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Milí Prešovèania,
t
tiež
poznáte ¾udí, pre ktorých je futbal
c
centrom vesmíru? Faktom je, že tomuto
ffenoménu ¾udstva, èi skôr jeho mužskej
p
polovice, som na chví¾u, poèas nedávnych
e
európskych majstrovstiev, pod¾ahla aj
jja. Futbal bol jednoducho všade, teda
p
presnejšie všade tam, kde boli nejaké
o
obrazovky. Hráèi na nich naháòali lopty,
o
obèas dávali góly, diváci v h¾adiskách zasa
tlieskali, žasli nad nepremenenými šancami, bavili sa.
Aj vy však máte pocit, že v našich konèinách sa vždy, pri každých majstrovstvách, ale aj pri rôznych iných zápasoch, pred
obrazovkami vyrojí ve¾a expertov, ktorí by vedeli poskladaś lepšiu
zostavu, spravili by lepšiu k¾uèku èi dali gól z každej situácie? Aj
keby nemali loptu?
Keï sa stretávam s Prešovèanmi, èasto sa pýtajú, preèo sú
na najlepší odborníci na cudziu prácu tí, ktorí ju nikdy nerobili.
Hodnotia, formujú názory iných bez poznania podstaty a súvislostí, bez hlbšieho sa oboznámenia s témou. Hlavne, že svoje
okolie zaujmú. Neuvedomujú si, že pritom môžu narobiś škody,
rozprúdiś vášne, vyvolaś nepokoj èi vrhnúś zle svetlo na všetkých
okolo seba. Spolu s kolegami z mestského úradu si všímame,
že sú aj takí diskutéri, hlavne na sociálnych sieśach, ktorí sledujú
práve tento cie¾, pod¾a známeho – èím horšie, tým lepšie. Pre
koho horšie? Pre koho lepšie? Mojim cie¾om je, aby bolo lepšie
všetkým Prešovèanom a ïakujem každému, kto namiesto ve¾a
reèí radšej koná pre dobro druhých. Okolo nás je takých ve¾a,
mnohí sú nedocenení a to chcem napraviś.
S priate¾mi obèas diskutujeme o tom, aké sú najèítanejšie
témy v médiách. Zhodujeme sa, že ¾udí viac zaujímajú titulky
propagujúce tragédie, zlo a podobné nekalosti. Vraj je tomu tak
preto, lebo si môžeme povedaś, že na tom nie sme až tak zle.
Ale preèo svoj život neporovnávame s dobrom, pozitívnymi príbehmi a nechceme sa maś, ak nie aspoò ako tí úspešní, tak ešte
lepšie? Som síce realistka, ale obèas mám optimistický pocit,
že sa to raz zmení a zaèneme viac vnímaś aj to dobré okolo nás.
Že si všimneme vyèistené mesto a nie pár papierov po neporiadnikoch pod lavièkou, že si uvedomíme aké množstvo ciest
a chodníkov už rekonštruujeme, že, oproti minulosti, uvidíme
nieko¾konásobne viac rozbehnutých investièných akcií.
Futbal je hra, ktorá spája – ak sa hrá pod¾a pravidiel. Aj súper
má teda nárok na potlesk èi na ocenenie dobrej akcie. A tak by
to malo byś aj v našom meste.
Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov
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Mesto v pohybe
Nadšenie partnerských miest

Súèasśou prebiehajúcich Dní mesta Prešov bola aj vzácna návšteva. Delegácie
partnerských miest Nyíregyháza, nemeckého Remscheid a Brugherio
z Talianska prijali pozvanie a zúèastnili sa prijatia na prešovskej radnici.
Spoloène s primátorkou zároveò otvorili sedemnásty roèník Trojièného jarmoku
v centre mesta.
V úvode prijatia primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová privítala delegácie partnerských miest v priestoroch historickej budovy prešovskej radnice. Pre zástupcov zahranièných miest bol pripravený bohatý program spojený s obhliadkou mesta, v rámci
ktorej ocenili najmä atmosféru historického centra mesta a všetkých svojou osobitosśou
oèarila aj Ortodoxná synagóga.
Zatia¾, èo vicestarosta Remscheidu Kai Kaltwasser spolu s èlenmi rady predstavenstva Erden Ankay-Nachtweinou, Beatrice Schlieperou a Fritzom
Bainersdorfom vyzdvihli krásu historických meštianskych domov, Taliani zdôraznili svoje nadšenie pri
prehliadke historického objektu národnej kultúrnej
pamiatky Skladu soli. „Prešov vnímam ako miesto
stretu západnej a východnej kultúry s bohatou ponukou sakrálnych pamiatok,“ uviedol na prijatí zástupca talianskeho mesta Brugherio
Marco Magni s kolegyòou Michaelou Borsa, ktorí boli v Prešove po prvýkrát. Zároveò
dodal, že túto návštevu vníma ako nový štart spolupráce s Prešovom. Jej prieniky vidí
najmä v oblasti ekonomickej kooperácie, èi životného prostredia najmä s dôrazom na
výmenu skúseností a odovzdávania know how, ktoré by prispeli k rozvoju oboch miest.
Zástupca nemeckého partnerského mesta Kai Kaltwasser vyzdvihol dôležitosś prešovsko-remscheidského partnerstva, ktoré píše už svoju 27 roènú kapitolu. Významným
prvkom tohto partnerského vzśahu je aj Spolok „Partnerstvá miest Remscheid –Prešov“
a ich spoloèné aktivity. V duchu významu tejto spolupráce bol venovaný aj dar – fotografia železnièného mosta s názvom Die Müngstener Brückez roku 1918, spájajúceho dve
nemecké mestá Remscheid a Solingen. „Nech je táto fotografia symbolom aj nášho
spojenia a partnerstva,“ povedal Kai Kaltwasser.
Najintenzívnejšie vzśahy sú, aj vïaka svojej blízkosti, s maïarským mestom Nyíregyháza, ktorého viceprimátor Attila Ulrich ocenil spoloèné aktivity vo viacerých oblastiach,
dôkazom èoho je aj septembrové podujatie Slovenské dni v Nyíregyháze. „Je to pre
nás významné podujatie, kde bude Prešov nielen èestným hosśom, ale aj prvoradým
partnerom,“ povedal zástupca primátora, ktorého sprevádzal dlhoroèný priate¾ Prešova
László Susla.
Súèasśou prijatia boli aj rozhovory o možnostiach rozvoja spoloèných aktivít, vzájomné odovzdanie pozdravov od predstavite¾ov partnerských miest, ako aj podpis do Pamätnej knihy mesta Prešov. Následne sa delegácie presunuli na Hlavnú ulicu, kde spolu
s primátorkou Andreou Turèanovou oficiálne otvorili 17. roèník tradièného prešovského
Trojièného jarmoku.
(vkg)
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Unikát na Delni
Vodu v prírodnej vodnej nádrži Delòa èistí unikátna technológia. Inštaloval
ju profesor Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. vedúci oddelenia Experimentální
fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu Akademie vied ÈR, s ktorým
mesto spolupracuje na skvalitnení vody v tejto populárnej prešovskej vodnej
ploche.
„Technológia vychádza z analýzy, kde sme zistili tri základné typy problémov –
vysoký zákal, vysoké množstvo živín pre masový rozvoj rias a siníc a obrovské množstvo bakteriálnych fekálií,“ pomenoval profesor Maršálek základné princípy, s ktorými
sa musel vysporiadaś pri navrhovaní technológie èistenia vody použitej v tomto roku na
Delni.
V tomto roku, pred inštaláciou
zariadenií, už bola nádrž vyèistená
od bahenných nánosov, dno bolo
utesnené, prièom sa okrem škárovania, tiež opravili aj rozbité panely. Vyèistený bol aj prítokový kanál
a technologická prednádrž Rusalka, kde sa bude voda upravovaś.
Profesor Maršálek na prítoku
nainštaloval technológiu na samotnú úpravu vody – tá spoèíva
v dávkovaèoch síranu železitého,
ktorý sa používa vo vodáròach na
úpravu pitnej vody, v kombinácii
s vápenným mliekom, èo je látka
používaná už v rímskych dobách na
dezinfekciu vody. „V Rusalke sme vytvorili prepážku, pred ktorou bude vyzrážaný materiál sedimentovaś na dno a do hlavnej nádrže sa bude prelievaś už len èistá voda.
Hygienické dozabezpeèenie sa bude ešte robiś následnou ionizáciou v potrubí, ktoré
privádza vodu do hlavnej nádrže,“ vysvetlil profesor Maršálek. V hlavnej nádrži vodu
budú ešte stabilizovaś probiotické baktérie naoèkované do jaèmennej slamy.
„Skladbou je táto technológia unikát, nepoužíva sa nikde. Potrebovali sme však
vytvoriś istotu a práve táto kombinácia bude dostatoèná,“ pripomenul profesor, ktorý,
ako odborník organizácie UNEP, èistil vodu v mnohých afrických krajinách, v Èíne, Indonézii èi Malajzii. „Aj preto sme vypustili pôvodne zvažované kavitaèné èerpadlo, ktoré
má znaèné energetické nároky,“ dodal.
„Od zrealizovaných opatrení oèakávam bezpeènú vodu na kúpanie. Prešovèania
po rokoch potrebujú maś na Delni istotu, že ak sa v nej okúpu, nedostanú žiadne alergie, èi kožné a iné choroby,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová. Naposledy
pritom mali Prešovèania na Delni hygienicky bezchybnú vodu v roku 2003, neskôr tam
už hygienici kúpanie neodporúèali èi dokonca zakázali.
(mig)
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Nárast poètu letných terás

