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Milí Prešovčania,
pred nejakým časom sa na internete
objavil článok o talentovanej ilustrátorke,
ktorá vytvorila originálnu maľovanku najvýznamnejších pamiatok nášho mesta.
Výtvarníčka z Michaloviec, ktorá venovala
5 rokov štúdiu u nás v Prešove, v rozhovore uviedla, že Prešov je pre ňu srdcovkou.
Stále platí, že slová návštevníka, ktorý
sa v našom meste cíti dobre, potešia najviac. Je pravdou,
že my, ktorí v Prešove žijeme a bývame, si viac všímame
nedostatky či potrebné vylepšenia. Aj to je však dôkazom,
že máme naše mesto radi a že nám záleží na jeho rozvoji.
O to viac nás poteší, keď sa človek z iného mesta u nás
cíti príjemne, ba dokonca, mu Prešov prirastie k srdcu.
Ale aj my, Prešovčania, si v našom meste nájdeme zopár vlastných srdcoviek. Či už je to krásne historické centrum, výhľad z Kalvárie alebo niektoré z obľúbených akcií
v meste. Letná sezóna sa aj v Prešove rozbieha a postupne nám pribúdajú nielen letné terasy, ale aj čoraz viac
podujatí, ktoré sa organizujú vonku.
Leto sme v Prešove odštartovali tradičnými Dňami
mesta, ktoré do nášho mesta prilákali veľa návštevníkov
a opäť ponúkli zaujímavý program počas celého týždňa.
Tohtoročný jún je výnimočný aj novinkou – festivalom
Hudba v meste, ktorý 1. júna oživil a zaplnil Záhradu
umenia. Onedlho sa môžeme tešiť aj na Festival komunitnej hudby (10. – 11. júna), či jeden z najobľúbenejších letných festivalov Dobrý festival (14. – 16. júna)
na Delni, ktorý navštevujú tisíce fanúšikov všetkých vekových kategórií. Okrem toho sa v júni rozbehlo aj obľúbené Letné Kino Pocity v záhradnom kine na Masarykovej
ulici. Príďte si počas celého leta vychutnať kvalitné filmy
priamo pod hviezdnou oblohou, bude to zážitok!
Určite si spomedzi júnových kultúrnych podujatí v Prešove vyberiete to svoje a ktovie, možno medzi nimi objavíte aj svoju novú srdcovku. Prajem Vám krásny prvý letný
mesiac plný pohody a jedinečných umeleckých zážitkov.
JUDr. Vladimír Feľbaba
viceprimátor mesta Prešov

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN
kultúrno-spoločenský mesačník
Vydavateľ: Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
IČO 00 327 646
Pre mesto Prešov: Michal
Vaško – VYDAVATEĽSTVO
Košická 44, 080 01 Prešov
Náklad: 33 000
Evidenčné číslo: EV 4279/11
ISSN: 1339-2018
Šéfredaktorka:
Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.
Redakčná rada:
Mgr. Jaroslava Kutajová
(predsedníčka RR),
Ing. Martin Lukáč (podpredseda RR), RNDr. Zuzana
Bednárová, PhD.,
PaedDr. Slávka Čorejová,
Ing. Renáta Fedorčíková,
Ing. Ľudovít Malaga, Mgr.
Eva Peknušiaková, PhD.,
Mgr. Mária Putnocká.
Editori: Milan Grejták,
Mgr. Lenka Šitárová
Grafické spracovanie:
Michal Vaško –
VYDAVATEĽSTVO
Foto titulka: Milan Grejták
Foto posledná strana:
Archív Krajského múzea
v Prešove, 1914 Stará
pošta a kňazský seminár
Tlač: Michal Vaško –
VYDAVATEĽSTVO, Košická
44, 080 01 Prešov
Distribútor: Slovenská
pošta a. s. Distribúcia do
prešovských domácností.
Vaše podnety a námety do
redakcie nám zasielajte na
adresu: magazin@presov.sk,
tel. č.: 051–3100148
Objednávka inzercie:
vmv@vmv.sk
Dátum vydania:
prvý týždeň v mesiaci.
Kopírovanie akejkoľvek časti
časopisu je povolené
len so súhlasom vydavateľa.

3

Z nášho mesta
Krajšie a usporiadanejšie
mesto Prešov

Takýto je zámer „Manuálu tvorby verejných priestranstiev“, ktorý by mal určovať,
ako sa bude meniť verejný priestor v našom meste, aké vysoké budovy by sa mali
stavať, aké dreviny by sa mali vysádzať, ale napríklad aj to, aké lavičky sa hodia
do centra mesta a aké na sídliská. Mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom
zasadnutí schválilo manuál ako jeden zo svojich strategických dokumentov
spolu s Masterplanom dopravy. Cieľom oboch je zvýšiť kvalitu života obyvateľov
nášho mesta.
Jednou zo základných odpovedí, ktoré Manuál tvorby verejných priestranstiev
ponúka je aj to, čo máme rozumieť pod
pojmom verejné priestranstvo. Hlavná architektka mesta Prešov Mária Čutková,
ktorá sa na jeho tvorbe spolupodieľala,
použila slová prof. Štefana Šlachtu: „je
to priestor všade tam, kde sa stretávajú
ľudia, kde môžu vzájomne medzi sebou
komunikovať.“ Preto by mali byť tieto priestranstvá prispôsobené potrebám obyvateľov daného mesta a jeho častí, či už máme na mysli ich pracovný život, ale aj možnosti
trávenia voľného času.
Názor obyvateľov Prešova bol dôležitý aj počas prípravy a tvorby manuálu. Na základe
ich názoru sa architekti snažili zistiť, kde sa Prešovčania v meste cítia najlepšie, a naopak, čo im v meste chýba. Názory sa zbierali na základe tzv. pocitových máp, z ktorých
vyplynulo, že obľúbené je staré mesto, ale aj Sídlisko III, no Prešovčanom chýba viac oddychových zón a parkov v rámci celého mesta. To by mal v budúcnosti riešiť aj Centrálny
mestský park, ktorý by prepojil práve obľúbené staré mesto a najväčšie Sídlisko Sekčov.
Okrem toho však občania vyjadrili aj svoje osobitné postrehy a požiadavky týkajúce
sa či už zriadenia zastávok MHD, osadenia cestných svetelných signalizácií na frekventovaných komunikáciách, ale napr. aj riešenia reklamných plôch, ktorých je v rámci mesta
pomerne veľa.
Manuál je v súčasnosti dostupný aj v elektronickej verzii a má slúžiť nielen odbornej
verejnosti, ale aj tej laickej. Prešovčania si tak môžu „prelistovať“ rozsiahlu, vyše dvesto
stranovú príručku, ktorá je rozdelená do štyroch kapitol: 1. Verejný priestor, 2. Typy
verejných priestorov, 3. Časti verejných priestorov, 4. Prvky verejných priestorov.
Predseda Komisie MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné
prostredie Rastislav Mochnacký, spoluautor jednej z častí manuálu, zdôraznil, že ide
o inovatívny a na Slovensku prvý koncepčný dokument zameraný na tvorbu verejných
priestranstiev. Inšpiráciou preň bol rovnaký dokument mesta Praha.
Zámer autorov je pretaviť odporúčací charakter manuálu do nového územného plánu
mesta, všeobecne záväzných nariadení a príslušných smerníc, ktoré sa dotýkajú investícií a údržby verejného priestoru.						
(evp)
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Vzácne dokumenty
na radnici
Dokumenty z políc Štátneho archívu v Prešove si v priestoroch prešovského
Mestského úradu pozrelo takmer 500 ľudí. Vidieť mohli originál erbovej listiny,
list podpísaný cisárovnou Máriou Teréziou či pôvodný projekt vodárenskej veže.
„Ďakujem, že ste ukázali toto vzácne historické bohatstvo verejnosti práve na pôde
mestského úradu. Sám sa zaujímam o históriu a vidím tu naozaj vzácne dokumenty. Dúfam, že takáto, alebo podobná propagácia našej histórie ukrytej v dokumentoch sa ešte
zopakuje,“ uviedol zástupca primátorky Vladimír Feľbaba pri rozhovore s Ľubicou Kováčovou, riaditeľkou Štátneho archívu v Prešove,
keď si prezrel vystavené dokumenty, ku ktorým
verejnosť nemá bežne prístup.
Výstava zaujala a v zasadačke na Jarkovej
ulici sa počas celého dňa striedali rôzni nadšenci histórie – od žiakov základných škôl po
seniorov. „V našich archívoch máme 20 962
metrov materiálu. Takmer polovicu, presnejšie 8,8 kilometra, tohto fondu tvoria dokumenty viažuce sa k mestu Prešov,“ prezradila im, okrem iných zaujímavostí, Ľubica Kováčová, riaditeľka Štátneho archívu v Prešove.
V radničných priestoroch sa tak ocitli originály, ale aj verné napodobeniny vzácnych listín,
ktorými Prešov získal mestské výsady, právo obchodu, právo skladu či svoje tri erby. Nahliadnuť mohli aj do prvej matriky, cechových artikul alebo do najstaršieho zoznamu daňových
poplatníkov z roku 1428.
Zvedaví návštevníci sa však mohli dozvedieť aj okolnosti, za akých dokumenty vznikali, ako
a z čoho sa vyrábal pergamen, alebo to, že stredoveký atrament obsahoval kov, vďaka čomu
písmo nevybledlo.								 (mig)

