. Jednotlivé kapitoly rozpočtu mesta neboli prerokované v komisiách, napr. Komisii MsZ mesta Prešov pre ÚP, výstavbu, dopravu a ŽP, t.j. komisiách zriadených pri
MsZ mesta Prešov, taktiež neboli konzultované a do rozpočtu zapracované požiadavky jednotlivých
výborov mestských častí. Preto som navrhol pri schvaľovaní rozpočtu doplniť finančné prostriedky
v rezerve pre mestské časti, ale návrh nebol väčšinovo poslancami podporený. Možno aj z dôvodu,
že časť novozvolených poslancov nemala ešte dostatočné informácie o skladbe a súvislostiach medzi jednotlivými kapitolami návrhu rozpočtu pre tento rok.
Pripomínam a kladiem dôraz na platný Štatút mesta Prešov, v ktorom je jasne zadefinované, že
poslanci vo výboroch mestských častí reprezentujú občanov danej mestskej časti a podieľajú sa na
samospráve mesta. Uplatňujú potreby, záujmy a podnety obyvateľov mestskej časti v orgánoch mesta. Poslanci vo výboroch mestských častí rozdeľujú podľa vlastných priorít mestským
zastupiteľstvom schválené finančné prostriedky pre jednotlivé výbory mestských časti
vo výdavkovej časti rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Mestský úrad má zohľadňovať pripomienky výborov MČ, vybavovať podnety a požiadavky. Tento stav, t.j.
neschválenie finančnej rezervy, prácu nám poslancom v mestských častiach v tomto
roku veľmi sťažuje. Taktiež skutočnosť, že úradníci jednotlivých odborov MsÚ mesta
Prešov sa už nezúčastňujú na pravidelných mesačných zasadnutiach vo výboroch
mestských častí, kde občania predkladajú svoje požiadavky a podnety.
Návrh na schválenie finančných prostriedkov rezervou pre mestské časti prednesiem v MsZ opakovane. Predpokladám, že s podporou kolegov poslancov
Ing. Ľudovít Malaga
v MsZ mesta Prešov sa to podarí, veď je to pre občanov a všetkých sedem
Poslanec VMČ č. 5
mestských časti prioritné.
Zasadnutie výboru Mestskej časti 5 v mesiaci jún
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Vladimír Feľbaba, Ing.
Ľudovít Malaga.
3.6.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Švábskej ul. č. 27 v Prešove – Solivare.
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Ako dlho ešte budeme musieť čakať?

Milí Sekčovčania, priatelia a spoluobyvatelia. Je mi to aj ľúto, ale hlavne trápne, že
tento vzácny mediálny priestor musím využiť tak, ako využijem. Mrzí ma to o to viac, že
tento článok píšem v deň svojich menín, ale niekedy sa už treba konečne pozrieť pravde
do očí. A tá pravda je takáto! Mandát poslanca MsZ mám už 9 rokov a neviem kde ja, moji
kolegovia, či už bývalé alebo súčasné vedenie mesta Prešov robíme chybu, ale čakať na
rekonštrukciu nákupného centra OPÁL už vyše 9 rokov nie je smutné, ale choré...
Ešte koľko vody v Toryse a Sekčove pretečie, koľko prázdnych politických sľubov
a medových motúzov sa napočúvame? Koľkokrát náš ešte úrad odbije klasickou odpoveďou, že stále nemajú urobenú súťaž na dodávateľa toho alebo toho? Najsmutnejšie je
to, že Opál už mohol byť dávno zrekonštruovaný, ale bohužiaľ pred piatimi rokmi politická vôľa vtedajšej koalície bola proti a to jej členom bol dokonca vtedy aj poslanec tejto
mestskej časti... Som optimista a preto stále verím v ľudské dobro a v to, že nič zlé netrvá
večne, a tak nebude ani rekonštrukcia tohto priestoru NC Opál trvať večne a že konečne
si budeme môcť užiť moderný, kultivovaný a kultúrny priestor. Že sa konečne zjednoduší
život a komfort nájomníkov týchto mestských priestorov, že už keď sme vyhnali svojím
ničnerobením z Opálu Slovenskú poštu, nevyženieme aj ďalších podnikateľov a nájomníkov, atď...
Máte moje slovo, že robím pre obnovu Opálu maximum, no sám toho
človek a obzvlášť v politike veľa nemôže - bohužiaľ. No vyjadrujem nádej,
že v staronovom zložení našej mestskej časti sa už politická vôľa nájde a
Sekčovčania sa nestanú otrokmi politikárčenia! Nakoniec, veď slovo robí
poslanca! A keďže píšem článok taktiež v čase pred Veľkou nocou, tak
želám všetkým čitateľom pokojné, šťastné a požehnané sviatky.
S pozdravom,

