Ročník 60 Číslo 5

Máj 2016

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Výroèie fontány Neptún
Za dverami VMÈ 1

Rozhovory, články, zaujímavosti, prehľad vybraných kultúrnych podujatí

www.presov.sk

Editoriál

2

Milí Prešovèania,
m
mesiac
máj je mesiacom jari, mesiacom lásky,
m
mesiacom mnohých tradícií a sviatkov i mesiacom
m
mnohých udalostí. Mesiac máj je bezpochyby
jjeden z najkrajších mesiacov roka.
Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne,
p
príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Spev vtákov
nám spríjemòuje každodenný život, ktorý sa snažíme
prežiś pod¾a svojich predstáv. Aj keï v tomto roku sa poèasie akosi
zmenilo – poponáh¾alo a tým nastalo i skoršie prebúdzanie prírody.
Vážme si prírodu, je to dar a bohatstvo, ktoré nám nikto nezoberie.
Milujem máj.
Z poh¾adu Komisie MsZ mesta Prešov na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára je máj mesiacom vyhodnocovania splnenia si povinností verejných funkcionárov (primátorka
a poslanci MsZ mesta Prešov) vyplývajúcich z Ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov è. 357/2004 Z.z. Do 31. marca totiž komisii museli podaś písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvádzajú,
èi spåòajú podmienky nezluèite¾nosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, aké zamestnanie vykonávajú v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzśahu a pod. uvádzajú tiež, aké
majú funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy
èi svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu
funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií. Okrem toho
uvádzajú aj svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela
a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti a pod. K písomnému oznámeniu verejný funkcionár prikladá najneskôr do 30. apríla
potvrdenie o podanom daòovom priznaní k dani z príjmov fyzických
osôb, alebo iný doklad vydávaný na daòové úèely potvrdzujúci sumu
príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny
rok. Komisia, ktorej èlenmi môžu byś len poslanci MsZ mesta Prešov,
následne plní úlohy vyplývajúce z osobitného právneho predpisu, prièom má osobitné postavenie a organizaènú štruktúru.
Máj je tiež mesiacom lásky, ale aj mesiacom množstva významných udalostí a tradícií – stavajú a vá¾ajú sa „máje“, stromy späté
s peknou tradíciou spevu, veselosti a zábavy, 1. máj sa ako sviatok
práce traduje už vyše 120 rokov, druhá májová nede¾a je Dòom matiek, 13. máj je výroèným dòom prvého zjavenia Panny Márie v r. 1917
vo Fatime, 8. máj si pripomíname ako deò víśazstva nad fašizmom,
4. máj je zasa spätý s tragickým úmrtím M. R. Štefánika po páde
lietadla v Ivanke pri Dunaji.
V závere mi napadá jedna z myšlienok tohto slovenského velikána, aktuálna aj v dnešnej celosvetovo hektickej dobe a vhodná nielen
na máj: Prekážky treba rozbiś a nie sa im poddávaś.
¼udovít Malaga
Poslanec MsZ mesta Prešov
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
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Mesto v pohybe
Futbalový štadión dostal zelenú

Poslanci prešovského mestského zastupite¾stva dali zelenú výstavbe
futbalového štadióna. Mesto ho postaví spoloène s Prešovským samosprávnym
krajom.
„Dôležité je, že sa poslanci zhodli a výstavba futbalového štadióna dostala nový
impulz,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová po mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva mesta Prešov. To malo na programe jediný bod: Prerokovanie
podielu mesta Prešov na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového
štadióna. Výsledkom rokovania je uznesenie, že mesto Prešov sa zapojí do projektu, ktorého financovanie schválila Vláda SR. Mesto do projektu vloží financie vo výške
1 085 000 Eur, za podmienok, že rovnakú finanènú spoluúèasś bude maś Prešovský
samosprávny kraj, a že finanèná spoluúèasś Slovenského
futbalového zväzu bude vo výške 2 400 000 Eur.
Vklad mesta bude urèený na výkup nehnute¾nosti o výmere 9 499 m2 v lokalite súèasného futbalového štadióna
za 60 Eur/m2, prièom zvyšná èasś finanèných prostriedkov
je urèená pre rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu futbalového štadióna. Poslanci tiež zrušili dve uznesenia z minulých rokov, kde mesto podmieòovalo svoju spoluúèasś
na projekte predajom budovy v IPZ Záborské.
Zastupite¾stvo zároveò splnomocnilo primátorku mesta
Prešov na rokovanie súvisiace s výstavbou futbalového štadióna a uzatvorenie Zmluvy
o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna
v Prešove so Slovenským futbalovým zväzom a Prešovským samosprávnym krajom.
Mestské zastupite¾stvo tiež zobralo na vedomie, že mesto Prešov spolu s Prešovským
samosprávnym krajom založia obchodnú spoloènosś, ktorá prevezme práva a povinnosti
zo zmluvného vzśahu založeného so Slovenským futbalovým zväzom. Za uznesenie zahlasovali takmer všetci poslanci, prièom iba jeden sa hlasovania zdržal a nikto nebol proti.
(mig)

Úspešné podnikate¾ky s primátorkou
Primátorka Andrea Turèanová sa na radnici stretla s Máriou Maèovou a Lenkou
Babinovou – podnikate¾kami, ktoré sa dostali do finále prestížnej súśaže
Podnikate¾ka roka 2015.
„Zamestnanosś sa dá zvýšiś aj pozitívnym príkladom, preto som rada, že u nás
máme také šikovné dámy,“ ocenila primátorka podnikate¾ky za ich aktívny vklad do rozvoja podnikania v našom regióne. Vo vzájomnej diskusii sa dámy rozhovorili aj o svojom
pôsobení v Top centre podnikateliek Východ, ktoré, ako zdôraznili, je pre ne motivaèným
prostredím, kde nachádzajú riešenia úskalí, s ktorými sa pri svojom podnikaní stretávajú. „Podnikanie je aj o pokore, ak ju prijmeme, bude sa nám dariś,“ pripomenula
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kkrédo podnikateliek šéfka Top centra Východ
B
Blanka Feè Vargová, ktorá úspešné dámy na
sstretnutí sprevádzala.
„Každá z nás podniká v nieèom inom, dá
ssa to však navzájom prepájaś a tak si dokážžeme navzájom pomáhaś,“ pochva¾ovala si
LLenka Babinová, majite¾ka kníh-kaviarne Librresso Books & Coffe. Módna návrhárka Mária
M
Maèová tiež ocenila dôležitosś vzájomnej pom
moci podnikateliek, zároveò sa však zamyslela
aaj nad budúcnosśou povolania, ktorému sa ven
nuje, pretože vzdelávací trh v Prešove už klasické krajèírky nieko¾ko rokov neprodukuje.
Podnikate¾ky sa s primátorkou zhodli tiež na tom, že pre úspech v povolaní je potrebný hlavne optimizmus a preto sa ním snažia motivovaś aj svoje kolegyne z biznisu.
(mig)

Investièné možnosti v Prešovskom kraji
Podnikatelia a predstavitelia z oblasti vzdelávania, samosprávy i štátnej správy
v sále PKO Èierny orol predstavili nové možnosti investovania a podnikania
v kraji.
„Pablo Picasso raz povedal, že všetko, èo si vieme predstaviś, môže byś skutoèným. Verím, že aj toto dnešné stretnutie bude podobným impulzom pre realizáciu
predstáv, ktoré sa pretavia do rozvoja mesta a kraja,“ uviedla primátorka mesta Prešov
Andrea Turèanová v príhovore, keï spolu s predsedom Prešovského samosprávneho
kraja úvodným slovom otvárali konferenciu Investièné možnosti v Prešovskom kraji. Obaja sa zhodli sa, že investícii v našom Prešovskom kraji je málo i napriek tomu, že sú tu pre
investorov zaujímavé príležitosti. „Je dôležité, že sa takéto podujatie uskutoèòuje v Prešove, pretože investícií pre náš kraj nie je ve¾a a myslím si, že mesto i tento kraj má
investorom èo ponúknuś,“ dodala primátorka.
Vyše stovka hostí z podnikate¾ských a vzdelávacích sektorov, ako aj z oblasti samosprávy
i štátnej správy poèas celého dòa prezentovala
atraktivitu a ekonomický potenciál PSK a zároveò predstavila nové témy a aktuálne informácie
týkajúce sa investovania a podnikania v regióne.
Partnermi podujatia boli Prešovská regionálna komora SOPK, Prešovský samosprávny kraj,
Mesto Prešov a Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO)
(mig)
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Strom partnerstva