Prípravy na letnú sezónu sú v plnom prúde

Mesto Prešov v úzkej spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región
Šariš si na nastávajúcu letnú sezónu pripravilo viacero aktivít a noviniek. Pre návštevníkov
nášho mesta je už pár mesiacov plne funkčná mobilná aplikácia (audiosprievodca)
v slovenskom a anglickom jazyku. Teraz sa pracuje na nemeckej verzii, ktorá bola tiež
veľmi žiadaná a čoskoro tak doplní už etablovanú a úspešnú existujúcu turistickú aplikáciu. V júni sa na prešovskej Kalvárií plánuje slávnostne odhaliť a uviesť do prevádzky prvý
verejne dostupný vyhliadkový ďalekohľad na území nášho mesta. Návštevníkom tohto
atraktívneho a unikátneho historického komplexu sa tak ponúkne nádherný výhľad na široké okolie. Ďalšou novinkou pripravenou nielen pre turistov, ale aj pre domácich obyvateľov je úplne vynovený informačný portál Mestského informačného centra v Prešove
– www.gopresov.sk. Návštevníci tejto webstránky tu na jednom mieste nájdu okrem iného komplexný prehľad o podujatiach v celom Prešove. Ak vám tu nejaké podujatie chýba,
môžete ho pár kliknutiami ľahko doplniť aj vy! Cieľom informačného centra je prehľadne
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informovať o všetkých akciách organizovaných na území mesta a zvýšiť tak informovanosť
medzi obyvateľmi. Inou, pomaly už tradičnou prešovskou letnou aktivitou bude vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka, ktorý začne svoju sezónu v júni (na objednávky), počas júla a augusta bude k dispozícií každý deň vrátane víkendov a v septembri bude jazdiť
opäť na objednávky. Hoci je do septembra relatívne ešte ďaleko, už niekoľko týždňov
s múzeom Solivar intenzívne pripravujeme druhý ročník Dňa soli (7. september 2019),
na ktorý si chystáme špeciálne prekvapenie.
Mgr. Branislav Švorc, PhD., Oddelenie kultúry a CR

Najlepšie halušky varia v Nižnej Šebastovej
Prešovskí seniori po tretíkrát súťažili vo varení bryndzových halušiek. Tentoraz
porotu svojím receptom, šikovnosťou a napokon aj chuťou tejto slovenskej
špeciality, najviac ohúrili seniori z Denného centra a Denného stacionára na
Slánskej ulici v Nižnej Šebastovej.
Halušky tentoraz pripravovali štyri štvorčlenné družstvá. Za neutíchajúcej podpory kolegov
z denných centier i hostí, ktorých sa celkovo
zišlo vyše tristo, varili tradičné slovenské jedlo,
kde medzi surovinami hrala hlavnú úlohu jedinečná bryndza. O umiestnení rozhodoval nielen
čas, ale aj kvalita použitých surovín, dodržiavanie
technologického postupu, čistota na pracovisku,
servírovanie, ale predovšetkým chuť.
Do súťaže, ktorú pod svojimi ochrannými
krídlami má od jej vzniku Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť,
sa zapojili družstvá zo Zariadenia pre seniorov Harmónia, Združenia kresťanských seniorov
– Klub Prešov, III. Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a z Denného centra
a Denného stacionára na Slánskej ulici v Nižnej Šebastovej.
O výsledkoch, napokon ako vždy, rozhodovali len nepatrné detaily. Porota s odborným
garantom Jánom Kolesárom (hlavný majster v tejto škole) napokon na najvyšší piedestál postavila družstvo z DC a DS Nižnej Šebastovej. Zvíťazili však všetci, ktorí svojím kuchárskym
zanietením vytvorili nádhernú atmosféru súťaže. Všetci súťažiaci odchádzali s medailami, družstvám budú súťaž pripomínať diplomy a víťazom navyše aj víťazný tanier.		
(mig)

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.
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ZUŠ Mikuláša Moyzesa
oslávila 160. výročie svojho založenia
Nádherným galaprogramom vzdali pedagógovia aj žiaci hold dlhoročnej tradícii
umeleckého vzdelávania v Prešove. Jedným z gratulantov bol aj viceprimátor
mesta Prešov Vladimír Feľbaba, ktorý vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu základných
umeleckých škôl v spoločnosti: „Viesť deti, mladých ľudí k umeniu je rovnako
dôležité, ako im poskytnúť základné vedomosti a poznatky. Umením sa kultivuje
ich duša, rozvíja talent, ale aj ich osobnosť.“
To bolo snahou pedagógov už v roku
1859, kedy sa začala písať história vtedajšej Mestskej hudobnej školy v Prešove. Odvtedy jej bránami prešlo nespočetné množstvo žiakov, svoje skúsenosti
odovzdalo veľké množstvo učiteľov a hoci
škola zažila aj ťažšie časy, dnes je modernou umeleckou inštitúciou. Rozvíja talent
detí a mladých ľudí v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom
odbore. A že ich nie je málo! 870 žiakov,
ktorých vzdeláva 49 učiteľov – to je ZUŠ Mikuláša Moyzesa v číslach. Ale oveľa dôležitejšie ako čísla je azda to, že žiaci ju navštevujú radi, čo bolo cítiť aj počas samotného
slávnostného galavečera.
Bohatý program dal vyniknúť každému odboru. Žiaci a ich pedagógovia chceli svojim
hosťom ukázať to najlepšie, čo vedia, čo sa v „ZUŠ-ke“ naučili. Na pódiu novej budovy
Divadla Jonáša Záborského sa striedali súbory a umelecké kolektívy so sólistami, hudbu
striedala recitácia, tanec, spev, ale aj mohutné tóny symfonického orchestra.
Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa sa za 160 rokov svojho pôsobenia stala
uznávanou umeleckou školou, ktorá buduje na tradícii a kvalite vzdelávania. Jej príbeh
a bohatú históriu rozpovedal súčasný riaditeľ Jozef Kakaščík, ktorý pripomenul aj osobu
Mikuláša Moyzesa. Významného slovenského hudobného skladateľa, teoretika a pedagóga, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj prešovskej hudobnej školy. ZUŠ Mikuláša
Moyzesa je hrdou nositeľkou jeho mena a v tomto duchu sa snaží aj naďalej napĺňať svoje
poslanie.								 (evp)

Niečo staré, niečo nové, niečo požičané, niečo modré
Žiaci ZŠ Matice slovenskej privítali v Prešove svojich zahraničných kamarátov.
Vďaka projektu Erasmus+, ktorý nesie názov „Niečo staré, niečo nové, niečo
požičané, niečo modré“ im predstavili aj slovenské ľudové tradície a remeslá.
Základná škola Matice slovenskej je zapojená do projektu Erasmus+. Vďaka tomuto
projektu navštívili Prešov žiaci a ich pedagógovia z Grécka, Poľska, Talianska a Bulharska. Zavŕšili tak projekt pod názvom „Something old, something new, something
borrowed, something blue“.
Žiaci sa popri spoznávaní Prešova zastavili aj na radnici, kde ich prijal viceprimátor
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mesta Prešov Vladimír Feľbaba. „Som presvedčený, že okrem spoznávania partnerských krajín, ich tradícií, kultúry, systému vzdelávania aj ich dejín, vznikli medzi vami
aj nové priateľstvá. Verím, že naše mesto bohaté na kultúrne pamiatky, históriu, ale aj
modernú architektúru, nesklame vaše očakávania. Cíťte sa tu ako doma,“ prihovoril
sa žiakom aj ich pedagógom.
Tento projekt je zameraný na prezentáciu ľudových remesiel, ľudovej tvorivosti a tradícií. Žiakov okrem iného čakala aj prezentácia tradičných hudobných nástrojov,
prehliadka Prešova vyhliadkovým autobusom č. 49, workshopy, návšteva múzea vín, vyhliadkovej vodárenskej veže či opálových baní, ale aj celodenný program vo Vysokých
Tatrách a návšteva Spišského hradu.
Cieľom tejto spolupráce je spoznať zvyky a tradície uchované v dejinách všetkých
partnerských krajín.
(len)