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA
poslanec mestskej časti č. 6
#slovorobiposlanca

Zasadnutie výboru Mestskej časti 6 v mesiaci jún
Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová.
6.6.2019 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1.
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)

Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
jar je tu vo svojej druhej polovici, sviatky Veľkej noci sú za nami a my sa
nachádzame v jednom z najkrajších mesiacov roka, v mesiaci lásky, v mesiaci
máj...
Máme za sebou niekoľko zasadnutí VMČ 7 Sekčov II – Šalgovík, kde sme s vami diskutovali napr.
o prepojení ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom, o neporiadku pred smetnými košmi, o výtlkoch, o strihaní
či zrezaní drevín, ale aj o chýbajúcich prevádzkových poriadkoch na detských ihriskách, o bezpečnosti našich ulíc atď. Všetky zápisnice z VMČ sú
zverejňované na internetovej stránke mesta www.
presov.sk, kde si ich môžete podrobne prečítať. V
našej mestskej časti sa veľa urobilo, no dovolím si
povedať, že kus cesty je ešte pred nami. Teraz si
asi viacerí poviete, že niektoré práce meškali, boli
zle naprojektované alebo dokonca zle zrealizované... Áno, máte pravdu, v mnohých prípadoch to mohlo byť oveľa lepšie, ale keďže chceme pre Vás, milí občania, urobiť čo
najviac, musíme pracovať s tým, čo máme a hlavne, na čo máme.
V blízkej dobe bude zrealizované nové detské ihrisko vo vnútrobloku Exnárovej ulice, kde pribudnú
hracie prvky pre väčšie detičky, ale aj pre tie najmenšie. Do konca mesiaca júl 2019 by mala byť dokončená križovatka na uliciach Jurkovičova – Pod Táborom,
ktorá, dúfajme, zlepší dopravnú situáciu dotknutých
ulíc. Do prevádzky bude uvedená samozrejme až po
jej skolaudovaní. Myslíme aj na obyvateľov Šalgovíka
a do plánu sme zahrnuli opravu komunikácie na ulici Hruny. Ideálny stav by bol, keby
sa urobilo čo najviac kvalitných prác v našej mestskej časti, to by si želali asi všetci, no
naraz sa všetko nedá. Ostáva veriť, že naši obyvatelia sa raz zobudia do
rána, kde okrem iného budeme mať opravené všetky chodníky, budeme
mať čisté okolie, že už našou mestskou časťou nepôjde hlavný tranzit,
kde bude viac oddychových zón pre rodiny a ich deti, nielen obchodné
centrá a herne.
Poslanci VMČ 7 sú otvorení Vašim pripomienkam, návrhom a podnetom, ako zlepšiť žitie a bývanie na našom sídlisku. Radi ich s Vami
prediskutujeme dňa 02.05.2019 od 16:30 v jedálni ZŠ Šrobárova
PhDr. Marcela Antolová
na našom pravidelnom zasadnutí. S úctou
poslankyňa VMČ 7
Zasadnutie výboru Mestskej časti 7 v mesiaci jún
Lukáš Anderko (predseda), Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela
Antolová, JUDr. Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč.
6.6.2019 (štvrtok) o 16.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej u. č. 20

