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Editoriál
Marec má prívlastok mesiac knihy, ale faktom je,
že už dávno neèítame len tie, ale venujeme sa aj
èasopisom, alebo novinám, no slová a vety
è
nachádzame vlastne na všetkom okolo nás.
n
A to už nehovorím o forme, ktorá nám papier
zzamenila za obrazovky poèítaèov, mobilov
èi elektronických èítaèiek a knižnice za
è
iinternet.
Neviem, ako je to u vás, ale vzh¾adom nato,
žže rôznych možností èítaś je už tak ve¾a, že okrem
sspravodajských informácií najviac èítam to, èo mi
prináša práca a èinnosś poslanca mestského zastupite¾stva. Žiadosti, správy, uznesenia síce nie sú ani trochu umeleckou literatúrou,
ale na druhej strane sú potrebné, aby sme mali pravidlá a podklady
na rozvíjanie nášho mesta.
Tak je tomu aj v Komisii pre disponovanie s majetkom mesta,
kde pôsobím ako jej predseda. Majetok vždy hral významnú úlohu,
takže práce, samozrejme spojenej s nevyhnutnou písomnou agendou, máme neúrekom. Vlani sme napríklad zasadali až dvadsaśkrát,
ale práce sme mali to¾ko, že i napriek mnohým zasadnutiam sa nám
nepodarilo dohnaś všetky resty z minulosti. Mnohokrát totiž bolo potrebné reagovaś na aktuálne požiadavky, ktorých riešenie bolo neodkladné kvôli dopadu na rozvoj a ekonomiku mesta.
Riešili sme však aj systémové fungovanie prevodov majetku –
teda nastavovanie jasných pravidiel pre prenájom èi predaj majetku.
Teší ma, že v mestskom zastupite¾stve, hoci po zložitom procese,
sme schválili Zásady nakladania s majetkom mesta. Zmenilo sa
v nich prerozdelenie kompetencií medzi primátorkou a mestským
zastupite¾stvom, predovšetkým v oblasti krátkodobých nájmov. Pre
obèanov to má zásadný význam – zrýchlilo to postup pri vybavovaní
individuálnych žiadostí.
Mnoho èítania je v zoznamoch majetku mesta. Máme súpis
toho, ktorý chceme ponúknuś na predaj, ale vypracovali sme aj zoznam majetku, ktorý v najbližšom období mesto nepredá. Zefektívni
to prácu tak komisie, ale aj mestskej rady i zastupite¾stva, lebo sa
žiadosśami so záujmom o takýto majetok jednoducho zaoberaś ani
nebude musieś.
Práca „majetkovej“ komisie je nekonèiaca – potrebujeme ešte
doriešiś vysporiadanie pozemkov budúceho cintorína v Solivare,
i budúceho parku pod Šalgovíkom, ale chceme tiež efektívne zhodnotiś majetok mesta, ktorý je v užívaní iných subjektov.
Ak by som Vám mal v závere, v duchu tohto úvodníka, odporuèiś
nieèo na èítanie, napadlo mi, že by ste si mohli èastejšie preèítaś
ponuky prenájmu rôznych nevyužitých priestorov v centre mesta.
Mnohé sú lukratívne a sú nevyužité. Možno èakajú práve na Vás.
Stanislav Ferenc
poslanec MsZ mesta Prešov,
predseda Komisie pre disponovanie s majetkom mesta
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Mesto v pohybe
Mesto je nápomocné podnikate¾om