Poèet letných sedení a terás na Hlavnej ulici v tomto roku stúpol. Po poklesoch
z minulých rokov sa ukazuje rozhodnutie vedenia radnice znížiś daò v centre
mesta, ako dobrý krok.
Poplatky klesli, poèet žiadostí o letné terasy stúpol takmer o štvrtinu. „Zníženie dane
sa ukazuje ako dobrý krok. K 31. máju úrad vydal súhlasné stanoviská k 66 žiadostiam o umiestnenie letného sedenia. Je to cite¾ný nárast v porovnaní s minulými
rokmi,“ povedala primátorka Andrea Turèanová a dodala, že vlani to bolo 49 žiadostí
a v roku 2014 50 žiadostí.
Sadzba za užívanie verejného priestranstva pre ul. Hlavnú bola znížená z pôvodných
33 centov na 10 centov za meter štvorcový na deò. „Našim cie¾om bolo oživiś centrálnu
mestskú zónu a tiež, aby obyvatelia mesta mohli zrelaxovaś v príjemnom prostredí
vonkajšieho sedenia pri dobrej kávièke a podobne,“ dodala primátorka.
Taktiež bol znížený poplatok za umiestnenie letného sedenia a terasy na Floriánovej
a Metodovej ulici, a to z pôvodných 33 centov za meter štvorcový na deò na 19 centov.
(vkg)

Takmer 700 parkovacích miest (zatia¾ len) na Sekèove
Obyvate¾om najväèšieho prešovského sídliska Sekèov vytvorí mesto takmer
nových 700 parkovacích miest. Ïalšie pribudnú na ostatných sídliskách
v Prešove.
Parkovanie na sídliskách je jedným z najpálèivejších problémov Prešovèanov, ktorý
bol v minulosti dlhodobo zanedbávaný. Aj z tohto dôvodu mesto eviduje množstvo podnetov od obyvate¾ov s apelmi o riešenie tejto situácie.
V Prešove sa parkovacia politika prvýkrát rieši komplexne, tak, že sa urèia jasné a jednotné pravidlá pre majite¾ov a používate¾ov vozidiel. Pre parkovanie a odstavovanie vozidiel
v obytných zónach mesta Prešov sa stanovia podmienky, pod¾a ktorých budú maś prednosś
parkovania tam bývajúci obyvatelia. Aby sa táto koncepcia mohla zrealizovaś, je nutné, predovšetkým na sídliskách, kde je akútny nedostatok parkovacích miest, ich aj dobudovaś.
„Riešenie zanedbávanej statickej dopravy je pre nás ve¾kou úlohou. Dnes predstavujeme jednu èasś projektu, ktorý chceme realizovaś na najväèšom prešovskom
sídlisku Sekèov, kde vytvoríme 700 parkovacích miest. Prijaté opatrenia smerujú
k tomu, že do živelného parkovania sa zavedie poriadok,“ skonštatovala primátorka
Andrea Turèanová.
Mesto v úvodnej fáze prichádza s vytváraním nových parkovacích miest na sídlisku
Sekèov, kde je ich najväèší nedostatok. Okrem vytvorenia nových parkovacích miest sa
tiež upraví viacero plôch, na ktorých sa v súèasnosti parkuje provizórne. Tento model
sa následne, ešte v priebehu tohto roka, zaène zavádzaś aj v ïalších èastiach mesta
ako sídlisko Šváby, Sídlisko III a II. Zavedenie rezidenèného parkovania sa predpokladá
v priebehu roku 2017.
(mig+vkg)
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Pružnosś do odvozu „kôpok“
Mestu Prešov pribudlo do automobilového parku malé nákladné vozidlo.
Zefektívni prácu zamestnancov malých obecných služieb.
Pracovníkom malých obecných služieb bude
v Prešove pomáhaś pri práci malé nákladné vozzidlo Piagio Porte. Bude urèené hlavne na prevvoz náradia, ako kosaèky èi krovinorezy, ale, keï
ïže ide o vozidlo s nadstavbou s objemom 3 m3,
bude
b
slúžiś aj na odvoz materiálu èi takzvaných
kôpok,
k
ktoré pracovníci vytvoria v rámci èistenia
mesta.
m
Spružní hlavne odvoz pokosenej trávy
a lístia, ktoré sú èasto terèom kritiky obèanov.
Roène
R
pritom za takéto prevozy mesto platilo
zmluvným partnerom do 15 000 eur.
Mestské zastupite¾stvo na nákup vozidla
schválilo 21 000 eur, nakoniec ho mesto
kúpilo za cca 18 600 eur. „Ide o vozidlo
s kombinovanou úpravou benzínového motora na LPG, èo má vplyv nielen na lacnejšiu prevádzku, ale aj na ekológiu,“ uviedla
primátorka Andrea Turèanová poèas preberania vozidla.
(mig)

Dotácia pre tri telocviène
Mesto Prešov získalo 43 000 eur štátnej finanènej pomoci pre tri telocviène.
„Pomôže nám to pri riešení havarijných stavov telocvièní èi pri ich vybavení
telocvièným náradím,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová.
Ide o prostriedky získané v rámci výzvy Ministerstva školstva SR o poskytnutie prostriedkov na rozvoj telovýchovy a na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocviène alebo ich vybavenie. Mesto zareagovalo okamžite, prièom požadovalo podporu
pre štyri Základné školy.
Komisia, ktorá projekty posudzovala, nakoniec rozhodla, že v rámci Slovenska dostane peniaze 178 škôl zriadených obcou. Medzi nimi sú tri aj z Prešova – dve získali
dotáciu na vybavenie telocvièní a jedna na rekonštrukciu. Celkovo ide o objem 43 000
eur, prièom mesto na projekty prispeje sumou 12 770 eur.
„Dostali sme zhruba trinásś percent z celkovej sumy, ktorú by sme na celkové zve¾adenie týchto telocvièní potrebovali. Aj tak je to však pomoc pri riešení havarijných sta-
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vov èi pri ich vybavení náradím,“ skonštatovala prešovská primátorka Andrea Turèanová.
Najväèšia èasś dotácie pôjde do telocviène Základnej školy Šrobárová, kde sa chystá
rekonštrukcia podlahy za 48 000 eur, prièom štátna dotácia je poskytnutá v objeme
36 000 eur. Za ïalších 2 750 eur (s dotáciou 2 500 eur) tam nakúpia telocvièné náradie
– konkrétne švédske lavièky a švédsku debnu. Dotácia na telocvièné náradie bola poskytnutá aj pre ZŠ Mirka Nešpora (3 900 eur) a ZŠ Èeskoslovenskej armády (1 300 eur).
(mig)