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

03.05. | 16:00 | HB
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
09.05. | 10:00 | HB
ZBABRANÁ HRA verejná generálka
organizované
09.05. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA predpremiéra
9€
10.05. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA slovenská premiéra
12 €
autori: Henry Lewis – Jonathan Sayer – Henry Shields | réžia: Michal Náhlík
11.05. | 17:00 | VS
MALÝ VEĽKÝ MUŽ - hosť
24 €
autor: Stanislav Štepka | réžia: Ondrej Spišák
11.05. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA II. premiéra
12 €
14.05. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN
pre školy
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
14.05. | 18:30 | MS
ŽENBA 135x
8€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
15.05. | 10:00 | HB
EUGEN ONEGIN
pre školy
15.05. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN
5|6|8 €
16.05. | 18:30 | MS
TEROR
8€
autor: Ferdinand von Schirach | réžia: Adriana Totiková
16.05. | 18:30 | HB
A JE TU ZAS - hosť
10 €
autor: Timur Vermes | réžia: Filip Nuckolls
17.05. | 10:00 | HB
A JE TU ZAS - hosť
pre školy
17.05. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
5|6|8 €
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
17.05. | 18:30 | VS
NESMRTEĽNÝ TANEČNÍK I. premiéra
10|15 €
18.05. | 18:30 | VS
NESMRTEĽNÝ TANEČNÍK II. premiéra
10|15 €
20.05. | 18:30 | HB
SATURNIN
5|6|8 €
autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
21.05. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
21.05. | 18:30 | MS
KATI
8€
autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík
22.05. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
23.05. | 10:00 | HB
SATURNIN
pre školy
23.05. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
8€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
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24.05. | 10:00 | HB
SATURNIN 30x
pre školy
24.05. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
27.05. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
27.05. | 18:30 | HB
REVÍZOR
5|6|8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík
28.05. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík
29.05. | 10:00 | HB
REVÍZOR
pre školy
30.05. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
31.05. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA 20x
pre školy
31.05. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA
6|7|9 €

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

2.5. o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY (biblia alkoholika) 6/3 €
Venedikt Jerofejev, Réžia: Svetozár Sprušanský
7.5. o 19:00 na VS
NA REVÍZIU
6/3 €
M. L. Kropivnickij, Réžia: Andriy Romaniy
9.5. o 19:00 na VS
FARAÓNI
6/3 €
Oleksij Fedorovyč Kolomijec, Réžia : Zuzana Galková
16.5. o 19:00 na MS
PIESKOVISKO
6/3 €
Michał Walczak, Réžia: Braňo Mazúch – predpremiéra
17.5. o 19:00 na MS
PIESKOVISKO
7€
Michał Walczak, Réžia: Braňo Mazúch – 1. premiéra
22.5. o 19:00 na MS
PIESKOVISKO
6/3 €
Michał Walczak, Réžia: Braňo Mazúch – 2. premiéra
29.5. o 19:00 na VS
ŤAPÁKOVCI
6/3 €
B.S.Timrava – O. Šulaj, Réžia: Matúš Oľha

Park kultúry a oddychu
– Čierny Orol, Hlavná 50

3.5. o 19.00 Kino Scala
silné reči	
13,- €
6.5. o 18.00 Mestská galéria Caraffova väznica
PHJ 2019 – Klasická gitara – talenty II. 4,- € / 2,- €
8.5. o 18.00 kino Scala
hana zagorová – gALAKONCERT
25,- €
15.5. o 19.00 PKO Čierny orol
PHJ 2019 – INTERMEZZO (Con tu amor) 8,- € / 5,- €
17.5. od 8.00 pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“

Kultúra
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17.5. o 19.30 PKO Čierny orol
DISKOPLES
16,99 € / 9,99 €
21.5. o 19.00 kino Scala
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
18,- €
22.5. o 19.00 PKO Čierny orol
PHJ 2019 – T.O.P. BIG BAND
8,- €
27.5. o 19.00 PKO Čierny orol
LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../
16,- €
30.5. o 19.00 PKO Čierny orol
PHJ 2019 – farebné objatia huslí a harfy9,- € / 5,- €
6.6.-8.6. od 10.00 Pešia zóna
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
24.6. o 19.00 kino Scala
KLAMSTVO
22,- € 5,- €

CARAFFOVA VÄZNICA

6.5. o 18.00
PHJ 2019 * Klasická gitara – talenty II. 4,- € / 2,- €
25.4.2019 – 18.5.2019 o 15.00
Fotografia v inom Svetle	1,- € a 0,50 €
4.5.2019 o 15.00
JA – je niekto iný
1,- € a 0,50 €

