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Milý Prešovèania,
P
Príchod
jari vždy nás rozžiari a všetko ožíva po
chotári a práve jar vnáša aj do našich srdieèok
c
optimizmus nieèoho zvláštne oèakávaného,
o
nepoznaného a predsa vždy nového v našom
n
žživote a tomu je tak aj v našej poslaneckej
komisii mesta pre strategický rozvoj
k
a podnikanie.
Naposledy našou ve¾kou zmenou bolo ukonèenie rekonštrukcie a opravy zariadenia pre seniorov
n
Náruè, èi modernizácia verejného osvetlenia LED
N
technológiou. Dnes sú opäś v príprave projekty zamerané na opravy materských škôl. Predpokladám, že v budúcnosti sa nám podarí ich opraviś
a modernizovaś èo najviac, aby naše deśúrence rástli v príjemnom prostredí.
Najvýznamnejšou zmenou, ku ktorej sme zaujímali stanoviská, bol Plán
rozvoja mesta (PRM) na roky 2016 až 2020 s akènými cie¾mi, to¾ko diskutovaná Koncepcia statickej dopravy, Plán Regionálneho integrovaného územného rozvoja (RIUS) s konkrétnymi aktivitami, èi Všeobecne záväzné nariadenie mesta o prevádzkových èasoch v prevádzkach v meste. Tieto všetky
informácie dnes urèite ¾ahko nájdete na web stránke mesta.
Darilo sa nám vecne a zrozumite¾ne prerokovávaś žiadostí prevádzkovate¾ov maloobchodu a služieb na urèenie prevádzkového èasu.
Priebežne zámery mesta sme posudzovali v aktualizácii a realizácii pripravovaných a podaných projektových žiadostí zameraných na èerpanie prostriedkov z fondov EÚ, ktoré sa realizujú ako v sociálnej oblasti, tak aj v oblasti na zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie energetickej nároènosti
vo vybraných mestských objektoch, ako je to napr. aj v rozsiahlom projekte
ELENA, èi pripravovanom projekte informatizácie mesta.
Trvale sa snažíme dopracovaś ešte chýbajúce strategické dlhodobé
a strednodobé plány mesta v podobe strategických dokumentov. Moje osobné predstavy sú také, aby sme stihli vidieś aj dopredu a boli vždy krôèik vpred
pred śaživými situáciami mesta.
Mesto je len také krásne, akých má ¾udí. Ak chcete, aby sme mali vysokú kvalitu života v našom meste, tak musíte byś s nami tu v našom meste, aby
sme spoloène kreovali tóny nášho domova s názvom mesto Prešov.
S úctou
Ing. Marta Kollárová, PhD.
Poslankyòa Mestského zastupite¾stva mesta Prešov
Predsedníèka komisie pre strategický rozvoj a podnikanie
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Mesto v pohybe
Blahoželanie od primátorky

Pri vstupe do dospelosti mladým Prešovèanom blahoželá aj primátorka Andrea
Turèanová. Jej osobné listy im nosia mestskí kuriéri.
„Dovo¾te mi, aby som sa pripojila
k Vašim gratulantom a popriala Vám
do života a dospelosti ve¾a zdravia,
šśastia, radosti a chuti spolupodie¾aś sa na budovaní nášho Prešova…,“ takýmito slovami sa prihovára
mladým sleènám a chalanom prešovská primátorka v osobnom liste, ktorý
im v deò ich narodenín prináša mestský kuriér.
„Inšpirovali ma skúsenosti radnice z nášho partnerského mesta
Nyíregyháza, kde takéto blahoželania posielajú èerstvým dospelákom
už nieko¾ko rokov,“ vraví primátorka
Andrea Turèanová, ktorá zaujímavú myšlienku preniesla do Prešova. Od zaèiatku tohto
roka tak mladých ¾udí v deò dovàšenia osemnástin prekvapuje aj blahoželanie primátorky.
„Mladým ¾uïom sa dosiahnutím plnoletosti dáva možnosś podie¾aś sa na rozvoji
spoloènosti. V Prešove im súèasne s blahoželaním zasielame aj krátky dotazník, kde
môžu predstaviś svoje nápady a vízie, aké by malo byś naše mesto Prešov, “ dodáva primátorka. Okrem klasickej papierovej formy môžu mladí ¾udia dotazník vyplniś aj
elektronicky.
V roku 2016 dosiahne dospelosś 792 Prešovèanov. Od zaèiatku roka už primátorkine
blahoželania smerovali k 122 mladým ¾uïom. Väèšina z nich pritom zostala zaskoèená,
no hlavne milo prekvapená, keïže dostaś gratuláciu aj od primátorky doposia¾ nebolo
zvykom.
„Gratulácie roznášam zväèša popoludní, teda v èase, kedy by už oslávenci mali
byś doma. Nie vždy sa však podarí daś im listy od primátorky do vlastných rúk. Vtedy ich preberú rodinní príslušníci, prípadne im ich nechávam v poštovej schránke.
Stretol som sa len s dobrými reakciami,“ vraví mestský kuriér Marek Novotný, ktorý
mesaène roznáša okolo šesśdesiat takýchto blahoželaní.
Oslávenci už zaslali aj nieko¾ko vyplnených dotazníkov. „Ich názory sa v mnohom
stotožòujú so súèasnými zámermi mesta. Niektoré nápady sú inšpiratívne a urèite
sa nimi budeme zaoberaś,“ zhrnula primátorka podnety, kde mladí ¾udia písali napríklad
o potrebe väèšieho poètu pracovných príležitostí èi cyklistických chodníkov okolo rieky
Sekèov. Mladým chýba tiež viac kaviarní na sídliskách, iní by zasa privítali viac punkových
koncertov, vyskytla sa tiež požiadavka, aby ich „nebuzerovala polícia za vzh¾ad, lebo
každý má právo byś slobodný a sám sebou“. Zaujímavý bol aj nápad, že areál nevyužitého depa by pisate¾ zmenil na železnièné múzeum.
(mig)
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V Prešove bude viac opatrovateliek
Mesto Prešov bolo úspešné s projektom domácej opatrovate¾skej služby.
Mesaène tak získa na jeho financovanie až do 30 000 eur.
Opatrovate¾skú službu v domácnostiach poskytuje mesto Prešov pre svojich obyvate¾ov pod¾a zákona o sociálnych službách. Kým doposia¾ celú službu platilo mesto,
vïaka schválenému projektu, o ktorý sa uchádzalo prostredníctvom Implementaènej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sa to zmení.
„Mesto tak môže nielen doplniś stav zamestnancov domácej opatrovate¾skej
služby, ale zároveò to pre neho bude znamenaś výraznú úsporu finanèných prostriedkov. Samozrejme, chceme pritom zachovaś kvalitatívnu úroveò poskytovaných
služieb,“ uviedla primátorka mesta Andrea Turèanová.
Mesto, na každé zo šesśdesiatich plne vyśažených pracovných miest domácej opatrovate¾skej služby, môže vïaka projektu získaś približne 500 eur mesaène, èo v celkovom súète znamená až 30 000 eur mesaène. Projekt má trvaś až do konca apríla
2018. Získané financie mesto môže využiś na platy, odvody a pracovné prostriedky
zamestnancov. Samozrejme, za podmienok naplnenia projektových zámerov.
Vïaka viacerým zamestnancom mesto lepšie dokáže poskytnúś sociálnu službu pre
odkázaných ¾udí. Súèasným trendom je totiž zotrvanie èloveka v jeho domácom prirodzenom prostredí èo najdlhšie, èomu pomáhajú aj sociálne služby. Aj preto mesto malo
záujem o viac opatrovateliek na poskytovanie tejto služby.
Nárast poskytovaných služieb dokazuje aj štatistika – zatia¾ èo v marci minulého
roku mesto poskytovalo opatrovate¾skú službu 99 klientom, v tomto roku je to v rovnakom mesiaci už 140 klientov. Viac je aj tých, ktorí potrebujú poskytovanie služby po
16. hodine. Vlani to bolo v priemere 38 osôb, v tomto roku službu využíva už až 47
prijímate¾ov.
Celkovo v minulom roku mesto poskytlo opatrovate¾skú službu 172 klientom. Vlani boli náklady mesta na domácu ošetrovate¾skú službu 505 444,59 eura, príjmy od
klientov tvorili len 101 656,86 eura. Vïaka projektu teraz mesto usporí približne polovicu nákladov.
V meste Prešov poskytuje sociálnu službu 64 opatrovateliek, zamestnaných na rôzne úväzky (dve, štyri, aj viac hodín denne). Tie vykonávajú službu v pracovných dòoch
medzi siedmou a devätnástou hodinou.
V domácnostiach poskytujú opatrovate¾ky najmä sebaobslužné úkony. Pomáhajú
s rannou hygienou, stravovaním a obliekaním. Ležiacich prijímate¾ov polohujú, spoloène sa prechádzajú, opatrovate¾ka robí spoloènosś prijímate¾ovi, èíta mu a podobne.
Ve¾a ¾udí v zlom zdravotnom stave potrebuje pomoc zo základnými úkonmi. Èasto
sa stáva, že sú smutní a depresívni a opatrovate¾ky im pomáhajú prekonávaś ich zlé
nálady. Napriek tomu, že rodinní príslušníci sa snažia poskytnúś pomoc svojím blízkym a zabezpeèiś im starostlivosś o domácnosś, opatrovate¾ky èasto klientom aj nakupujú, upratujú, sprevádzajú ich k lekárovi, vybavujú im lieky, zdravotnícky materiál
a podobne.
(mig)
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Deò otvorených dverí v Sklade soli v Solivare
vo fotografiách