Škôlkari z MŠ Bajkalská spoloène s primátorkou Andreou Turèanovou zasadili
Strom partnerstva.
Strom, ako symbol partnerstva,
priate¾stva, spolupráce, vzájomnej
úcty, pomoci a rešpektu, zodpovednosti voèi ¾uïom a okolitej prírode sa
sadil v areáli Materskej školy Bajkalská. Okrem škôlkarov a primátorky zasadili stromy aj partneri zo susediacej
základnej školy a viacerých fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove.
„Chceme pomáhaś tvoriś svet,
v ktorom je každý èlovek inšpirovaný k h¾adaniu vlastnej prirodzenosti.
Veríme, že príroda vie ¾udí mnohému
nauèiś. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju
pozornosś obrátili dovnútra nás samých. Veríme, že len ten, kto má v srdci pokoj
a v hlave jasno, dokáže skutoène prispieś k ochrane životného prostredia, “ uviedla
riadite¾ka MŠ Bajkalská Renáta Gumanová. „Svet je dnes aj v našich rukách. Naše deti
je preto potrebné uèiś, ako s ním zaobchádzaś opatrne a s úctou,“ dodala.
Sadenie stromu tak dotvorilo aprílovú tematiku venovanú prírode, lesom
a ekoproblematike.
(mig)

Prešov súśaži o titul
Najkrajšie mesto Slovenska 2016
M
Mesto
Prešov sa aj v tomto roku zapojilo do súśaže
Najkrajšie mesto Slovenska 2016 / Primátor
N
Slovenska 2016.
S
Lokálpatrioti môžu prejaviś svoj vzśah k mestu èi obci,
kktorá je pre ich srdce najkrajšia na portáli http://www.
sslovakregion.sk/presov-0. Rovnako môžu podporiś svoju
primátorku resp. primátora.
p
Tlaèidlá na hlasovanie sú v spodnej èasti stránky, je však
p
potrebná registrácia, èo každý hravo zvládne. Po registrácii
ssa potom môže hlasovaś raz za hodinu, èiže teoreticky každý môže daś mestu denne 24 hlasov.
d
(www)
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Anglièania na radnici
Viceprimátor Štefan Kužma prijal na prešovskej radnici troch anglických
sociálnych pracovníkov. Tí na východe Slovenska odovzdávali svoje skúsenosti
z oblasti vzdelávania žiakov z rómskych komunít v Anglicku.
Mark Penfold, Jan Dunka a Leona
C
Clear Wallace pracujú s menšinami v Ang
glicku. V Prešove boli v rámci päśdòovvého podujatia Podmienky inkluzívnej
e
edukácie – skúsenosti z Anglicka, ktorré organizovalo prešovské Regionálne
p
pracovisko Metodicko-pedagogického
c
centra a ROCEPO – Rómske vzdelávac
cie a dokumentaèné centrum Prešov.
V rámci podujatia absolvovali nieko¾ko
p
pracovných seminárov a stretnutí so zásstupcami škôl, navštívili aj viaceré školy
v Košiciach, Prešove, v Sabinove a v Hum
mennom. V ich programe bola aj návšteva Záchytného tábora v Humennom.
Hostia ocenili historický charakter Prešova, v rozhovore s viceprimátorom sa dotkli
súèasnej európskej migraènej vlny a odzneli aj návrhy vzájomnej spolupráce pri výmenných pobytoch žiakov, aj so zrete¾om na marginalizované skupiny.
(mig)

Mediátori radia bezplatne aj v roku 2016
Pol roka bezplatného poskytovania mediaènej služby v priestoroch
prešovskej radnice ukázalo jej opodstatnenie.
Mediátori sa s klientmi stretávajú každú stredu medzi 15:00 – 17:00 h. Poèas obdobia pol roka sa ich o h¾adanie riešenia problému uchádzalo takmer pol
stovky. Najviac, až 39 percent, h¾adalo rady v rodinnoprávnej oblasti, nasledovali
rady v oblasti obèianskeho práva a v oblasti obchodných záväzkov. Pomoc h¾adala
krajèírka, dôchodca, údržbár, sanitárka, ale aj administratívny pracovník.
„Túto službu sme spustili s pomocou mesta. Spokojnosś je obojstranná,
takže môžeme povedaś, že po celý rok 2016 budeme naïalej klientom k dispozícii na MsÚ v Prešove,“ uviedol Mgr. Jozef Bialonèík. Zároveò doplnil, že do
poskytovania mediácie budú zapájaś aj študentov. „Pôjde o študentov Prešovskej
univerzity, ktorí majú študijný obor Probaèná a Mediaèná služba, aby sa našlo
prepojenie medzi teóriou a praxou, èo je v dnešnej dobe potrebné a zároveò
aj zriedkavé.“
(mig)
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Výtvarné Eurorozprávky

Až 58 materských škôl zo štyridsiatichôsmich miest a obcí Slovenska sa
zapojilo do celoeurópskeho výtvarného projektu Eurorozprávky, ktorý iniciovali
prešovské uèite¾ky. Škôlkari výtvarne spracovávajú rozprávky európskych krajín.
„Projekt Eurorozprávky prináša do Európy prostredníctvom výtvarného umenia
krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom,“ charakterizuje aktivitu autorka projektu Mária Zušèinová a dodáva, že ten realizujú pri príležitosti predsedníctva SR v Rade
EÚ. Na organizaènom zabezpeèení projektu sa s autorkou spolupodie¾ajú aj prešovské materské školy Bajkalská, Bernoláková, Jurkovièová a Základná umelecká škola
Októbrová.
Podstatou projektu Eurorozprávky je plošné i priestorové výtvarné spracovanie dvadsiatichôsmich rozprávok zo všetkých èlenských krajín Európskej únie. „Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného
sveta európskeho spoloèenstva.
Európska únia takto spozná slovenské mestá a slovenské detí zasa
Európsku úniu,“ pripomína Mária
Zušèinová.
Autorka projektu a riadite¾ka MŠ
Bajkalská v Prešove PaedDr. Renáta
Gumanová zámer predstavili v decembri minulého roka priamo v Bruseli. Na
pracovnom stretnutí v Európskej škole
s projektom dôkladne oboznámili trinástich tamojších pedagógov, pracujúcich pod vedením koordinátorky pre
výtvarnú výchovu Clothilde Godard.
„Projekt získal na bruselskej strane vynikajúce ohlasy a nadšenie.
Prínosným pre nás bolo tiež prijatie v Európskej komisii na Generálnom riadite¾stve
pre kultúru a vzdelávanie u riadite¾a Odboru Kreatívna Európa Karla Bartáka, ako aj
stretnutie so zástupcami kabinetu nášho slovenského eurokomisára Maroša Šefèovièa. V spoloènom úsilí vytváraś a odovzdávaś umelecké hodnoty nás nadšene povzbudil náš ve¾vyslanec v Belgicku Stanislav Vallo,“ dopåòa M. Zušèinová.
Poèas januára tohto roku sa uskutoènili metodické školenia zainteresovaných pedagógov v jednotlivých oblastiach Slovenska, kde si zapojené škôlky vyžrebovali rozprávky
z krajín Európskej únie, ktoré budú s deśmi spracovávaś formou rôznych výtvarných a pracovných techník. Materské školy sú už teraz plné kreatívnych nápadov a aktvít, ktoré
prinesú zaujímavé výtvarné diela.
Projekt vyvrcholí prezentáciou výtvarných projektov jednotlivých materských škôl
na výstave v Bruseli, v Bratislave a v Prešove pri príležitosti slovenského predsedníctva
v Rade EÚ v mesiacoch júl – december 2016.
(mig)
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Ocenený hasiè
Prezident Dobrovo¾nej požiarnej ochrany SR Ladislav Pethö ocenil titulom Zaslúžilý èlen
DPO SR Mikuláša Žemlièku, dlhoroèného velite¾a prešovských dobrovo¾ných hasièov.
Najvyššie vyznamenanie Dobrovo¾nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky skonèilo v správnych rukách. Mikuláš Žemlièka totiž pôsobil nielen medzi hasièskými dobrovo¾níkmi, ale bol aj
profesionálnym hasièom.
Funkciu velite¾a požiarneho družstva zastával už poèas základnej vojenskej služby. Po jej skonèení sa stal hasièským profesionálom. Svoju profesionálnu èinnosś konèil ako velite¾ požiarneho
útvaru v Prešove.
Èlenom Dobrovo¾nej požiarnej ochrany
SR sa stal v roku 1965 a dlhé roky zastával
funkciu velite¾a DHZ v Prešove. Venoval sa
aj propagácií DPO, prednášal v školách a na
rôznych školeniach civilnej ochrany. Bol aktívny ako spoluorganizátor, aj ako sponzor hasièských podujatí, viedol tiež dorastenecké
súśažné družstvo.
Ako hasiè sa venoval aj kultúrnej èinnosti
- vypomáhal ako inštruktor pri nácvikoch divadelných inscenácií, ako režisér, prípadne ako
poradca divadelných súborov pri DHZ. Dlhé
roky pôsobil ako ¾udový rozprávaè - ako jediný v Èeskej a Slovenskej republike, ktorý sa
špecializoval na hasièskú tematiku. Postavu
hasièa „Miža Pilovinu“ poznalo celé Èeskoslovensko aj vïaka jeho vystúpeniam v Èeskoslovenskej televízii.
Pán Žemlièka je nosite¾om Medaily za
rozvoj mesta Prešov, pamätnej medaily Krajského riadite¾stva HaZZ v Prešove a v roku 2007 mu
bol udelený kríž Rytier delostrelectva. Za dlhoroènú prácu pre dobrovo¾nú požiarnu ochranu bol
ocenený medailami Za príkladnú prácu, Za zásluhy a v roku 1992 medailou Za mimoriadne zásluhy.
(mig)
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Benèa podporili tisíce ¾udí