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

4.4.2019 – 26.5. 2019 – Suiseki / Kamene učencov
11.4.2019 – 9.6.2019 – Hasičské hobby
7.3.2019 – 26.5. 2019 – Ženy východu v literatúre
7.2.2019 – 16.6.2019
„Šapo – Šálka a podšálka v premenách času.“
3.5.2019 od 8.00 h do 16.00 h.
Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov
18.5.2019 od 15.00 h – 22.00 h. – Noc múzeí
22.5.2019 o 17.00 h. – 40. Čaj o piatej u Rákociho. Salašníctvo na východnom Slovensku.

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
7. 5. - 30. 6. 2019
Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ
„Warhol Tour 2019“
KURÁTOR: Dr. Michal Bycko, PhD.,
kurátor MMUAW v Medzilaborciach
VERNISÁŽ: 7. 5. 2019 / utorok / 16:00
9. 5. - 30. 6. 2019
Helmut Bistika: Sladké pokušenie / Süsse Versuchung
KURÁTOR: Mgr. Jozef Ridilla
VERNISÁŽ: 9. 5. 2019 / štvrtok / 16:00
15. 5. - 30. 6. 2019
Nepoznané svety
KURÁTOR: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.
VERNISÁŽ: 15.5. 2019 / streda / 16:00
18. 5. 2019 / 16:00 -22.00 /sobota/
„Noc v galérii“
30. 5. 2019 / 16:00 /štvrtok/
„Lekár Július Holénia v osobných spomienkach“
Prednášajúca: PhDr. Darina Petranská

Kultúrne centrum Wave~cnk

Hlavná 121, Prešov, +421 905 896 467
štvrtok 2.5.2019 / 19:00 / beseda
Večer s Artforom: Miroslav Pikus
piatok 3.5 / 21.00 / koncert
La3no Cubano
pondelok 6.5 / 19.30 / festival študentských filmov
Ozveny Áčka
streda 8.5 / 18.00 / vernisáž
Kýchanie Mozgu: Igor Lukajchenko (UA)
štvrtok 16.5 / 20.00, 20.30, 21.30 / Video-inštalácia divadelnej hry
(30 minút pre 3 divákov) EXTRAVAGANCIA
štvrtok 16.5 / 19.00 / prednáška, diskusia
VIDIEŤ A MYSLIEŤ
streda 22.5.2019 / 19:00 / beseda
Večer s Artforom: Tomáš Forró (Denník N)
štvrtok 30.5 / divadlo
Bistro Afrika
piatok 31.5 / 21.00 / koncert
STO MÚCH - Láska na krídlach múch

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
2.5. o 18:00
PO ZÁPADE SLNKA
2,50 €
4.5. o 11:00
ROZPRÁVANIE O FOTÓNKOVI FILIPKOVI 1,50 €
9.5. o 18:00
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
Wolfgang Amadeus Mozart
11.5. o 11:00
MARTIN A HVIEZDA
1,50 €
16.5. o 18:00
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
JOHN WILLIAMS
18.5. o 11.00
NEVESTA HVIEZD
1,50 €
23.5. o 18:00
MYTOLÓGIA A HVIEZDNA OBLOHA
2,50 €
25.5. o 11.00
PRINC PETER
1,50 €
30.5. o 18:00
Hudba pod hviezdnou oblohou –
2,50 €
JEAN MICHEL JARRE
Zmena programu vyhradená!

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v marci 2019
Burdeláková Mia
Cárik Richard
Čuhová Hannah
Čuchranová Nina
Džulová Hana
Fedorko Gregor
Gulden Lukáš
Holešová Dorota
Holingová Petronela
Horváthová Ema

Hubcejová Dorota
Kašprišin Alex
Klusová Liana
Kmec Matúš
Kovaľ Filip
Kubánková Lenka
Lenart Alex
Lenz Peter
Lipták Jakub
Lipták Peter

Liptáková Liliana
Majorošová Johana
Onofrej Sebastián
Oriňak Tommy
Paľuchová Nina Mária
Pazderová Sára
Poláková Emma
Rajduga Adam
Sabolová Michaela
Sameľová Nela