Konferencia o pomoci starším v Prešove
Na pôde Mestského úradu v Prešove sa uskutočnila konferencia Fóra pre pomoc
starším s názvom „Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti“.
Konferencia pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrey
Turčanovej sa stretla s veľkým záujmom. Seniorom
a hosťom sa prihovoril aj viceprimátor mesta Prešov
Vladimír Feľbaba. „Pomáhať by malo byť súčasťou každodennej existencie. Spoločnými silami
sa totiž dá vytvoriť dôstojný život pre seniorov.
Skupina seniorov sa zväčšuje a našou povinnosťou je chrániť ju. V Prešove im ochranné krídla
poskytujú nielen denné centrá a stacionáre, ale
aj Odbor sociálnych služieb, ktorý im nielen pomáha, ale neustále pre nich pripravuje množstvo zaujímavých podujatí,“ uviedol vo svojom príhovore. Hovorilo sa o zneužívaní
a násilí na starších, o opatrovateľskej službe a starostlivosti v domácom prostredí, o úlohách
samosprávy v poskytovaní ochrany starším, ale aj o právach starších ľudí.
Konferenciu viedla Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším. „Teší
ma, že aj v Prešove je veľký záujem o túto vážnu tému. O to viac, že si túto tému vážia aj
predstavitelia mesta a kraja,“ povedala na úvod.
Na konferencii prerokovali dôležité otázky postavenia starších, zanedbávania, zlého zaobchádzania a násilia na starších, ktoré v poslednej dobe značne narastá. Zaoberali sa aj
konkrétnymi problémami v komunikácii s kompetentnými inštitúciami a možnosťami pomoci
obetiam násilia. „Aj táto konferencia a jej výsledky budú zahrnuté do prípravy legislatívy,
na ktorej pracujeme spoločne s Ministerstvom spravodlivosti,“ dodala Gálisová.
Organizácia Fórum pre pomoc starším funguje už 19 rokov. Za to obdobie sa uskutočnilo
množstvo podujatí na tému zneužívania a páchania násilia na starších. Konferenciu v Prešove
zorganizovalo Fórum pre pomoc starším – národná sieť v spolupráci s Mestským úradom
v Prešove a Prešovským samosprávnym krajom.				
(len)
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Rozprávočka moja naj v Európe
Aktívne prešovské občianske združenie J. D. – Galéria J. L., mediálne celoslo
vensky známe revitalizáciou počmáranej steny v centre Prešova na vonkajšiu
galériu, opäť zviditeľňuje svoje mesto. Zorganizovalo 4. ročník detskej
medzinárodnej výtvarnej súťaže „Rozprávočka moja naj 2019“.
Po minuloročnom vydarenom ročníku, keď do súťaže
bolo doručených 981 výtvarných prác z celého Slovenska
a všetkých okolitých štátov,
tentokrát oslovilo k spolupráci
Ministerstvo školstva SR a veľvyslanectvá európskych štátov
akreditované na Slovensku.
Ostali sme ohromení, aký
záujem táto súťaž vyvolala.
Myšlienka celej našej súťaže –
vráťme sa do sveta rozprávok,
do sveta princov a princezien,
do víťazstva dobra nad zlom
a odtiahnime deti od sociálnych
sietí, našla mimoriadnu odozvu
u pedagogických pracovníkov,
ale hlavne súťažiacich detí.
Do uzávierky prišlo neuveriteľných 7259 súťažných prác
zo 16 štátov celej Európy, od Fínska po Grécko, od Ukrajiny po Belgicko. Do súťaže
sa doslova zapojilo celé Chorvátsko, Bulharsko, Litva, ale aj deti z Albánska, deti insitných umelcov zo známej Kovačice v Srbsku, nehovoriac o zapojení veľkého množstva
materských a základných škôl z celého Slovenska.
Práce detí z nemocníc, sociálnych ústavov, špeciálnych škôl vyvolávajú náš obdiv,
ako aj ďakovné listy nad zvolenou témou v dnešných časoch.
Vzhľadom k veľkému množstvu súťažiacich prác, sme požiadali ZŠ na Kúpeľnej ulici
v Prešove o ambasádorstvo nad súťažou, kde je vystavená časť došlých prác. V týchto
dňoch porota súťaže vyhodnocuje došlé práce a určí víťazov v troch vypísaných kategóriách – materské školy, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ.
Dvojica organizátorov, na ktorých pleciach spočíva celá práca, chce verejnosti všetkých 7259 prác predstaviť na vernisáži pod záštitou prešovskej primátorky Andrey Turčanovej 6. júna 2019 o 11.hodine v Záhrade umenia v Prešove.
Najlepšie práce budú vystavené od 17. júna 2019 v OC Eperia Prešov.
PhDr. Janette Langová
predsedníčka OZ a riaditeľka súťaže
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Sídlisko Mladosť, Rúrky)

Milí priatelia,
prichádza leto, a to je akoby synonymom oddychu a dovoleniek. Teplé a stabilné
počasie je zároveň ideálne na stavebné práce. Tohtoročný rozpočet je zaťažený
veľkými celomestskými investíciami (ako sú napríklad štadióny) a v mestských
častiach sme nútení sa trochu uskromniť, alebo počkať. Napriek tomu,
samozrejme, môžete čakať bežné opravy a údržbu chodníkov. Vždy sa snažíme
spolu s ostatnými kolegami a pracovníkmi úradu zohľadniť vaše požiadavky
a zároveň vybrať tie, ktoré to najviac potrebujú alebo sú najviac zničené.
Májové zasadnutie výboru mestskej časti sa konalo 2.5. a z podnetov, ktoré na ňom
odzneli, vyberám aspoň niektoré. Na ulici M. Nešpora ste nás upozornili na nedokončený orez krovín. Na začiatku Volgogradskej ulice je potrebné riešiť bezpečnosť chodcov
na chodníku, ktorý využívajú autá. Obyvatelia ulice M. Slovenskej majú výhrady ku herniam, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. Opätovne zaznieva požiadavka na obnovu
a uzatvorenie oplotení okolo kontajnerov na odpad. Niektoré boli už minulý rok realizované a budeme postupovať ďalšími stojiskami. Obyvatelia Rúrok upozorňujú na potrebu
riešiť zlú priechodnosť uličiek pre nesprávne zaparkované autá. Nielen oni tiež žiadajú
vybudovanie chodníka, ktorý by spojil túto časť so Sídliskom 3 a umožnil by pohodlný
prechod. Viac a podrobnejšie si môžete prečítať v zápisnici zo zasadnutia, ktorú môžete
nájsť na webovom sídle www.presov.sk. Všetky požiadavky predkladáme pracovníkom
mestského úradu a hľadáme najlepšie riešenie. Na sídlisku máme aj dve informačné tabule, kde sa budeme snažiť dávať aktuálne informácie. Jedna sa nachádza pri nákupnom
stredisku Družba a druhá oproti knižnici v nákupnom stredisku Centrum.
Musíme sa pripraviť na dopravné obmedzenia, ktoré pre nás ešte vyplynú kvôli stavbe
na križovatke V. Clementisa – Obrancov mieru – Levočská, a rozšíreniu mosta cez Torysu. Ale verím, že na výsledok sa môžeme tešiť.
V máji sa uskutočnilo aj krásne dobrovoľnícke podujatie „Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj“. Zapojilo sa mnoho škôl a žiaci i študenti so svojimi učiteľmi rôznym
spôsobom pomohli skrášliť aj naše sídlisko. Čistili sa ulice, námestia, odvodňovacia priekopa, maľovali sa zábradlia a lavičky. Patrí im za to veľké poďakovanie. Je to nádej, že aj
mladým záleží na mieste, kde žijú a vedia preň niečo urobiť.
Prajem vám veľa radosti do ďalších dní, aby ste si našli dostatok času
na svojich blízkych, a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
členka VMČ č.1