Predaj s pridanou hodnotou
Majetkový prevod medzi mestom Prešov a Východoslovenskou vodárenskou
spoloènosśou, a.s. v objeme takmer 3 mil. eur má pridanú hodnotu. Mesto
odśažil od nákladov a zároveò, financie za predaj využije na povinné platby za
zrážkovú vodu.
Mesto odpredalo Východoslovenskej vodárenskej spoloènosti, a.s. (VVS) celkovo 65
vodohospodárskych stavieb (rozvodov vody a kanalizácie) za sumu cca 2,9 mil. VVS je
vlastníkom vodohospodárskych stavieb na území mesta Prešov takmer v celom rozsahu,
okrem cca 17 km vodovodov a 17 km kanalizácie. Túto nepatrnú èasś rozvodov vlastnilo
Mesto Prešov, ktoré spravovala VVS, nako¾ko je držite¾om licencie za týmto úèelom. Vïaka ve¾mi dobrej spolupráci Mesta Prešov a VVS bol dohodnutý majetkový prevod, ktorý
schválilo MsZ mesta Prešov a mesto svoju èasś rozvodov odpredalo VVS za výhodných
podmienok.
Keïže mesto roène uhrádza vodáròam povinné platby za zrážkovú vodu z komunikácií v objeme cca 600 000 eur, príjmy z tohto predaja budú postupne, v priebehu necelých piatich rokov, zapoèítavané s platbami za zrážkovú vodu. Tieto financie tak mesto
môže využiś na realizáciu ïalších projektov.
„Spolupráca s vodáròami je ve¾mi dobrá, èoho dôkazom je aj táto dohoda,“ uviedla primátorka Andrea Turèanová, ktorá je èlenkou predstavenstva VVS. „Zároveò som
rada, že sa mnou predkladané požiadavky na dobudovanie kanalizácie postupne
vodáròami zaradzujú do ich investièného plánu,“ doplnila.
Podpisom zmluvy tak mesto získa navyše aj investície od VVS v podobe výstavby
nedokonèených úsekov verejných vodovodov a kanalizácií. V priebehu nasledujúcich
dvoch rokov tak VVS dobuduje úseky kanalizácie Pri mlyne – Ul. Solivarská, èasś Ul.
Fintickej a Šidloveckej a vodovodov na Ul. Jazdeckej a èasti So¾nobanskej. Ïalšie požiadavky na investície, ktoré nie sú v zmluve uvedené, budú vodárenskej spoloènosti
predkladané primátorkou mesta, aby bolo dosiahnuté dobudovanie kanalizaènej siete na
celom území mesta Prešov.
Prevodom majetku nedôjde k zmene podmienok vo vzśahu k obyvate¾om mesta Prešov, práve naopak, opravou a rekonštrukciou predaných rozvodov zo strany VVS dôjde
k zvýšeniu komfortu pri dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.
(vkg)
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4 roèné obdobia
Dlhoroèná èlenka Denného centra Sabinovská pani Helena Dzurišová
predstavila svoju zbierku básni s názvom 4 roèné obdobia.
O úctyhodnom seniorskom veku sa vraví, ako
o jeseni života. Mnohí tomuto tvrdeniu iste dajú za
p
pravdu, lebo jeseò je nádherná. Jeseò hrá mnohými
ffarbami, je pestrá, rôznorodá. Tie farby sú skúsen
nosti, ktoré sú v prípade seniorov ve¾mi bohaté. Farb
bami môžu byś aj spomienky, ktorých je, urèite viac
ttých krásnych. Jeseò prináša plody, odmení sa za
p
prácu z jari a z leta tak, ako èlovek v pokroèilejšom
vveku dostáva odmeny jeho doterajšieho života.
Jedným takýmto plodom je aj zbierka básní
s názvom 4 roèné obdobia, ktorej autorkou je pani
H
Helena Dzurišová, dlhoroèná èlenka Denného
c
centra Sabinovská. Ide o prvé vydanie knižôèky
kkrátkych básní doplnených ilustráciami, ktorá sa
zzapáèi nielen dospelým, ale aj deśom. Všetci, ktorí
ssa chcú s touto výnimoènou dámou a jej tvorbou
zzoznámiś, sú pozvaní do Denného centra na Sabin
novskej ulici.
Eva Kakašèíková

Tridsaś rokov Zariadenia pre seniorov Náruè
Veselá vrava, milé zvítania a ve¾a blahoželaní. Tak to vyzeralo v Zariadení pre
seniorov Náruè. A dôvod? Slávnostná akadémia k 30. výroèiu založenia zariadenia.
Klienti si výroèie založenia „svojho“ zariadenia užili pri zaujímavom programe a so
zaujímavými hosśami.
Dôstojnosś a profesionalitu v poézií prezentovala èlenka DJZ Silvia Donová. Keï sa
mikrofónu zhostil Michal Hudák, všetkým nám bolo jasné, že o zábavu je postarané. Svojím povestným humorom a bezprostrednosśou moderoval celý program.
O zaèiatkoch zariadenia a o zmenách poèas uplynulých tridsiatich rokov v príhovore
informoval riadite¾ zariadenia PhDr. Jozef Dobroviè. S oficiálnym blahoželaním a prianím
úspešných rokov za hostí vystúpil zástupca primátorky mesta Prešov Ing. Štefan Kužma.
Ve¾ký obdiv a uznanie si vyslúžilo 12 zamestnancov, ktorí v zariadení odpracovali dvadsaś
a viac rokov a piati doterajší riaditelia. Zástupcovia zariadenia a mesta im odovzdali za ich
dlhoroènú obetavú prácu ïakovný list a spomienkové darèeky.
Program tým nekonèil, ale pokraèoval v exteriéroch zariadenia. Ïakujeme všetkým,
ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu osláv 30. výroèia.
Mgr. Sylvia Šimkovièová
sociálna pracovníèka
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Mesto v pohybe
Významná pomoc na sanáciu zosuvov

V Prešove sa koneène zaène so sanáciou nebezpeèného zosuvu pôdy na ulici
Pod Wilec hôrkou. Mesto na to získalo z Environmentálneho fondu 100 000 eur.
Povodeò v júni 2010 výrazne zasiahla do životov Prešovèanov bývajúcich v lokalite
Pod Wilec hôrkou. Došlo tam k zosuvom pôdy a bola narušená stabilita viacerých domov,
znamenajúca nielen poškodenie majetku, ale aj ohrozenie životov.
Riešením má byś stabilizácia zosuvného územia. „Sanácia tohto priestoru si vyžaduje
nemalé finanèné zdroje, ktoré sa mesto Prešov snaží získaś aj z externých zdrojov. Preto v októbri minulého roku mesto opakovane podalo projekt, ktorého cie¾om je riešiś
tento havarijný stav a boli sme úspešní,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová.
Primátorka už obdržala aj rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí
finanèných prostriedkov na projekt sanácie havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou
z Environmentálneho fondu v celkovom objeme 100 000 eur. Podmienkou pridelenia
dotácie je spolufinancovanie mesta v sume 5 263,16 eura.
Ide o finanène aj èasovo nároèné práce, preto mesto Prešov, na základe odborných
konzultácií s odborníkmi, dôkladne zváži, aký rozsah prác bude zrealizovaný. Tie je potrebné ukonèiś do konca roku 2016 a snahou mesta Prešov je, aby práce boli zrealizované èo najkomplexnejšie.
(mig)

Cena je už doma
Mesto Prešov, ako víśaz národného kola súśaže zeleného verejného
obstarávania, obsadil v európskom kole obdivuhodné, štvrté miesto. Certifikát
o umiestnení na European GPP Award 2016 bol odovzdaný primátorke Prešova
Andrei Turèanovej.
O úspechoch Prešova sa hovorilo aj v Bruseli. Po víśazstve Prešova v slovenskom
národnom kole súśaže zeleného verejného obstarávania bojovala metropola Šariša na
európskej úrovni. Za vlaòajší projekt modernizácie
verejného osvetlenia bolo pri ve¾kej konkurencii
štyroch desiatok európskych projektov mestu
Prešov udelené úctyhodné štvrté miesto. „Ocenenie vnímam ako spoloèný úspech mesta Prešov
a zmluvného partnera spoloènosti OSVO Comp.
Toto uznanie svedèí aj o tom, že rozhodnutie
znižovaś energetickú nároènosś, bolo správne,“
povedala primátorka Andrea Turèanová. Jej slová
potvrdil aj riadite¾ spoloènosti Peter Bindas a zdôraznil, že Prešov si okrem ocenenia získal v Bruseli ve¾kú priazeò i pozornosś.
(vkg)

Dni mesta Prešov 2016
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Kultúra

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
2.7. (sobota) o 11.00 h
AKO JE SLNIEČKO ĎALEKO
1€
Pre deti od 4 rokov.
7.7. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– BEE GEES
2€
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
9.7. (sobota) o 11.00 h
NEVESTA HVIEZD
1€
Vhodná pre najmenších školákov.
13.7. (streda) o 22.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
1€
14.7. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– JOHN WILLIAMS
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
16.7. (sobota) o 11.00 h
MESIAC NA VANDROVKE
1€
Pre najmenších školákov.
21.7. (štvrtok) o 18.00 h
PO ZÁPADE SLNKA
2€
Vhodný pre dospelých a dospievajúcich.
23.7. (sobota) o 11.00 h
PRINC PETER
1€
Určený mladším školákom a ich rodičom.
25.7. – 14.8.
TECHNICKÁ ODSTÁVKA
18.8. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– THE BEATLES
2€
Program vhodný pre dospelých a dospievajúcich.
20.8. (sobota) o 11.00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1€
Pre deti od 5 rokov.
25.8. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– VANGELIS
2€
Vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
27.8. (sobota) o 11.00 h
MARTIN A HVIEZDA
1€
Pre deti od 4 rokov.