Simanová Barbora
Sirková Liliana
Sochovičová Dominika
Šimčík Filip
Špyrková Soňa
Tkáčová Liliana
Tramitová Kristína
Wünsch Martin
Žigová Renáta

Navždy nás opustili v marci 2019
Kormošová Emília 52
Lukáčová Mária 65
Grohoľ Milan 71
Stajanča Milan 77
Ferková Margita 86
Godla Arpád 83
Hrušková Mária 87
Mihoková Mária 79
Vaško Jozef 61
MUDr. Linkesch Walter 88
Olexa Peter 66
Siváková Mária 87
Bujnovská Anna 82
Kolarčíková Darina 70
Pecuch František 66

Lazoriková Mária 85
Fabianová Bohuslava 70
Kendová Monika 54
Havrilová Verona 100
Ambroz Miroslav 57
Gruška František 71
Kundračik Vladimír 66
Medoň Andrej 66
Sedlár Ján 92
Vavrák Ján 94
Volek Jozef 63
Fuchsová Karolína 83
Pavlik Ján 83
Hricovová Mária 63
Kundrík Jozef 79

Milan Jozef 81
Dajčová Oľga 55
Ing. Demeter CSc. Július 80
Badanič Peter 66
Havelková Gizela 85
Gajdoš Peter 70
Halajková Anna 89
Hudecová Antonia 87
Kovalčik Michal 60
Očenáš Marián 48
Baranovský Ján 80
Fedáková Gertrúda 88
Rojková Katarína 90
Stupinský Štefan 81
Spišák Milan 75

Kačur Ján 87
Lakatoš Pavel 77
Bérešová Irena 81
MUDr. Dzurendová Gabriela 94
Javorková Marta 92
Cichá Mária 71
Dzurja Tomáš 71
Kundráková Mária 64
Tobiáš František 80
Ing. Bakoš Ján 79
Frohmannová Ľudmila 71
Gajdoš František 69

Uzavreli manželstvo v marci 2019
Ing. Michal Kuba a Mgr. Marcela Hlavková
Róbert Lukáč a Bc. Veronika Tomková
Alex Belý a Eva Kalejová
Štefan Kertés a Barbora Valečková

JUDr. Mgr. Ľubomír Čiernik a Bc. Júlia Langošová
PaedDr. Daniel Lacko a Mgr. Simona Mátéová
Ľubomír Dragun a Mgr. Danka Galdunová
Richard Žaloudek a Martina Vasilčínová

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

Aj tento rok spoločne pomôžeme.
Dobrovoľnícky festival

Milujem svoje mesto
– Milujem svoj kraj
20. – 24. mája 2019
Viac info na
www.krestaniavpresove.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 čase 1. sv. prijímania v rím. kat. kostoloch
niektoré sv. omše v nedeľu nebudú
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty),
18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sv. omše pre vysokoškolákov: pondelok 18:00
30. 5.: Nanebovstúpenie Pána: 5:45, 6:15, 7:00,
8:00, 12:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň o 17:45

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:30 ruženec a májová pobožnosť
1. piatok v mesiaci: 17:00
30.5.: 17:00

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; v stredu je sv. omša
o 17:00
Sv. omša pre mládež je v piatok o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
30. 5.: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň o 17:40, v stredu
16:40

Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30, v stredu 17:30,
1. piatok mesiaca 6:30
30. 5.: 6:30

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V utorok a piatok: 18:00
30. 5.: 18:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále);
májová pobožnosť 14:30
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosť: 14:30 Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
V utorok: 7:50, 18:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30
30. 5.: Nanebovstúpenie Pána: 6:30, 7:50, 18:00;
Sobota: 6:30, 16:30
v Opále 16:00
Májová pobožnosť: všedný deň o 16:30
16.5.: sv. omša za život o 16:30; príhovor: Zdravotníci. Májová pobožnosť: 17:45
30. 5.: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich:
Nedeľa: 6:30, 11:00
každý utorok od 16:15
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
Adorácia v Lurdskej kaplnke v pracovných dňoch:
30. 5.: Nanebovstúpenie Pána: 6:30, 17:00
9:00 – 15:30