V našom regióne je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile – zhodli sa na tom
zástupcovia Slovenskej podnikate¾skej komory, zástupcovia agentúry SARIO
a predstavitelia mesta na spoloènom stretnutí.
V našom regióne je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Mnohí odborníci sa totiž
presunuli do oblastí s dostatkom pracovných príležitostí, alebo do zahranièia – aj to je
jeden zo záverov, ktoré vyplynuli z diskusie v rámci stretnutia zástupcov Slovenskej podnikate¾skej komory a zástupcov agentúry SARIO, ktoré sa na podnet primátorky mesta
Andrey Turèanovej uskutoènilo na pôde mestského úradu.
„V rámci stretnutia bol prezenttovaný Program rozvoja mesta i akttuálna spolupráca agentúry SARIO
s mestom Prešov týkajúca sa možn
ností investovania na jeho území
a v blízkom okolí,“ ozrejmila hlavný
zzámer stretnutia primátorka, ktorej
c
cie¾om je napomáhaś pri vytváraní
vvhodných podmienok pre podnikan
nie a vytváranie nových pracovných
m
miest.
Pod¾a zástupcov agentúry SARIO
jje v rámci Slovenska momentálne
rrozpracovaných 18 väèších podnikatte¾ských zámerov, ktoré do regiónov
prinesú viac pracovných príležitostí.
„Investori majú momentálne ve¾ký záujem o haly s rozlohou dva až tritisíc metrov
štvorcových,“ skonštatovali zástupcovia agentúry.
Najobsiahlejšie sa diskutovalo o problémoch, s ktorými sa podnikatelia stretávajú vo
svojej praxi. Okrem už spomínaného nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, bolo
skonštatované, že na národnej úrovni chýba dokument analyzujúci situáciu a príslušné
nasmerovanie hospodárskej politiky. Nedostatoèná je aj podpora existujúcich podnikate¾ov, absentuje tiež podchytenie budúcich študentov už poèas štúdia, tak aby sa budúci
absolventi vedeli uplatniś na trhu práce. „Úplne chýbajú niektoré profesie, ako CNC
operátor èi obrábaè kovov.“
Jednou z možností na oživenie regiónu by mohlo pod¾a podnikate¾ov byś aj zameranie
sa na odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, ako IT sektor, alebo nadviazanie na tradíciu
v automatizácii, mechanizácii a robotizácii.
Významným pozitívom stretnutia bolo konštatovanie, že všetci zúèastnení vyjadrili
ochotu spolupracovaś a stretávaś sa pravidelne. Deklarovali tiež, že chcú byś nápomocní
v oblasti ekonomického rozvoja mesta, v oblasti budovania nových pracovných miest
a udržania existujúcich pracovných miest v meste. Podnikatelia vedia byś nápomocní aj
v oblasti vzdelávania a iných aktivít.
(mig)
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Primátorka pomohla rodinám
Financie z Primátorkinho punèu pomáhajú rodinám, ktoré sa ocitli v śažkých
životných situáciách. Primátorka im rozdelila 630 eur.
„Je to skromný príspevok, ale verím, že vám aspoò trochu pomôže zmierniś problémy, ktoré prekonávate,“ prihovorila sa primátorka Andrea Turèanová èlenom piatich
rodín, ktoré prijali pozvanie na radnicu, aby si priamo z jej rúk prevzali peniaze, ktoré sa
vyzbierali v rámci dobrovo¾ných príspevkov pri podávaní „Primátorkinho punèu“. Poèas
d
dvoch dní sa vyzberalo 630 eur. Primátorka zvažujje, že v tomto roku túto dobrovo¾nú zbierku rozšíri
n
na dlhšie obdobie.
„Ïakujeme, že ste na nás mysleli. Nám pom
môže každé euro,“ zhodli sa èlenovia pozvaných
rrodín v rozhovore s primátorkou, v ktorom jej porozp
právali o sebe, ale pridali aj školské úspechy detí.
„„Samé jednotky,“ pochválili sa viaceré z nich. Je
tto obdivuhodné, lebo každá z piatich rodín má za
ssebou strastiplný príbeh, a každá sa s ním borí tak,
aaby sa s nelichotivou situáciou popasovali s èo najm
menším dopadom hlavne pre deti.
Koho primátorka podporila?
Patrik – prišiel v sprievode svojho dospelého brata. Narodil sa rodièom v pokroèilom
veku, obaja už teraz majú nad 60 rokov. Matka dieśaśa je vážne chorá, potrebuje opateru.
Otec je dlhodobo nezamestnaný. Žijú v trojizbovom byte, poberajú iba dávku v hmotnej
núdzi, z ktorej je potrebné uhrádzaś, okrem iného, aj náklady na lieky pre matku dieśaśa.
Nikolas – je dieśaśom s onkologickým ochorením. Aj keï ide o dlhodobý stav, v súèasnosti je zdravotný stav Nikolasa stabilizovaný. Matka ho opatruje, otec pracuje vo
firme s níxkym mesaèným èistým príjmom. Rodina má náklady na zvýšenú zdravotnú
starostlivosś o syna i náklady na pravidelné kontroly do Košíc. Starajú sa aj o ïalšieho
syna Samka.
Mário, Fábius a Matúš – sú tri polosiroty poznaèené tragédiou, pri ktorej im ich otec
zabil matku. O všetkých troch sa teraz starajú starí rodièia, ktorí im zabezpeèujú nielen
všetko potrebné, ale podporujú aj rozvíjanie ich futbalového talentu v jednom z prešovských futbalových klubov, kde všetci traja pôsobia.
Ani Simona, Ladislav a Zuzana nevyrastajú pri svojich rodièoch. O polosiroty, ktorým
zomrela mama, sa stará pani Viera – krstná mama ich otca, ktorý pod¾ahol alkoholu
a ocitol sa vo výkone trestu. Pani Viera sa navyše stará aj o svojho postihnutého manžela,
ktorému vlani lekári diagnostikovali ve¾mi vážne onkologické ochorenie.
Šesśroèná Sofia – je zverená do náhradnej starostlivosti starému otcovi Pavlovi. Ten
nemá vysoký príjem, navyše z neho hradí, okrem iného, aj výdavky na lieèbu manželky,
u ktorej bolo diagnostikované vážne onkologické ochorenie.
(mig)
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Akademický Prešov oslávi polstoroènicu