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
23.06.2016 – 28.08.2016
HASIČSKÉ HOBBY
02. 06. 2016 – 09. 10. 2016
AURUM ALBA. TRI STOROČIA VÝROBY PORCELÁNU
V EURÓPE.
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8.7.2016 – 9.10.2016
POVOZY NA DEDINE

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
21.6. – 18.9. 2016; Malá výstavná sieň – Hlavná 53, Chodba – Hlavná 53
NOVUS ORDO / VÝTVARNÉ DIELO V KONTEXTE
Kurátor: Jozef Ridilla
21.6. – 18.9. 2016; Chodba – Hlavná 51
FANTAZIJNÁ GRAFIKA ZO ZBIEROK ŠARIŠSKEJ
GALÉRIE
Vystavené sú diela Vincenta Hložníka, Albína Brunovského, Emila Sedláka a Petra Kocáka s dôrazom na 60.
roky 20. storočia.
Kurátor: Jozef Ridilla
28.6. – 18.9. 2016; Suterén – Hlavná 53
MIROSLAV POTOMA / INSITNÁ MAĽBA
Kurátor: Jozef Ridilla
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Slovenské Národné Múzeum
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 8.30 – 15.00, pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu. Je dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko, zamerané na
dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku.
od 17. 3. 2016
PODKARPATSKÁ RUS V 30.ROKOCH 20. STOROČIA

Múzeum židovskej kultúry
Okružná 32
Expozícia judaík v prešovskej ortodoxnej synagóge.
Otváracie hodiny:
utorok – streda: 11:00 – 15:00
štvrtok – piatok: 9:00 – 13:00
nedeľa: 14:00 – 16:00

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Zborovská 2/A,
Otvorené – Letná prevádzka:
apríl – október: utorok – sobota: 9.00 – 17.00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!
Kontakt: 051/ 77 574 27 alebo 0918 965 698.
19.3. – 30.8.2016
12 PATRÓNOV – OCHRANCOVIA
VEDY, TECHNIKY A REMESIEL
1,- €

Kultúra
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PREŠOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2016
7.7.2016 – 17.00 hod. – Caraffova väznica
MGR. ART. MICHAELA HOLOTOVÁ BODNÁROVÁ – ZÁZNAMY II.
Hudobný hosś Petra Magdová
Výstava potrvá do 30.7. 2016
10.7.2016 – od 9:00 do 15:00 hod. – historická sála PKO
PREŠOVSKÁ ZBERATE¼SKÁ BURZA
11.7. – 15.7. 2016 – Caraffova väznica
DETSKÁ UNIVERZITA V GALÉRII
14.7.2016 – 10:00 hod – Kultúrne zariadenie
Šváby
BOCCIA OPEN
15.7.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
16.7.2016 – od 19:00 do 02:00hod. –
Stará Dúbrava
BB COUNTRY BÁL
30. 7.2016 – 10:00 hod. – Kultúrne zariadenie Centrum, sídlisko III, heròa BK PKO
LETNÝ BILIARDOVÝ TURNAJ V HRE
È.10
Prezentácia o 9:30 hod.
Štartovné: 5 €.
Kontakt: 0907932464, 0907258319,
biliardpko@gmail.com
15.8. – 19.8.2016 – od 21,00 do 24,00
hod. – Záhrada umenia
BAŽANT KINEMATOGRAF
Premietanie filmov pod noènou oblohou
15.8. Stratení v Mníchove
16.8. Eva Nová
17.8. Kobry a užovky
18.8. Pelíšky
19.8. Wilsonov
19.8.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
23.8.2016 – 17:00 hod. – pred Kultúrnym zariadením Družba, sídlisko III.

VYSTÚPENIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
ŠARIŠANÈEK, ŠARIŠAN, STARIŠAN
Júl – august v Caraffovej väznici
GRAND PRIX 1967 – 2015 BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA
mesiac august – Caraffova väznica
TVORBA UMELCA HELMUTA BISTIKU
Prímestský tábor BABADLO
Denný tábor pre deti od 5 – 12 rokov
1.turnus – 18.7.2016 – 22.7.2016
2.turnus – 15.8.2016 – 19.8.2016
Bližšie info na 051/77 11 630, babadlo.prešov@gmail.com

FESTIVAL komornej

Vedeli ste, že…
Viac info:

hudby 2016

www.artis-oz.sk

21. júl
19.00 hod.
Baroková hudba na dobových
sláÿikových nástrojoch
v podaní švajÿiarskeho
zoskupenia.

14. júl

18. august

19.00 hod.

19.00 hod.

Koncert klezmer kapely. Strhujúca židovská
hudba do tanca i na poÿúvanie.

OPERA gala

CAVEA trio

Klasická i židovská
hudba v podaní
klarinetového virtuóza
Martina Šveca a hostí.

Di Salamon Kapelye

19.00 hod.

Ortodoxná Synagóga, Okružná 32, Prešov

Klarinetissimo

7. júl
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Sólisti Štátnej opery Košice T. Paéovÿíková
a M. Lukáÿ v galaveÿere najkrajších piesní a árií.

VSTUPENKY: Mestské informaÿné centrum Hlavná 67, www.ticket-art.sk, predpredaj: 7-6-4 € / na mieste 8-7-5 €

Prešovský informaèný server
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Zo života mestských častí
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Vážení èitatelia Prešovského magazínu,
na jeseò tohto roku uplynú dva roky od èasu, èo som bol zvolený za poslanca
za mestskú èasś è.3. Táto èasś pozostáva zo severných mestských štvrtí ako sú
Šidlovec, Dúbrava, ulica Sabinovská, Surdok, Kúty a Nižná Šebastová. Zároveò
som bol zvolený za predsedu Výboru v mestskej èasti. Táto patrí s poètom
10 833 obyvate¾ov medzi najväèšie jednak územím a jednak infraštruktúrou
v Prešove.
V prvom roku poslaneckej práce sme sa riadili viac-menej rozpoètom pripraveným
predchádzajúcim vedením mesta. To sa odzrkadlilo v striedmych investíciách. V roku
2015 bolo k dispozícií na investície v meste z jeho rozpoètu asi 950 tisíc eur. V tomto
roku je to investièný rozpoèet mesta vo výške 4 milióny eur. To nám po chudobnom roku
2015 to umožnilo akcelerovaś rozvoj mesta. Pokia¾ v èasoch minulých realizovalo mesto
okolo 50 investièných akcií roène, teraz by to malo byś minimálne dvakrát viac.
V roku 2016 sa v našej mestskej èasti už realizuje resp. bude realizovaś 22 investièných akcií, ktoré sú zaradené v rôznych finanèných balíkoch. Najvýznamnejší z nich
je „Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov
v roku 2016“. Ten uskutoèòuje spoloènosś EUROVIA SK, a. s. Tá ho sprvoti prefinancuje
a mesto ho postupne zaplatí v èasovo oddialených splátkach. Najviac investícií z tohto
balíka pocítia obyvatelia dlhodobo problémových ulíc ako sú Levoèská, Èapajevova, Komenského a Janouškova. Tam už sú resp. budú komplexne obnovené chodníky. Zároveò
sa obnoví śažko skúšaný vnútroblok Janouškova 2 – 4. Podobne sa bude zrenovuje aj susedný vnútroblok Janouškova 13 aj keï priamo z mestského rozpoètu. Na nové chodníky sa môžu tešiś aj obyvatelia Slneènej ulice zo Šidlovca. Z mestského rozpoètu sa v tejto
èasti už rekonštruuje chodník na Jahodovej ulici. Z nových ciest sa budú tešiś obyvatelia
ulíc Pažica a Strážnická v Nižnej Šebastovej. Hlavne Pažica podobne ako ulice Levoèská
èi Janouškova je dlhodobo problematický prvok nášho VMÈ. V Nižnej Šebastovej je už
obnovený chodník na Vèelárskej ulici a to z mestských peòazí.
Okrem uvedených investícií z mestského rozpoètu plánujeme vybudovaś detské ihrisko na Sabinovskej ulici, workoutové ihrisko v Nižnej Šebastovej, obnovia sa schody
a chodník na Wolkerovej ulici a postavia sa nové prístrešky MHD na Fintickej a na Stavbárskej ulici na Šidlovci. Takisto boli doplnené svetelné body verejného osvetlenia na
Šidlovci a na Starej Dúbrave. Tohto roku sa ešte spracujú projektové dokumentácie na
obnovu Severnej ulice a na vybudovanie nových schodov pri Materskej škole Èapajevova. Tie súèasné sú už viac ako v havarijnom stave.
Toto je struèný preh¾ad aktivít v našej mestskej èasti. Ja sa snažím spolu s kolegami,
aby obmedzené finanèné prostriedky boli efektívne využité na riešenie
najmä dlhodobo prehliadaných problémov. Myslím, že sa nám to darí
aj keï niektoré problémy budú musieś trochu poèkaś. Verím, že s Vašou podporou a aktívnou participáciou ich dokonca volebného obdobia
vyriešime.
Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMÈ è.3
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Vedeli ste, že…
Centrum vèasnej intervencie Barlièka
Príbeh, ktorý píše…