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok),
9:00, 18:00 (utorok, štvrtok)
V stredu o 18:00 je sv. omša pre deti
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
30. 5.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň pri sv. omši o 18:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nedeľa: 16:30

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30, v gr. kat. o 10:00
Všedné dni: streda 17:30 a piatok 18:30
30. 5.: 17:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Sobota: 7:00
Ďalej podľa oznamov
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok,
piatok)
30. 5.: 18:00
pokračovanie na s. 22

+ VÝDAJ NA POUKAZ
+ VOĽNÝ PREDAJ
+ ODBORNÉ PORADENSTVO
Kompletný sortiment zdravotných
kompresných pančúch
aj ich výroba na mieru.
Dopredaj detských topánok.
Jarná detoxikačná kúra
Rabenhorst.
ARIES MEDISHOP, Hlavná 135, Prešov
M: 0911 299 521 E: presov@aries.eu
Po - Pia 08:00-12:30 13:00-16:30

Náboženský život
Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00
(csl.), 11:45 (sl.),
18:00 (csl.); utiereň 7:00, večiereň 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.),
pon. – pia. aj o 12.00
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
30. 5.: Nanebovstúpenie Pána: 5:45, 7:00, 8:30,
16:30, 18:00
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň
7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
utorok 18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00 (sl.);
štvrtok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia
s požehnaním; piatok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
30. 5.: 8:00, 18:00; Soľná Baňa 16:00
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra
Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); večiereň 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
30. 5.: 6:30, 18:00

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

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

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

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, 17:00;
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 ESŠ, aj pre verejnosť
Štvrtok: sl. Božie o 18:00
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
Klientske centrum Msú:
051 31 00 505
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
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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)
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Mesto Prešov informuje
KÚPEĽNÁ ULICA A JEJ OBYVATELIA

V máji sa vyberieme do západnej časti mesta,
na ulicu, ktorá už dnes v podstate neexistuje. Ostal
po nej len názov, hoci len málokto tuší, prečo sa
volá Kúpeľná. Kedysi cez ňu tiekol Mlynský jarok,
stál tam mestský mlyn a boli tam i židovské kúpele.
O tom, ako táto ulica vyzerala i ako sa búrala, aký
bol život jej obyvateľov - remeselníkov, obchodníkov i obyčajných ľudí sa dozviete priamo od autora knihy Spomienky starých Prešovčanov Martina
DUDÁŠA a sprievodkyne Andrey Sivaničovej, ak
prídete 12. mája 2019 o 14:00 pred MIC v Prešove na Hlavnej 67.
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
Mesto Prešov na rok 2019 vypisuje výzvu
na predkladanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov v týchto
kategóriách:
1. h
 nuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti
2. kombinované diela prírody a človeka
3. nehmotné pamätihodnosti
Návrhy na zápis do evidencie pamätihodností môžu podávať všetky fyzické a právnické
osoby v štruktúre:
1. S
 tručný popis objektu, predmetu,
udalosti.
2. Lokalizáciu – len v rámci katastrálneho
územia mesta Prešov
3. Meno, adresu a tel. číslo navrhovateľa.
Vaše návrhy zasielajte do 31. mája 2019
na adresu:
Mestský úrad v Prešove, Odbor školstva,
kultúry a cestovného ruchu,
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu,
Jarková 26, 080 01 Prešov
(obálku označte slovom „pamätihodnosti“)
alebo na e-mailovú adresu:
katarina.olejarova@presov.sk

Prešovčania sa blížia
k 10 000 kg
Poradenské centrum Svet zdravia v Prešove pôsobí už viac ako 5 rokov. Z toho
dôvodu sme oslovili výživovú špecialistku Mgr. Martinu Kalokovú.
poradňu. Rovnako by nás
mali navštíviť ľudia, ktorí
chcú schudnúť, prípadne
pribrať, alebo si nevedia
poradiť so zlým trávením
alebo inými zdravotnými
problémami súvisiacimi so
stravovaním.