Stretnutie, ktoré rozšírilo doterajšie pomyselné pole spolupráce Mesta Prešov
a Prešovskej univerzity v Prešove. Mesto a univerzita sa tak stávajú partnermi
a spoluorganizátormi významného podujatia, ktoré doslova „pohltí“ Prešov.
Jubilejný 50. roèník Akademického Prešova sa bude niesś v pompéznom duchu. Je to
výsledok rokovania primátorky mesta Prešov Andrey Turèanovej so zástupcami univerzity,
prorektorom pre vedu, umenie, šport a akreditáciu prof. PhDr. Milanom Portikom, PhD.,
prorektorkou pre vzdelávanie doc. PhDr. Martinou Kášovou, PhD., riadite¾om festivalu
prof. PhDr. Karolom Horákom, CSc., dr. Mironom Pukanom, PhD. z Inštitútu estetiky
a umeleckej kultúry, vedúcim odboru školstva MsÚ dr. Jozefom Muranským a riadite¾kou
PKO Mgr. Editou Hudákovou.
„Päśdesiat rokov je významným
vvýroèím významného podujatia, ktorré sa spája nielen s univerzitou, ale
i mestom Prešov. Je preto našim zám
merom podie¾aś sa na prípravách
a organizácii Akademického Prešova
a sprievodných podujatí,“ povedala na
sstretnutí primátorka Andrea Turèanová,
kktorá dodala, že ide o moment, kedy
u
univerzita prekroèí svoje hranice. „Preššovèania tak budú maś jedineènú možnosś vidieś rozmanitosś študijných odborov, ktoré sa v Prešove študujú, výsledky práce, ale byś na chví¾u priamo súèasśou týchto aktivít,“ zdôraznila prešovská primátorka.
Výroèiu Akademického Prešova sa tak dostane pocta a bude trvaś celý týždeò sprevádzaným množstvom aktivít, ktoré prekroèia doterajšie „hranice Torysy“. Týždeò s názvom Dni univerzity: Univerzita mestu – mesto univerzite sa uskutoèní v dòoch od 26.
apríla do 29. apríla 2016 a sprievodné podujatia tak absorbujú nie len vysokoškolský
areál, ale centrum mesta i širšie okolie.
Súèasśou bude alegorický dobový sprievod centrom mesta a aktivity poèas celého
týždòa budú rozdelené do troch hlavných oblastí: veda a výskum prezentované príśažlivou a unikátnou formou pre všetky vekové kategórie Prešovèanov, športové aktivity
v súśažných i zábavných formách a treśou bude rovina umelecká, kedy sa so svojimi
repertoármi predstavia umelecké telesá pôsobiace na Prešovskej univerzite v Prešove.
Akademický Prešov sa so svojim rozmanitým, pestrým a pútavým programom predstaví od 26. do 30. apríla a v rámci 50. roèníka je Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom kultúry SR, Rektorátom PU v Prešove, Mestom Prešov a OZ AP vyhlásená aj
Súśaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska v štyroch kategóriách:
pôvodná literárna tvorba, študentské divadlá, umelecký preklad a film.
S istotou sa už pri kreovaní programu dá povedaś, že už teraz sa máme na èo tešiś.
Prešov, priprav sa, univerzita prichádza!
(vkg)
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Fašiangovanie v obrazoch …
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Jarková ulica prejde zmenami
„Rekonštrukcia Jarkovej ulice bude jednou z najväèších investícii mesta
v tomto období,“ skonštatovala primátorka Andrea Turèanová, pod¾a ktorej
táto renovácia dotvorí kompaktnosś historického jadra a kolorit pamiatkového
centra Prešova.
Obnova výrazne zmení tvár Jarkovej ulice, no nezmení
sa jej charakter z h¾adiska funkcie. Zostane zachovaný koridor pre peších, koridor pre obslužnú dopravu a nevyhnutnú, èasovo regulovanú statickú dopravu. „Našim zámerom
je zachovanie ulièného priestoru (komunikácia a chodníky po oboch stranách) tak, ako je to v súèasnosti,“ vysvetlila hlavná architektka mesta, Mária Èutková. Pod¾a jej
slov pôjde o úpravu, ktorou komunikácia a chodník zostane
v jednej úrovni tak, ako je to v súèasnosti napr. na zrekonštruovanej èasti Metodovej ulice. Jarková ulica sa tak stane
bezbariérovou, rovnako, až na výnimky pri niektorých historických budovách, budú riešené aj vstupy do jednotlivých
objektov na tejto ulici. Zrekonštruujú sa tiež všetky zaústenia dažïových zvodov, ktoré budú napojené na kanalizáciu.
Urbanisticko-architektonický návrh rekonštrukcie Jarkovej ulice rieši úsek od hotela Beliér, po vyústenie na Hlavnú ulicu (pri Trojici). Celková dåžka trasy rekonštruovaného
ulièného priestoru Jarkovej ulice, vrátane boèných napojení
na pri¾ahlé plochy je cca 1 113 m.
Z dopravného h¾adiska ide o obslužnú komunikáciu, na
ktorej sa osvedèilo jej zjednosmernenie. Rekonštrukciou sa jestvujúci režim dopravy nemení. Šírkové usporiadanie komunikácie je šesś metrov s obojstrannými odvodòovacím
rigolmi, uliènými vpustami a s obojstrannými chodníkmi.
V èasti od ulice Weberovej po obchodný dom Tesco sa poèíta s obojsmernou premávkou, prièom pri obchodnom dome je navrhované kruhové obratisko. Jarková ulica
bude napojená na I. mestský dopravný okruh
c
cez jestvujúcu Tkáèsku ulicu a Okružnú ulicu,
n
návrh predpokladá na nej možnosś obojsmernej
p
premávky.
„Rekonštrukcia ráta aj s vytvorením uliènej
a
aleje. Prostriedkom na podporenie jestvujúcich
a navrhovaných funkcií mestskej ulice sú prvky
d
drobnej architektúry ako sú lavièky, stojany na
b
bicykle, odpadkové koše, je tiež riešené nové
vverejné osvetlenie a iluminácia významných
h
historických objektov,“ doplnila M. Èutková. Invvestícia vo výške cca 4,8 mil. eur zahàòa však aj
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rekonštrukciu sietí technickej infraštruktúry, na èo hlavná architektka tiež upozornila.
Pri polemike výberu materiálu z možností dlažba verzus asfalt
sa hlavná architektka jednoznaène prikláòa k realizácii povrchovej
úpravy komunikácie z dlažby z prírodného kameòa, konštrukèné
vrstvy komunikácie však musia zoh¾adòovaś predpokladanú dopravnú zaśaženosś, ktorá na území Pamiatkovej rezervácie Prešov
má historické opodstatnenie. Predpokladá sa, že pod jestvujúcou
povrchovou úpravou komunikácie z asfaltu sa nachádza táto pôvodná kamenná dlažba. Návrh predpokladá jej použitie v plnom
rozsahu jednak z h¾adiska materiálu a tiež z h¾adiska formy ukladania – do vejárov. Vzh¾adom na zabezpeèenie optimálnej pochôdznosti chodníkov bude použitá porfýrová dlažba, tak ako je
to už realizovné na uliciach v pamiatkovej rezervácii ( Ul. Hlavná,
Metodova, Svätoplukova a Tkáèska).
Architektonický návrh rekonštrukcie je vypracovaný už od roku
2004, no jej samotná realizácia bola odsúvaná. V súèasnosti však
príprava nabrala na intenzite – už sa spracováva dokumentácia pre
vydanie územného rozhodnutia. So samotnými stavebnými prácami bude možné zaèaś po vydaní stavebného povolenia a zabezpeèení procesu verejného
obstarávania na dodávate¾a stavebných prác. Tie by sa mali zaèaś v priebehu budúceho
roka, budú prebiehaś postupne, po etapách s prihliadnutím na možnosti nevyhnutného
obmedzenia prevádzky na komunikácii. Zároveò sa uskutoèní aj archeologický výskum.
Termín zaèatia prác bude tiež závisieś od dåžky trvania týchto procesov a tiež od schválenia financií v rozpoète mesta.
(vkg a mig)