Príbeh centra vèasnej intervencie je poskladaný z príbehov neobyèajne obyèajných
detí a ich skvelých rodièov. Tento príbeh sa zaèal odohrávaś už minulý rok vychádzajúc
z potrieb spoloènosti, najmä rodièov s deśmi s rizikovým vývinom, zdravotným obmedzením èi iným postihnutím, ktorí sa snažia pre svoje deti urobiś èo najviac. Vychádzajúc
z týchto potrieb sme sa rozhodli ponúknuś aj my verejnosti možnosś nájsś „všetko pod
jednou strechou“ – a to tím odborníkov, ktorí sa skladá z psychologièky, lieèebnej a špeciálnej pedagogièky, fyzioterapetuky èi sociálneho pracovníka. Koncept centra vèasnej
intervencie vyplýva z individuálnych potrieb detí a rodiny. Cie¾om nášho centra je prostredníctvom odborných terapií, poradenstva èi fyzioterapie zvyšovaś kvalitu života rodín,
a zároveò vytváraś miesto, kde v ne¾ahkej situácii nájdu oporu.
Vèasná, raná, skorá – tieto slová tvoria základ celej myšlienky pomáhania. Nejeden
odborník v svojej publikácii píše o tom, aké dôležité sú prvé roky života dieśaśa. Vèasná
diagnostika problému a následná práca na eliminovaní dôsledkov vo väèšine prípadov
môže priniesś krajšiu budúcnosś. Sme radi, že aj vïaka podpore z projektu Hodina deśom
sa môžeme podie¾aś na vytváraní lepšej budúcnosti pre mnohé rodiny.

Príbeh pokraèuje…

(cvi)

Spoločenská rubrika
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Slávnostné oceòovanie laureátov
V sále Èierneho orla sa uskutoènilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupite¾stva
mesta Prešov pri príležitosti pri príležitosti historicky prvého spoloèného odovzdania
verejných ocenení mesta – Ceny mesta Prešov za rok 2015, Opálového zrnka mesta
Prešov za rok 2015, Ceny primátorky a Èestného obèianstva mesta Prešov.
Po oficiálnom otvorení zasadnutia primátorkou mesta Prešov Andreou Turèanovou nasledovali slová úcty a vïaky tohtoroèným laureátom v úvodnom príhovore: „O pár chví¾ oceníme
ïalšie výnimoèné osobnosti, ktoré sú a zostanú nezabudnute¾nými. Nie iba preto, že si
dnes prevezmú ocenenia, alebo, že sa zapíšu do pamätnej knihy mesta Prešov, ale predovšetkým pre to, èomu žili, èo tvorili, èím ovplyvnili nás ostatných.“
Cena mesta Prešov je jedným z troch verejných ocenení mesta. Ude¾uje sa od roku 2000
ako pokraèovanie Ceny mesta Prešov za kultúru. Doteraz bolo odovzdaných celkom 57 Cien
mesta Prešov – z toho 43 jednotlivcom a 14 kolektívom.
Cena mesta Prešov za rok 2015 bola udelená:
doc. MUDr. Ivanovi Minèíkovi, PhD. za jeho mimoriadne zásluhy, ktorými významne
prispel k rozvoju slovenskej urológie a prezentáciu dobrej úrovne našej lekárskej vedy doma
i v zahranièí, Mgr. art. Alene Paulusovej za oživovanie a uchovávanie ¾udových zvykov a tradícií
východoslovenského regiónu, predovšetkým oblasti Šariša v tancoch, spevoch i hudbe a za
dlhoroèný prínos pre rozvoj kultúry v meste Prešov a dlhoroènú reprezentáciu mesta Prešov
doma i v zahranièí, pánovi Františkovi Šestákovi za jeho celoživotný prínos k rozvoju telesnej
kultúry so zameraním na turistiku a za výrazný vplyv na popularizáciu chrámovej hudby na území
mesta Prešov.
Ïalším ocenením, ktoré bolo v tento slávnostný deò odovzdané, bolo Opálové zrnko mesta
Prešov, cena pre najúspešnejšie podnikate¾ské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov.
Ude¾uje sa od roku 2003 a doteraz bolo odovzdaných celkom 64 týchto cien.
Cena Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2015 bola udelená výrobnému družstvu ATAK,
Jarková 4, Prešov za 25 roèný prínos pre mesto Prešov v oblasti výroby a obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov prostredníctvom športovej znaèky doma i v zahranièí.
Súèasśou slávnostného zasadnutia bolo aj odovzdávanie Ceny primátora mesta, ktorá sa
ude¾uje za úspešnú a záslužnú èinnosś v prospech rozvoja a reprezentácie mesta predovšetkým
pri ich významných jubileách a výroèiach. Táto cena sa ude¾uje od roku 2008 a do dnešného
dòa túto cenu dostalo 100 subjektov – 74 jednotlivcov a 26 kolektívov.
Primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová udelila túto cenu:
Detskému domovu v Prešove, Požiarnická 3 pri príležitosti 70. výroèia jeho založenia a za
vysoko odbornú a ¾udsky angažovanú starostlivosś o deti s nariadenou ústavnou starostlivosśou,
predovšetkým o deti śažko zdravotne postihnuté Cenu primátora mesta Prešov, pánovi Andrejovi Dupa¾ovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea 75 rokov a za jeho doterajšiu
aktívnu prácu pre seniorov a mesto Prešov Cenu primátora mesta Prešov a Ing. architektovi
Františkovi Jesenkovi za jeho celoživotné dielo a osobný prínos k rozvoju mesta Prešov v oblasti architektúry Cenu primátora mesta Prešov.
Bodku za odovzdávaním verejných ocenení malo udelenie Èestného obèianstva, ktoré je
výnimoèným a ve¾mi vzácnym verejným ocenením. Ude¾uje sa fyzickým osobám, právnickým
osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zve¾adenie mesta Prešov, ochranu
jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ¾udské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi. V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Èestné obèianstvo udelené len
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raz – a to v roku 2003 – dvom osobnostiam: biskupovi Mons. Pavlovi Petrovi Gojdièovi, in memoriam a biskupovi Mons. Vasi¾ovi Hopkovi, in memoriam.
Po 13 rokoch tak pribudli k nosite¾om tohto vzácneho ocenenia ïalší dvaja, a to Michal
Bosák, in memoriam, akademický sochár Dušan Ponèák, in memoriam.
Atmosféru slávnostného popoludnia dotvárali excelentným spevom Brigita Tivadarová, klavírny doprovod ¼ubice Kistyovej a sprievodné slová Veroniky Kmetóny Gazdovej.
(vkg)