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

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

vypracovať individuálny
jedálny plán.Čo je to stravovanie na základe metabolizmu? Za základ možno
považovať teóriu, že každý
človek má iné biochemické zloženie, myslí sa tým
iný podiel jednotlivých
hmôt a patrí k inému metabolickému typu. Táto
moderná teória vznikla až
v 20. storočí, ale vychádza
aj zo starodávneho medicínskeho učenia, indickej,
čínskej, egyptskej i gréckej
medicíny. S rôznym typom
metabolizmu súvisí aj rôzny vzťah k jednotlivým
druhom potravín. Existuje
niekoľko základných typov
ľudského
metabolizmu
a každému typu vyhovuje
iná skladba stravy. Dlhodobý deficit vhodnej stravy
vedie k chorobám chronického charakteru, ale tiež
k nadváhe, obezite a problémom s trávením.
Akí klienti vás navštevujú
najčastejšie?
Navštevujú nás rôzne vekové skupiny, od dôchodcov, cez strednú generáciu
až k deťom. Niektorí klienti
chcú chudnúť, iní zase priberať. Nájdu sa i takí, ktorí
chcú preventívne zistiť,
ako funguje ich metabolizmus, majú záujem zistiť,
čo by zo stravy mali vylúčiť
a čo, naopak, zaradiť do
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Večerný beh Prešovom v stredu 8. mája.
V akcii budú bežci, korčuliari aj silní muži
Prešovská Hlavná ulica sa v stredu 8. mája opäť stane príťažlivou športovou
scénou. Najvýznamnejšie atletické podujatie v metropole Šariša – Večerný beh
Prešovom – napíše už 59. kapitolu.
Je to najstaršie bežecké podujatie svojho druhu na Slovensku – uskutočňuje sa od roku 1961.
Záštitu nad ním prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Organizátormi športového
poldňa sú Mesto Prešov, atletický klub TJ Slávia PU, Oblastný bežecký spolok Prešov a súkromná
stredná športová škola ELBA.
Večerný beh Prešovom, ktorý je súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2019 regiónov Prešov a Sabinov, má v historickom jadre Prešova parádnu atmosféru a ponúka športové vyžitie všetkým vekovým kategóriám od predškolákov po vitálnych seniorov. Už úvodný beh rodičov s deťmi je zaujímavý
a prináša jedinečné športové momenty. Živú riavu v centre mesta vyšperkujú nielen bežecké zápolenia, ale i súťaže korčuliarov a silných mužov v rámci Slovenského pohára Slovenskej asociácie silných mužov. Na žurnalistov čaká Novinárska míľa. Kancelária pretekov bude v priestoroch
Mestského úradu na Hlavnej 73 otvorená o 11.40 h. Program: 12.05 h otvorenie, rodičia s deťmi
predškolského veku, žiacke kategórie, 14. až 16. h Slovenský pohár silných mužov, 16.05 h preteky korčuliarov, dorastenci, dorastenky, Novinárska míľa, Nordic Walking – muži, ženy, 18.30 h
veteráni (4 kategórie) 7 300 m, ženy (3 kategórie) 4 380 m, 19.25 h muži do 39 rokov 8 760 m.
Počas pretekov bude úplná uzávierka Hlavnej ulice.				
(jac)

Medailový zápis PBA Prešov v Izraeli
Výnimočný súťažný výjazd má za sebou dvojica bedmintonistov Tadeáš Diro
a Ester Stašková. Títo reprezentanti bedmintonového klubu PBA Prešov sa
zúčastnili na medzinárodnom bedmintonovom turnaji AMOT Israel Youth
International U13,U15 v meste Rishon Le Zion, ktoré je partnerským mestom
mesta Prešov.
V silnej konkurencii, kde o trofeje bojovali hráči desiatich krajín, sa medzi medailistov turnaja zaradil aj náš
Tedy, ktorý si vybojoval cenné tretie miesto v chlapčenskej dvojhre, keď v semifinále nestačil na neskoršieho
víťaza turnaja z Ruska. Tedy sa na turnaji predstavil aj vo
štvorhre, kde sa jeho púť po boku arménskeho partnera skončila v prvom kole a tiež v mixe s Ester. S tou sa
spoločne po výhre v extrémne vyrovnanom zápase druhého kola prebojovali do štvrťfinále turnaja, kde však už
nestačili na disponovanejšiu cyperskú dvojicu. Ich spoločná púť turnajom bola o to výnimočnejšia, že čerstvý
trinástkár Tedy odohral mix v kategórii pätnásťročných t.j. bojoval so súpermi aj o tri roky staršími...
Ester sa okrem spomenutého mixu s Tedym predstavila aj v dvojhre, kde sa jej nepodarilo
postúpiť zo základnej skupiny a rovnako tak vo štvorhre, kde sa so svojou izraelskou partnerkou
prebojovali do štvrťfinále, v ktorom nestačili na ruský pár.
Išlo o 10. ročník medzinárodného prestížneho turnaja, na ktorom sa okrem domácich
a Slovákov predstavili aj nádejní športovci z Maďarska, Dánska, Poľska, Ruska, Cypru, Arménska, Srbska a Ukrajiny. Pozvánku Prešov dostal od partnerského mesta Rishon Le Zion. Mesto
Prešov mladým bedmintonistom pomohlo úhradou časti výdavkov spojených s účasťou na
turnaji. 									
(mig)
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V Prešove dal Night Run možnosť
zažiariť stovkám bežcov