Foto: (vys)
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Gratulácia jubilantovi
Primátorka Andrea Turèanová sa na prešovskej radnici stretla s profesorom
Mikulášom Mušinkom. Dôvodom bolo jeho vzácne životné jubileum.
„Teším sa, že u nás máme takých èin
norodých ¾udí a som poctená tým, že vám
m
môžem vyjadriś vïaku,“ privítala primátorkka oslávenca, ktorý sa nedávno dožil svojej
o
osemdesiatky.
Obdiv tiež vyjadrila k jeho neutíchajúcim
aaktivitám. „No veru, stále som vo ´švung
gu´“, zareagoval s úsmevom tento vedec,
p
pedagóg a spoloèensko-osvetový pracovn
ník, ktorý sa v roku 1992 stal prvým doktorrom filologických vied v nezávislej Ukrajine
a v roku 1997 bol zvolený za zahraniènéh
ho èlena Národnej akadémie vied Ukrajiny
v Kyjeve. Následne sa rozrozprával o chystanej výstave obrazov v apríli i o májovom prednáškovom turné vo ¼vove, v novembri zasa o konferencii v Prešove. Prezradil tiež, že už
vydal 85 kníh, prièom èoskoro sa k èitate¾om dostane aj jeho kniha spomienok.
Pri knihách našli s primátorkou spoloènú tému – obaja už majú malé svoje knižnice
a tak sú knihy v ich obydliach na všetkých možných miestach. „Vlastním najväèšiu zbierku takzvaných karpatik, èo je okolo 30 000 kníh. Polovicu som už venoval prešovskej
Vedeckej knižnici, postupne tam presúvam ïalšie,“ dodal Mikuláš Mušinka.
(mig)

Oslava slobody a demokracie
Vernisáž výtvarníkov Zity Aranyász (Nyíregyháza) a Kamila Jurašeka (Prešov)
s názvom „Budú cnosti v budúcnosti?“ v Krajskom múzeu v Prešove, bola
súèasśou série programov, ktoré zorganizoval Generálny konzulát Maïarska
v našom meste pri príležitosti výroèia revolúcie a boja za slobodu v roku 1848.
Podujatia boli organizované v znamení spoloènej histórie a èoraz pevnejších maïarsko-slovenských hospodárskych vzśahov. Ich súèasśou bola aj prednáška, taneèný workshop,
prezentácia výrobcov regionálnych špecialít, èi
slávnostná recepcia, ktorej sa zúèastnili èelní
predstavitelia mnohých samospráv Prešovského kraja, vedenie Prešovskej univerzity, zástupcovia duchovného života i ïalšie významné
osobnosti spoloèenského a kultúrneho života.
(mig)
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Prešovská DORKA
otvorila svoje ïalšie brány pomoci

Rozšírenie kapacít Centra pre obnovu rodiny DORKA v Prešove prináša ïalšie
štyri desiatky miest pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Všetko najlepšie jej pri
otvorení zaželal spolu s prešovskou primátorkou Andreou Turèanovou prezident
SR Andrej Kiska i ïalšie významné osobnosti.
Budova bývalej škôlky na Lomnickej ulici v Prešove sa už dlhšie spája s poskytovaním núdzového bývania, náhradného domova pre rodiny èi osamelé mamièky s deśmi.
Po prvotnej investícii cca 300 000 eur našlo v týchto priestoroch pomoc cca 40 klientov.
Brány pomoci sa však rozšírili o kapacitu ïalších 40 miest pre rodiny a osamelých rodièov
s deśmi, vrátane budúceho krízového strediska èi samostatnej skupiny detského domova.
„Rozšírenie centra o ïalšie dva pavilóny prináša aj priestory pre komunitnú prácu a vzdelávanie
klientov, kaplnku aj pre verejnosś, rovnako aj dostatoèné priestory pre ambulantnú prácu s klientom,
ktorý ešte netrpí stratou strechy nad hlavou, ale
preventívne mu môžeme pomáhaś, aby neprepadol
hlbšie cez sociálnu sieś,“ uviedol Radoslav Dráb manažér pre zriadenie krízových centier pre rodinu a deti.
Pod¾a jeho slov tak centrum nebude poskytovaś služby
iba tým, ktorí v òom už bývajú, ale mnohým rodinám
a deśom v ohrození formou preventívnych programov a poradenstva. „Ïalšiu budúcnosś
centra vidíme aj vo vzniku sociálneho podniku – cestovinárne priamo v budove centra, ktorá umožní ženám, matkám, znevýhodneným na trhu práce pracovaś aj popri
starostlivosti o svoje deti v ne¾ahkých životných situáciách,“ zdôraznil R. Dráb.
Rekonštrukcia interiéru stála 200 000 eur priamych finanèných prostriedkov a ïalších 80 000 eur v podobe služieb a darovaného stavebného materiálu rôzneho druhu.
Prešovská Dorka, jediné centrum svojho druhu v celom Prešovskom kraji tak v svojich
rozšírených priestoroch pomôže najzranite¾nejším klientom, ktorí sa ocitli v nepriazni
osudu.
Slávnostného otvorenia spojeného s požehnaním priestorov sa zúèastnil prezident
Slovenskej republiky Andrej Kiska, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, metropolita,
otec biskup Mons. Milan Chautur, gréckokatolícky eparcha, primátorka Prešova Andrea
Turèanová a ïalší významní partneri tohto projektu, najmä pán Thomas Hejcman, generálny riadite¾ spoloènosti VSE Holding a.s., ktorá už šiesty rok po sebe pravidelne podporuje program na pomoc ženám, matkám a dievèatám v zložitých životných situáciách
„Je ve¾mi dôležité poskytnúś vèasnú intervenciu, najmä, keï sa rodina èi osamelá matka s dieśaśom ocitajú doslova na ulici. Som preto ve¾mi rada, že v Prešove
nájdu tieto rodiny profesionálnu pomoc,“ povedala primátorka Andrea Turèanová.
Rekonštrukcia dvoch pavilónov v sebe obnášala kompletnú výmenu inžinierskych
sietí, okien, zateplenie, výmenu podláh, stropov, požiarneho vodovodu a vnútorných zariadení požiarnej ochrany.
(vkg)
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Francúzky diplomat na radnici
Primátorka Andrea Turèanová privítala na pôde radnice ve¾vyslanca Francúzskej
republiky na Slovensku Didiera Lopinota.
J. E. Didier Lopinot sa poèas stretnutia
s primátorkou živo zaujímal o bezpeènostnú
ssituáciu, ako aj o problémy i rozvojové aktivitty v meste Prešov. Pýtal sa tiež na pôsobenie
p
primátorky v Klube primátorov na spoluprácu
P
Prešova s partnerskými mestami. „Tých máme
jjedenásś, no spolupráca nie je so všetkými
rrovnako intenzívna. Najviac sa orientujem
me na mestá, ktoré sú nám najbližšie, teda
n
na Po¾sko a Maïarsko, spolupracujeme aj
s nemeckým Remscheidom, vlani sme však
o
oživili vzśahy s Pittsburghom. Jedným z prešovských partnerských miest je však aj La Courneuve, èo je jedna z parížskych mestských èastí, “ uviedla primátorka, na èo ve¾vyslanec nadviazal informáciami o francúzskych kultúrnych aktivitách na Slovensku: „Ve¾kým podujatím je Mesiac Frankofónie.
Poèas marca sa tak na Slovensku odohrá tridsiatka frankofónnych kultúrnych podujatí.“ Súèasśou aktuálneho Mesiaca Frankofónie je aj festival francúzskych filmov škola
francúzskej kuchyne a ïalšie zaujímavé podujatia.
Nevyhli sa ani téme volieb, otázkam, ako vnímajú bežní Slováci súèasnú migraènú
vlnu, ktorá zasiahla Európu a tiež otázkam potreby neustálej práce s neprispôsobivými
obèanmi. Ve¾vyslanec si pritom so záujmom vypoèul skúsenosti primátorky z jej pôsobenia medzi neprispôsobivými.
Samostatnou témou rozhovoru bola situácia na trhu práce, kde primátorka skonštatovala, že sa nám podarilo zaplniś priemyselný park, no poznamenala tiež, že stále ve¾a
¾udí odchádza za prácou mimo regióny východného Slovenska.
(mig)

Nadácia VÚB ocenila aktivitu Prešovèanov
Smútok z druhého miesta v hlasovaní o grant na obnovu fresky na prešovskej
Kalvárii vystriedala radosś. Nadácia VUB pomôže aj prešovskej Kalvárii.
Tohtoroèné hlasovanie o grant Nadácie VÚB na obnovu vzácnych fresiek prinieslo
ve¾ký súboj medzi fanúšikmi èerínskeho kostolíka a prešovskej Kalvárie. Za každú z pamiatok hlasovalo viac ako 40 000 ¾udí. Preto sa Nadácia VUB rozhodla oceniś úsilie
najaktívnejších fanúšikov a udelila grant aj druhej freske v poradí. 70 000 eur putuje do
Èerína a 50 000 eur do Prešova.
„Ide o ve¾mi pozitívnu správu pre Prešovèanov. Vnímam to ako odmenu za to, že
sme sa v našom meste dokázali zjednotiś pri presadzovaní spoloèného záujmu, kto-
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rým bolo obnovenie nádhernej fresky nad Svätými
schodmi,“ vyjadrila svoju radosś primátorka Andrea
Turèanová.
Pod¾a Aleny Walterovej, hovorkyne VÚB banky,
sa do hlasovania o to, ktorá z nominovaných fresiek
má byś zreštaurovaná, zapojilo vyše 94-tisíc ¾udí. Do
poslednej chvíle to bol tesný boj medzi èerínskym
Kostolom sv. Martina biskupa a prešovskou Kalváriou. „Snaha zachrániś kultúrne dedièstvo spojila
Slovensko,“ dodala.
Obrovský pozitívny ohlas verejnosti spôsobil, že Nadácia VÚB sa rozhodla prideliś
prostriedky na reštaurovanie aj freske, ktorá v hlasovaní skonèila na druhom mieste. Jedna z najkrajších kalvárií z 18. storoèia tak bude onedlho ešte krajšia. Nástenné ma¾by na
klenbe Svätých schodov dostanú na obnovu 50 000 eur. Kalvária je z ve¾kej èasti dielom
pátra Franza Pergera rovnako ako kalvária v Banskej Štiavnici. Klenbu nad schodiskom
zdobí freska s motívom Jakubovho rebríka od miestneho barokového maliara Andreja
Trtinu. Práce na obnove zaènú v priebehu nieko¾kých mesiacov.
(mig)