Modré z neba s primátorkou
Túžba Márie Valenèínovej sa stala skutoènosśou po tom, èo ju prezradila prešovskej
primátorke Andrei Turèanovej. O èom Mária snívala a ako reagovala, keï sa jej sen naplnil?
„Toto som neèakala,“ opakovala neustále Mária a celá
ž
žiarila
šśastím, keï v chránenej dielni prevádzkovanej Obè
èianskym
združením Barlièka, odrazu objavila primátorka
A
Andrea
Turèanová spolu s historikom, profesorom Petrom
Š
Švorcom.
V tej chvíli sa jej totiž splnil sen o stretnutí s èlovek
kom,
ktorý sa zaoberá históriou. Máriinou ve¾kou zá¾ubou,
k
ktorej
sa venuje prakticky od detstva, je totiž história.
„Bola by som v siedmom nebi podaś si ruku aspoò
s jedným historikom – napísala mi Mária, po tom, èo
si preèítala informáciu, že som sa na radnici stretla s
historikmi, ktorí mali v Prešove sympózium. Napadlo mi, že jej také stretnutie sprostredkujem,“
spomenula primátorka moment spred nieko¾kých týždòov, po ktorom oslovila profesora Švorca a
potom sa už len èakalo na zosúladenie pracovných termínov. Mária niè netušila.
„Pán Švorc, to je neskutoèné. Práve s vami som sa vždy túžila stretnúś, lebo som èítala vašu
knihu Príbehy starého Prešova. Z èoho ste èerpali inšpiráciu na jej napísanie? Preèo je prešovské
námestie tvaru šošovky?“ zahrnula okamžite návštevu prívalom svojich úvah, spomienok a otázok
sleèna, ktorá sa zaujíma nielen o všeobecnú históriu, ale tiež o dejiny Prešova. S profesorom si porozprávali aj o poznatkoch o bombardovaní Prešova i o tom, ako sa robia historické výskumy a Mária
sa pritom dozvedela, že skladanie histórie èasto pripomína prácu kriminalistov. Návštevu pritom prekvapovala svojimi znalosśami a poznatkami z histórie.
„V škole som mala dobrú uèite¾ku a tá ma pre históriu nadchla,“ prezradila, ako sa dostala
k nevšednému koníèku, ktorý v sebe zahàòa èítanie množstva historických kníh, encyklopédií a študovania rôznych materiálov.
Láska k histórii sa Máriu uèí prekonávaś všemožné bariéry, s ktorými sa ako vozièkárka stretáva.
Vïaka svojmu nadšeniu dokázala prejsś celý hrad Krásna hôrka od najvyššieho poschodia a užila si
aj návštevu Vyšehradu. Je tiež pravidelnou úèastníèkou Objavovaní Prešova. Nezabudla vyjadriś svoj
ve¾ký obdiv organizátorom a pripomenúś, že naposledy ju nadchlo noèné „objavko“, ktoré sa zaoberalo históriou prešovských františkánov.
Mária po stretnutí môže pokraèovaś vo svojom štúdiu histórie – od primátorky a profesora Švorca
dostala totiž ïalšie historické knihy. Medzi nimi aj knihu rozprávok Keï sa dedinou strigy preháòali,
ktorá vznikla na základe výskumu obdobia, keï ¾udia verili v rôzne bájne bytosti. „Ak dovolíte, napíšem vám na òu recenziu,“ navrhla Petrovi Švorcovi. „Dohodnuté.“
(mig)

Náboženský život

20

Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 12:00, 18:00 (29.8. o 12:00 nebude)
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, spolupatróni Európy: 5:45,
6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
6.8.: Premenenie Pána: 5:45, 6:15, 18:00
15.8.:Nanebovzatie Panny Márie: 5:45, 6:15, 12:00, 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 21.8. sv. omša iba o 7:30
Všedné dni: 6:30, 18:00 (15.8. – 21.8. o 18:00 nie je)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30, 10:00, 11:30
6.8.: 6:30, 18:00
15.8.: 6:30, 8:00
Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00 (uto, štv)
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
6.8.: 7:00, 18:00
15.8.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
6.8.: 7:00, 18:00
15.8.: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
22.8.: Odpustová slávnosś: 7:00, 10:00 (slávnostná), 18:00
Kostol sv. Štefana Uhorského (Na Hrádku)
15.8.-21.8.: 18:00
21.8.: Odpustová slávnosś: 8:00, 10:30 (slávnostná)
Kaplnka sv. Rócha (So¾ná Baòa)
14.8.: Odpustová slávnosś: 10:30
Kostol sv. Kríža – (Kalvária)
Nede¾a: 16:30
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
Prac. dni: 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 8:00, 16:30
Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30
Pondelok: 17:00
V uto a štv: 6:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30, 18:00
15.8.: 6:30
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
Piatok: 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 9:00
15.8.: 18:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Pracovné dni (okrem str): 18:00 (èasy sú orientaèné)
Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30, (okrem 14.8.)
V str a pia: 17:30
15.8.: 8:30

Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 19:00
15.8.: 18:00
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 10:15
15.8.: 17:00

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00; Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 17:00
15.8.: 6:30, 11:00

Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
Nede¾a: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45 (sl.), 18:00 (csl.);
utiereò 7:00, veèiereò 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.)
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: sv. liturgie 5:45 (csl), 7:00 (sl), 8:30 (csl), 16:30 (sl.),
18:00 (sl.)
6.8.: 5:45 (csl), 7:00 (sl), 8:30 (csl), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
15.8. a 29.8.: 5:45 (csl), 7:00 (sl), 8:30 (csl), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)x
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (sl.); utiereò 7:00, 15:00 veèiereò
Pracovné dni: pon, štv a pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40
(sl.), 18:00
Sobota: 7:30 (sl.)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
15.8.: 8:00 (csl), 18:00 (sl)
29.8.: 8:00 (csl), 10:00 (sl)
Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa (Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); veèiereò 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
Duchovná obnova: od 13.7. pred odpustovou slávnosśou
17.7.: Odpustová slávnosś bl. P.P. Gojdièa: 9:30 (csl.)
6.8.: 6:30 (csl.), 18:00 (sl.)
15.8.: 6:30 (csl.) a 18:00 (sl.)

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nede¾a: 6:15 utreòa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 veèeròa
Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 17:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 veèeròa

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nede¾a: sl. Božie 9:00, 18:00; v prvú a poslednú nede¾u aj 11:00
Štvrtok: 18:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina

Reformovaná kresśanská cirkev
Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. chráme
Sv. Trojice

Cirkev adventistov siedmeho dòa (Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00 bohoslužba

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-
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Narodili sa v máji 2016
Tomko Tomáš
Èernická Bianka
Harèariková Alexandra
Jenèo Juraj
Kessler Tibor
Klingová Aneta
Fecko Filip
Janíková Tamara
Bujnovská Anna
Chomová Zara
Ve¾as Marek
Majerník Matej

Komlošová Sofia
Šoltis Richard
Košuthová Barbora
Marciòáková Daniela
Markuš Rastislav
Galbavá Dorota
Falat Šimon
Chromý Jakub
Lazor Martin
Dlugošová Laura
Tilòáková Olívia
Vaòo Richard

Bálint Filip
Patúšová Radana
Timková Michaela
Timková Timea
Vojteková Vanesa
Majcherová Sára
Urbanová Tamara
Huang Jason
Blizmanová Melánia
Sabol Branislav

Navždy nás opustili v máji 2016
Šimon Juhás, 78 r.
Kaèerová Marta, 61 r.
Simoník Otto, 82 r.
Geralská Justina, 78 r.
Feketeová Mária, 86 r.
Krivý Tibor, 68 r.
Kucharová Margita, 83 r.
Roha¾ Miroslav, 67 r.
Buch Anton, 76 r.
Štefaòáková Kamila, 76 r.
Sikora Karel, 60 r.
Neumannová Jana, 81 r.
Bujdošová Mária, 89 r.
Borodáè Mikuláš, 87 r.
Baèová Janka, 68 r.
Veselovská Žofia, 88 r.
Ing. Valkuèák Michal, 82 r.