Zasadnutie výboru Mestskej časti 1 v mesiaci júl
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., PaedDr. Slávka Čorejová, Ing. Jozef Demčák, Ing. Juraj Hudáč, Igor Kivader, Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA.
4.7.2019 (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)
Milí čitatelia,
uplynulo niekoľko mesiacov odvtedy, čo som sa stala poslankyňou Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov za mestskú časť č. 2. Chcem sa veľmi pekne
poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili a chcem Vás uistiť, že sa budem
snažiť, aby som Vás nesklamala.
Možno sa pýtate, je to dlhý alebo krátky čas? Na oboznámenie
sa s fungovaním Mestského úradu
a jednotlivých zákonných postupov
určite krátky, všetko človek hneď
nevie, no dosť dlhý na to, aby som
sa s niektorými obyvateľmi našej
mestskej časti stretla a oboznámila
sa s ich požiadavkami. Vy, ktorí pravidelne sledujete zasadnutia Mestského zastupiteľstva, viete, že niektoré
veci sa presadzujú ťažko, som však
odhodlaná zastupovať Vaše záujmy
a ako predsedníčka Finančnej komisie urobím všetko pre to, aby sa nám v našom meste
a v našej mestskej časti bývalo lepšie.
Za toto krátke obdobie som sa zúčastnila pracovného stretnutia ku Terchovskej ulici,
snažíme sa o riešenie svetelnej signalizácie pri Lesnom závode. V našej mestskej časti
pokračuje rekonštrukcia Zimného štadióna, ktorý bude slúžiť obyvateľom, ale aj žiakom
hokejových tried, ktoré navštevujú ZŠ Čsl. armády. Pripravuje sa revitalizácia vnútroblokového priestoru na ulici Marka Čulena 29 – 49, ktorá bude zahŕňať rekonštrukciu spevnených plôch, umiestnenie prvkov drobnej architektúry a detského herného zariadenia.
Do budúcna chcem podporiť obnovu nákupného strediska Centrál a detského ihriska
v jeho blízkosti.
Mesiac jún je pre naše mesto obzvlášť špeciálny, začiatkom mesiaca sú každoročne
pripravované Dni mesta Prešov. Aj tento rok sa môžete tešiť na bohatý
kultúrny program, ako aj tradičné remeslá na Hlavnej a Floriánovej ulici.
Bližšie informácie k programu nájdete na internetovej stránke mesta www.
presov.sk. Tento rok oslavujeme 720. výročie udelenia mestských výsad
Prešovu. Všetkých Vás srdečne pozývam na sprievodný program.
Prajem Vám všetkým s prichádzajúcim letom
Ing. Lenka Kohániová
pohodu a veľa slnečných dní.
poslankyňa VMČ 2
Zasadnutie výboru Mestskej časti 2 v mesiaci júl
Mgr. Jaroslava Kutajová (predsedníčka), Ing. Richard Drutarovský, Ing. Lenka Kohániová.
4.7.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 v jedálni na
Odborárskej ul. č. 30.
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 3

(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Milí Prešovčania,
naša mestská časť, ktorá je takmer najrozsiahlejšia a je situovaná na
severovýchode mesta, neustále rieši veľa dôležitých občianskych záležitostí,
ale aj veľa naplánovaných investícií.
Keď sa pozriem len na posledné obdobie, aké priaznivé správy Vám môžem predstaviť, tak je to krásna alej na Mudroňovej, ktorá už prvýkrát zakvitla. A je to aj MŠ Čapajevova, ktorá kvitne každým dňom, lebo sa kompletne opravuje. Podarilo sa nám, aby sa
opravil aj bytový dom na Slánskej v Nižnej Šebastovej, kde čochvíľa budú už vynovené
byty čakať na svojich prvých nájomcov.

Wolkerova – úpravy pre parkovanie

Ihrisko Stará Tehelňa

Janouškova – krásne
rozkvitnuté sakury

Dovolím si tvrdiť, že naša mestská časť je naozaj unikátna, lebo okrem toho, že nám tu
skoro v každom kúte kvitnú sakury od Šidlovca až po Mudroňovu, tak máme najviac zelene a zrejme sa môžeme pokojne volať aj „Zelený Severovýchod“. A presne v tomto duchu
sme veľmi citlivo skvalitnili parkovanie na Wolkerovej, kde bude treba ešte viac upraviť aj
okolie. Je našou povinnosťou myslieť aj na voľnočasové aktivity detí v našej časti, a tak
medzi vynovené ihriská, ako Sabinovská či Slánska sa zaradili aj ďalšie, a to je ihrisko
pre najmenších na Čapajevovej a konečne aj prvé ihrisko pre vyše 500 detí na Starej
Tehelni. Obyvatelia nás často žiadajú o opravy a komplexné rekonštrukcie, ale tohto roku
rozpočet nebol najlepšie pripravený, keďže sa našla len suma cca 140 tis. eur pre našich
7 mestských častí a nám by sa hneď zišla suma minimálne 2,4 mil eur. Na komplexné
opravy tak stále čakajú ulice ako Lipová, Južná, Kúty atď. a dlhý zoznam chodníkov...
Samospráva je skvelým nástrojom na zvyšovanie kvality života občanov, ale musí byť dodržaný spravodlivý prístup pre blaho všetkých obyvateľov v našej časti a ja
Vám môžem prezradiť a sľúbiť, že aj naďalej sa ho budeme držať.
Ďakujem všetkým Vám, obyvateľom „Zeleného Severovýchodu“, že tu
bývate v našej krásnej časti, že ste láskaví a ohľaduplní k sebe navzájom,
že sa nebojíte hľadať dobré riešenia pre svoje okolie, a že chcete byť
spolu s nami aktívni pre udržateľný rozvoj nášho
Ing. Marta Kollárová, PhD.
fantastického mesta.
poslankyňa VMČ č. 3
Zasadnutie výboru Mestskej časti 3 v mesiaci júl
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD., Mgr. Pavol Neupauer, Ing.
František Oľha.
1.7.2019 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. č. 34.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí čitatelia,