Mestskí policajti získali tisíce
Mestskáèik pomáha – v rámci tohto projektu prešovskí mestskí policajti získali
7 000 eur, ktoré využijú na kúpu mobilného detského ihriska, reflexných prvkov
a ïalších vecí využívaných na preventívne aktivity.
Dennodenne sme svedkami situácii, kedy vidíme, že v doprave nie sú „dospeláci“
ve¾kým vzorom pre deti, napr. pri prechádzaní cez cestu, keï svieti èervená. Pritom
väèšina sa tvári, ako zodpovedne uèí svoje deti základným dopravným návykom. Èesś
výnimkám a uèite¾om, ktorí sa snažia deśom vštepiś tieto návyky už v predškolskom veku
a na I. stupni základných škôl. Ve¾akrát sme v našich príspevkoch upozoròovali na dodržiavanie povinnosti chodcov, aby tak aj naši najmenší videli, že „dospeláci“ nielen radi
pouèujú, ale sa tak aj správajú.
Nieko¾kokrát sme sa pokúšali prostredníctvom rôznych projektov získaś finanèné prostriedky na zakúpenie mobilného dopravného ihriska a reflexných prvkov pre deti. Hlavne
z dôvodu dopravnej prevencie v škôlkach a školách, ktoré nedisponujú statickým dopravným ihriskom. V mesiaci február 2016 sme boli úspešní a prostredníctvom vypracovaného projektu „Mestskáèik pomáha“ sme získali 7.000,- € v rámci Výzvy MV SR zo dòa
27.7.2015. Tieto finanèné prostriedky budú slúžiś na zakúpenie mobilného dopravného
ihriska, reflexných prvkov a iného v rámci preventívnych aktivít, ktoré vykonáva MsP. Po
úspešnom realizovaní potrebných náležitosti, tak môžeme pomôcś najmä predškolským
zariadeniam a ich pedagógom pri praktickej prezentácii základných dopravných návykov
pre deti.
(mig+pal)

Dni univerzity
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Umelecké podujatia
26.04. o 10.00 h v PKO – Zborový
koncert pre stredoškolákov
26. 04. od 15.00 do 17. 00 h Hlavné
pódium v meste – Hudobný koncert

27.04. od 13.00 h do 15.00 h Hlavné pódium v meste – Vystúpenie
súborov
28.04. o16.00 h Šarišská galéria –

Komorný spevácky koncert
29.04. o 10.00 h Kino Scala – Vystúpenie folklórneho súboru Èarnica

Vedecké podujatia
28. apríla 2016 (ZOC MAX)
„Stopni nudu, zaži vedu“
GEOGRAFIA
Tvorba 3D modelu Tatier
Geografia zo vzduchu
„Cestovný ruch s adrenalínom na maxime.“ (RNDr. Vladimír Èech, PhD.)
EKOLÓGIA
Zelená chémia – zábavné chemické
pokusy
Odha¾ svet pod mikroskopom
Keòa oèami vedcov – prezentácia
výskumu, získaných materiálov,
fotografií.
„Zo spišských baní až do Peru“
(RNDr. Lenka Demková, PhD., Ing.
Lenka Bobu¾ská, PhD.)
„Za parazitmi na koniec sveta“ (Mgr.
Miroslava Klimovièová)
BIOLÓGIA
Preèítaj svoju DNA
Prístrojové meranie funkcií organiz-

mu (tlak krvi, sila stisku ruky a iné),
daktyloskopia
(vlastná
analýza
otlaèkov).
Izolácia DNA pomocou saponátu
¼udský skelet – zaujímavosti, rozdiely
v stavbe mužskej a ženskej kostry
„Naprieè svetom vedy.“ (Mgr. Iveta
Tóthová)
„(Ne)známe zaujímavosti o ¾udskom
tele.“ (Mgr. Michaela Fecenková)
FYZIKA
Kúzelná fyzika – pásmo demonštraèných experimentov z fyziky
Silný ako Herkules
Preteky teplomerov
Ovocné hodiny
Magnetický mlynèek
Miešanie farieb bez štetca
Život jednej hviezdy alebo naèo ti je
teleskop
Krá¾ovstvo chladu s tekutým dusíkom
„Astronomická prednáška: Od Ein-

steina po Big bang.“ (RNDr. Mária
Csatáryová, PhD.)
MATEMATIKA
Matematika hrou i vážne
Matematické hlavolamy a zaujímavosti
„Máme šancu zvyšovaś svoje IQ?“
(Mgr. Mária Majherová, PhD.)
TECHNIKA
Od myšlienky k výrobku alebo ako
veci vznikajú – demonštrácia princípu práce funkèných miniatúr modulárnych obrábacích strojov (konvenèné a poèítaèom ovládané)
ÚPAP
Zisti v èom si top – ukážky vážnych
i zábavných testov osobnosti, kariérového poradenstva, schopností
Vieš sa vystresovaś? – meranie psychofyziologickej stresovej reakcie
„Z pasivity do aktivity“ (PhDr. Martina
Lenhardtová, PhD.)

Dni univerzity
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Športové podujatia
27.4.2016
MESTO VERZUS UNIVERZITA
Volejbalový turnaj
Športová hala PU, Športová 10 (od
7:30 do 14:00 h), družstvá PU
a mesta Prešov
Èasový harmonogram:
8:00 – registrácia úèastníkov
8:30 – otvorenie turnaja
9:00 – 13:30 – zápasy v skupinách
a o umiestnenie
13:45 – vyhlásenie výsledkov

Pódiové vystúpenia – Centrum mesta
(od 15:00. do 17:00 h)
Unicycling – Miloš Baka¾ár
Cheer leading a pom-pom – Melánia
Daòková
Športový aerobik – èlenky TJ Slávia
PU Prešov
Akrobatické vystúpenie – Šimon Forrai + Simona Máteová
Hands up crew – freestyle – Marko
Popowski a spol.
Street dance – Kollár Štefan a kol.

Bojové športy – karate,
taekwon-do – Trochan
Všetci úèinkujúci sú študentmi Fakulty
športu.
Aerobik – interaktívne precvièovanie
(študenti
špecializácie
aerobik-Jurèáková)
Kvíz s olympijskou tematikou „terénna“ previerka vedomostí o olympijských hrách zábavnou formou (12
študenti)

Program 50. roèníka Akademického Prešova
22. – 25. 4. 2016 (sobota – pondelok)
Tvorivé dielne úèastníkov v súśažných kategóriách vlastná literárna tvorba (poézia, próza, esej) a študentské divadlá Prešov – Košice (budovy vysokoškolských pracovísk)
24. 4. 2016 (nede¾a)
PROLÓG AP – 20. 30 – Taneèné divadlo ATak Bratislava
(VS DAD)
25. 4. 2016 (pondelok)
9. 00 – 13. 00 – Workshopy „A“ z filmového umenia spojené
s vyhodnotením súśaže (mediálne pracoviská fakúlt) – Kino Skala Prešov, projekcia
víśazných prác
10. 00 Výchovný koncert – dr. Švajková (PKO Prešov)
9. 00 – 13. 00 – rozborový seminár k súśažnej kategórii
vlastná literárna tvorba (poézia, próza, esej)
v Prešove (VŠA PU)
13. 00 – Vyhlásenie víśazov v súśažnej kategórii vlastná literárna tvorba (poézia, próza, esej) v Prešove (VŠA PU)
13. 30 – Workshopy „B“ zo súśažnej kategórie vlastná literárna tvorba
9. 00 – 13. 00 – rozborový seminár k súśažnej kategórii umelecký preklad
13. 00 – Vyhlásenie víśazov v súśažnej kategórii umelecký
preklad
13. 30 – Workshopy „C“ zo súśažnej kategórie umelecký preklad (vysokoškolské pracoviská)
13. 00 – 15. 00 – Improvizácia – tvorivosś – imaginácia (nultý
roèník súśaže vysokoškolákov PF v odbore predškolskej pedagogiky) – priestor
PF PU
14. 00 – Univerzita umenia – odborný seminár „50. rokov
Súśaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska (Akademický Prešov)“ – priestory fakúlt PU
Prešov
18. 00 – „zahrievacie kolo“ (jedno z profesionálnych divadiel)
26. 4. 2016 (utorok)
13. 00 – Štart AP (priestor ulíc od 17. novembra po pešiu
zónu)
UNIPO DAY – Univerzita v meste (priestor pešej zóny
Prešova, využitie stagu pred HB)
Alegorický sprievod vysokoškolákov PU a úèastníkov
AP mestom (priestor pešej zóny Prešova, využitie stagu pred HB DJZ)
Slávnostné otvorenie AP v prítomnosti rektora PU
a primátorky mesta Prešov (otvorenie brány)
H. Sachs Samopašné hry (ŠD FF PU)
15. 00 – Koncert vysokoškolských hudobných skupín (stage