Petíciu za omilostenie bývalého prešovského primátora Milana Benèa podpísalo vyše
5000 ¾udí.
„Ich poèet prekroèil päś tisíc, èo je ve¾mi dobré,“ skonštatoval predseda petièného výboru
Milan Laca. Z celkového poètu 5321 podpisov sa 1918 vyzbieralo elektronicky, ostatné ¾udia v období od 14. marca do 18. apríla spontánne pridávali priamo na petièné hárky.
„¼udia sa stotožnili s našim názorom, že Milan Benè bol odsúdený nezaslúžene, a že tam
chýbal hlavne úmysel trestného èinu, za ktorý mu súd uložil nepodmieneèný trest. Päś tisíc
takých názorov by sa nemalo ignorovaś,“ vyslovil Milan Laca. Ocenil tiež fakt, že petíciu podporila
primátorka mesta Andrea Turèanová i poslanci prešovského mestského zastupite¾stva: „Svedèí to
o tom, že inštitúcia, akou je mesto, je na strane bývalého primátora.“ Zozbierané podpisy boli
zaslané prezidentovi Andrejovi Kiskovi a tvoria podporný materiál pre ïalšie právne kroky, ktoré
pripravujú právnici odsúdeného exprimátora.
(mig)

Pribudli traja komunitní pracovníci
Vïaka úspešnému projektu sa ¾uïom v nepriaznivej sociálnej situácii v Prešove venujú
viacerí zamestnanci. Mesto na projekt získa poèas troch rokov jeho trvania celkovo 114
369,84 €.
Práci s osobami v nepriaznivej sociálnej situácii sa od 1. apríla v prešovskom Komunitnom
centre K Starej tehelni venujú ïalší traja zamestnanci. Mesto ich zamestnalo v rámci národného
projektu Poskytovanie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Projekt potrvá do 30. júna 2019.
Mesto Prešov dostane na jeho realizáciu prostredníctvom transferu z Implementaènej agentúry
MPSVR SR 114 369,84 €, z toho 26 393,04 € tento rok. V rámci projektu budú pokryté mzdy
zamestnancov, náklady na ich stravu, na kancelárske potreby, na administratívu a cestovné a tiež
náklady na materiál pre prácu s cie¾ovou skupinou.
(mig)

Havarijný stav odstránený
Havarijný stav kopilitovej steny pavilónu A v Materskej škole Bernolákova je minulosśou.
Preberacie konanie znamenalo bodku za rekonštrukènými prácami, ktoré zaèali koncom
decembra minulého roku.

V rámci nich bola uskutoènená stabilizácia problematickej steny, následne boli odstránené rozpadajúce sa sklenené moduly kopilitovej steny, ktoré nahradilo ve¾ké plastové okno. Súèasśou prác boli aj povrchové úpravy vonkajších a vnútorných stien okolo
nového okna. Práce v celkovom objeme 12 506 eur realizovala firma Stav-Al.
„Klobúk dole pred ¾uïmi, ktorí tu pracovali. Som ve¾mi spokojná tak s priebehom prác, ako
aj s celkovým výsledkom,“ skonštatovala poèas preberacieho konania Mgr. Dana Voštinárová,
riadite¾ka Materskej školy Bernolákova.
(mig)

Mesto v pohybe
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V Prešove obnovujeme komunikácie
Historicky najrozsiahlejšia oprava prešovských komunikácií sa zaène už o pár
dní. Týka sa 66 ciest a chodníkov vo všetkých siedmich mestských èastiach.
Už zaèiatkom mája sa v Prešove zaènú historicky najrozsiahlejšie práce na obnove
miestnych komunikácií. Celkovo sa bude rekonštruovaś až 66 rôznych ciest a chodníkov
vo všetkých mestských èastiach. Oproti zmluve uzatvorenej minulým vedením mesta sa
v tomto roku podarilo s dodávate¾om dosiahnuś o takmer 20 % výhodnejšie ceny, èo
znamená, že sa obnoví podstatne viac plôch mestských komunikácií.
Poèas rekonštrukèných prác sa, žia¾, musí rátaś aj s dopravnými obmedzeniami, èo
si bude vyžadovaś i ústretovosś zo strany obyvate¾ov dotknutých mestských èastí. Vyváži
to však vynovený povrch chodníkov a ciest, èo zlepší životný komfort obyvate¾ov a návštevníkov Prešova.
(mig)
NOVÉHO POVRCHU SA DOÈKAJÚ:
Prostìjovská ulica
Mukaèevská
Pöschlova ulica
Jána Béreša
Bajkalská
Bajkalská
Zást. MHD
Mirka Nešpora
Volgogradská ulica
Levoèská ulica
Terchovská ulica
Za Kalváriou
Horárska ul.
Botanická ul.
Levoèská ulica
Janouškova ulica
Slneèná ulica
Komenského
Pažica
Strážnická ulica
Janouškova ulica
Èapajevová
Jilemnického ulica
Radlinského ulica
Štúrova ulica
Slovenská ulica
Pavlovièovo námestie
Okružná ulica