V piatok 5. apríla sa Hlavná ulica v Prešove naplnila stovkami bežcov, ale aj
fanúšikov. Po úspešnom prvom ročníku Prešov Half Marathonu, tak má mesto za
sebou aj svoju premiéru behu Prešov Night Run, v ktorom sa na štart postavilo
sedemsto účastníkov.

Organizátorom Prešov Half Marathonu pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing.
Andrey Turčanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského PhD., a dekana Fakulty športu PU doc. PaedDr. Pavla Ružbarského PhD. sa
tak podarilo pridať do bohatého kalendára bežeckých podujatí ďalšie úspešné preteky.
Zážitkový beh splnil všetky očakávania. Hromadný štart organizátori naplánovali na
19:15, teda pár minút po tom, ako zapadlo slnko, aby podčiarkli jedinečnosť tohto okamihu. Okrem emotívnej atmosféry v zóne štart/cieľ na Hlavnej ulici, boli aj ďalšie časti
mesta rozžiarené svetelným inštaláciami. Bežcov na trati zabávali skvelí pouliční umelci,
DJ-i, bubeníci a taktiež tanečnice. V neposlednom rade do atmosféry prispeli účastníci
svojou dobrou náladou a fantastickými výkonmi. „Mal som tú možnosť sa v priebehu
podujatia porozprávať so zopár účastníkmi, niektorí bežali na takom podujatí dokonca prvýkrát. Tá energia, ktorá z nich šla, tie pocity šťastia, ktoré po dobehnutí
mali, ma dokonale utvrdili v tom, že táto práca má zmysel,“ hovorí business manager podujatia Peter Schmiedl.
Bežci si mohli vybrať z 5 alebo 10 km vzdialenosti, počas ktorej na nich dohliadali desiatky pracovníkov kompletnej zdravotnej starostlivosti. Nechýbal ani červený koberec,
po ktorom si do cieľa dobehli po svoju medailu všetci účastníci. Night Run sa tak zaobišiel bez jediného zranenia či diskvalifikácie. „Už teraz sa teším na ďalšie podujatie
Prešov Half Marathon 2019. Bude to veľké, epické a určite sa máte na čo tešiť,“
dodáva na záver Peter Schmiedl.
(evp)

Radnica dokorán
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Mesto Prešov informuje
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Prijímacie dni predstaviteľov Mesta Prešov – apríl 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

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:
31. 05. 2019				
10. 05. 2019
28. 06. 2019				
14. 06. 2019
27. 09. 2019				
13. 09. 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.
Podujatia Klubu slovenských turistov regiónu Prešov
na mesiac máj 2019
18. máj 2019 KST KPT Prešov
Okolo Kamennej baby
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418

19. máj 2019 KST ZVL Prešov
28. ročník Šarišská vrchovina
na horskom bicykli (90 km)
František Bednár, 0907 105 086

19. máj 2019 KST Chotarna Hermanovce
9. ročník Stretnutie na Chotárnej (pod Mindžovou)
Florián Valenčín, 0919 399 669
Viac informácií na www.kstpo.sk Zmena programu možná. Informácie: vedúci podujatia

Prihlášky prijímame do 30. septembra