na pešej zóne v Prešove)
Folklórny súbor Torysa a ïalšie umelecké telesá PU
18. 00 – Poulièné divadlo (M. Mihál)
18. 30 – Oficiálny program – Zaèínali na AP – program s bývalými úèastníkmi: B. Farkaš, P. Nagy, K. Košèová, M. Husovský, M. Krausz, Mudr. J. Vanèík, J.
Rezník, T. Buza a ïalší, Moderátori: M. Forgáè, M.
Zimnikoval a ïalší (stage na pešej zóne v Prešove)
20. 00 – Vystúpenie hosśa festivalu SND Bratislava (MS DJZ
Prešov)
22. 00 – Otvorená noc univerzity (PKO Prešov)
27. 4. 2016 (streda)
8. 00 – 15. 00 – WORKSHOPY „B“ ŠD (miestnosś ŠD v suteréne študentského domova)
9. 00 – 15. 00 – DRAMAFEST (MS DAD Prešov)
10. 30 – Univerzita divadla (stretnutie s významnými teatrológmi a divadelnými tvorcami.) – priestory prešovských fakúlt
15. 00 – 20. 00 – Súśažné vystúpenia ŠD
20. 00 – vystúpenie zahranièného súboru – DISK Praha/
GUnaGU Bratislava (DJZ Prešov)
22. 00 – súśaž v IMPROLIG-e (VS DAD Prešov)
28. 4. 2016 (štvrtok)
8. 00 – 15. 00 – WORKSHOP ŠD „B“ (miestnosś ŠD v suteréne študentského domova)
14. 00 – 19. 00 – vystúpenia študentských alternatívnych
divadiel
19. 00 – G. Larson Chlad – VŠMU Bratislava (MS DJZ Prešov), réžia J. Mudrák
21. 00 – GUnaGU/STOKA Bratislava
22. 30 – Teatr Ósmego Dnia (pred DJZ Prešov)
29. 4. 2016 (piatok)
13. 00 – 16. 00 – prezentácia workshopov študentských divadiel „C“ (protiatómový kryt, pešia zóna
v Prešove)
16. 00 – Vyhodnotenie súśažnej kategórie študentských divadiel a vyhlásenie výsledkov (VS DAD)
17. 00 – Budapešś (VS DAD)
18. 00 – Galaveèer – prezentácia laureátov festivalu, zahranièný hosś festivalu (VS DAD)
20. 30 – hudobný koncert (Christiania Prešov)
30. 4. 2016 (sobota)
DOZVUKY AP, –
16. 00 – ŠD Sersenová (London)
1. 5. 2006 (nede¾a)
14. 00 – Teatro Tatro Nitra – M. Bulgakov: Majster a Margaréta (šapitó, pred VŠA PU)

Mesto v pohybe
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Hradná brána v centre Prešova
Mesto Prešov má hradnú bránu i keï na svojom území nemá hrad. Ide o zvláštny
pútaè s osadenými hradnými kameòmi.
Primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová
v utorok 15. marca o 14.00 hod. na pešej zóne,
o
oproti PKO Èierny orol, prechodom cez bránu
a prestrihnutím pásky oficiálne otvorila Rok Preššovskej hradnej cesty. Súèasśou ceremoniálu bolo
o
osadenie hradných kameòov na prieèelie železnej
b
brány, každý za jeden z hradov – Šariš, Kapušany,
Š
Šebeš, So¾nohrad, Obišovský a Lipovský hrad. Na
p
podujatie boli pozvaní aj predstavitelia obcí Kapušan
ny, Podhradík, Ruská Nová Ves, Obišovce, Lipovce
a primátor mesta Ve¾ký Šariš, teda samospráv, ktoré
ssú vlastníkmi hradných zrúcanín.
„Hoci Prešov nemá vlastný hrad, spomedzi
kkrajských miest má najvyšší poèet hradných zrúc
canín vo svojom blízkom okolí. Vïaka úsiliu okolittých samospráv, tieto objekty ožívajú a sú èoraz
vvýznamnejším miestom oddychu pre obyvate¾ov
i návštevníkov mesta Prešov,“ vítala prešovská primátorka Andrea Turèanová aktivity na oživenie hradov v regióne Šariš.
Preto podporila aj projekt Rok Prešovskej hradnej cesty, ktorého cie¾om je zvýšiś
povedomie a nasmerovaś Prešovèanov a návštevníkov mesta na okolité hrady. V rámci
projektu tak na Hlavnej ulici v Prešove pribudla železná Hradná brána – pútaè na informovanie o aktivitách na blízkych hradoch Šariš, Kapušany, Šebeš, So¾nohrad, Obišovský
a Lipovský hrad. V prieèelí hradnej brány budú osadené hradné kamene – každý za
jednu z týchto monumentálnych stavieb.
Pri slávnosti bola tiež odštartovaná súśaž v zbieraní odtlaèkov hradných peèiatok. Jej
súèasśou bol prvý leták o Prešovskej hradnej ceste s pravidlami súśaže. „Tento propagaèný materiál má pomôcś zvýšiś návštevnosś hradov. Má informovaś prvonávštevníkov o tom, že v okolí Prešova je ve¾a hradných zrúcanín, ktoré sú blízko a dobre
dostupné. A tých, ktorí už na hradoch boli, má presvedèiś, že sa ich oplatí navštíviś
opäś,“ povedal iniciátor myšlienky Prešovskej hradnej cesty Martin Sárossy, predseda
OZ Rákociho cesta.
Otvorenie Roka Prešovskej hradnej cesty bolo tiež príležitosśou na stretnutie predstavite¾ov spomínaných samospráv po štyroch rokoch. Vtedy dvaja primátori a piati starostovia podpísali Memorandum o Prešovskej hradnej ceste. V òom sa zaviazali zve¾aïovaś
a propagovaś tieto národné kultúrne pamiatky. Cie¾om stretnutia bolo spresniś aktivity,
ktoré budú Rok Prešovskej hradnej cesty sprevádzaś. Ten vyvrcholí III. Hradným plesom
7. januára 2017 v PKO Prešov.
(mig)
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Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
01.04. – 18:30 – VS
OSLAVA 60. VÝROČIA PUĽSu
vypredané
folklórny koncert
02.04. – 18:30 – VS
PRINCEZNÁ Z JAZERA
7€
03.04. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3–4–6€
Autor: Ray Cooney; Réžia: Michal Náhlík
04.04. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3–4–6€
05.04. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE 25x
3–4–6€
Autor: Ladislav Grosman; Réžia: Marián Pecko
07.04. – 10:00 – MS
DOBRÚ, MAMI
organizované
verejná generálka
07.04. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
predpremiéra
08.04. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
vypredané
premiéra
Autor: Marsha Norman; Réžia: Jakub Nvota
10.04. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10 – 12 €
Autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký – Renata Ptačin; Réžia: Michal Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
11.04. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
11.04. – 18:30 – MS
HOSTINA DRAVCOV
6€
Autori: Vahé Katcha – Julien Sibre; Réžia: Michal Náhlík
12.04. – 10:00 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY 45x
pre školy
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij; Réžia: Ľubomír Vajdička
12.04. – 18:30 – VS
NA KUS REČI S MIROSLAVOM DONUTILOM
16 €
one man show
Hosť: Zdena Studenková
14.04. – 18:30 – MS
DÍLEROVA VOĽBA
6€
Autor: Patrick Marber; Réžia: Mariana Luteránová
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
15.04. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ; Réžia: Svetozár Sprušanský
17.04. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10 – 12 €
18.04. – 18:30 – MS
SEŇORA
6€
Autor: Iveta Horváthová; Réžia: Marián Pecko
19.04. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
21.04. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
Autor: Neil LaBute; Réžia: Jakub Nvota
Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
22.04. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10 – 12 €
24.04. – 15:30 – VS
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
14 €
hosť mesiaca
Autor: Stanislav Štepka; Réžia: Juraj Nvota
Radošinské naivné divadlo.
24.04. – 18:30 – VS
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
vypredané
hosť mesiaca
25.04. – 18:30 – MS
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DOBRÚ, MAMI
26.04. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
27.04. – 18:30 – VS
Z VALAŠEČKU ZA DRAŽEČKU
folklórny koncert
Celovečerný program folklórneho súboru Šarišan.
28.04. – 10:00 – HB
REVÍZOR
verejná generálka
28.04. – 18:30 – HB
REVÍZOR
predpremiéra
29.04. – 18:30 – HB
REVÍZOR
premiéra
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ; Réžia: Michal Náhlík

organizované
pre školy
8€

organizované
7€
9€

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
06.04. o 19:00 na VS
ŤAPÁKOVCI
4–2€
Autori: B.S.Timrava – O. Šulaj; Réžia: Matúš Oľha
09.04.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY, (BIBLIA ALKOHOLIKA)
4–2€
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
10.04. o 16:00 na VS
POLEPETKO
4–2€
Autor: Peter Stoličný; Réžia: Vladimír Sadílek
13.04.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY, (BIBLIA ALKOHOLIKA)
4–2€
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
14.4.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY, (BIBLIA ALKOHOLIKA)
4–2€
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
16.04. o 19:00 na VS
OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVÁ ŽENA 4 – 2 €
Autor: Christo Bojčev; Réžia : Pepo Pražmári
17.04. o 16:00 na VS
KAPITÁN BUDZOGÁŇ
4–2€
Autor: Jan Navrátil; Réžia: Vladimír Sadílek
20.04. o 19:00 na VS
FANTÁZIA
4–2€
Autor: Kozma Prutkov; Réžia: Svetozár Sprušanský