VMÈ 1:
chodník od NS Centrum po Mukaèevskú
chodník od è.39 – Astorka po Jazdeckú ul. vrátane mosta
chodník od J. Béreša è.2 – 60 – obojstranne
chodník od è. 1 – 33 – obojstranne
cesta od è. 14 po obratisko MHD Sídl. III
chodník od è. 26 , okolo Technických služieb po most
nika V. Clementisa 2x 185 m2 (2x nástupište)
cesta od ZŠ po A. Duchoòa – spracovaná PD
parkovisko oproti BD è. 66 – 70
VMÈ 2:
chodník od Marka Èulena po Obr. mieru
od RD è.2, po ul. Ku Kyslej vode (cesta)
chodník od è. 6 po è. 22, od è. 68 po obratisko
cesta
cesta
VMÈ 3:
chodník od Èapajevovej po Janouškovu /zámková dlažba /
chodník ¾avostranný od Levoèskej po Mudroòovu
chodník obojstranne + výmena obrubníkov
chodník od Èapajevovej po Björnsonovu – obojstranne
cesta od Vranovskej po Herliansku
cesta od ¼ubotickej po Po¾nú
2 – 4 – vnútroblok – údržba asfaltovej plochy + doplnenie obrubníkov
chodník od Levoèskej po Komenského – obojstranne
VMÈ 4:
chodník od Budovate¾skej po Košickú v¾avo
chodník od Škultétyho po Štúrovu obidve strany
chodník od Budovate¾skej ku Radlinského
chodník pri Úrade práce soc.vecí a rodiny
cesta od Partizánskej po Zápotockého
cesta od Kumštu smer na novú Okružnú ul.
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Budovate¾ská ulica
Dilongova ulica
Dilongova ulica
Záborského
Záborského
Záhradná ulica
Moyzesova ulica
Raymanova ulica
zástavka MHD
Švábska ulica
Švábska ulica
Valkovská ulica
Valkovská ulica
Kysucká ulica
Suvorovova ulica
Royova – Janáèková
Royova – Janáèková
Padlých hrdinov
Chalúpkova ulica
Lidická ul.
Zborovská ulica
Šoltésovej ulica
Vansovej ulica
Višòová ulica
Dubová ulica
Dubová ulica
zastávka MHD Sekèovská ulica
zastávka MHD Sekèovská ulica
Višòová ulica
Sekèovská ulica
Sekèovská ulica
Karpatská ulica
Zastávka MHD
zastávka MHD
zastávka MHD
zastávka MHD Sekèovská ulica
zastávka MHD Sekèovská ulica
Šrobárova ulica
Ïumbierska ulica
Magurská
Èergovská ulica
Sibírska ulica
Èergovská ulica
Ïumbierska ulica
Šalgovík

Mesto v pohybe

chodník od Linesu po Jilemnického
cesta od Šafárikovej po Hvezdáreò (po odboèku v v¾avo)
chodník od Šafárikovej po Hvezdáreò (po odboèku v v¾avo)
cesta – mikrokoberec
chodník od Železnièiarskej po 17. novembra
chodník od è. 7 po è. 21 po odboèku na Sídl. DH
cesta od Dilongovej ulice, po Sládkovièovu
cesta okolo zdravotného strediska
nika Masarykova 2x185 m2 + nástupište
VMÈ 5
chodník Švábska od è. 61-71
chodník pred poštou od è. 32-38
chodníky
cesta
chodník od Kukuèínovej po So¾nobanskú – obojstranne
cesta od Švábskej po cintorín, po ul. Pod Hrádkom
chodník 1. èasś (Royova – Janáèková)
chodník 2. èasś (Janáèková – Chalúpková)
cesta od ul. Zlatobanská po most
chodník od RD è. 46 po è. 70
od è. 20 po koniec slepej ulice
obratisko MHD Solivar
VMÈ 6
chodník od è. 1- 6 + pred obchodom potravin è.10
è. 4 – 8
chodník po celej dåžke
chodník od è. 1 po è. 15
cesta od è. 1 po è. 15
nika Šoltésovej – koneèná smer Šalgovík
nika Vansovej – smer Šalgovík
cesta
chodník od ul.Vansovej po Šalgovík
chodník od zást. MHD, Vansovej, po Šoltésovu
VMÈ 7
betónový chodník od è. 12 po è. 19
nika Sibírska 2 x 185 m Zo strany ¼ubotíc len vyspraviś – rozšírenie
komunikácie
nika Karpatská 2 x 185 m
nika Jurkovièova 2 x 185 m
nika Šoltésovej pod Šalgovíkom smer mesto
nika Vansovej smer mesto
chodník od è.8 po križovatku AGS
chodník oc è.1 po è.5
chodník od è.1 a 1 po è. 3 (ul. Karpatská)
chodník od è.2 po è.8
chodník od è.19 po 11 a od è.11 po è.35
cesta od è.10 po Ïumbierskú ul. è. 17
cesta od BD è. 6 po è. 30
¾avostranný chodník od RD è.2 po tenisové kurty è.54

Zo života mestských častí
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Výbor mestskej èasti è. 1.
Tak, ako v minulých rokoch, aj na rok 2016 boli mestom Prešov pridelené pre jednotlivé
VMÈ finanèné prostriedky vo výške 35 000 eur na bežnú údržbu a 60 000 eur na
investiènú výstavbu.
Mesto Prešov zahrnulo do svojho plánu investiènej výstavby na rok 2016 viacero investièných
akcií, ktoré boli aj v pláne Výboru mestskej èasti è.1. Konkrétne ide o dobudovanie cesty od ZŠ
M. Nešpora po ul. Duchoòa, II.etapa výmeny okien na MŠ Mukaèevská, výmena okien na MŠ Krá¾ovnej pokoja Mukaèevská, chodník od ul. Volgogradská 90 po kostol Krá¾ovnej pokoja i prieèny
prah – prechod pre chodcov a cyklistov na Mukaèevskej ulici. Z toho dôvodu VMÈ è.1 zo sumy
vyèlenenej na investièné akcie vyèlenil 4 000 eur na projektovú dokumentáciu na opravu budovy
PKO Družba. Zvyšných 56 000 eur požiadal Mestské zastupite¾stvo mesta Prešov o pretransformovanie z investiènej na bežnú údržbu.
V rámci bežnej údržby sa budú v roku 2016 realizovaś nasledujúce akcie:
• oprava vjazdov a chodníkov na ul. Mukaèevská 41-56 /dokonèenie z roku 2015/ • chodník
na ul. Tomášikova 44-56 • bezbariérové nájazdy,rampa a chodníky v okolí Družby • podchod +
zadné chodníky V. Clementisa è.6-7 • parkovisko a cesta Prostìjovská 99-101 • chodník ku zadným vchodom Volgog. 28-38 • chodník od Prostìjovskej 34 po ZUŠ • chodník Bajkalská 1-3 •
chodník bezbariérový Mukaèevská 41-45 • chodník pri ZŠ M.Slovenskej • parkovisko a chodník
Prostìjovská 1

Mesto Prešov v roku 2016 bude realizovaś v rámci komplexnej rekonštrukcie a údržby
miestnych komunikácii a chodníkov na Sídlisku III:
• oprava chodníka od garáži na ul.Bajkalskej po vchod do veterinárnej nemocnice • široký chodník
od NS Centrum po ul.Mukaèevskú • chodník od Mukaèevskej 39-Astórie
po jazdecký areál • chodník ul Poschlova 2-60 obojstranne • chodník ul J. Béreša 1-33
obojstranne • chodník od Kauflandu po V. Clementisa 7 • cesta od ul. Bajkalskej 14 po koneènú
Sídl.III • chodník od.ul. Bajkalská 26 – okolo TSmP po most • parkovisko Volgogradská medzi vchodom 64-66 • zastávkové niky V. Clementisa obojstranne • parkovisko M. Slovenskej 2

Okrem toho sa výbor bude venovaś, na podnet obèanov, opravám, resp. výmene poškodených
lavièiek, pod¾a možnosti doplòovaním herných prvkov na už existujúcich detských ihriskách, ako
aj úpravám pieskovísk.
Mesto Prešov v rámci Koncepcie riešenia statickej dopravy sa bude v roku 2016 tiež venovaś
rozširovaniu parkovacích miest a ich vyznaèovaniu na pôvodných parkoviskách aj na Sídlisku III.
Tento proces má byś ukonèený do konca júna 2017 v celom meste Prešov.
Mikuláš Komanický,
predseda VMÈ è.1