Timko Viliam, 91 r.
MUDr. Barla Jaromír, 85 r.
Baranová Anna, 91 r.
Olejár Štefan, 80 r.
Sekerák Stanislav, 67 r.
Smoterová Gabriela, 75 r.
Gašparoviè Peter, 66 r.
Adamkovièová O¾ga, 74 r.
Raševová Mária, 65 r.
Karabiòoš Jozef, 64 r.
Ševèík Milan, 68 r.
Hudaèová Anna, 96 r.
Pažin Imrich, 66 r.
Kušnír ¼uboš, 45 r.
Schwartz Bela, 97 r.
PaedDr. Kolen Jozef, 82 r.
Òachajová Anna, 101 r.

Šillová Anna, 90 r.
Guman František, 52 r.
Bogdaòová Pavlina, 90 r.
Kapitanèíková Anna, 50 r.
Èurilla Milan, 54 r.
Olejár Ivan, 69 r.
Pasternáková Mária, 77 r.
Smetanka Jozef, 72 r.
Fariniè Alexej, 71 r.
Pe¾ák Jozef, 93 r.
MUDr. Szántó Ladislav, 83 r.
Straková Katarína, 76 r.
Straková Anna, 90 r.
Simkovièová Helena, 84 r.
Lehocká Katarína, 81 r.
Foltín Štefan, 69 r.
Krá¾ František, 79 r.

Uzavreli manželstvo v máji 2016
Ján Lapšanský a Mgr. Ingrid Švecová
Tomáš Marcík a Dominika Pažinová
Peter Maèanga a Sabína Kolarèíková
Ivan Ivanco a Veronika Dajèárová
Miroslav Kollár a Dana Uhrinová
Oliver Ulrich a Henrieta Tomková
Ján Kaštan a Miriama Kaèeòáková
Dominik Dunda a Ivana Labašková
Miroslav Šipoš a Zuzana Tkáèová
¼ubomír Bdžoch a Marta Karasová
Matúš Pastornický a Katarína Kapra¾ová
Štefan Hoták a Marianna Cichá
Ing. Vladimír Šumec a Laura Gajdošová
Mgr. Dušan Frimer a Mgr. Lucia Šidelská

Ing. Martin Florek a Ing. Michaela Kinèáková, PHD.
Tomáš Kašprišin a Alexandra Kniesznerová
Peter Milkoviè a Bc. Jana Èurillová
Milan Bodnár a Diana Petriková
Ondrej Ballarin a Mária Fignárová
Lukáš Sedlák a Veronika Fenèáková
Ing. Matúš Vozár a Gabriela Palovièová
Jaroslav Greš a Mgr. Petra Krajòáková
Ing. Peter Sekerák a MUDr. Katarína Fabianová
Martin Fedor a Miroslava Žadanská
PhDr. Lukáš Dzurilla a Ing. Gabriela Englerová
Vladimír Stredòák a Miroslava Krupe¾áková
Matej Bodnár a Emília Vichrestová

V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvate¾och mesta Prešov, poskytnuté Matrièným úradom na
základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.
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POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM - RIGORÓZNE KONANIE (PhDr.)
ŠTUDIJNÝ ODBOR : ETIKA
ŠTUDIJNÝ ODBOR : SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO
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Sústava študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods.1 zák.131/2002 Z.z.), v ktorej
absolvent študijného programu (§ 51 ods.1 zák.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom
vysokoškolskom štúdiu.
Vymedzenie príbuzných študijných odborov:
ETIKA : filozofia, psychológia, pedagogika, lingvistika, teológia, sociológia, axiológia, estetika, kulturológia
SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO : sociálna práca, pedagogika, andragogika, psychológia, teológia.
Uvedené príbuzné študijné odbory predstavujú akademické disciplíny s rôznou mierou priamej aplikovateľnosti v praxi.
Sociálna práca, pedagogika a andragogika sú disciplíny, vychádzajúce prevažne z tzv. vzdelávacej, terapeutickej a poradenskej
paradigmy, kým psychológia je predovšetkým teoreticko-empirická veda s ťažiskom na riešenie sociálnych a psychologických
problémov. Osobitné postavenie má vo vzťahu k príbuznosti študijného odboru aj odbor teológia, ktorá sleduje utváranie ľudskej osoby
zo zameraním na jej posledný cieľ a zároveň pre dobro spoločnosti, ktorej je človek členom.

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM – VZDELÁVACIE PROGRAMY MBA./ LL.M.
Master of Laws - LL.M.
Odbor: Obchodno právne vzťahy
Master of Laws, LL..M, titul udeľovaný absolventom postgraduálneho právnického štúdia je v zahraničí prestížnym titulom bežne
používaným v právnickej praxi, ktorý napomáha jeho nositeľovi vyniknúť na trhu práce. Master of laws course predstavuje profesijný
vzdelávací program, ktorý sa špecializuje na prehĺbenie znalostí z oblasti obchodného práva. Využijú ho manažéri, členovia
managementu, podnikateľia, zamestnanci štátnej správy a samosprávy,
advokáti, koncipienti, právnici, notári či právni špecialisti, ktorí neustále pracujú
na zdokonaľovaní svojej kvalifikácie, chcú prehĺbiť svoje znalosti a získať
aktuálne informácie o vývoji obchodného práva v Slovenskej republike a jeho
vzťahu k právu Európskej únie.

Master of Business Administration – MBA
Odbor : Etika v manažmente

Master of Business Administration – MBA, je celosvetovo najprestížnejším
titulom bežne používaným v manažérskej praxi.
Master of Business Administration course predstavuje profesijný vzdelávací
program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických
skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov managementu, podnikateľov,
zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových
organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými.
Typickým študentom je manažér pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý
chce zlepšiť svoje manažérske schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce.
Štúdium je jednoročné, rozdelené na dva semestre. Výučba prebieha v mesačných blokoch, takže študent môže nastúpiť na štúdium
počas celého roka. Lektorský tím je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného
vzdelávacieho programu. Vďaka ich pomoci sú študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti v praxi. Výučba lektorov je
založená na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách. Výsledkom a pridanou hodnotou tohto spôsobu
výučby sú cenné návody, rady aj postupy pre skvalitnenie najrôznejších firemných procesov či komunikácie,
využiteľné v každodennej profesijnej praxi.
Štúdium je certifikované International Education Society
London (IES).

www.ismpo.sk

DUCHNOVIČOVO NÁMESTIE 1, PREŠOV tel.: 051/7581797, mail: studijne@ismpo.sk
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VYSOKÁ ŠKOLA
MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA
ISM SLOVAKIA V PREŠOVE
Vybudovať školu, ktorá má dobré meno, znamená neustálu cieľavedomú prácu. Súkromná vysoká škola je firma, ktorá nič hmotné
nevyrába, ale jej základom je intelektuálny kapitál, ktorý sa prostredníctvom pedagógov prenáša na študentov a tí ho šíria ďalej.
Len úspešná firma má potenciál byť konkurencieschopná a uspokojiť požiadavky svojich zákazníkov – študentov . Vysoká škola
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove si ako moderná súkromná vysoká škola, ktorá flexibilne reaguje na meniacu
sa spoločenskú a hospodársku situáciu a reálne požiadavky trhu práce, s cieľom priebežného zvyšovania zamestnateľnosti svojich
absolventov, uvedomuje nevyhnutnosť nadväzovania a udržiavania aktívnych vzťahov s inými predovšetkým európskymi vysokými
školami. Jednou z prvoradých úloh vysokej školy je poskytovať vzdelávanie aj v cudzom jazyku, preto ponúkame nielen kvalitnú
výučbu cudzích jazykov, ale aj výučbu vybraných predmetov v cudzom jazyku. Takto sa nám dar dosahovať kompatibilitu
s európskym vysokoškolským vzdelávacím systémom a ďalší kvalitatívny rast v podmienkach súčasnej globalizovanej reality.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sa podľa analýzy INEKO umiestnila na 1. mieste spomedzi
vysokých škôl pôsobiacich na východe Slovenska z hľadiska zamestnateľnosti absolventov.