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
05.04.2016 v kine Scala o 19. hodine
PAVOL HAMMEL –
Z PEKLA ŠŤASTIE TOUR
13,- €, v deň koncertu 15,- €
08.04.2016 v kine Scala o 19. hodine
HONZA NEDVĚD
10,- €, v deň koncertu 12,- €
10.4.2016 – 10:00 hod. – v sále PKO – Čierny orol
ŠARIŠSKÝ POHÁR – 44. ROČNÍK
8,-€, deti: 4,- €
Celoslovenská súťaž v spoločenských tancoch
12.04.2016 – 19:00 hod. – v sále PKO – Čierny orol
DÁMA VO FIALOVOM
5,-€
Divadelné štúdio na Hlavnej pri PKO
Autor a réžia: Vlado Šmihula; Hudba: Bernard Herstek
13.04.2016 o 19. hodine v historickej sále PKO
PREŠOVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2016
JAZZOVÝ ANSÁMBEL KONZERVATÓRIA KOŠICE
4,- €, študenti a dôchodcovia 2,- €
14.04.2016 v kine Scala o 17. hodine
MIRO JAROŠ –
KONCERT PRE (NE)POSLUŠNÉ DETI 8,-€ (prízemie), 7,- € (balkón)
15.04.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„ BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
20.04.2016 o 19. hodine v historickej sále PKO

Kultúra
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PREŠOVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2016
THEATRUM MUSICA
4,- €, študenti a dôchodcovia 2,- €
24.04.2016 o 16.00 hodine v historickej sále PKO
4,- €
Cisárove nové šaty
27.04.2016 o 17,30 hodine v historickej sále PKO
PREŠOVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2016
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
SV. MIKULÁŠA
1.- €

Kultúrny dom Solivar
Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo
pri PKO Prešov
03.04. 2016 – nedeľa o 16. hodine – Kultúrny dom SOLIVAR
SEN JEDNÉHO DUBA
4.- €
Pre deti od 5 rokov
10.04. 2016 – nedeľa o 16. hodine – Kultúrny dom SOLIVAR
ŠKAREDÉ KAČIATKO
4.- €
Pre deti od 5 rokov
17.04. 2016 – nedeľa o 16. hodine – Kultúrny dom SOLIVAR
O MALOM NERVÓZNOM PRASIATKU
4.- €
Pre deti od 3 rokov

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
10.03. – 10.04. 2016
„ABSOLVENTI ATELIÉRU SÚČASNÉHO OBRAZU ADAMA SZENTPÉTERYHO“ – (1999 – 2015)
26.04. 2016 o 17.hodine
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
02.04. (sobota) o 11.00 h
MARTIN A HVIEZDA
1€
07.04. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
CELINE DION
2€
9.04. (sobota) o 11.00 h
MESIAC NA VANDROVKE
1€
13.04. (streda) o 20.30 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
1€
14.04. (štvrtok) o 18.00 h
SVETOVÝ DEŇ LETECTVA A KOZMONAUTIKY 1 €
AKO SME PRISTÁLI NA KOMÉTE
Prednáša Ing. Ján Baláž, PhD. ,Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice
16.04. (sobota) o 11.00 h
AKO JE SLNIEČKO ĎALEKO
1€
21.04. (štvrtok) o 17.00 – 20.00 h
DEŇ ZEME
1€
17.00 h ŽIJEME NA ZEMI – environmentálny program v prednáškovej sále
18.00 h VIEME, ČO SA DEJE NA NAŠEJ PLANÉTE?
Prednáša Mgr. Viliam Kolivoška
19.00 h JARNÁ OBLOHA – náučný program v planetáriu
23.04. (sobota) o 11.00 h
NEVESTA HVIEZD
1€
26.04. – 28.04. (ut-št) 10.00 – 14.00 h
ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
27.04. (streda) o 21.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
1€
28.04. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
JOHN WILIAMS
2€
30.04. (sobota) o 11.00 h
ROZPRÁVANIE O SLNIEČKU
1€

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
29.9.2015 – 10.4.2016
JÁN LAZORÍK – pedagóg, ovocinár, folklorista, etnograf
12.11.2015 – 3.4.2016
MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE
16.3.2016 – 15.4.2016
„BUDÚ CNOSTI V BUDÚCNOSTI?“
07.04.2016 – 22.05.2016
ZNÁME NEZNÁME
20.04.2016 - 15.05.2016
MAĽBY SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
Veľká výstavná sieň – Medziposchodie – Hlavná 51
SAKRÁLNE UMENIE 15.-19. STOROČIA zo zbierok ŠG v Prešove –
stála expozícia
Veľká výstavná sieň – Hlavná 53:
10.03. – 01.05. 2016
TEODOR JOZEF MOUSSON –
MALIAR ZEMPLÍNSKEHO KRAJA A ĽUDU
Kurátorka: Mgr. Dana Barnová, Zemplínske múzeum
Malá výstavná sieň – Hlavná 53:
10.03. – 24.04. 2016
ZA STENOU SVETA –
MALIARSKE UMENIE WŁADYSŁAWY IWAŃSKEJ
Kurátor: Zbigniew Wolanin
Suterén – Hlavná 53:
15.03. -01.05. 2016
3 x EURÓPA
kurátor: Stanisława Zacharko-Łagowska
Suterén – Hlavná 51 a 53:
01.04. – 01.05. 2016
ZLATÝ SÚDOK 2016
22. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo.
Vernisáž: 1.4.2016 (piatok) o 16.00 hod.
INÉ PODUJATIA:
14.04. 2016 (štvrtok) o 16.00 hod.
TEODOR MOUSSON A JEHO SÚČASNÍCI – KIESELBACH
21.04. 2016 (štvrtok) o 16.00 hod.
TVORBA NAIVNÉHO SOCHÁRA PAVLA ŠARIŠSKÉHO
28.04. 2016 (štvrtok) o 16.00 hod.
ANETA BUČKOVÁ (II. ROČNÍK MGR.) –
NEMECKÁ ROMANTICKÁ PIESEŇ
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.

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.

Vedeli ste, že…
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…Ekopark Holá hora
pripravuje ve¾a zaujímavých akcií?
Ob¾úbeným miestom Prešovèanov je aj Ekopark Holá hora, ktorý spravuje spoloènosś
TSmP, a.s. Popri oddychu v lesoparkovom areáli sa tam deti môžu vyhraś na rôznych
preliezaèkách èi hojdaèkách, alebo na ihrisku. Zvedavých návštevníkov èakajú kone,
kozy, zajace a ïalšie zvieratká a pre všetkých je tam aj možnosś obèerstvenia.
Pre malých aj ve¾kých Prešovèanov v òom neustále pripravujú rôzne zaujímavé akcie. Nebude
tomu inak ani v tomto roku. „Keïže apríl je neoddelite¾ne spojený s lesmi, v spolupráci s Mestskými lesmi Prešov, by radi žiakov základných a stredných škôl z Prešova a okolia, pozvali na
I. roèník akcie „Vyèistime si lesy“. Pre tie najlepšie triedy budú pripravené zaujímavé ceny,“
zaèala s predstavovaním tohtoroèného programu vedúca strediska Ekopark Holá Hora, Ing. Jana
Klusová.
Slávnostné otvorenie letnej sezóny bude spojené s vernisážou sôch, ktoré opäś oživia Ekopark. Na jarnom pikniku privítajú Prešovèanov na zaèiatku mája, koncom mája zasa spolu s RCOP
Prešov pripravujú akciu, ktorou chcú upozorniś na to, že
24. máj je Európskym dòom parkov. V júni spolu s preOtváracie hodiny:
šovskými deśmi oslávia Deò detí a taktiež sa tešia na to,
Letná sezóna 16.04. – 15.10.
ako si budú v júni spolu „Èítaś v Ekoparku“.
Pondelok: 11:00 – 20:00 hod.
„Toto je len zlomok akcií, ktoré pripravujeme Utorok – piatok: 09:00- 20:00 hod.
na prvý polrok tohto roku,“ s úsmevom na tvári dodala
Nede¾a:10:00 – 20:00 hod.
Jana Klusová.

OBJAVOVANIE PREŠOVA
PREŠOVSKÉ ULICE VÈERA A DNES
Tak ako sa menil život v Prešove, menili sa aj názvy jeho
ulíc. Zmena režimu vždy priniesla aj nové pomenovanie
ulíc. Ak nie všetkých, tak aspoò ich podstatnej èasti.
Osoby a udalosti glorifikované urèitou dejinnou etapou
boli po jej zániku v názvoch ulíc ihneï nahradené
novými privilegovanými. Aprílové objavovanie bude
príjemnou prechádzkou po starobylých uliciach
nášho mesta, ktorým k ich súèasným názvom budeme
priraïovaś aj staré historické názvy.
Ak vás teda zaujíma, ktorá ulica a kedy sa volala Megyeház utzca, kde sa nachádzala ulica Martýra Majocha èi
Jatková ulica alebo ako sa menili názvy Hlavnej ulice, prijmite
pozvanie na návrat do histórie.
Stretneme sa v sobotu 9. apríla 2016 o 10.00 alebo
v nede¾u 10. apríla o 14.00 pred Mestským informaèným
centrom (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzaś budú
Darina Petranská a Andrea Sivanièová.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov:
1,50 €
Na mieste konania – poèas víkendu:
2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
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Stojedenroèná recitátorka