Mesto Prešov a Park kultúry a oddychu v Prešove
pre vás pripravujú

DNI MESTA PREŠOV
6. – 11. júna 2016
s bohatým a zaujímavým kultúrnym programom, remeslami, zábavou a hrami...
Podrobný program bude uverejnený v júnovom èísle Prešovského magazínu
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Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
02.05. – 18:30 – MS
ŽENBA
vypredané
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ; Réžia: Svetozár Sprušanský
03.05. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
Autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký – Renata Ptačin; Réžia: Michal Náhlík
03.05. – 16:00 – MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
04.05. – 18:30 – MS
SEŇORA
6€
Autor: Iveta Horváthová; Réžia: Marián Pecko
05.05. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ; Réžia: Michal Náhlík
06.05. – 18:30 – MS
HOSTINA DRAVCOV
6€
Autori: Vahé Katcha – Julien Sibre; Réžia: Michal Náhlík
06.05. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3–4–6 €
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij; Réžia: Ľubomír Vajdička
08.05. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
09.05. – 10:00 – VS J
JANA Z ARKU
pre školy
11.05. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE! 85x
3–4–6 €
Autor: Ray Cooney; Réžia: Michal Náhlík
12.05. – 10:00 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
pre školy
13.05. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
15.05. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU 50x
10–12 €
16.05. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
18.05. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
Autor: Neil LaBute; Réžia: Jakub Nvota
19.05. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
20.05. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
Autor: Marsha Norman; Réžia: Jakub Nvota
23.05. – 18:30 – MS
DÍLEROVA VOĽBA
6€
Autor: Patrick Marber; Réžia: Mariana Luteránová
Nevhodné a neprístupné do 18 rokov. Platí 50% zľava na karty EURO
26 – ISIC – ITIC.
24.05. – 10:00 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
pre školy
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij; Réžia: Ľubomír Vajdička
25.05. – 18:30 – HB
REVÍZOR
5–6–8 €
26.05. – 10:00 – HB
REVÍZOR
pre školy
27.05. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
organizované
verejná generálka
27.05. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE
3–4–6 €
Autor: Ladislav Grosman; Réžia: Marián Pecko
29.05. – 17:00 – VS
BUDULÍNČEK
5€
premiéra
Autor: Vít Peřina; Réžia: Marek Zákostelecký

31.05. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
31.05. – 18:30 – MS
SEŇORA
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pre školy
6€

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
4.05.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY
(BIBLIA ALKOHOLIKA)
4–2€
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
7.5.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY (BIBLIA ALKOHOLIKA)
4–2€
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
11.5. o 19:00 na VS
KOVÁČI
4–2€
Autor: Miloš Nikolič; Réžia: Ľuboslav Majera
19.5. o 19:00 na VS
SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY ALEBO KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
4–2€
Autor: Peter Kováčik; Réžia : Matúš Oľha
predpremiéra
20.5. o 19:00 na VS
SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY ALEBO KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
5€
Autor: Peter Kováčik; Réžia : Matúš Oľha
HOSŤUJÚCE DIVADLO
23.5. o 19:00 na VS
KAM CHODÍ OSCAR WILDE NA VEČERU
9–7€
Autor: Karol Vosátko; Réžia: Karol Vosátko
25.5. o 19:00 na VS (Vstupné 4 – 2 € )
SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY ALEBO KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
4–2€
Autor: Peter Kováčik; Réžia : Matúš Oľha
2. premiéra

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
05.05. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– VANGELIS
2€
07.05. (sobota) o 11.00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1€
09.05. (pondelok) 12.30 - 18.00 h
POZOROVANIE PRECHODU PLANÉTY MERKÚR POPRED
SLNEČNÝ DISK ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE 1€
11.05. (streda) o 21.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
1€
12.05. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– ELTON JOHN
2€
14.05. (sobota) o 11.00 h
ROZPRÁVANIE O FOTÓNKOVI FILIPKOVI
1€
Pre deti od 4 rokov.
19.05. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU
– P. I. ČAJKOVSKIJ
2€
21.05. (sobota) o 11.00 h
POTULKY OBLOHOU
1€
Vhodný pre mladších školákov.
25.05. (streda) o 21.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
1€
26.05. (štvrtok) o 18.00 h
MYTOLÓGIA A HVIEZDNA OBLOHA
2€
28.05. (sobota) o 11.00 h
ARIADNINA ČELENKA
1€

Kultúra
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Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

8.5.2016 – od 9:00 do 15:00 – historická sála PKO
XII. PREŠOVSKÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA 0,50 € / cena stola 3,- €
11.5.2016 o 19. hodine v historickej sále PKO
IUVENILIS CITHARA
3,- €, študenti a dôchodcovia 1,50 €
13.5.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
17.5.2016 o 19. hodine v sále PKO – Čierny orol,
JAREK NOHAVICA – KONCERT
26.- €
Koncert trvá asi 2 hodiny, bez prestávky a je neprístupný pre deti do
12 rokov!
18.5.2016 o 19. hodine v historickej sále PKO
Prešovská hudobná jar 2016
THEATRUM MUSICA
4.- €, študenti a dôchodcovia 2.- €
22.5.2016 o 16. hodine v sále PKO – Čierny orol
SKÚS CIRKUS
4.-€
25.5.2016 o 19. hodine v historickej sále PKO
MUSICA SONORO
8.- €, študenti a dôchodcovia 4.- €
26.5.2016 – 19:00 hod. – v sále PKO – Čierny orol
Divadelné štúdio na Hlavnej pri PKO
DÁMA VO FIALOVOM
5.-€
Autor a réžia: Vlado Šmihula; Hudba: Bernard Herstek
30.5.2016 v kine SCALA o 19. hodine
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
10.- €

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
1.5. 2016 – nedeľa o 16:00 – Kultúrny dom SOLIVAR
DANKA A JANKA
4.- €
Pre deti od 5 rokov
15.5. 2016– nedeľa o 16:00 – Kultúrny dom SOLIVAR
AKO PSÍČEK A MAČIČKA
4.- €
Pre deti od 5 rokov
29.5. 2016– nedeľa o 16:00 – Kultúrny dom SOLIVAR
STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK
4.- €
Pre deti od 5 rokov

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
BIENÁLE KRESBY A GRAFIKY 2016
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 28.4. o 17.00 a výstava potrvá do 19.5.
2016.
18.5.2015 o 13.00 hod.
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
20.5. – 30.5. 2016
Prehliadka maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy na Vodárenskej ulici v Prešove

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
07.04.2016 – 22.05.2016
ZNÁME NEZNÁME
20.04.2016 - 15.05.2016
MAĽBY SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ
21.04.2016 – 22.05.2016
„NÁVRATY DO DETSTVA“
19.5.2016 – 19.6.2016
PREŠOVSKÁ MALÁ ARCHITEKTÚRA,
HISTORICKÝ PREŠOV OČAMI DETÍ

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
Veľká výstavná sieň – Medziposchodie – Hlavná 51
SAKRÁLNE UMENIE 15.-19. STOROČIA zo zbierok ŠG
v Prešove – stála expozícia
12.05. – 26.06. 2016 – Veľká a Malá výstavná sieň, Suterén – Hlavná 53
IVAN ŠAFRANKO/85 - SLOBODA GESTA, SILA FARBY
Kurátorka: Mgr. Marta Hrebíčková
Vernisáž: 12.05. 2016 (štvrtok) o 16.00 hod.
INÉ PODUJATIA:
21.5.2016 (sobota) od 16.00 do 22.00 hod.
NOC V GALÉRII
26.5.2016 (štvrtok) o 15.00 hod.
ŽILI MEDZI NAMI III.
PRE VÝTVARNÉ KRÚŽKY ZŠ A SŠ:
TVORIVÉ DIELNE – výtvarné aktivity pre skupiny k prebiehajúcim výstavám – záujem je potrebné nahlásiť vopred na t.č. 051/7725 423, kl.3!

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov
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 14. 4. 2016 do 30. 6. 2016
ROKY BOJOV OBETÍ A NÁDEJÍ (1914 - 1920)

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.