ŠTUDIJNÉ ODBORY
Medzinárodné podnikanie v obchode a službách(Bc.)
Hospodárska a podnikateľská etika(Bc.)
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol(Mgr.)
Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)
Sociálne služby a poradenstvo (Mgr.)
Naši absolventi sa ľahko uplatňujú nielen na domácom, ale aj na zahraničnom pracovnom trhu. Kvalitu výučby potvrdzuje aj nízky
počet študentov na jedného pedagóga, čo poskytuje väčší priestor na úzku spoluprácu a osobnú komunikáciu s pedagógmi.
Škola sídli v budove s výbornou dopravnou
dostupnosťou. Je vybavená moderným študijným
vybavením (Wi-fi, počítačová učebňa, elektronická
knižnica – spolupráca s ISM Dortmund).
V súčasnosti je Knižnica VŠMP ISM Slovakia v
Prešove vedecko-informačným, bibliografickým,
koordinačným a poradenským pracoviskom VŠMP
ISM Slovakia v Prešove. Knižnica VŠMP ISM
Slovakia v Prešove využíva pre poskytovanie
svojich služieb automatizovaný knižničný
informačný systém MaSK, ktorý získala od
Slovenskej národnej knižnice.. Súborný katalóg sa
nachádza na web stránke školy a je k dispozícii
on-line. Implementácia tohto systému posunula
knižnicu na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň, čo sa prejavilo najmä v efektivite poskytovania služieb .

www.ismpo.sk

Šport
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Objavovali svoj šport
Nultý roèník športovo-propagaèného podujatia „Objav svoj šport“ prilákalo do
športovej haly ZŠ Sibírska viac ako dve stovky detí, ktoré odchádzali z podujatia
viac ako nadšené.
V priestoroch hracej plochy si svoje stanovištia rozložilo 11 športov, ktoré zastupovali prešovské športové kluby – futbal (1. FC Tatran Prešov), hokej (P. H. K. Prešov), hádzaná (Tatran
Prešov), volejbal (VK Mirad PU Prešov), florbal (FbC Mikuláš Prešov), stolný tenis (TJ Športklub
MSS Prešov), športová gymnastika (TJ Slávia PU Prešov), atletika (Šport hrou), kickbox (Kickboxing klub Panter Prešov), cyklistika (ŠK Velodrom Prešov) a bedminton (BC Prešov).
Spomínané športové kluby si pripravili pre deti 3. - 4. roèníkov základných škôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Prešov športovo-pohybové aktivity èi ukážky, kde deti ukázali svoje
nadšenie pre šport, ale predovšetkým športový talent. Takýmto spôsobom deti naèreli do
„kuchyne“ športových klubov.
Všetci – tak deti ako aj športovci sa zhodli na tom, že v takýchto akciách je potrebné pokraèovaś. „Sme ve¾mi radi, že sme tu mohli byś. Ve¾mi nás teší, že mesto Prešov v spolupráci
s partnermi pripravilo takúto akciu, pretože je dôležité, aby sme deti èoraz viac dostávali
nenásilným spôsobom k športu. Bavil som skoro so všetkými klubmi a všetci sme sa zhodli
na tom, že takéto podujatie musíme pripraviś v tomto roku ešte raz – deti sa dozvedia o nás,
o našich kluboch a my ich možno oslovíme nato¾ko, že prídu do našich klubov,“ zhodnotil
úspešný nultý roèník podujatia „Objav svoj šport“, tréner a prezident klubu Kickboxing klub
Panter Prešov Jozef Kolozsy. Podobným názor vyslovili aj manažér volejbalových vicemajstrov
z klubu VK Mirad PU Prešov Marián Palenèár. „My sme rozhodli, že tu pošleme náš seniorský
A-tím a vidím, že to malo svoje opodstatnenie, keïže naši chlapci boli pre deti ve¾kým lákadlom. Bola to výborná akcia a sme radi, že sme tu mohli byś. Tešíme sa na pokraèovanie.“
Podujatie pripravilo mesto Prešov, Krajské športové centrum, Fakulta športu Prešovskej
univerzity a Olympijský klub Prešov. Poïakovanie patrí ZŠ Sibírska za poskytnutie a technickú
prípravu podujatia v priestoroch športovej haly. V neposlednom rade patrí poïakovanie športovým klubom – za výbornú prezentáciu športu v našom meste.
(miv)
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Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
v Prešove
na mesiace júl a august 2016
16. júl 2016
16. roèník Slansko-Beskydská 33
Dušan Jozef Kotora, 0907 916 111
31. júl 2016
Stretnutie na Èakani
Mgr. Vincent Klobušovský, 0902 299 291
11. august 2016 – 14. august 2016
Prázdniny na Dunajci
Janka Kaèmariková, 0907 396 153
13. august 2016
27. roèník Údolím Svinky
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422

KST Lišiaci Prešov
KST Èakaò Tulèík
ZOVT Prešov
KST ZVL Prešov

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – júl a august 2016
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prijímajú požiadavky obyvateľov
mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:
Výbor v mestskej èasti è. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosś, Rúrky)
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.;
JUDr. Katarína Ïurèanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáè, Mgr. Martin Matejka, MBA
7.7.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
25.8.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul.
è. 35D
Výbor v mestskej èasti è. 2 (Sídlisko II, Kalvária, Kamenná baòa, Wilec hôrka, Borkut, Vydumanec,
Kyslá voda, Cemjata)
Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher
7.7.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na
Odborárskej ul. è. 30
4.8.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na
Odborárskej ul. è. 30
Výbor v mestskej èasti è. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.; PhDr.
Martin Lipka, PhD.
4.7.2016 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
31.8.2016 (streda) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette Langová
Z dôvodu èerpania dovolenky VMÈ è. 4 v mesiaci júl a august nezasadá.
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter
Krajòák
4.7.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 v Prešove
– Solivare
1.8.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27 v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej èasti è. 6 (èasś sídliska Sekèov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského
a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višòovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor, Zuzana Tkáèová
21.7.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
4.8.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
Výbor v mestskej èasti è. 7 (èasś sídliska Sekèov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul. a Sibírsku
ul., Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD.; MPH, PhDr. Martin
Ïurišin, PhD.; PhDr. Marcela Antolová, MUDr. Vasi¾ Janko
7.7.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
25.8.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
Termíny zasadnutí VMÈ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – júl 2016
DEÒ

ÈAS

4.7.2016 (pondelok)
11.7.2016 (pondelok)
18.7.2016 (pondelok)
25.7.2016 (pondelok)

14.00 – 15.00

MIESTO

PRIJATIE
ZABEZPEÈUJE

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

Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta
Prešov

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

Ing. Štefan Kužma
zástupca primátora
mesta

Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – august 2016
DEÒ

1.8.2016 (pondelok)
8.8.2016 (pondelok)
15.8.2016 (pondelok)
22.8.2016 (pondelok)

ÈAS

14.00 – 15.00

MIESTO

PRIJATIE
ZABEZPEÈUJE

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

Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta
Prešov

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

Ing. Štefan Kužma
zástupca primátora
mesta

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 7. - 14. 8. 2016

ska

Pracovna do

zadarmo

-20%
až do

ané obýyvaċky
na vybr
a sedaċk

Dom nábytku Decodom Košice
D
O
Otváracie
hodiny:
In
Infopult:
EE-mail:
A
Adresa:

PO - PIA: 9:00 - 20:00, SO - NE: 9:00 - 20:00
055 - 2850 764
mopodke@decodom.sk
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice

Nie je ľahké stratiť milovaného
človeka. Vieme, že nemáme
moc odstrániť Váš smútok,
no v tejto ťažkej chvíli Vás
môžeme sprevádzať
a pripravíme pre Vás rozlúčku
so zosnulým podľa Vašich
osobných prianí.
POHREBNÁ SLUŽBA
SPRÁVA CINTORÍNOV
mesta Prešov

POHREBNÉ SLUŽBY:
- prevoz zosnulého z domu, z patológie,
zo zariadenia pre seniorov
- príprava smútočného obradu
- vybavenie administratívnych náležitostí
na jednom mieste - matrika, uzatvorenie
nájomnej zmluvy na hrobové miesto a pod.
- široký výber smútočných potrieb: rakiev,
urnových schránok, krížov, kvetov,
parte a pod.
- úprava zosnulého
- pietna hudba podľa výberu
- videoprezentácia
- zabezpečenie kremácie
- prevoz zosnulého v rámci Slovenska
alebo zahraničia - vrátane
administratívnych úkonov
- výkop hrobu, exhumácia, uloženie urny,
rozptyl popola

Pri objednaní
KOMPLETNÝCH SLUŽIEB
poskytujeme ZĽAVU
z cien smútočných potrieb.

NON-STOP linka
0918 698 213

Krátka 2, 080 01 Prešov (hlavný cintorín,
vedľa vchodu do Domu smútku)
www.pohrebnictvopo.sk