Úctyhodných stojeden rokov oslávila pani Anna Òachajová. Zablahoželal jej aj viceprimátor
mesta Prešov Štefan Kužma.
„Vaša pamäś je obdivuhodná,“ vyslovil oslávenkyni poklonu Štefan
Kužma, keï prítomným zarecitovala verše od Karla Jaromíra Erbena.
Spoloène si potom zaspievali aj nieko¾ko piesni, ktoré pre pani Òachajovú pripravili zamestnanci Zariadenia pre seniorov Naruè, kde pani Òachajová trávi svoje dni od roku 2010. Vtedy nadobudla pocit, že sama
v byte už bývaś nemôže. Dovtedy pritom bola úplne sebestaèná.
Ešte vo veku osemdesiatosem rokov pritom sama podnikla cestu do
Spojených štátov, kde žije jej dcéra. „Mala som tri deti, jedno zomrelo
pri narodení, dve, dcéra a syn, ešte žijú,“ prezradila v rozhovore viceprimátorovi. Jej rodina sa už rozrástla aj o päś vnúèat a šesś pravnúèat.
Pani Anna, rodená Raábová, sa narodila 1. marca pred stojeden rokmi v Prievidzi. Rodièia jej
zomreli ve¾mi skoro, keï mala len desaś rokov. Neskôr žila v Piešśanoch, kde sa ako tridsaśroèná vydala za Prešovèana Andreja Òachaja a presśahovali sa na východ Slovenska. Deti vychovávala sama,
pretože manžel už po šiestich rokoch ich spoloèného života zomrel. Potom sa už nevydala.
V aktívnom veku pôsobila Anna Òachajová ako uèite¾ka slovenského jazyka, nemèiny a telesnej
výchovy. Deti ju vraj mali ve¾mi radi, pretože im dávala málo úloh – všetko sa ich snažila nauèiś v škole.
Sama sa však tiež uèila ve¾mi rada, hlavne cudzie reèi. „Ovláda päś jazykov, z toho tri aj písmom.
Portugalèinu sa napríklad nauèila pri cestách za svojim bratom do Brazílie, kde bola dvakrát,“
povedal syn Eugen.
„Momentálne si pani Anna rada užíva samotu, obèas zájde na ergoterapiu a miluje sladkosti,“ prezradil o klientke riadite¾ zariadenia Jozef Dobroviè.
Pani Òachajová aj vo vyššom veku dbá na svoj zovòajšok, vždy chodí upravená a nezabúda na
kabelku. K sviatku jej blahoželali aj deti zo susednej Základnej školy sv. Mikuláša.
(mig)

Primátorka ženám
„…sme tými, bez ktorých by nebol svet svetom…“ Tieto slová primátorky Andrey
Turèanovej asi najvýstižnejšie charakterizujú marcové popoludnie, ktoré bolo venované
všetkým prešovským ženám. Pri príležitosti Medzinárodného dòa žien si ich vypoèulo
viac ako 500 prešovských senioriek.
Kultúrne podujatie viažuce sa k sviatku MDŽ je tradíciou, ktorou mesto Prešov už nieko¾ko
rokov vyjadruje svoju vïaku a úctu prešovským seniorkám. A okrem kvietku si prešovské seniorky
odniesli zážitok zo symbolického daru v podobe vystúpenia folklórnej skupiny Radosś pri DC Družba, mandolínového súboru Tatrín pri DC Sabinovská a dnešok venovaný ženám kultúrne obohatila
aj vedúca folklórneho súboru Jabloneèka Viera Horòáková. Po dvoch blokoch rozmanitých piesní
potlesk diváèok a hostí v sále doznieval ešte dlhú dobu po odznení posledných tónov.
Prešovské oslávenkyne bola pozdraviś a zablahoželaś aj prvá žena mesta, primátorka Prešova
Andrea Turèanová, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosś žien v našom meste, ale aj význam vo väzbe na rodinné hodnoty èi spoloènosś ako takú. Organizácia podujatia bola aj tento rok
pod taktovkou odboru sociálnych služieb, za ktorý prišli Mária Humeníková, vedúca odboru a Jana
Zakarovská, vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov spolu s kolegyòami a kolegami z tohto pracoviska, pre ktorých sú seniori centrom pozornosti nielen na pracovisku.
(vkg)

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
4.4.: Zvestovanie Pána: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00
Sv. omše pre vysokoškolákov : 4.a 18.4. o 19:00, 25.4.
o 20:00
Púś èlenov KKP do Hermanoviec sa uskutoèní 16.4., odchod
o 9:00
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
4.4.: Zvestovanie Pána 6:30, 18:00
Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00 (uto, štv);
Sobota: 7:00, 18:00
V stredu o 18:00 sv. omša pre deti
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
4.4.: Zvestovanie Pána: 6:00, 9:00, 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
4.4.: Zvestovanie Pána: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
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
4.4.: Zvestovanie Pána: 6:30, 8:00, 16:30
21.4.: Sv.omša „ Za život “ s požehnaním mamièiek, ktoré
nosia dieśa pod srdcom bude o 16:30.
Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Všedné dni utorok a štvrtok o 6:30, 1.piatok mesiaca 6:30
V pondelok o 17:30
4.4.: Zvestovanie Pána 6:30
Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
Všedné dni str a pia o 17:30
4.4.:Zvestovanie Pána 17:30
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
V utorok a piatok: 18:00
4.4.: Zvestovanie Pána 18:00

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)
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
4.4.: Zvestovanie Pána: 17:00
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30, (okrem pon ) o 17:00
4.4.: Zvestovanie Pána 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.)
4.4.: Zvestovanie presvätej Bohorodièke: 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.)
4.4.: Zvestovanie presvätej Bohorodièke 8:00 (csl.), 18:00 (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
4.4.: Zvestovanie presvätej Bohorodièke 6:30 (csl.), 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, 18:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 18:00 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
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
4.4.: Zvestovanie Pána 18:00
8.4.: Celoprešovská mládežnícka sv.omša o 18:00

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-

MIMAR32æ,ÿ29Ě$
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Narodili sa vo februári 2016
Aštaryová Tatiana
Bányász Amy Stefanie
Bencková Alexandra
Bendíková Emma
Fedorková Hanka
Ferenc Matej
Franc Nikolas
Gajdoš Lukáš
Gracová Victória
Hajžušin Tibor
Hlavatý Andrej
Hutyrová Lívia
Jánošová Emília

Kašparová Ema
Klobušovská Dáša
Kožariková Karolína
Krakovský Martin
Královiè Gregor
Kravec Kristián
Ladvenicová Leana
Lejko Šimon
Macejová Tamara
Matéffy Leonard
Mihalik Peter
Mihályi Timon
Mochòak Matej

Pavlišinová Ela
Pillár Šimon
Pristašová Charlotte
Ponèák Róbert
Poraè Stanislav
Sajdák Patrik
Salamon Richard
Senderák Patrik
Štofko Šimon
Tkáèiková Lara
Vaòová ¼udmila

Navždy nás opustili vo februári 2016
Valeriánová Mária, 76 r.
PhMr. Búryová Nadežda,
76 r.
Mihoková Regina, 84 r.
Škvareková Mária, 85 r.
Heredošová Mária, 84 r.
Károlyi Vladimír, 47 r.
Kapec Cyril, 82 r.
Lukáè Ján, 79 r.
Ing. Kall Andrej, 78 r.
Ferta¾ Július, 66 r.
Seman Anton, 74 r.
Novotná Anna, 87 r.
Hauser Teodor, 87 r.
Bielek Vladimír, 38 r.
Pacacha Milan, 63 r.
Baka¾ár Miroslav, 53 r.

Ponèáková Mária, 85 r.
Chlapeèek Emil, 89 r.
Pa¾a Štefan, 87 r.
Baranek Štefan, 87 r.
Bialková Magdaléna, 88 r.
Nosková Vlasta, 71 r.
Tomeèková Darina, 27 r.
Gaj Andrej, 84 r.
Lešková Milena, 79 r.
Ing. Zvoláreò Andrej, 89 r.
Mgr. Komanická Natália,
41 r.
Kundríková Mária, 62 r.
Mat¾ák Štefan, 77 r.
Pekár Peter, 65 r.
Petrašková Alica, 86 r.
Maśašovská Veronika, 81 r.

Knorovská Mária, 90 r.
Beòa Andrej, 71 r.
Biláková Helena, 77 r.
Záhorák Július, 91 r.
Mareková Mária, 72 r.
Lipovská Gabriela, 60 r.
Ing. Sabol Ladislav, 70 r.
Švec Miroslav, 48 r.
Štefanièová ¼udmila, 54 r.
JUDr. Lièák Štefan, 71 r.
Polanská Alžbeta, 77 r.
Ing. Mérten Peter, 58 r.
Šebej Kova¾ Štefan, 87 r.
Starovecký Štefan, 94 r.
Demjan Ján, 73 r.

Uzavreli manželstvo vo februári 2016
Lukáš Harèarik a Nikoleta Cicuttová
Peter Bartko a Ivana Dobrovodská
Martin Poráè a Michaela Molèanová

Dušan Timko a Katarína Bendiková
Dušan Demjan a Miroslava Šestáková

V tejto rubrike sa nachádzajú údaje o obyvate¾och mesta Prešov, poskytnuté Matrièným úradom na
základe predošlého súhlasu príbuzných, alebo na požiadanie.