NOC MÚZEÍ 2016
Program
Termín konania:
Čas konania:
Spoluorganizátor:
Vstupné:
Miesto konania:

21.máj 2016
16,00 – 23,00 hod.
SNM – Múzeum rusínskej kultúry Prešov
1,- Euro / Koncert MLOCI 2,50 Euro
Budova Skladu Soli, Námestie osloboditeľov 4, Prešov – Solivar
Od 10,00 do 16,00 hod. Program v SNM - Múzeu rusínskej kultúry
v Prešove
O 16,30 hod.
Prehliadka objektu Skladu soli s výkladom
O 17,00 hod.
Prehliadka objektu Skladu soli s výkladom /
Soľnobanská heligónka
O 18.00 hod.
CAUNTRI CASINO
O 19,30 hod.
Výstup na klopačku
O 19,30 hod.
Prehliadka objektu Skladu soli s výkladom
O 20,00 hod.
Klasická prehliadka areálu múzea (mimo
objektu Četerne)
O 22,00 hod.
Nočný koncert „MLOCI v Sklade soli“
O 23.00 hod.
Záver
Sprievodné akcie:

Výstava 12 PATRÓNOV …ochrancovia vedy,
techniky a remesiel…
Premietanie filmov na tému soľných baní
(Solivar, Wieliczka)
Strelnica a detské trampolíny
Stánky s tradičnými výrobkami
Cukrová vata a popkorn, občerstvenie

Vedeli ste, že…

16

…fontána Neptún má 190 rokov?
Najstaršia prešovská fontána Neptún už má 190 rokov. Je jednou z desiatich fontán, ktoré od apríla
do októbra zvlhèujú ovzdušie mesta.
Fontána Neptún skráš¾uje mestský park na Hlavnej ulici vo svojej plnej kráse od roku 1826, kedy ju dokonèil košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky. Ide o súsošie Neptúna držiaceho v ruke trojzubec, obklopeného vodnými živoèíchmi. Fontána bola postavená na mieste pôvodnej vodnej nádrže – cisterny, ktorá dovtedy
slúžila Prešovèanom ako rezervoár úžitkovej vody. V súèasnosti je to jediná takáto zachovaná nádrž, prièom
pred postavením vodovodu bolo v Prešove desaś podobných cisterien.
Èlenitá vodná nádrž fontány má barokové prvky a je dotvorená neoklasicistickými sochami. Dominantou
je postava Neptúna v strede nádrže, stojaceho na kamennom vàšku, v póze charakteristickej pre rímskych
cisárov. Na hlave má korunu, ako symbol moci, v ¾avej ruke drží trojzubec, plášś má vo¾ne prehodený cez ¾avé
rameno.
Súsošie dotvára päś ïalších sôch, ktoré chàlia z ústnych otvorov vodu na ústrednú postavu: ve¾ká ryba
sa ovíja Neptúnovi okolo nôh, žaba na neho h¾adí z východu, had zo severu, korytnaèka zo západu a krokodíl
z juhu.
Fontána ako znak zmierenia
Zaujímavý je aj príbeh postavenia fontány – inicioval ju totiž židovský obchodník Marek Holländer na znak
zmierenia s mestskou radou, ktorá spoèiatku s nevô¾ou niesla jeho prítomnosś v meste.
Marek Holländer (narodený v roku 1760 v Tarnopoli v Halièi, na východe Po¾ska), ktorý už ako mladý nadobudol svojim obchodovaním ve¾ké bohatstvo, sa v Prešove usadil niekedy medzi rokmi 1784-1789. Vïaka
obchodovaniu mal viacero významných kontaktov, dokonca aj na cisárskom dvore.
V centre mesta (dnes Hlavná è. 61) si kúpil dvojpodlažný dom a založil prosperujúci ve¾koobchod so
súknom a iným tovarom. Problémom, s ktorým sa mestská rada spoèiatku nemohla vyrovnaś, bol fakt, dovtedy
nesmeli v Prešove (podobne ako aj v iných krá¾ovských mestách), okrem èasu trhov, bývaś žiadni židia. Reformy
ktoré zavádzal Jozef II. to síce umožnili, ale v tých èasoch ešte neboli medzi ¾uïmi zakorenené a mestská rada
sa židovského obchodníka snažila vyhostiś.
Pomerne skoro sa však ukázalo, že úžitok z Holländerových stykov, schopností a v neposlednom rade aj
z majetku môže maś aj mesto. Magistrát sa nielen zmieril s jeho trvalým pobytom v Prešove, ale podporoval aj
jeho podnikanie – tiež tým, že mu prenajal aj výhradné práva na predaj liehovín a vína v meste. Èasom sa Marek
Holländer usadil v západnej èasti mesta, v dnešnom Kmeśovom stromoradí, kde svoje podnikanie rozšíril aj na
oblasś po¾nohospodárstva.
Desaś fontán
Na území mesta Prešov je v súèasnosti desaś fontán, ktoré okrem estetickej funkcie majú aj praktický
význam v podobe zvlhèovania a ionizovania ovzdušia. V prevádzke sú od apríla do konca októbra. Ich èerpadlá
roène spotrebujú cca 75 000 kWh elektrickej energie a do kolobehu uvedú približne 2000 m3 vody.
1. Ve¾ká fontána – námestie Mieru
2. Neptún – Hlavná ulica
3. Divízia – Masarykova ulica
4. Šváby – Švábska ulica
5. Opál – ulica Martina Benku
6. Angelinum – ulica Sekèovská
7. Mládeže – ulica Obrancov Mieru
8. Centrál – ulica Èeskoslovenskej armády
9. Družba – námestie Krá¾ovnej pokoja
10. Šmeralova – Šmeralova ulica
Okrem týchto sú v centre Prešova ešte štyri pitné fontány:
1. Hríb – Hlavná ulica pri Spolku svätého Vojtecha
2. Muš¾a – Hlavná ulica pred radnicou
3. Lekno – Hlavná ulica pred OD Tesco
4. Pitná fontánka, súèasś Ve¾kej fontány – Námestie mieru
Najèastejšie ¾udia využívajú pitnú fontánku pred radnicou. Jej roèná spotreba vody je približne 20 m3.
(mig)
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Spoločenská rubrika
Oslavy Dòa uèite¾ov v Prešove

Deò uèite¾ov už nieko¾ko desiatok rokov patrí k marcu a inak tomu nebolo ani tento
rok v Prešove, kedy sa v rámci Rezortného dòa školstva oceòovali najlepší zamestnanci
a zamestnankyne za rok 2015 v rámci prešovského školstva.
Marec je mesiac, kde si s príchodom prvých jarných kvetov pripomíname sviatok uèite¾ov.
Priestory historickej sály Èierneho orla sa preto uplynulý marec zahalili do rúška vzdávania úcty
a vïaky tým, ktorých povolanie je doslova poslaním – uèitelia a uèite¾ky.
Šestnástich ocenených vybrala odborná komisia. „Vybraś tých najlepších bola nároèná
úloha, pretože každý z navrhnutých uèite¾ov
spåòal kritéria pedagóga, pre ktorého je práca
so zverenými deśmi, žiakmi i študentmi poslaním,“ opísala nároènosś tejto vo¾by ¼udmila Kravèáková z oddelenia školstva a mládeže a športu
MsÚ v Prešove. Na piedestál ocenených sa tak
pod¾a jej slov dostali nielen uèitelia, ale aj ich nepedagogickí kolegovia, ktorí pracujú v materských
školách, základných a stredných školách rôznych
zriaïovate¾ov v meste Prešov.
Odkaz J. A. Komenského bude zaiste i naïalej mottom pre Bc. Slávku Lukáèovú, riadite¾ku
MŠ Važecká, uèite¾ národov by bol hrdý i na Danielu Girmalovú, uèite¾ku z MŠ Sabinovskej, na Renátu Balenèinovú, uèite¾ku z MŠ Mirka Nešpora,
Mgr. Slávku Èorejovú, zo ZŠ Šmeralovej, PaedDr. Alenu Pekárovú zo ZŠ Matice Slovenskej,
Mgr. Janu Pruchnerovièovú, uèite¾ka zo ZŠ Važeckej, Mgr. Tamaru Simoníková zo ZŠ Májové
námestie, pani Janu Novotnú zo ZŠ Bajkalskej, Mgr. Danku Kovalèíkovú uèite¾ku z ABC – CVÈ
Októbrová, Dagmaru Èurovú, DiS. Art zo ZUŠ Mikuláša Moyzesa, ktoré si prevzali ocenenia z rúk
primátorky Prešova Andrey Turèanovej.
Z radov nepedagogických zamestnancov boli ocenenými pani Emília Ponèáková, upratovaèka
z MŠ Bernolákovej, pani Marta Mihoková, hlavná kuchárka zo ZŠ Kúpe¾nej a pani Eva Witnerová,
hospodárka zo ZŠ Bajkalskej.
Mesto Prešov oceòuje pravidelne aj pedagogických a nepedagogických zástupcov neštátnych
škôl. Ocenenou z Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša bola RNDr. Feretová Miriam, RNDr. Július Humeòanský, uèite¾ na Súkromnom športovom gymnáziu Elba a pani Emília Gáborová, ktorá uzatvárala
ocenenia neštátnych zariadení, sa venuje mzdovej a personálnej agende v SSOŠ – ELBA.
K slávnostnej atmosfére zaiste prispeli aj hud
dobníci
symfonického orchestra zo ZUŠ Mikuláša
M
Moyzesa,
ktorí pripravili vzácnym hosśom výnimoèn umelecký zážitok. Gala veèer venovaný uèite¾om
ný
a zamestnancom školstva navyše ešte viac umocnila
n
nádherná
pieseò Haleluja, ktorá podèiarkla jedineèn
nosś
tejto chvíle.
Všetkým oceneným srdeène blahoželáme a praj
jeme,
aby sa im slová úcty a vïaky dostávali nielen
p
poèas
marca, ale každý deò venovaný škole i mimo
n
nej.
(vkg)