Sídlisko duklianskych hrdinov nachádzajúce sa v blízkosti centra mesta má svoje
problémy s parkovaním. Keďže vnútrobloková komunikácia je úzka, tak vozidlá parkujú aj
na zeleni. V predchádzajúcich rokoch došlo k úprave a vybudovaniu parkovacích miest
v lokalite SDH č. 2 a č. 4. S úpravou plochy z pozdĺžneho státia na kolmé pri bytových
domoch SDH č. 5 až č. 15 sa začalo na jeseň v r. 2018 a 33 nových parkovacích miest,
z ktorých sú dve parkovacie miesta určené pre zdravotne ťažko postihnutých občanov,
bolo dokončených v máji 2019. V pôvodnom projekte sa mali vybudovať aj parkovacie miesta pri bývalom Mlynskom náhone, ale tie si občania neželali. Namiesto toho sa
čiastočne opravila cesta pred bytovými domami č. 17 a č. 19 a opravil sa chodník vedľa
bytového domu č. 5. V rámci terénnych úprav bola vysadená nová tráva a pribudlo 17
nových drevín. Stavebné práce vykonala firma EUROVIA SK, a.s. v celkovom náklade 47
218,57 € s DPH. Do budúcna je isto potrebné hľadať finančné prostriedky a možnosti
ako skrášliť ďalšiu časť tohto sídliska.
V mesiaci apríl sme za účasti odborných pracovníkov mesta prešli
mestskú časť, aby sme posúdili stav lavičiek, pieskovísk, detských ihrísk,
ale aj sušiakov na bielizeň, ktoré si vyžadujú údržbu, opravu, prípadne
výmenu.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti, nám môžete
zasielať aj elektronicky na adresu:
Ing. Renáta Fedorčíková
vmc4@presov.sk.
predsedníčka VMČ 4
Zasadnutie výboru Mestskej časti 4 v mesiaci júl
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Mgr. Emil Chlapeček, Ing. Martin Kovalčík, PhDr.
Janette Langová.
1.7.2019 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na
Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Vážení Solivarčania a Švábčania,
určite vás zaujíma, čo je nové v našej mestskej časti, preto mi dovoľte uviesť tie
najdôležitejšie aktivity za posledné obdobie.
V prvom rade treba povedať, že prebieha údržba miestnych komunikácií a odstraňovanie výtlkov.
Na tento účel je v mestskom rozpočte vyčlenených 290.000 €, čo je na celé mesto nepostačujúca
suma, ale tie najproblémovejšie úseky ciest a chodníkov postupne opravujeme. Konkrétne kroky robil
správca, napr. na ul. Pod hrádkom, Kysuckej, Bencúrovej, Lesníckej, Palárikovej či Švábskej. Pokiaľ
budú navýšené finančné prostriedky v rozpočte mesta, evidujeme presný zoznam ulíc a chodníkov, kde
ste mali požiadavku na riešenie nepriaznivého stavu a chceme tieto miesta či bodové chyby odstrániť.
Keď čítate tieto riadky, mal by už byť na Soľnej Bani, pri reštaurácii Šport, inštalovaný prenosný
tubusový bankomat, ako výsledok riešenia vašej dlhoročnej požiadavky. Bankomat v blízkosti NKP
Solivar je potrebný, ako pre výber finančnej hotovosti našich občanov, tak aj pre turistov a návštevníkov technickej pamiatky. Jeho inštalácia je však iba dočasná a konkrétna banka bude sledovať
mesačný počet výberov, aby po skončení letnej sezóny vyhodnotila opodstatnenosť jeho umiestnenia v tejto lokalite. Chcem veriť, že jeho využívanie bude také, že sa tu osadí trvalý bankomat.
Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sme schválili Manuál tvorby
verejných priestranstiev mesta Prešov, ktorý je dôležitým a v zásade nadčasovým dokumentom.
Začal sa pripravovať v roku 2015 a dokončený bol koncom roka 2018. Je to základný dokument
na uplatňovanie a zlepšovanie verejných priestranstiev na administratívnom území mesta Prešov.
V tomto dokumente sa hodnotí aj priestor Námestia osloboditeľov v Soľnej bani, kde sa konštatuje:
„Námestie osloboditeľov je po rekonštrukcii Skladu soli potenciálnym priestorom pre tvorbu
lokálneho námestia. To v súčasnosti tvorí neartikulovaný zatrávnený priestor.“ Som veľmi rád,
že dokument sa venuje aj našej mestskej časti a vytvára teoretické predpoklady pre prípravu rekonštrukcie námestia, pričom sme MsÚ už požiadali o vypracovanie projektovej dokumentácie.
Prostredníctvom Technických služieb mesta Prešov sa v posledných týždňoch opravilo detské
ihrisko na ul. Lesníckej a doplnil sa piesok v pieskoviskách na Šváboch, aby sa vytvorili vhodné
podmienky pre naše deti. Požiadali sme tiež o vymaľovanie jednotlivých mostov cez Soľný potok,
ktoré potrebujú nový náter. Pokračujeme ďalej aj v riešení drobných požiadaviek, ako sú urgencie
kosenia verejných priestranstiev, vysypávania smetných košov či upratovania verejných ulíc a priestorov. Pozitívnou správou je aj vyhlásenie anonymnej urbanisticko-architektonickej a krajinárskej
súťaže Prírodného kúpaliska Delňa, ktorej cieľom je nájsť najlepšie športovo-relaxačné využitie
a navrhnúť funkčnú prestavbu kúpaliska, ktoré je na území našej mestskej časti. Do podateľne
mestského úradu bolo treba doručiť súťažné návrhy do 31. mája 2019 a teda v najbližších dňoch
sa dozvieme, ako by mohla vyzerať Delňa o pár rokov.
Okrem pravidelných zasadnutí výboru nás v prípade potreby neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom facebooku. Aby ste mali aktuálne informácie, sledujte aj poslanecké schránky (vývesky), kde pravidelne zverejňujeme zápisnice zo zasadnutí Výboru mestskej časti č. 5. Nachádzajú sa na troch miestach.
V Solivare pri reštaurácii Šport a pred objektom ZŠ Lesnícka a na Šváboch pri
fontáne. Želám vám pekné prežitie mesiaca jún a školákom
Mgr. Peter Krajňák
úspešné ukončenie školského roka 2018/2019.
predseda VMČ č. 5
Zasadnutie výboru Mestskej časti 5 v mesiaci júl
Mgr. Peter Krajňák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA, JUDr. Vladimír Feľbaba, Ing.
Ľudovít Malaga.
1.7.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. č. 80 v Prešove – Solivare
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu, milí Sekčovčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť a informovať Vás o dianí
v našej mestskej časti.
Teší ma, že ako obyvatelia Sekčova sa
aktívne zaujímate o dianie na Sekčove, či
už prostredníctvom telefonátov, emailovej
komunikácie alebo priamej účasti na výboroch mestskej časti. Kedykoľvek sa môžete
na mňa a poslancov z mestskej časti obrátiť
s Vašimi otázkami, prosbami, pochvalami,
ale aj problémami.
S jarou sa nám pomaly končí aj jarné
upratovanie. Verím, že ako mnohí obyvatelia Prešova, ste aj vy využili veľkoobjemové kontajnery, vrecia na lístie, poprípade ste zorganizovali brigádu na skrášlenie okolia vášho
domova. Určite ste si všimli v našej mestskej časti aj pracovníkov mesta alebo externých
firiem, ktorí na základe požiadaviek nás poslancov a hlavne vás, obyvateľov, upravujú
„zanedbané miesta.“ Tento rok máme naplánovaných niekoľko úprav a rekonštrukcií.
Niektoré práce sú už ukončené, niektoré máme ešte pred sebou.
Prehľad plánovanej údržby na rok 2019
miesto vykonanie údržby
Dargovská po Kozmonaltov
Šoltésovej
Zimná – A. Matušku
Zimná 2 – 6
P. Horova – Arm. gen. Svobodu
P. Horova – Arm. gen. Svobodu
Smrekova
L. Novomeského
A. Matušku 1 – 13
Justičná
Priestor pred Dubníkom
Vansovej
Zastávka MHD Pod Šalgovíkom
Dargovská

navrhovaná úprava
oprava medziblokového chodníka
oprava schodov
oprava chodníka a schodov
cesta – súvislá údržba vrchného krytu
medziblokové chodníky – súvislá údržba
vnútroblokový chodník – súvislá údržba
cesta – súvislá údržba vrchného krytu
chodník k zastávke MHD – súvislá údržba
chodník – súvislá údržba
cesta – súvislá údržba
súvislá údržba
oprava schodov do podchodu pod MK
rekonštrukcia schodov
oprava vstupov a chodníka 4 – 8

Poslanci VMČ 6 sa tešia na stretnutie s Vami na
výbore mestskej časti. Ďalšie zasadnutie sa bude
konať 6. júna 2019 o 17:30 hod. S úctou

Mgr. Michal Džupin
poslanec VMČ 6

Zasadnutie výboru Mestskej časti 6 v mesiaci júl
Zuzana Tkáčová (predsedníčka), PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA, Mgr. Michal Džupin, MUDr. Daniela Mrouahová.
4.7.2019 (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)

Milí obyvatelia mestskej časti č. 7, drahí čitatelia, je mi cťou opäť sa Vám
prihovoriť prostredníctvom článku v Prešovskom magazíne.
Máme za sebou množstvo zasadnutí MČ 7, kde sme diskutovali na rôzne
témy. V nasledujúcich riadkoch by som
Vám chcel priblížiť, čo sa v mesiaci máj
odohralo.
Preberacie konanie stavby:
Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc
Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom
a ul. Jurkovičovej, Prešov – stavba bola
odovzdaná do užívania.

Výberové konanie na post
riaditeľa:
ZŠ Šrobárova – post riaditeľa obhájil Mgr. Ján Mačej – Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspešných
rokov, veľa správnych krokov a všetkým
zamestnancom školy veľa pozitívnych
momentov v každom dni.
Poslanci VMČ 7 sú otvorení Vašim
pripomienkam, návrhom a podnetom,
ako zlepšiť život a bývanie na našom
sídlisku. Radi ich s Vami prediskutujeme dňa 06.06.2019 od 16:30 v jedálni
ZŠ Šrobárova na našom pravidelnom
zasadnutí.
S úctou

Lukáš Anderko
predseda VMČ 7

Zasadnutie výboru Mestskej časti 7 v mesiaci júl
Lukáš Anderko (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Marcela
Antolová, JUDr. Martin Eštočák, Ing. Martin Lukáč.
4.7.2019 (štvrtok) o 16.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. č. 20

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6

02.06. | od 14:00 | v novej budove DJZ |
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
voľný vstup
13. ročník tradičného divadelného podujatia pre malých
aj veľkých s chuťou zabaviť sa a dozvedieť sa viac o divadelnom zákulisí. Čakajú na vás zákulisné nahliadnutia,
divadelný fotoateliér, rozprávkové líčenie, ukážky prvej
pomoci či detské dielne s vlastnoručnou výrobou.
02.06. | 17:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
6€
03.06. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
03.06. | 18:30 | MS
ŽENBA
8€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský
04.06. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
04.06. | 16:00 | MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
04.06. | 18:30 | HB
EUGEN ONEGIN 40x
5|6|8 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
05.06. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
06.06. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA 25x
pre školy
06.06. | 18:30 | MS
TEROR
8€
autor: Ferdinand von Schirach | réžia: Adriana Totiková
07.06. | 10:00 | VS
ČERVENÁ ČIAPOČKA
pre školy
07.06. | 18:30 | HB
ZBABRANÁ HRA
6|7|9 €
autori: H. Lewis – J. Sayer – H. Shields | réžia: Michal Náhlík
07.06. | 19:00 | VS
ZLATÁ SVADBA
15 €
08.06. | 15:00 | VS
ZLATÁ SVADBA
15 €
08.06. | 19:00 | VS
ZLATÁ SVADBA
15 €
11.06. | 10:00 | HB
OBCHOD NA KORZE
pre školy
autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko
12.06. | 18:30 | HB
OBCHOD NA KORZE
5|6|8 €
13.06. | 10:00 | VS
NIKOLA ŠUHAJ 95x
pre školy
autori: M. Náhlík – M. Husovský – V. Mikula | réžia: M. Náhlík
13.06. | 18:30 | MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
8€
autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota
14.06. | 18:30 | VS
NIKOLA ŠUHAJ
12|14 €
Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC.
18.06. | 18:30 | VS
70 ROKOV
15 €
21.06. | 18:30 | HB
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ZBABRANÁ HRA
23.06. | 16:00 | HB
ZBABRANÁ HRA
DJZ na zájazde
17.06. | 21:00
ŽENBA
19.06. | 19:00
TEROR
29.06. | 20:00
AUDIENCIA