21

Spoločenská rubrika

Spoločenská rubrika

22

Dvaja umelci už tvoria v nebi
Zaèiatkom tohto roka odišli do veènosti dve osobnosti umeleckého života v Prešove. Dušan
Ponèák i Andrej Gaj svojimi výtvarnými dielami zanechali v našom meste množstvo spomienok.
Aj preto nezabúdame.
Dušan Ponèák (19.1.1941 Považská Bystrica – 21.1.2016 Prešov), akad. sochár
a kresliar, autor komorných sôch i monumentálnych realizácií. V rokoch 1961-1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reliéfneho sochárstva
u profesora Rudolfa Pribiša. Po štúdiách sa usadil v Prešove.
Dušan Ponèák má na konte vyše 30 samostatných výstav, bol úèastníkom desiatok
výstav kolektívnych. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1967 v Klube mladých v Prešove. V zahranièí sa premiérovo uviedol v roku 1995 v Antverpách, v tom istom roku
nasledovala úspešná samostatná výstava na radnici v La Courneuve – Paríž. Jeho diela sú
zastúpené vo verejných zbierkach galérií a múzeí na Slovensku a v mnohých súkromných
zbierkach doma i v zahranièí (Èesko, Po¾sko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Spojené štáty a i.). V roku
2007 mu bola udelená Cena predsedu PSK za celoživotné dielo a osobný prínos pre slovenské výtvarné
umenie, v roku 2011 Cena primátora mesta Prešov za celoživotný prínos v sochárskej tvorbe, za šírenie
umenia a reprezentáciu mesta doma i v zahranièí.
Šarišská galéria vo svojich zbierkach opatruje 20 diel Dušana Ponèáka. Jeho meno sa v tejto galériou
skloòuje aj v súvislosti s obdivuhodným filantropickým aktom, na Slovensku ojedinelým, keïže sochár,
známy zberate¾ starého sakrálneho umenia, najmä drevorezieb, znaènú èasś svojej zbierky galérii daroval
a èasś predal. Do vlastníctva štátnej galérie tak prešli vzácne umelecké diela i nadregionálneho významu,
ktoré by bez jeho zberate¾skej èinnosti boli znièené alebo zavleèené mimo naše územie. Táto zbierka tvorí
stálu expozíciu sakrálneho umenia od 15. po 19. storoèie. Nie je ve¾a verejných kultúrnych inštitúcií, ktoré
by vïaèili jedinému èloveku za tak mimoriadnu podporu.
Andrej Gaj (29.1.1932 Sukov – 15.2.2016 Prešov), akad. maliar, autor
o
obrazov i monumentálno-dekoratívnych diel. V rokoch 1952-1958 študoval na
V
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálnej ma¾by u proffesorov Ladislava Èemického, Petra Matejku, Dezidera Millyho a Jána Želibsského. Po príchode do Prešova v rokoch 1960-1973 pedagogicky pôsobil na
P
Pedagogickom inštitúte a neskôr na KVv PdF UPJŠ v Prešove. Od roku 1973
b
bol umelcom v slobodnom povolaní. Bol èlenom umeleckých spolkov a združení
ako sú Roveò, Zväzu slovenského výtvarného umenia, Kopa a Per Spectrum.
Zúèastnil sa viacerých výtvarných plenérov na Slovensku (Košice, Spišská Nová Ves, Stará ¼ubovòa,
Prešov, Tatranská Javorina, Pohorelá). V rokoch 1991-2003 svojou prítomnosśou opakovane obohacoval
podujatie Šarišskej galérie s názvom Prešovský Montmartre, kde vytvoril mnoho portrétov Prešovèanov.
Umelec má za sebou bohatú prezentaènú èinnosś. Vystavoval na viac ako 50 samostatných a 150
kolektívnych výstavách, z toho viac ako 25 v zahranièí: Èesko, Po¾sko, Ukrajina, Maïarsko, Bulharsko,
Nemecko, Francúzsko. Majster Gaj vytvoril rozsiahle výtvarné dielo, do ktorého nepatrí len komorná tvorba, ale i monumentálna tvorba pre architektúru, ktorá zuš¾achśuje tvár mnohých miest na východnom
Slovensku. V 60-tych až 90-tych rokoch vytvoril okolo 60 monumentálno-dekoratívnych diel, na ktorých
pracoval nielen samostatne, ale i s Mikulášom Dicom a Jurajom Kresilom.
Andrej Gaj je nosite¾om viacerých ocenení a vyznamenaní. V roku 1982 získal medailu „Za rozvoj
okresu Prešov“ a v roku 1987 mu bola udelená Cena KNV v Košiciach za kamennú mozaiku v Košiciach.
Z tých posledných treba spomenúś Cenu za ma¾bu na Medzinárodnom bienále ma¾by Višegrádskej štvorky v Trebišove v roku 2008 a v roku životného jubilea v roku 2012 obdržal Cenu primátora mesta Prešov
za dlhoroèný a výnimoèný prínos v oblasti výtvarného umenia a reprezentáciu mesta doma i v zahranièí.
Šarišská galéria spravuje 29 jeho diel – olejomalieb, akvarelov, grafík, z toho viacero umelec inštitúcii daroval. Andrej Gaj ako výrazná tvorivá osobnosś významne dotváral umenie 2. pol. 20. storoèia na
východnom Slovensku.
Šarišská galéria

Martin Dudáš

MESTO PREŠOV
V MINULOSTI A DNES
Kniha, Mesto Prešov v minulosti a dnes,
predstavuje zaujímavé svedectvo o tom, ako
sa Prešov v priebehu nieko¾kých desiatok
rokov zmenil.
Unikátne fotografie a poh¾adnice Prešova
z 19. a 20. storoèia odha¾ujú, ako kedysi
vyzerali ulice a budovy a ako vyzerajú dnes.
Uvedenú publikáciu si môžete zakúpiś:
AB Knihy – Hudobniny, Hlavná 72,
080 01 Prešov
Mestské informaèné centrum, Hlavná 67,
080 01 Prešov
alebo na: www.knihapresov.webnode.sk

Chcete, aby o vás vedelo
čo najviac ľudí?
Inzercia v Prešovskom magazíne
Vás dostane
do prešovských domácností
vo veľmi výhodnej cene!
Kontakt:
vmv@vmv.sk; 0905 918 564

Mestské ﬁrmy
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Spoloènosś Prešov REAL s.r.o
Spoloènosś bola založená dòa 1.marca 1996 so 100% majetkovou úèasśou
mesta pre správu nebytových priestorov mesta, ktoré boli v správe mestského
majetku po transformovaných mestských organizáciách, Správa mestských
komunikácií Prešov, Technické služby mesta Prešov a Mestský bytový podnik.
Prvými konate¾kami boli Ing. Daniela Macejková (Jankurová) a JUDr. Mária
Kohútová.
V súèasnosti spoloènosś spravuje nebytové priestory s rozlohou 187 113 m2 rozmiestnené po celom území mesta a eviduje cca 380 nájomcov týchto priestorov. Najvýznamnejšími mestskými nebytovými priestormi spravovanými spoloènosśou sú bývalý
Hotel Senátor, Predstanièný podchod, OC Družba, OC Centrál, OC Opál na Sídlisku
Sekèov, ZS (zdravotné stredisko) Centrum na Sídlisku III, ZS na sídlisku Švaby, ZS na
Solivare, ZS na ulici Èapájevovej, ZS (trafo) na ulici Mukaèevskej, ZS Muèo na ulici Kováèskej, Letné kúpalisko na Sídlisku III, Tenisové kurty na Nábrežnej ulici ved¾a letného
kúpaliska, Tenisové kurty Central na Sídlisku II, Jazdecký areál na Sídlisku III a ïalšie.
Od 1.1.2014 spravuje spoloènosś Prešov REAL s.r.o aj 100% bytového fondu mesta,
èo v súèasnosti èiní 442 bytov. Väèšina z nich, 333 sa nachádzajú na Starej tehelni a na
ulici Majakovského. Ostatné sú „roztrúsené“ po celom území mesta v bytových domoch
so zmiešaným vlastníctvom.
V roku 2015 postupne pribudli do správy a prevádzky spoloènosti ïalšie mestské
objekty. Mestské parkoviská, Priemyselný park IPZ Záborské, Prírodné kúpalisko Delòa,
Vodárenská veža a Zimný štadión. Zatia¾ posledným prírastkom v rodine Prešov REAL
s.r.o. je od 1.marca 2016 komerèná èasś mestského informaèného centra. Všetky tieto
prevádzky od doby vedenia spoloènosśou Prešov REAL s.r.o. prinášajú ove¾a väèší osoh
mestu a jeho obyvate¾om než predtým, keï prinášali hlavne osoh do súkromného vrecka nájomcu. Vodárenská veža je napríklad ove¾a prístupnejšia pre organizované výstupy
jednotlivých školských tried, na zimnom
štadióne je ove¾a viac hodín venovaných
na verejné korèu¾ovanie, turnaje mladých
talentov a na prírodnom kúpalisku Delòa
bolo pod¾a návštevníkov v ostatnej sezóne
ove¾a príjemnejšie, poèas poslednej zimy
sa podarilo sfunkèniś aj zamrznutú vodnú
plochu Delne na verejné korèu¾ovanie.
V prípade záujmu o prenájom vo¾ných nebytových priestorov mesta Prešov, je možné telefonicky dohodnúś obhliadku priestorov. Vo¾né nebytové priestory sú uverejnené na našej webovej stránke
www.presovreal.sk.
Kontakt na dohodnutie obhliadky: 051 772 52 64, GSM brána: 0907 954 269.
Kontakt na dohodnutie skupinovej návštevy Vodárenskej veže: 0911 011 368.
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Šport
Hokejistky ŽHK 2000 Šarišanka Prešov strieborné

Prešovské hokejistky po ôsmich rokoch bojovali o titul majstra Slovenska. Vo
finálovej sérii hranej na tri víśazstvá sa im do cesty postavili hokejistky ŽHK Poprad.
Úvodné duely sa odohrali na popradskom ¾ade, kde Šarišanky vo vyrovnaných dueloch nestaèili na domáce hráèky a pod¾ahli im dva razy po výsledkoch 4:1. Séria sa presunula do Prešova,
kde chceli domáce hráèky zdramatizovaś finálovú sériu a pobiś sa o majstrovský titul, no Popradèanky ovládli hru a vyhrali do tretice po výsledku 2:5. Majstrovský titul v sezóne 2015/2016 tak
putoval pod Tatry.
Hokejistkám ŽHK 2000 Šarišanka Prešov k zisku vicemajstra Slovenska blahoželáme.
(miv)

Volejbalisti získali Slovenský pohár
Prešovskí volejbalisti sa po dlhých 11 rokoch doèkali víśazstva v Slovenskom pohári.
Vèerajšie finále závereèného turnaja Final Four sa pritom pre nich od zaèiatku nevyvíjalo pod¾a
predstáv, keï v domácom prostredí hrajúci VK Bystrina SPU Nitra už vyhrával 0:2 na sety. Zverenci
¼uboslava Šalatu však nezložili zbrane a v ostatnom priebehu zápasu už dominovali a zaslúžene
sa tak tešili zo zisku národného pohára. Svoje prvé zlato v tejto pohárovej súśaži získali naposledy
v roku 2005.
Našim volejbalistom blahoželáme a prajeme im rovnako ve¾a šśastia v bojoch pri obhajobe
majstrovského titulu.