Valentínske vyznanie mestu
Víśazná fotografia súśaže Valentínske vyznanie mestu,
ktorá sa páèila 68 návštevníkom facebookovej stránky
mesta Prešov (Mesto Prešov – oficiálna stránka).
Fotografia bola vytvorená v máji 2013 v Solivare, pri
národnej kultúrnej pamiatke Klopaèka a zaslala nám ju
Silvia Nováková. Získala romantickú veèeru v Apartmány
& Reštaurácia Kolégium. Gratulujeme.
Táto fotosúśaž súśaž nebola jediná, ktorú mesto Prešov
uskutoènilo prostredníctvom svojej oficiálnej facebookovej
stránky. Chystajú sa ïalšie. Staèí iba sledovaś facebookovu
stránku Mesto Prešov – oficiálna stránka, prípadne ju tiež
oznaèiś „páèi sa mi“, aby vám vyhlásenie súśaže neuniklo a zapojiś sa do nej.
(mig)
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Prešov má svojich kuriérov
Doporuèenú poštu na území mesta Prešov roznášajú mestskí kuriéri. Radnica
tak na poštovnom ušetrí desiatky tisíc eur.
Od 1. februára tohto roku sa v uliciach metrropoly Šariša objavujú kuriéri v èervených vetrrovkách a šiltovkách s erbom mesta Prešov.
IIch úlohou je doruèovaś doporuèenú poštu
aadresátom na území mesta.
„Ide o pilotný projekt. Ak sa ekonomicky
o
osvedèí, uvažujeme aj o možnosti vytvoriś
n
na roznášanie pošty stále pracovné miesta,“
u
uviedla primátorka Andrea Turèanová, ktorrá túto aktivitu iniciovala. Pod¾a jej názoru to
o
okrem faktu, že dlhodobo nezamestnaní dosstanú zmysluplnú prácu, mestu tiež prinesie
zznaènú úsporu na poštovnom. „V prípade, že
kkuriéri roznesú len polovicu rozosielanej poššty, bude to znamenaś úsporu v desiatkach
ttisíc eur,“ dodala primátorka.
Len v roku 2015 bolo z mestského úradu
o
odoslaných 83 606 doporuèených zásielok,
aalebo zásielok do vlastných rúk, prièom za
kkaždú mesto platilo, v závislosti od ich váhy,
aalebo spôsobu doruèenia od 1,35 eura. Najviac takýchto zásielok pritom vyprodukoval Odbor ekonomiky a podnikania (74201), pred
Stavebným úradom, odkia¾ vlani na poštu smerovalo cca 17000 zásielok. Iba do centra
mesta pritom vlani smerovalo vyše 1700 takýchto zásielok.
„Zatia¾ máme troch kuriérov, ktorých sme vybrali z uchádzaèov o zamestnanie
v rámci aktivaènej èinnosti formou dobrovo¾níckej služby,“ uviedla ¼udmila Lišková,
vedúca Oddelenia klientskeho centra MsÚ. Ïalších štyroch kuriérov chce radnica prijaś
v rámci projektu „Praxou k zamestnanosti.“ Prví prešovskí kuriéri budú pôsobiś najmenej pol roka, ich ïalšia èinnosś bude závisieś aj od ich usilovnosti a úspor, ktoré mestu
prinesú.
„Som bez práce od roku 2003, mal som aj zdravotné problémy. Predtým som robil v strojárskej firme,“ povedal Miroslav Pribula, pre ktorého je táto práca novou výzvou.
Zatia¾ kuriéri majú na svoj príchod k adresátom len pozitívne odozvy, no zároveò vnímajú
aj to, že sú prekvapení.
Kuriéri zásielky roznášajú peši, no na presun na vzdialenejšie ulice využívajú aj autobusy MHD, prièom poèas pracovnej doby majú k dispozícii vo¾ný cestovný lístok. Mesto
kuriérov tiež vybavilo vetrovkami, šiltovkami a taškami v hodnote 66,75 eur na jedného.
Tieto náklady však budú mestu refundované z príspevku, ktorý dostane z Úradu práce
sociálnych veci a rodiny.
(mig)
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Mesto v pohybe
¼udia pre ¾udí

Mesto Prešov promptne zareagovalo na výzvu a už od 1. februára v rámci
terénnej sociálnej práce zamestnáva štyroch pracovníkov.
Štyria terénni sociálni pracovníci sa zameriavajú na sociálnu starostlivosś o obèanov,
ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Pomáhajú im nájsś riešenie, ako sa z takejto pozície dostaś, pomoc smerujú aj na komunikáciu s úradmi, s exekútormi èi súdmi.
Venujú sa aj poradenstvu pri problémoch so záškoláctvom, s bývaním, alebo v oblasti
predchádzania alkoholizmu v rodinách.
Súèasný projekt terénnej sociálnej práce je schválený na 41 mesiacov a je plne hradený z národného projektu Terénna sociálna práca v obci I. Iba poèas roka 2016 predstavuje štátny príspevok na realizáciu tohto projektu objem 37 494,82 eur, prièom cena
práce sa bude poèas jeho trvania prehodnocovaś vždy k 1. januáru.
„Je dôležité, aby mesto pomáhalo obyvate¾om zvládaś rôzne formy sociálnych
udalostí. Terénna sociálna práca je tak pridanou hodnotou èinnosti sociálneho odboru mestského úradu,“ uviedla primátorka mesta Andrea Turèanová.
Obce a mestá boli koncom minulého roka zaskoèené tým, že konèiaci projekt terénnej sociálnej práce nemá kontinuálne pokraèovanie. Kým predchádzajúci, trojroèný projekt terénnej sociálnej práce skonèil koncom októbra, nová výzva vyšla až na Silvestra.
O tom, že mesto Prešov bolo na túto výzvu pripravené svedèí fakt, že svoj projekt podalo
už 4. januára. Vïaka promptnej reakcii tak môže už od 1. februára zamestnávaś v rámci
terénnej sociálnej práce štyroch pracovníkov.
(mig)