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
Všedné dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
5.5.: Nanebovstúpenie Pána : 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00
13.5.: Celoprešovská mládežnická svätá omša o 18:00
14.5.: Púś kresśanských pedagógov do Smižian a Spišskej Kapitule, odchod:
8:00
26.5.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv : 5:45, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00,
18:00
29.5.: Eucharistický sprievod: zaèiatok o 15:00 v gr. kat. katedrále, nasledujú
františkáni, Sancta Maria, ACM na Metodovej ul., konkatedrála
Májová pobožnosś: každý deò o 17:45
Sväté omše pre vysokoškolákov v konkatedrále: 9.,16.,
23. a 30.5. o 19:00
9.5.: Teologický veèer v UPC, Jarková 77: Charizmy a hnutia v Cirkvi, zaèiatok
20:30
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; v Opále 11:45
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V utorok 7:50, 18:00
5.5.: Nanebovstúpenie Pána : 6:30, 7:50, 18:00, v Opále 16:00
26.5.: Najsvätejšie Kristovo telo a krv : 6:30, 7:50, 18:00 – nasleduje eucharistický
sprievod. V Opále o 16:00
22.5.: Odpustová slávnosś Najsvätejšej Trojice 7:30, 10:30 (slávnostná)
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
V stredu o 18:00 sv. omša pre deti
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
14.5.: 7:00. Vigília Zoslania Ducha Svätého: 20:00
5.a 26.5.: 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; v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
5.5.: Nanebovstúpenie Pána: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
Najsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00 – nasleduje
eucharistický sprievod Májová pobožnosś:
každý deò o 17:40, v stredu 16:40
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
5.a 26.5.: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00
Májová pobožnosś: 16:30
19.5.: Sv. omša „Za život“, s požehnaním mamièiek, ktoré nosia dieśa pod
srdcom
Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pondelok o 17:30
Utorok a štvrtok o 6:30,
1.piatok mesiaca 6:30
5. a 26.5.: 6:30
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
V stredu a piatok: 18:00
5.a 26.5.: 18:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Všedné dni: pod¾a oznamov
5.a 26.5.: 18:00

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
Streda a piatok o 17:30
5.5.: 17:30
26.5.: 7:00
Kostol sv. Kríža – (Kalvária)
Nede¾a : 16:30
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.a 26.5.: 18:00
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
5.a 26. .: 17:00
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30, (okrem pon) o 17:00
5.a 26.5.: 6:30, 17:00

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 (sl.)
5.5. Nanebovstúpenie Pána: 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00
26.5.: Sviatok Eucharistie : 5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereò 7:00, 15:00 veèiereò
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40 (sl.), 18:00 (sl.);
štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním; pia
7:30 (csl.), 18:00 (sl.); Sobota: 7:30 (sl.)
5.a 26.5.: 8:00, 18:00
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.a 26.5.: 6:30 (sl.), 18:00 (csl.), sv. liturgie s myrovaním

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, detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: o 7:45 sú v chráme mládežnícke sl.Božie pre žiakov a študentov ESŠ,aj
pre verejnosś Štvrtok: o 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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www.vysivaniepresov.sk

Ponúkame:
$ vyšívanie a potlač na počkanie na rôzne príležitosti:
• narodeniny • krstiny • svadby •
$ sortiment na vyšívanie:
• osušky • uteráky • tričká • košieľky do krstu • vankúše •
$ sortimet na potlač:
• hrnčeky • tričká • hodinky •
magnetky • podložky pod myš •
puzle a to s Vašou fotografiou •

V meste Prešov najširší sortiment osušiek,uterákov
a detských uterákov, najvyššia kvalita, najnižšia
cena a najdlhšia záruka stálosti farieb 5 rokov.

Predajňa FMC Hypernova Prešov

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v marci 2016
Barillová Karina
Cubjaková Gabriela
Luteránová Laura
Novotný Lukáš
Gabèo Samuel
Vencúrik Filip
Jakubèo Adam
Bilý Fabio
Farkašovská Natália
Matta Teo
Matejková Soòa
Žarnovská Mia
Baròák Boris
Lakata Peter

Ponèáková Elizabeth
Balážová Kristína
Vanca Daniel Jozef
Demèák Richard
Karbaè Lukáš
Sopoligová Tereza
Pavlik Matúš
Sochoviè Marko
Kocvárová Diana
Marchevský Matej
Dubovická Vivien Alexandra
Štefanèíková Karin
Železník Adam
Hlaváèová Karolína

Tomko Tomáš
Hašèinová Chantal
Makula Patrik
Brandys Michal
Jurèenko Jozef
Španir Andrej
Baranová Nina
Pavlíèek Patrik
Vrabe¾ Viliam
Vypušśák Marko
Sekvent René
Šina¾ová Stela
Javorský Oliver
Lorincz Leo Miroslav

Navždy nás opustili v marci 2016
Majerníková Serafína, 85 r.
Liptáková Lídia, 70 r.
Lehocká Anna, 92
Fecko Ján, 62 r.
Illiaš Jozef, 80 r.
Lipka Imrich, 86 r.
Onofrejová Marta, 62 r.
Ing. Antuš Andrej, 61 r.
Bartková Helena, 99 r.
Bobriková Ema, 64 r.
Žarnay Štefan, 75 r.
Kažimírová Terézia, 93 r.
Kubicová Alžbeta, 89 r.
Karlik Bartolomej, 77 r.
Barejová Regina, 78 r.

Lukáèová Margita, 94 r.
Hudáková Anna, 80 r.
Dzurenda František, 74 r.
Feník Mikuláš, 89 r.
Spišák Milan, 70 r.
Mochnay Juraj, 58 r.
Ing. Imrich Pavel, 77 r.
Makula Rudolf, 70 r.
PhDr.Goga-Ferko Milan
CSc.,68 r.
Birošová Mária, 74 r.
Rožièová Anna, 90 r.
PhDr. Murcko Michal, 75 r.
Baroš Emanuel, 88 r.
Bernátová Terézia, 76 r.

Lešèáková Emília, 69 r.
Lazorová Alžbeta, 88 r.
Mièko Miroslav, 57 r.
Mezníková Gabriela, 73 r.
Tudošová Magdaléna, 74 r.
Magyar Bohdan, 66 r.
Ing. Kopèák Milan, 88 r.
Bacová Terézia, 80 r.
Kohútová Mária, 86 r.
Farkaš Imrich, 66 r.
Ing. Holiková O¾ga, 56 r.
Kova¾ Jozef, 70 r.
Mikulová Anna, 81 r.