Šport
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Bouldrovka v Outdoorparku
V Prešove pribudla zaèiatkom marca nová hala pre lezecké a boulderingové
športy. Má európske parametre.
V prešovskom športovom areáli Lanové centrum
O
Outdoorpark sa za úèasti viceprimátora Štefana
K
Kužmu uskutoènilo slávnostné otvorenie novej haly
p
pre lezecké a boulderingové športy. Halu postavilo obè
èianske združenie Skalná hrana, má celkovú lezeckú
p
plochu 350m2 a slúžiś bude nielen na športovanie širokej
k verejnosti, krúžkovú èinnosś detí a mládeže, ale aj
tréning
t
výkonnostných športovcov. Prešov sa tak stal
jedným
j
z mála miest na Slovensku, kde sa bude môcś
tento
t
stále populárnejší spôsob aktívneho trávenia
vo¾ného èasu rozvíjaś.
Nová boulderingová hala sa svojimi európskymi parametrami zaradí medzi športové
priestory, v ktorých bude možné uskutoèniś aj najvyššie lezecké súśaže. Hala už pár dni
po otvorení zažila „krst ohòom“, keï sa v nej, v spolupráci so Slovenským horolezeckým
zväzom, uskutoènilo jedno z kôl Slovenského pohára dospelých a mládeže v boulderingu. Na súśaži sa zúèastnili nielen najlepší slovenskí pretekári, ale aj špièka z Maïarska
a pretekári z Po¾ska a Èeskej republiky.
(mig)

Bežecké tréningy pre verejnosś
Projekt Active life sa už udomácnil
aj v Prešove. Svedèia o tom bežecké
tréningy, ktorých sa zúèastòuje stále
viac a viac milovníkov bežeckého športu.
Komunita Active life v spolupráci s mestom
Prešov pozývajú všetkých bežeckých nadšencov každý nepárny štvrtok o 19.00 hod. na bežecký tréning pre verejnosś. Na Sídlisku III. sa
beží 28.4. 2016 so zaèiatkom o 19.00 hod.
z parkoviska pri Kauflande. Štart na Sekèove
je plánovaný o 19.00 hod. z parkoviska spred
ZOC Max, a to v dòoch 14.4., 12.5. 2016.
V cene štartovného 1 € je zahrnutá rozcvièka, tombola, pitný režim a sladká èokoládka od sponzora.
Heslo organizátorov: „Príï medzi nás, zabav sa a sprav nieèo pre svoje zdravie!“
(mig)
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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 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.
Na svoje si tak prídu fanúšikovia vytrvalostných, ale i silových športov. Viac informácií
o pripravovaných podujatiach nájdete na www.presov.sk.
(miv)
Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace apríl a máj 2016
3. apríl 2016
60. roèník Privítanie jari (s gulášom na Borkúte)
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461
21. roèník – 1. aprílový guláš na Borkúte
Dušan Jozef Kotora, 0907 916 111
10. apríl 2016
21. roèník Minerálne pramene Prešova
Dr. Mária Kolcunová, 0903 321 615
24. apríl 2016
23. roèník Aprílový výstup na Lysú Stráž
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418
24. apríl 2016
Her¾any 2016, cyklo
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422
30. apríl 2016 – 1. máj 2016
44. roèník Noèný pochod Krompachy – Prešov
Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508
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

RR KST Prešov
KST Lišiaci Prešov
KST Lokomotíva Prešov
KST KPT Prešov
KST ZVL Prešov
KST KPT Prešov
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 – apríl 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
7.4.2016 (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
7.4.2016 (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.
6.4.2016 (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
4.4.2016 (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
4.4.2016 (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
7.4.2016 (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 Holingová, MUDr. Vasi¾ Janko
7.4.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20

Radnica dokorán

29

Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – máj 2016
DEÒ

2.5.2016 (pondelok)
16.5.2016 (pondelok)
30.5.2016 (pondelok)

ÈAS

PRIJATIE
ZABEZPEÈUJE

MIESTO

MsÚ, Hlavná 73, 1. poIng. Andrea Turèanová
schodie; tel. kontakt:
primátorka mesta Prešov
3100 101
14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel. kontakte, prípad- Ing. Štefan Kužma
ne osobne na sekretariáte zástupca primátora mesta
primátorky mesta)

VSE CITY RUN
VRAÒARE I KOÒARE POBEŽIA A POMÔŽU TENTO ROK SPOLU
Jeden z najväèších a najúspešnejších slovenských
projektov spájajúcich v sebe šport a charitu, autorský
projekt agentúry Progress Promotion Košice, VSE CITY
RUN, sa v máji tohto roku pokúsi už po 9. krát aktivizovaś
deti, školy, športové kluby, profesionálnych športovcov,
významné osobnosti spoloèenského života a celú širokú
verejnosś, aby urobili nieèo pre vlastné zdravie a pomohli
tak spolu s generálnym partnerom Východoslovenskou
energetikou, a.s. vybranému obdarovanému subjektu
získaś potrebné finanèné prostriedky.

prešov
25. 5. 2016
zapoj sa do programu plnÉho Športu a zábavy a pomôž

Dorke a spolocˇ nosti Úsmev ako dar

Projekt sa za 8 rokov svojej existencie predstavil už v 6
10:30 – 18.30 NON-STOP BEH NA PÁSE
východoslovenských mestách, zúèastnilo sa ho 23 079 ¾udí
DOPOLUDNIA PROGRAM PRE ŠKOLY
A
VEREJNOST
a sumou 88 931 EUR prispel na pomoc 17 rôznym subjektom.
17:00 VSE CITY RUN PRECHÁDZKA
Tento rok sa VSE CITY RUN po prvý krát predstaví na
17.30 ŠTART HLAVNÉHO BEHU ULICAMI PREŠOVA
pôde tretieho najväèšieho slovenského mesta a všetci sa tak
REGISTRÁCIA NA WWW.CITYRUN.SK
môžeme tešiś na košicko – prešovské derby. V Košiciach poALEBO PRED PODUJATÍM © 14.00
bežíme v stredu 4. mája, Prešovèania odštartujú o tri týždne
KONCERT KAPELY FREQUENCY
neskôr, v stredu 25. mája. Keïže mestá od seba delí len èosi
TOMBOLA PLNÁ SKVELÝCH CIEN PRE VŠETKÝCH
vyše tridsaś kilometrov a spoloèným menovate¾om pre obe
bude i obdarovaný subjekt, všetci veríme, že sa nájdu i úèast25. mÁja Ta Cakáme na Hlavnej Ulici
níci, ktorí pobežia v máji v oboch mestách.
Príjemcom finanènej pomoci bude tento rok v oboch mestách Dorka – centrum pre obnovu rodiny, ktoré pomáha rodinám v śažkých životných situáciách presmerovaś svoj osud
smerom k pozitívnej zmene. Jedným zo zriaïovate¾ov Dorky je
aj obèianske združenie Úsmev ako dar, ktoré dnes už nikomu predstavovaś netreba. V Prešovskom centre VSE
CITY RUN podporí nový projekt centra, sociálneho podniku – cestovinárne, ktorá umožòuje ženám a matkám
znevýhodneným na trhu práce pracovaś aj popri starostlivosti o svoje deti v ne¾ahkých životných situáciách.
Charakter podujatí ostáva i v roku 2016 bez väèších zmien, dopoludnia budú odštartované non-stop bežecké pásy, ktoré sa nezastavia po dobu 8 hodín, na pódiu bude prebiehaś celodenný program plný športu
a hudby a vo finále odštartuje VSE CITY RUN PRECHÁDZKA a za òou aj hlavný nesúśažný približne 4 km beh
VSE CITY RUN. Na záver bohatá tombola, odovzdanie finanèného daru a koncert skupiny, ktorej meno podržíme ešte chví¾u v tajnosti.
Nezabudnite – 4. a 25. mája 2016 vyhráva jeden, pomáha každý!
GENERÁLNY PARTNER

ORGANIZÁTORI

PODPORUJEME

PARTNERI

Ofsetová a digitálna tlač
katalógov,
letákov,
a plagátov
do formátu A1
už od jedného kusa

MICHAL VAŠKO – VYDAVATEĽSTVO
Košická 44/A, 080 01 Prešov
tel.: 051 77 11 407, mobil: +421 905 918 564
e-mail: zakazky@vmv.sk, vmv@vmv.sk

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