Nové vývojové centrum v Prešove
Otvorením vývojového centra spoloènosti Unicorn Systems sa otvára šanca pre
šikovných programátorov. V priebehu dvoch rokov ich chce táto spoloènosś
zamestnaś desiatky.
Spoloènosś vyrábajúca softvéry pod¾a požiadaviek svojich klientov, otvorila v Prešove
už svoje dvanáste vývojové centrum. „¼udia chcú predsa pracovaś aj tu. Pozeráme sa
po regióne, h¾adáme pracovné sily aj v mestách ako je Prešov,“ vysvetlil Ján Jaroš,
generálny riadite¾ firmy.
„Je potešite¾né, že v Prešove pribudla firma, ktorá dokáže zamestnaś šikovných
¾udí, lebo tí sa tak dokážu stabilizovaś doma a neodchádzajú za prácou do iných
konèín sveta,“ podotkla primátorka Andrea Turèanová.
Poèiatoèný poèet dvadsiatich zamestnancov by sa v priebehu dvoch rokov mal dostaś
na osemdesiat až stodvadsaś. Tých h¾adajú aj medzi študentmi, no šancu nemajú len
vysokoškoláci, ale stredoškoláci, ktorým ponúkajú možnosś naberania praxe už poèas
štúdia. Zaujímavosśou a aj istým benefitom je flexibilná pracovná doba, ktorá sa prispôsobuje zakázkam èi èasovým požiadavkam zákazníkov, ale aj zamestnancov.
(mig)

Mesto v pohybe
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Pozor na termín zápisu do škôl
Zápisy do materských a základných škôl sa uskutoènia v iné termíny, na aké
sme boli navyknutí.
Nový termín zápisu
do prvého roèníka základných škôl je stanovený od 1. apríla do 30.
apríla 2016.
Rovnako sa posunuli aj zápisy do prešovských materských škôl –
budú nadväzovaś na ZŠ
a uskutoènia sa v termíne od 25. apríla do 13.
mája 2016. Prešovské
škôlky o tom budú informovaś aj prostredníctvom svojich webových
stránok a oznamov.
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Prvé priame spojenie Prešova s Prahou
Od 29. 2. 2016 už 2 x denne
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Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
01.03. – 10:00 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
pre školy
Autor: Ray Cooney; Réžia: Michal Náhlík
01.03. – 18:30 – MS
HOSTINA DRAVCOV 15x
6€
Autori: Vahé Katcha – Julien Sibre; Réžia: Michal Náhlík
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
02.03. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3–4–6 €
03.03. – 16:00 – MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
04.03. – 10:00 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
pre školy
04.03. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
Autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký – Renata
Ptačin; Réžia: Michal Náhlík
06.03. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
08.03. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
Autor: Neil LaBute; Réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
08.03. – 18:30 – HB
ANDROGÉN & JADRO
5€

hosť mesiaca
Choreografia: Tibor Trulik (Androgén) & Zuzana Ďuricová Hájková (Jadro)
09.03. – 18:30 – HB
KABARET
8–10–12 €

I. derniéra
Autori: Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb; Réžia: Michal Náhlík
Obsahuje expresívne scény. Neprístupné do 15 rokov.
10.03. – 18:30 – MS
SEŇORA
6€
Autor: Iveta Horváthová; Réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
11.03. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
13.03. – 18:30 – HB
KABARET
8–10–12 €
II. derniéra
15.03. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
15.03. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA
6€
16.03. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
17.03. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
17.03. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ; Réžia: Svetozár Sprušanský
18.03. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3–4–6 €
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij; Réžia: Ľubomír Vajdička
21.03. – 18:30 – MS
DÍLEROVA VOĽBA 15x
6€
Autor: Patrick Marber; Réžia: Mariana Luteránová
Neprístupné do 18 rokov.
23.03. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
27.03. – 16:00 – VS
JANA Z ARKU
10–12 €
Veľkonočné predstavenie
30.03. – 18:30 – HB
TOUR JANA HUBINSKÁ 2016
9€
hosť mesiaca
31.03. – 18:30 – HB
OBCHOD NA KORZE
3–4–6 €
Autor: Ladislav Grosman; Réžia: Marián Pecko
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Divadlo Alexandra Duchnovièa

02.03. o 19:00 na VS
ŤAPÁKOVCI
4–2 €
Autori: B. S. Timrava – O. Šulaj; Réžia: Matúš Oľha
06.03.o 16:00 na VS
ZLATÝ KĽÚČIK
4–2 €
Autor: Alexej Nikolajevič Tolstoj; Réžia: Marcel Škrkoň
10.03.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY –
BIBLIA VŠETKÝCH ALKOHOLIKOV
4–2 €
predpremiéra
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
11.03.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY –
BIBLIA VŠETKÝCH ALKOHOLIKOV
5€
1. premiéra
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
16.03.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY –
BIBLIA VŠETKÝCH ALKOHOLIKOV
4–2 €
2. premiéra.
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
18.03. o 19:00 na MS
NOVODOBÁ BUDHISTKA
Réžia: Zuzana Galková; Hrajú: Michaela Piesyk
19.3.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY –
BIBLIA VŠETKÝCH ALKOHOLIKOV
4–2 €
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
23.03. o 19:00 na VS
KOVÁČI
4–2 €
Autor: Miloš Nikolič; Réžia: Ľuboslav Majera
30.03.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY –
BIBLIA VŠETKÝCH ALKOHOLIKOV
4–2 €
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský

Park kultúry a oddychu
3.3.2016 – 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.
13.3.2016 – 9:00 hod. – v sále PKO – Čierny orol
PREŠOVSKÁ ZBERATEĽSKÁ BURZA
0,50 €
18.3.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
21.3.2016 – 19:00 hod. – kino Scala
MAFIÁNSKE HISTORKY
24.3.2016 o 19:00 hod. – v sále PKO – Čierny orol
KATARÍNA KNECHTOVÁ – PREŽIJÚ LEN MILENCI TOUR 2016

Kultúrny dom Solivar
Babadlo – bábkové divadlo
pri PKO Prešov
3.3. 2016 – nedeľa o 16:00 Kultúrny dom SOLIVAR
PUF A MUF SA VRACIA
20.3. 2016 – nedeľa o 16:00 Kultúrny dom SOLIVAR
ALIBABA

4,– €
4,– €

Kultúrne zariadenie Centrum
13. marca 2016 o 10. hodine
JUNIOR CUP PREŠOV 2016
Slovenská pohárová súťaž v biliarde – 3. kolo v hre č. 8. Prihlásiť a zúčastniť sa môžu hráči do 18 rokov. Bližšie info: 0907932464

Kultúra
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Caraffova väznica

10.3. – 10.4. 2016 – 10.3. o 17.00 vernisáž výstavy
„ABSOLVENTI ATELIÉRU SÚČASNÉHO OBRAZU ADAMA SZENTPÉTERYHO“ (1999 – 2015)
17.3.2016 o 15.00
PODAJ ĎALEJ KNIHU

Kino Scala
10.3.2016 – 31.3.2016
PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO FILMU – CRÉME DE LA CRÉME
10.3.2016 o 19. hodine
MÔJ KRÁĽ (MON ROI)
3,– €
Dráma/komédia, MP 15; Réžia: Maïwenn
11.3.2016 o 19. hodine
ĎALEKO OD ĽUDÍ (LOIN DES HOMMES)
3,– €
Dobrodružná dráma, MP 15; Réžia: David Oelhoffen
15.3.2016 o 19. hodine
CENA SLÁVY (LA RANÇON DE LA GLOIRE)
3,– €
Komédia/dráma, MP 12; Réžia: Xavier Beauvois
17.3.2016 o 19. hodine
DENNÍK KOMORNEJ
(JOURNAL D‘UNE FEMME DE CHAMBRE)
3,– €
Dráma/historický, MP 15; Réžia: Benoît Jacquot
18.3.2016 o 19. hodine
V TIENI ŽIEN (L‘OMBRE DES FEMMES)
3,– €
Dráma, MP 15; Réžia: Philippe Garrel
22.3.2016 o 19. hodine
PÁN BEZCHYBNÝ (UN HOMME IDÉAL)
3,– €
Thriller, MP 15; Réžia: Yann Gozlan
30.3.2016 o 19. hodine
DHEEPAN (DHEEPAN – L‘HOMME
QUI N‘AIMAIT PLUS LA GUERRE)
3,– €
Dráma, MP 15; Réžia: Jacques Audiard
31.3.2016 o 19. hodine
HLAVU HORE (LA TÊTE HAUTE)
3,– €
Dráma, MP 15; Réžia: Emmanuelle Bercot

Hvezdáreò a planetárium
02.03. (streda) o 19.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
1€
03.03. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
MIKE OLDFIELD
2€
05.03. (sobota) o 11.00 h
ARIADNINA ČELENKA
1€
10.03. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
J. S. BACH
2€
12.03. (sobota) o 11.00 h
AKO SA SLNIEČKO NARODILO
1€
13.03. (nedeľa) 15.00 – 21.00 h
DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ
1 €, 2 €
PROGRAMY PRE DETI
1€
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
• 15:00 MARTIN A HVIEZDA
• 16:00 VESMÍRNE OTÁZNIKY
v prednáškovej sále:
• 15:00 – 17:00 Prázdniny v kozme, Rozhovory o vesmíre, astronomické
rozprávky
PROGRAMY PRE DOSPELÝCH
2€
v projekčnej sále planetária pod umelou hviezdnou oblohou:
• 18:00 Vesmír je náš svet 19:00 The Beatles
v prednáškovej sále:
• 18:00 – 20:00 odborné filmy s astronomickou tematikou
v kupole a na terase:
• 19:00 – 21:00 pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne
17.03. (štvrtok) o 18.00 h
PO ZÁPADE SLNKA
2€
19.03. (sobota) o 11.00 h
SLNKO A HODINÁR
1€

21.03. – 23.03. (po-st) 9.00 – 14.00 h
ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
Okresné kolá vedomostnej súťaže pre prihlásených účastníkov.
24.03. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
W. A. MOZART
2€
30.03. (streda) o 20.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
1€

Krajské múzeum v Prešove
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
29.9.2015 – 3.4.2016
JÁN LAZORÍK – pedagóg, ovocinár, folklorista, etnograf
12.11.2015 – 3.4.2016
MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ KRAJSKÉHO MÚZEA V PREŠOVE
28.1.2016 – 13.3.2016
ADVOKÁCIA VČERA A DNES
16.3.2016 – 15.4.2016
„BUDÚ CNOSTI V BUDÚCNOSTI?“

Šarišská galéria v Prešove
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
INÉ PODUJATIA:
17.03.2016 (štvrtok) o 16.00 hod.
DIONÝZ DUGAS: ISLAND
31.03.2016 (štvrtok) o 16.00 hod
TEODOR JOZEF MOUSSON –
MALIAR ZEMPLÍNSKEHO KRAJA A ĽUDU
prednáška Mgr. Dany Barnovej, historičky ZM v Michalovciach.
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!
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov
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,
080 05 Prešov – Solivar
Otvorené:
Zimná prevádzka:
november – marec: utorok – sobota: 8.00 – 16.00
Skupinu nad 15 členov je potrebné nahlásiť vopred. Prehliadka trvá 45 –
60 min. Kontakt: 051/ 77 574 27 alebo 0918 965 698.