6|7|9 €
6|7|9 €
na Zvolenskom zámku
v SKD Martin
v Kaštieli Strážky, Spišská Belá

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77

05.06. o 19:00 na VS
KOVÁČI
Vstupné 6/3 €
Miloš Nikolič, Réžia: Ľuboslav Majera
12.6. o 19:00 na MS
PIESKOVISKO
Vstupné 6/3 €
Michał Walczak, Réžia: Braňo Mazúch
27.6. o 19:00 na MS
LEGENDA 1900
Vstup : 4 €
Alessandro Barico, Réžia : Jana Ovšonková
HOSŤUJÚCE DIVADLO

Park kultúry a oddychu
– Čierny Orol, Hlavná 50

1.6. o 14.00 Záhrada umenia, Svätoplukova
HUDBA V MESTE
8,- € predpredaj / 10,- € na mieste
1.6. o 18.00 kino Scala
ODYSEOVE CESTY
5.-€ - deti/študenti,
dôchodcovia/ZŤP a 7.-€ - dospelí
2.6. o 17.00 PKO Čierny orol
Výročný koncert Ženského speváckeho zboru VOCALS
pri PKO Prešov
5,- €
3.6. – 8.6. Pešia zóna, Hlavná ulica
DNI MESTA PREŠOV
vstup voľný
6.6.-8.6. od 10.00 Pešia zóna, Hlavná ulica
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK
14.6. od 8.00 Pešia zóna, Hlavná ulica
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
22.6. o 13.00 a 14.30 v stane Teatro Tatro, Záhrada umenia,
Svätoplukova
Červená čiapočka
8,- €
24.6. o 19.00 kino Scala
KLAMSTVO
22,- €

CARAFFOVA VÄZNICA

24.5. – 8.6.
„Výstava maturitných prác študentov SUŠ na Vodárenskej ulici v Prešove“
Vstupné: 0,50 € študenti, dôchodcovia a 1,00 € dospelí
3.6. – 7.6. od 11.00 – 19.00
Prešovský Montmartre
Vstup: voľný
13.6. - o 17.00 /vernisáž/
,,Kde sa voda sypala“
Vstupné: 0,50 € študenti, dôchodcovia a 1,00 € dospelí

Kultúra
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KULTÚRNY DOM SOLIVAR

Solivarská 80, 080 01, Prešov
BABADLO – bábkové divadlo pri PKO Prešov
Rezervácie vstupeniek: 051/ 77 11 631/2, 0948 373 969
Predaj vstupeniek: hodinu pred predstavením
www.babadlo.sk, babadlo@babadlo.sk
9.6. o 16:00
STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK
4€
23.6. o 16:00
AKO PSÍČEK MAČIČKA ....
4€

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86

11.4. – 9.6. – Hasičské hobby
7.2. – 16.6. – „Šapo - Šálka a podšálka v premenách času“
13. 6. - 15. 9. – Slovenská republika rád. 100. výročie vyhlásenia v Prešove
6.6. – 15.9. – Kabinet kuriozít
27.6. 17.00 – Otvorený prezentačný depozitár umeleckohistorickej zbierky
Kultúrne podujatia
14.6. 18.00 – Pro musica nostra sarossiensi
19. 6. 17.00 – Kabinet kuriozít

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
9. 5. - 30. 6. 2019
Helmut Bistika: Sladké pokušenie / Süsse Versuchung
KURÁTOR: Mgr. Jozef Ridilla
15. 5. - 30. 6. 2019
Nepoznané svety
KURÁTOR: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.
INÉ PODUJATIA
6. 6. 2019 / 14:00 /štvrtok/
Návšteva ateliéru sochára Mgr. art. Jána Zelinku
13. 6. 2019 / 16:00 /štvrtok/
Soľnobanská čipka
18. 6. 2019 / 14:00 /utorok/
Návšteva ateliéru prešovského výtvarníka Mgr. art. Mareka Lukáča

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
1.6.2019, sobota, 11:00
Slnko a hodinár
1,50 €
2.6.2019, nedeľa, 14:00
Deň detí s astronómiou
2€
6.6.2019, štvrtok, 18:00
Hviezdy nášho neba
2,50 €
8.6.2019, sobota, 11:00

Vesmírne otázniky
13.6.2019, štvrtok, 18:00
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– Elton John II
15.6.2019, sobota, 11:00
Ariadnina čelenka
20.6.2019, štvrtok, 18:00
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– Vangelis
22.6.2019, sobota, 11:00
Tomášova cesta ku hviezdam
27.6.2019, štvrtok, 18:00
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– Mike Oldfield
29.6.2019, sobota, 11:00
Alžbetkin vesmír

1,50 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €

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

SNM – Múzeum židovskej kultúry
– Synagóga v Prešove, Okružná 32

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

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Nám. osloboditeľov 4

Letná prevádzka apríl – október.
Pondelok ZATVORENÉ, Utorok – Sobota 9.00 - 17.00
Nedeľa ZATVORENÉ
Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30
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~cnk

Hlavná 121, Prešov, +421 905 896 467
streda 5.6 / 19:00 / vernisáž, koncert
Unspoken - Miroslav Zgabaj
utorok 11.6 / 20:00 / koncert
Freight Train Rabbit Killer (USA)
streda 19.6. / 19:00 / vernisáž , koncert
Galéria kýchanie mozgu: Made in Belgian Cartoons
sobota 22.6 / 20:20 / prezentácie
PechaKucha Night vol.21
streda 26.6.2019 / 19:00 / beseda
Večer s Artforom: Miro Kocúr

3. - 8. jún 2019

DNI MESTA PREŠOV
Zmena programu vyhradená!

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v apríli 2019
Adamkovičová Petra
Balog Erik
Barvirčáková Alžbeta
Bella Matej
Beňa Emil
Cubjaková Dominika
Debreceni Alex
Dziak Martin
Dzugasová Zora
Fedorčáková Lucia
Gall Patrik

Gmitro Šimon
Hammudová Naira
Hrabčáková Karolína
Imrich Jonáš
Janičová Terézia
Káčerová Karolína
Karlik Michael
Konrády Eliška
Kovaľ Dávid
Kuba Šimon
Lebeda Karolína

Adamčíková Mária 77
Balog Marián 38
Michalová Agnesa 82
Velán Jozef 86
Zúbeková Darina 70
Ing. Bohinská Oľga 86
Dziak Peter 77
Hanek Ondrej 82
Struková Mária 85
Grega Mário 32
Arvay Milan 69
Daňák Štefan 88
Pavlíková Gabriela 88
Kožuchová Anna 90
Angelovič Ladislav 51
Ondík Martin 30

Gurská Helena 83
Šidelský Emanuel 83
Ing .Fabian Peter 73
Tomková Margita 81
Dolhý Ladislav 67
Fedorová Mária 92
Juščáková Mária 72
Balík Milan 75
Macko Dušan 69
Antony Karol Ladislav Juraj 86
Olejníková Emília 81
Derner Ján 74
Tabaková Ľudmila 93
Gmitter Jozef 73
Chovanová Gabriela 74
Kirnerová Kristína 62

Liberová Evelína
Ligová Olívia
Lukáč Dávid
Magda Jakub
Magdová Klára
Marcin Oliver
Otrembiak Alex
Petruňková Dorota
Pribiš Samuel
Smetanková Natália
Smrek Adam

Šipošová Mia
Švec Dominik
Tomková Lea
Tormová Natália
Varga Branko
Vaščáková Zara Mária
Verčimák Vladimír
Zizičová Viktória
Žulková Ema

Navždy nás opustili v apríli 2019
Šimková Anna 96
Šišková Emília 74
PhDr. Benková Eva 68
ng. Čuha Vojtech 58
Drabová Anna 91
Mihalik Jozef 61
Miklaš Viliam 81
Scheibel Miroslav 69
Ing. Homza Anton 80
Kravec Milan 88
Bednár Jozef 72
Jenčová Mária 69
Laciňáková Alica 87
Bc. Motýľ Vojtech 70
Petarčiková Katarína 71
Skalská Margita 72

Lošková Anna 71
Bohačová Anna 82
Kamenický Pavel 61
Krajčír Martin 69
Leškaninová Mária 91
Kukaj Teodor 83
Kurucová Anna 89
Kačmarik František 93
Kandrová Mária 69
Svoboda Anton 62
Mydlar Jozef 80
Kohút Dušan 64
Brudnyak Hanna 90
Moskvich Valentína 69
Sarvašová Hortenzia 82
Ing. Vojček Ján 59