Uzavreli manželstvo v marci 2016
Miloslav Martaus a Miroslava Mihaliková
Marek Ržonca a Frederika Kováèová
¼udovít Kaleja a Monika Godlová
Jozef Pavlikovský a Nina Kuchárová

Andrew Gordon Dhu Mackenzie a Adela
Kaèmárová
Martin Ratica a Michaela Galdunová
Lukáš Oros a Slavomíra Demeterová

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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Objavovanie Prešova

Noèné objavovanie františkánov
Už po tretí raz sme pre Vás v spolupráci
s
organizáciou
Urbanika
pripravili
špeciálne noèné Objavovanie Prešova.
V tichu noci, pri netradiènom osvetlení,
za zvukov organovej hudby, s malými
divadelnými scénkami a za úèasti
samotných františkánov Vám predstavíme
históriu a pozoruhodnosti františkánskeho
kostola a kláštora. Po skonèení podujatia
Vás mnísi pozvú do priestorov, kam sa
bežne nedostanete. Uvidíte nielen kryptu,
refektár, podzemnú èasś kláštora, ale aj
nové, zatia¾ nezverejnené objavy.
Noèné Objavovanie Františkánov si môžete vychutnaś v sobotu 14. mája 2016 a v nede¾u 15. mája 2016. Stretneme sa o 20:30
na Františkánskom námestí. Sprevádzaś budú
Darina Petranská a Andrea Sivanièová. O svetelné efekty sa postarajú Lightroom a divadelné výstupy budú pod taktovkou známeho herca a míma Juraja Benèíka a divadla DíVADLA.
Predaj vstupeniek:
MIC Prešov alebo na mieste konania.
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Šport
Veèerný beh Prešovom 2016

Ob¾úbene bežecké podujatie – Veèerný beh Prešovom napíše 7. mája 2016
už svoju 56. kapitolu. Jedno z najstarších bežeckých podujatí svojho druhu
na Slovensku priláka do historického centra mesta Prešov množstvo bežcov
všetkých vekových kategórií.
Opäś po roku sa tak pešia zóna zaplní milovníkmi športu – okrem bežcov všetkých
vekových kategórií budú štartovaś na podujatí ako to už tradiène býva aj korèuliari. Prihlášky na Veèerný beh Prešovom 2016 môžete zasielaś do 5. mája 2016 na adresu: TJ
Slávia PU Prešov, atletický klub, Ulica 17. novembra è. 13, 080 01 Prešov. Prihlásiś sa je
možné pred štartom jednotlivých kategórií v kancelárii pretekov (Mestský úrad v Prešove,
Hlavná ulica è. 73). Pripomíname, že poèas tejto športovej akcie bude v èase medzi
12.00-20.30 hod. vykonaná úplná uzávierka Hlavnej ulice.
Mesto Prešov v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov pripravilo na
tento deò okrem Veèerného behu Prešovom aj 1. kolo Slovenského pohára silných mužov. Bližšie informácie o oboch pripravovaných podujatiach nájdete na webovej stránke
mesta Prešov (www.presov.sk).
Program 56. roèníka Veèerného behu Prešovom
v sobotu 7. mája 2016
12.05 h
12.15 h
12.30 h
12.45 h
12.55 h
13.15 h
13.30 h
13.45 h
14. až 16. h
16.15 h
16.30 h
16.45 h
17.05 h
17.30 h
17.45 h
18.25 h
19.20 h

slávnostné otvorenie VBP
rodièia a deti predškolského veku (do 6 rokov)
300 m
najmladší žiaci (roky nar. 2005, 2006, 2007)
800 m
najmladšie žiaèky (roky nar. 2005, 2006, 2007)
800 m
mladšie žiaèky (2003, 2004)
800 m
mladší žiaci (2003, 2004)
1460 m
staršie žiaèky (2001, 2002)
1460 m
starší žiaci (2001, 2002)
1460 m
1 . kolo Slovenský pohár silných mužov (Strogman Cup)
novinárska mí¾a RO SSN v Prešove – preteky novinárov
preteky na kolieskových korèuliach – chlapci a dievèatá do 9 rokov (10 minút + 1 kolo)
dorastenci (1999, 2000) – Memoriál Stanislava Hižnaya 3000 m, dorastenky (1999, 2000)
1 460 m
preteky na kolieskových korèuliach – chlapci a dievèatá 10 až 14-roèní (15 minút + 1. kolo)
preteky na kolieskových korèuliach FUN kategória muži, ženy (10 minút + 1kolo)
preteky na kolieskových korèuliach muži do 39 rokov, M40, M50, ženy do 39 rokov, Ž40, Ž50
(30 minút + 1 kolo)
muži M40, M50, M60, M70 1460 x 5 (7 300 m), ženy do 34 rokov (nar. 1982 až 1998)
a 35-roèné a staršie 1460 x 3 (4 380 m)
muži (nar. 1998 a starší) 1460 m x 6 (8 760 m)

Štartovné:
deti, žiaci a žiaèky ZŠ – zdarma; dorastenci, dorastenky – 1 €; dospelí – 4 €
Podmienka štartu: Lekárska prehliadka nie staršia ako rok.
Šatne: SOŠ dopravná Prešov, Konštantínova ul. 2.
Upozornenie: úèastníci pretekov na kolieskových korèuliach musia maś prilbu a chránièe.
Prezentácia pretekárov sa zaène dòa 7. mája 2016 od 12.00 h. v kancelárii pretekov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73.
(miv)
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Medzi rytiermi športu Igor Liba a Ján Eremiaš
V Bratislave sa 18. marca uskutoènilo slávnostné vyhlásenie cien Klubu fair
play Slovenského olympijského výboru za rok 2015. Rytiermi športu sa stali aj
legendárny hokejista Igor Liba a šachový tréner mládeže Ján Eremiaš.
Cenu Klubu fair play Slovenského olympijského výboru za celoživotné pôsobenie
v duchu fair play si prevzal legendárny hokejista Igor Liba. Skvelú kariéru odštartoval
v rodnom Prešove. Potom hral za Košice, Jihlavu, New York Rangers, Los Angeles Kings,
Košice, Biel, Zeltweg, Fiemme Cavalese a TuTo Turku. Hráèsku kariéru ukonèil v roku
2003 v Prešove. Igor Liba bol v desiatke najlepších prešovských športovcov dvadsiateho
storoèia a v roku 2014 bol uvedený do Siene slávy prešovského športu. V súèasnosti sa
venuje práci s hokejovou mládežou v Liba Academy 11.
Diplom Klubu fair play Slovenského olympijského výboru dostal šachový tréner Ján
Eremiaš. V mladosti sa venoval futbalu, bol hráèom Solivaru. Potom presedlal na šach,
venuje sa mu už takmer polstoroèie. Je dlhoroèným šachistom, šachovým funkcionárom,
trénerom mládeže, rozhodcom, organizátorom šachového života v Prešove. V súèasnosti pôsobí v šachovom klube TJ Slávia PU a v šachovom krúžku ABC CVÈ v Prešove.
(jac)

Moreny skonèili v Toryse
Jubilejný 60. roèník Privítania jari sa uskutoènil v nede¾u 3. apríla 2016. Jeho
súèasśou bolo aj pálenie Moren. Organizátormi tradièného prešovského
podujatia sú Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov, Mesto Prešov,
Lesy SR, š. p. , odštepný závod Prešov a Olympijský klub Prešov.
Úèastníci podujatia sa od budovy prešovského mestského úradu presunuli k Toryse,
kde vodáci „otvorili“ vodu a následne na lávke vedúcej k zimnému štadiónu spálili morény
– symboly zimy. Popoludnie si úèastníci užili v Borkúte pri súśažiach, guláši a turistickej
zábave.
Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiac máj 2016
21. máj 2016
Okolo Kamennej baby
Mgr. Štefan Šimoèko, 0914 255 155
22. máj 2016
Stretnutie na Chotarnej (pod Mindžovou)
Gabriel Dugas, 0905 208 530

KST KPT Prešov
KST Chotarna Hermanovce

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – máj 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
5.5.2016 (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
5.5.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v priestoroch administratívnej budovy Ekoparku Holá
hora, Botanická ul.
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.
4.5.2016 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch MyMamy, o. z., na Jánošíkovej ul. è. 70
– vzdelávacia miestnosś
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, Mgr. Janette Langová
2.5.2016 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. è. 24 (III. poschodie)
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Mgr. Peter Krajòák (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Ing.
¼udovít Malaga
2.5.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80
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
12.5.2016 (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
5.5.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
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Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – jún 2016
DEÒ

6.6.2016 (pondelok)
20.6.2016 (pondelok)

ÈAS

MIESTO

PRIJATIE
ZABEZPEÈUJE

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

Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov

14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel. kontakte, prípad- Ing. Štefan Kužma
ne osobne na sekretariáte zástupca primátora mesta
primátorky mesta)

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