Uzavreli manželstvo v apríli 2019
Jozef Frankovský a Mgr. Eva Palaščáková
Milan Gajda a Zdenka Pallová
Ing. Stanislav Nakata a Jana Čižmariková
Martin Mydlár a Michaela Fecková
Stanislav Dzivý Balucha a Bc. Stanislava Cipková

František Hozza a Kvetoslava Čierniková
Erik Bindas a Cecília Verbovská
Damián Majirský a Andrea Mikšová
Eduard Horský a Bc. Katarína Lešková
Denis Klučerovský a Viktória Rajňáková

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

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
15.06.: 9:00-18:00 Evanjelizačná konferencia OHEŇ
2019, Miesto konania: bývalá mestská hala od 9:00 do
18:00, ul. Jána Pavla II. č. 2
20.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 5:45, 6:15,
7:00, 12:00, 16:00, 18:00
23.6.: Eucharistický sprievod: začiatok o 15:00 v gr.
kat. katedrále, nasledujú františkáni, Sancta Maria,
ACM na Metodovej ul., konkatedrála
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo 5:45, 6:15, 7:00,
12:00, 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 18:00
29.6.: Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla na Surdoku
o 10:30
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosť 14:30
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
20.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30, 8:00,
16:30 (sv. omša za život), 19:00
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 8:00, 16:30
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
Adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch: 9:00 - 15:30
Pobožnosť k sv. Antonovi, patrónovi hľadajúcich: každý
utorok od 16:15
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
Sobota: 7:00, 18:00
20.6.: Božie telo: 6:15, 8:00, 16:00
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:15, 8:00, 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00
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
20.6.: Božie telo: 9:00, 18:00
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:00, 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 7:00, 18:00

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

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:30 ruženec
20.6.: Božie telo: 17:00,
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 10:15
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V stredu a piatok: 18:00
20.6.: Božie telo: 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
V utorok: 7:50, 18:00
Sobota: 6:00, 18:00
20.6.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30, 18:00
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 18:00; Opál:
16:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 18:00
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
20.6.: Božie telo: 6:30, 17:00
28.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 17:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 17:00
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30, str: 17:30
20.6.: 6:30
28.6.: 6:30
28.6.: 7:30
V pondelok o 17:30
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30, Všedné dni: streda a piatok 17:30
23.6.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 10:00 – odpustová
slávnosť
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 8:30
Gréckokatolícke liturgie: nedeľa: 10:00; 29.6.: 16:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30 Sobota: 7:00
Všedné dni: podľa oznamov
20.6.: Božie telo: 18:00
29.6.: 7:00

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)
20.6.: Božie telo: 18:00
pokračovanie na s. 22

Predávate nehnuteľnosť?
Urobte tak RÝCHLO a BEZPEČNE
s realitnou kanceláriou roka.
ˇ
VÁS
EXKLUZÍVNY
ˇ
ÚCET

0948 881 128

WWW.ARCHEUS.SK

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.); ponpia aj o 12:00, Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň),
18:00 (sl.), 20.6.: Sviatok Eucharistie: 5:45 (csl.), 7:00
(sl.), 8:30 (csl.), 12:00 (sl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
24.6.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 5:45 (csl.), 7:00
(sl.), 8:30 (csl.), 12:00 (sl.), 16:30 (sl.),18:00 (sl.);
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 8:30
(csl.), 12:00 (sl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.);
sv. liturgie s myrovaním
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29.6.: Sv. Peter a Pavol: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); sv.
liturgie s myrovaním; 17:00 večiereň

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: 6:15 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 večerňa

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
Cirkev adventistov siedmeho dňa
18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štvrtok 7:30
(csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním;
(Štefánikova ulica 12)
piatok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), Sobota: 7:30 (sl.)
Každú sobotu
9:30 – 10:30 štúdium Biblie
20.6.: Sviatok Eucharistie: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.);
V sobotu o 11:00 bohoslužba
Soľná Baňa: 16:00
24.6.: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.)
Evanjelická cirkev a.v.
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); sv.
liturgie s myrovaním; Soľná Baňa: 10:00
Chrám Svätej Trojice
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča
Nedeľa: sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú
(Sídlisko III)
nedeľu aj 11:00; detské služby Božie o 9:00 na fare
Nedeľa: 7:00 utiereň (sl.), 8:00 (csl.), 10:00 (sl.),
Streda: o 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov
večiereň 17:00 (sl.), Všedné dni: 6:30, 18:00
a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre verejnosť
20.6.: Sviatok Eucharistie: 6:30 (sl.), 18:00 (csl.), sv.
Štvrtok: sl. Božie o 18:00
liturgie s myrovaním
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm24.6.: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa: 6:30 (csl.), 18:00 (sl.)

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

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)

©

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

ku každému nákupu počas celého mesiaca

20 eff. tbl len za 2,50 eur

MAGNESIUM 250 mg PHARMAVIT

+ PROMO od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

21. jún 2019

ZĽAVA 20%

14. jún 2019

+ darček ku každému nákupu

ZĽAVA 20%

7. jún 2019

VAŠ A NOVÁ LEKÁREŇ NA ZNÁMO M MI ES T E

Tradičný slovenský výrobca nábytku

-50%
AŽ DO

SEDAČKY
VÝPREDAJ

CHLE
RÝ

DO

DAN

I

E

Platnosť akcie: 15. 5. - 14. 6. 2019

%%
-40% % %
%%
ALFA set 3+2+1

LAN
DECynOe P
na mieru
kuch
ZADARMO
VYBRANÁ

OS
PRACOVNÁ D

KA

MAX pohovka

Pružinová rozkladacia pohovka
s úložným priestorom,
rozklad KLIK-KLAK
vyhotovenie: béžová látka
š/v/h: 200/85/88 cm

DECODOM

SÚŤAŽ

DAN

I

EMILY

33613 €

189 €

LIMITOVANÁ SÉRIA

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

139 €

vyhotovenie: jelša
š/v/h: 210/201,7/60cm

O KUCHYNSKÝ ROBOT

Infopult:
E-mail:
Adresa:

259 €

DO

Electrolux Assistent EKM 4200
viac na www.decodom.sk/sutaze

399 €

CHLE
RÝ

SLOVENSKÝ
VÝROBOK

V ktorých mestách sa konajú
hokejové MS 2019?

799 €

E

AŽ DO

pružinový sedák,
3-kreslo s rozkladom KLIK-KLAK
vyhotovenie:
šedá látka/čierna koženka
3-kr. š/v/h: 228,6/85,9/87,88 cm
2-kr. š/v/h: 168,9/85,9/87,88 cm
1-kr. š/v/h: 85,6/85,9/87,88 cm

NÉ
OTVORE
DENNE
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Spoznajte Prešov
po 49. rovnobežke
Aj tento rok sa môžete vybrať
spoznávať naše mesto autobusom č.
49. Už od júna ju môžu využívať školy
na výlety pre žiakov či študentov (na
objednávky), počas letných prázdnin
bude mať vlastný cestovný poriadok.
Účastníci vyhliadkovej jazdy z okna
autobusu spoznajú viaceré prešovské sídliská, ale aj najznámejšie architektonické
skvosty. Súčasťou cestovných lístkov na
Prešovskú 49-tku sú už tradične aj kupóny na rôzne zľavy v múzeách, galériách či
gastro zariadeniach v Prešove.
Viac informácií o Prešovskej 49-tke,
ceny lístkov a časový harmonogram odchodov nájdete v Mestskom informačnom
centre na Hlavnej 67 v Prešove a na:
www.gopresov.sk

Šport
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Tour de Prešov
s finančnými prémiami
6. júla 2019 v centre mesta Prešov odštartujú jedinečné dvojdňové etapové
cestné cyklistické preteky s názvom Tour de Prešov.
Štart piateho ročníka je naplánovaný o 13. hodine prvou rovinatou etapou dlhou
147 kilometrov. Druhá etapa s dĺžkou 100 kilometrov a viac ako 1 500 v.m., so štartom
o 10:30 h, preverí nohy pretekárov v prvom stúpaní na Žipov a v druhom stúpaní na
už tradičný kopec Tour de Prešov, Dubník. Pretekári v celkovom poradí budú bojovať
o štedrú finančnú hotovosť a atraktívne ceny.
„Meníme koncept, chceme ukázať novú ideovú líniu, skvalitniť zázemie pre
pretekárov a ponúknuť divákom kvalitné cyklistické preteky,” uviedol Matúš Goga,
riaditeľ pretekov.
Táto jedinečná udalosť priláka na štart pretekárov z Poľska, Ukrajiny, Ruska, Maďarska, Čiech či Anglicka a samozrejme aj zo Slovenska. Účasť na akcii prisľúbil aj bývalý
profesionálny pretekár Michael Kolář, ktorý pretekal za tím Bora-Hansgrohe.
Novému konceptu organizátor prispôsobil aj rozpočet, ktorý sa v porovnaní s minulými
ročníkmi strojnásobil, garantuje tak jedinečný cyklozážitok. Podujatie podporuje aj ČeskoSlovenské zastúpenie Hansgrohe CS, s. r. o., ktoré sponzoruje aj zelený dres (100 €) pre
najrýchlejšieho pretekára v pelotóne. Pretekári môžu súťažiť o ďalšie štyri dresy.
Prvé miesto v celkovej klasifikácii HYUNDAI/Motor-Car Prešov, s. r. o. bude odmenené celkovou hotovostnou sumou 400 €. Vyhodnocované bude aj druhé (200 €)
a tretie (140 €) miesto. Najlepší vrchár si odnesie bodkovaný dres od VIRBA, s. r. o.,
s hotovosťou 100 €. Najlepší pretekár v celkovej klasifikácii do 23 rokov si odnesie od
O.S.V.O. Prešov, s. r. o. hotovosť 100 €. Motiváciou pre pretekárov zo Slovenska je 100
€ odmena od DS service, s. r. o. pre najlepšieho Slováka. BONUS 250 € získa Slovák,
ktorý vyhrá celkovú klasifikáciu. Najlepší tím získa trofej Swietelsky – Slovakia, spol. s.
r. o. a hotovosť 250 €. Celkovo pretekári súťažia až o 2 040 € v hotovosti na finančných odmenách.

27

Šport
Na Večernom behu Prešovom triumfy
Patrika Vyšňovského a Karoliny Fraczekovej

Päťdesiaty deviaty ročník Večerného behu Prešovom v historickom jadre metropoly
Šariša mal príjemnú atmosféru a bohatý program. Vydarený športový poldeň, nad ktorým mala záštitu primátorka Prešova Andrea Turčanová a otvoril ho jej zástupca Vladimír
Feľbaba, priniesol zaujímavé bežecké zápolenia od predškolákov po vitálnych seniorov,
súťaže korčuliarov, silných mužov a vyznávačov severskej chôdze. Umocnili ich aj vystúpenia mažoretiek PKO Diridoniek a športových aerobičiek a gymnastiek KGŠ TJ Slávia
PU Prešov.
V hlavných kategóriách na večernom behu boli najrýchlejší Patrik Vyšňovský (TJ
Obalservis Košice) a Karolina Fraczeková (Nowy Sacz). Obaja sa do listiny víťazov
tohto podujatia zapísali prvýkrát.

Štvrťstoročie plážovej hádzanej
Tradičný turnaj v Plážovej hádzanej sa na letnom kúpalisku Sídliska III uskutoční
už 25. krát. Je to najstarší takýto turnaj na Slovensku a od svojho založenia
úspešne zviditeľňuje tento šport i mesto Prešov.
Podujatie už šiesty rok pokračuje ako Memoriál Vincenta Lafka. Tentoraz sa tento
tradičný medzinárodný turnaj uskutoční 13. – 14. júla 2019. Pozývame všetkých priaznivcov tejto dynamickej a na kumšt bohatej hry. Veríme, že bude priať počasie, potešia nás
hráči a fanúšikovia svojou návštevou. S plážovou hádzanou sa Vincent Lafko zoznámil počas študijného pobytu v Holandsku. Ako skvelý hádzanár hneď pochopil veľký potenciál
hádzanej v atraktívnom prostredí plážových ihrísk vedľa vodných plôch pre športovcov aj
pre zábavu. Okamžite tento nápad priniesol do Prešova a našiel mu stánok na Letnom
kúpalisku Sídliska III. O tom, že plážová hádzaná bude mať taký úspech, sa bývalému
hráčovi Tatrana Prešov, československému reprezentantovi v hádzanej a nositeľovi striebornej medaily z Olympiády 1972 v Mníchove, ani nesnívalo.
Kontaktnou osobou celého turnaja je pán Pavol Derfényi. Viac o turnaji sa dočítate na
webovej stránke: www.plazovahadzana95presov.sk.

TURNAJ SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV
ING. ANDREY TURČANOVEJ

Mesto Prešov informuje
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Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
Je mi cťou, že Vám môžem predstaviť fungovanie a prácu Komisie školstva
a telesnej kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Postavenie komisie
upravuje Štatút mesta Prešov. Komisia je zložená z poslancov mestského
zastupiteľstva a z ďalších osôb, ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
V aktuálnom volebnom období pracuje komisia v zložení:
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Zuzana Tkáčová (podpredsedníčka), Členovia poslanci: doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PaedDr. Miroslav Benko, MBA, PaedDr. Slávka Čorejová, Členovia neposlanci: PaedDr. Viera Leščáková,
Mgr. Margaréta Číšková, Mgr. Valéria Kalatovičová, Ing. Miroslav Novák, sekretár
komisie: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ.
Komisia vypracováva stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, návrhy
na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladá ich orgánom mesta, ktoré
sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, komisia kontroluje spôsob
realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerá na hospodárenie s
majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, kontroluje
ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta.
Mesto Prešov je zriaďovateľom 20 materských škôl a 12 základných škôl. Tieto školské
zariadenia poskytujú adekvátne základy vzdelania, ale zároveň aj nespočetné množstvo
mimoškolských aktivít, kde si deti môžu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Spomeniem
niektoré súťaže a podujatia, ktoré organizuje mesto Prešov v spolupráci so školskými zariadeniami – Deň učiteľov – Rezortný deň pracovníkov školstva a vedy, Deň mlieka, Svetový
deň výživy, Detská športová olympiáda, Mám básničku na jazýčku, Hviezdy Prešova, Kľúčik do divadla, Moyzesov slávik, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, Detské
tanečné kreácie, Kriedová rozprávka, Dopraváčik, Olympiáda v plávaní detí materských
škôl, Prešovská detská univerzita, Rodina – mesto zdobené ľudovým ornamentom, Fantázie z plodov jesene, Mestská škôlkarská šarkaniáda, Talenty, projekt CEPT na podporu
popularizácie techniky v spolupráci s Prešovskou univerzitou. Ku vzdelaniu patria neodmysliteľne aj športové aktivity, ktorých cieľom je zapojiť širokú verejnosť, ale hlavne deti
a mládež a podporiť rozvoj talentovanej mládeže. K významným športovým podujatia patria
– Večerný beh Prešovom, Mestská olympiáda základných škôl, Plavecká štafeta mesta
Prešov, Cyklistické preteky Prešov, Medzinárodný vianočný volejbalový turnaj, Futsalový
turnaj, Lyžiarske preteky, Junior hokejbalová liga, Lear Run, World Challenge Day, Narcisový beh, Nájdi svoj šport, Mestská školská inline liga, Svet očami slovenských turistov,
Tour de Prešov, Východniarska 100vka, Slovenský pohár silných mužov, Športové nedele
s Active life na Delni, Mikulášsky beh, Silvestrovský beh a množstvo ďalších.
Mesto Prešov podporuje oblasť športu v zmysle platného Všeobecne
záväzného nariadenia a každoročne poskytuje dotácie na podporu činnosti
športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové
podujatia a vyhodnocuje Najlepšieho športovca roka.
Vážení čitatelia, na záver citát Alberta Einsteina
„Nie je dôležité,
Ing. Renáta Fedorčíková
čo si dokázal v škole,
predsedníčka Komisie školstva
ale to, čo dokážeš v živote.“
telesnej kultúry
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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:
28. 06. 2019				
14. 06. 2019
27. 09. 2019				
13. 09. 2019
25. 10. 2019				
11. 10. 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 jún 2019
2. jún 2019
KST Mladosť Odeva Lipany
Beh na vrchol Minčola
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339

15. jún 2019 – 16. jún 2019
KST ZOVT Prešov
38. ročník Slnovratový splav Popradu
Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508

8. jún 2019
KST Kendice
4. ročník Kendický dril
Ladislav Ondrejčák, 0904 868 265

23. jún 2019 KST ZVL Prešov
Základy výcviku pohybu vo vysokohorskom
teréne (VhT)
František Bednár, 0907 105 086

8. jún 2019
27. r. Za krásami Braniska: Vojkovce – Sľubica –
Chvalabohu
KPT Ing. Daniela Matheová, 0907 581 440

23. jún 2019
KST Dubník Prešov
Cyklopotulky Šarišom (90 km, CT)
Martin Čajka, 0918 320 953 www.saris-trekbike.eu

Viac informácií na www.kstpo.sk Zmena programu možná. Informácie: vedúci podujatia