Vedeli ste, že…
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Spoločenská rubrika
Seniori plesali

Tohtoroènú sezónu fašiangových plesov a zábav nevynechali ani prešovskí
seniori. Zabávali sa v sále PKO – Èierny orol. Zišlo sa ich viac ako dvesto.
Taneènej zábavy s plesovou atmosférou, príhovormi hostí, programom i tombolou,
ktorú im pripravil Odbor sociálnych služieb, sa zúèastnili èlenovia zo šestnástich zariadení združujúcich dôchodcov v rámci Prešova. „Záujem o takéto spoloèenské akcie je
m
medzi seniormi ve¾ký. Je to dôkaz toho, že im nechýb
ba energia a radosś zo života,“ podotkla primátorka
A
Andrea Turèanová, ktorá následne úvodným tancom rozttancovala všetkých prítomných.
„Je to symbolický dar mesta seniorom, ktorý je zárroveò vyjadrením úcty za ich prínos pre naše mesto,“
d
dodala Mária Humeníková, vedúca Odboru sociálnych
sslužieb mesta Prešov.
(mig)

Národný týždeò manželstva bol v Prešove úspešný
„Recept na dobré manželstvo“ takto znel slogan tohtoroènej celoslovenskej
kampane na podporu manželského vzśahu.
Aj v Prešove mali manželia možnosś inšpirovaś sa mnohorakým spôsobom. Zatia¾ èo
úvod týždòa patril najmä prednáškam z oblasti komunikácie, predchádzania konfliktov,
prirodzeného plánovania rodièovstva, èi zdravej manželskej životosprávy, druhá polovica
týždòa sa niesla najmä v znamení kultúrno-spoloèenských aktivít.
Manželské páry napríklad do posledného miesteèka zaplnilo i h¾adisko Divadla Alexandra Duchnovièa, podobne prílevu manželských dvojíc ledva staèili kapacity prešovského planetária. Ve¾kému úspechu sa tiež tešil bowlingový turnaj.
Outdoorové aktivity vo forme turistiky èi prechádzky Kalváriou trochu pokazila nepriazeò poèasia, no na prednáške približujúcej históriu a zaujímavosti tohto prešovského
skvostu sa už pri teplom èajíku zahrialo viacero dvojíc.
Pozitívne bolo prijaté aj komornejšie posedenie pri vínku a moderovanej diskusii Pod
povrchom vo Farskej pivnici. Záujem manželia prejavili aj o naèerpanie duchovných síl aj
o obnovu manželských s¾ubov, na ktoré sa odhodlalo okolo tridsaś párov. Mnohé z nich
ostali v konkatedrále sv. Mikuláša aj na adorácii spojenej so spevmi Taizé. Romantické
rande èi ponuku na zaujímavý darèek, teda z¾avy v obchodoch a podnikoch využili desiatky manželských párov.
Èi už manželia v priebehu uplynulého týždòa našli tú správnu ingredienciu dobrého
manželstva nie je dôležité. Podstatné je, že ju h¾adali, a tak bol naplnený hlavný odkaz
Národného týždòa manželstva: na dobrom manželstve je potrebné neustále pracovaś.
Veronika Galbavá

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
24.3.: Zelený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie; 21:00 spoloèné
kompletórium
25.3.: Ve¾ký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 15:00 obrady,
celonoèná poklona
26.3.: Ve¾konoèná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály, poklona do
17:30, 18:00 obrady ve¾konè. vigílie
Požehnanie jedál: Konkatedrála: 14:00, 15:30; Šidlovec: 15:00; Veselá ulica:
16:00; Cemjata: 15:00; Dúbrava: 15:00; Vydumanec:
16:00; Surdok: 15:00; Stará tehelòa: 15:00
27.3.: Ve¾konoèná nede¾a: 5:45 + požehnanie jedál; 6:30 , 7:45, 10:00
(latinská), 11:30 (sláv.), 18:00; o 15:00 sv. omša a eucharistický
sprievod na cintoríne
28.3.: Ve¾konoèný pondelok: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
24.3.: 18:00
25.3.: obrady 15:00
26.3: obrady 18:00; požehnanie jedál o 15:00
27. a 28.3.: 10:15

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
24.3.: 18:00
25.3.: 8:30 posvätné èítania + kríž. cesta po farnosti, obrady 17:00, adorácia do
22:00
26.3.: od 8:30 posvätné èítania, 16:30 požehnanie jedál, obrady Vzkriesenia 20:00
27. a 28.3.: 7:30, 10:00, 11:30;
V Opále: 24.3.: 15:00; 25.3.: 17:00; 26.3.: 18:00; 27. a 28.3.: 11:45

Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
24.3.: (Ve¾ký štvrtok): 9:30 Archijerejská sv. lit. s posvätením myra; 16:30 lit. sv.
B.V. s veèieròou, nasledujú Strasti
25.3.: (Ve¾ký piatok): 8:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice
do hrobu
26.3.: (Ve¾ká sobota): 7:00 Jeruzalemská utiereò, 16:30 lit. sv. B.V. s veèieròou
27.3.: (Ve¾ká nede¾a Paschy): 4:00 Utiereò vzkriesenia a posv. paschálnych
jedál, nasleduje sv. lit.; ïalšie sv. lit.: 8:00, 10:00,
12:00, 18:00; V. veèiereò 17:00
28.3.: (Svetlý pondelok): 5:00, 8:00,10:00, 11:45, 18:00; Utiereò 7:00, V.
veèiereò 17:00

Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
24.3.: 16:00 a 18:00
25.3.: obrady 15:00 a 18:00; živá krížová cesta o 21:00
26.3.: 8:30 ranné chvály + poklona, 19:00 obrady; požehnanie jedál o 15:30
27.3.: 6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00, 11:00, 18:00
28.3.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
24.3.: 18:00
25.3.: 10:00 krížová cesta, obrady 15:00 a 17:00, adorácia do 22:00
26.3: od 7:00 do16:00 adorácia; požehnanie jedál 16:00; obrady 18:00
27. a 28.3.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
19.3.: Odpustová slávnosś sv.Jozefa: 6:30, 8:00, 10:00; 16:30 (sv. omša
z nedele)
24.3.: 16:30
25.3.: 9:00 krížová cesta, 16:30 obrady, poklona do 20:00
26.3.: 7:30 ranné chvály a poklona, 15:00 a 16:00 požehnanie jedál (na
chodbe); 18:30 obrady Ve¾konoènej vigílie, požehnanie jedál
27.3.: 6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
28.3.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
24.3.: 17:00
25.3.: obrady 15:00
26.3.: 15:30 požehnanie jedál, obrady 20:00
27. a 28.3.: 7:30, 18:00
Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
24.3.: 16:30
25.3.: obrady 15:00, gr. kat.: 17:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice do hrobu
26.3.: 16:30 požehnanie jedál; 20:30 obrady
27.3.: 8:30; gr. kat.: 6:00 Utiereò vzkriesenia a posv. jedál, 7:30 sv. lit.
28.3.: 8:30; gr. kat.: 10:00
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
24.3.: 18:00
25.3.: obrady 15:00
26.3.: obrady 20:00
27.3.: 7:30, 9:00, 11:00
28.3.: 7:30, 9:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
V utorok a piatok: 18:00
10.2. o 17:30
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
27.3.: 8:00 sv.omša, nasleduje požehnanie jedál
Ïalšie bohoslužby až od 3.apríla 2016 v nede¾u o 16:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
24.3.: 17:00
25.3.: obrady 15:00, poklona do 21:00
26.3.: poklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:00, požehnanie jedál 16:00
27.3.: 6:30 + požehnanie jedál, 11:00,
28.3.: 17:00

Gréckokatolícka cirkev

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
24.3.: 7:30 sv. lit., 17:00 lit. sv. B.V. s veèieròou + Strasti
25.3.: 8:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice do hrobu
26.3.: 8:00 Jeruz. utiereò + adorácia, 17:00 lit. sv. B.V. s veèieròou
27.3.: 5:00 slávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov; sv. lit. 6:30 a
10:00; V. veèiereò 15:00
28.3.: 8:00 a 10:00 sv. lit.; 7:00 utiereò, 15:00 veèiereò
Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa (Sídlisko III)
24.3.: 17:00 lit. sv. B.V. s veèieròou, nasledujú Strasti
25.3.: 7:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice do hrobu
26.3.: 7:00 Jeruz. utiereò, nasleduje poklona; 17:00 lit. sv. B.V. s veèieròou
27.3.: 5:00 utiereò Vzkriesenia a požehnanie pokrmov; 8:00 a 10:00 sv. lit.;
V. veèiereò 14:00
28.3.: 8:00 a 10:00 sv. lit. s myrovaním; V. veèiereò 14:00

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
24.3.: 18:00 Veèera Pánova
25.3.: 7:30 Veèera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie
27.3.: Ve¾konoèná nede¾a: 9:00, 18:00
28.3.: Ve¾konoèný pondelok: 9:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
24.3.: Pašie 18:00
25.3.: Ve¾konoèná bohoslužba 10:00
27.3.: Bohoslužba Vzkriesenia 10:00
28.3.: Bohoslužba 10:00

Reformovaná kresśanská cirkev
Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. chráme
Sv. Trojice
28.3.: Ve¾konoèný pondelok: sl. Božie o 11:00

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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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

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v januári 2016
Andreanský Oliver
Baran Sebastián
Baran Fábio
Balèák Teodor
Bártová Emma
Balogová Timea
Bodnárová Ema
Bušová Paula
Èajková Elianna
Èerveòák Damián
Dani Martin
Dic Matúš
Dobroviè Filip
Durdiak Lukáš

Fabišíková Michaela
Fech Šimon
Gu¾aši Tomáš
Hanobik Matej
Harèaríková Lenka
Havrilová Stela
Hricová Alexandra
Chvojka Hugo
Ivanecký Pavol
Jašèur Leo
Jedinák Martin
Jurašek Gregor
Jurèišinová Timea
Kašprišin Matej

Kollár Richard
Korbelová Tereza
Lacko Patrik
Lenz Oliver
Malinovská Milada
Oláh Samuel
Palša Branislav
Pohlodková Ariana
Poráèová Alexandra
Sabol Ján
Sokol Noel
Šarišský Matej
Šebešová Ema
Štefanèiková Timea

Navždy nás opustili v januári 2016
Rusnák Milan, 82 r.
Uh¾ár Ján, 91 r.
Antušová Anna, 90 r.
Hýbelová Mária, 56 r.
Mulièák Juraj, 84 r.
Kaèerik Ján, 63 r.
Sabanoš Belo, 83 r.
Lukáè Ján, 75 r.
Berezná Helena, 88 r.
PaedDr. Semanèík Marián,
67 r.
Poník Peter, 35 r.
Šoltész Vojtech, 77 r.
Ing. Gajdoš Jozef, 87 r.
Petraško Vincent, 92 r.
Ferková Kvetoslava, 54 r.

Jobková Anna, 85 r.
Petrášková Marta, 93 r.
Velièko Jozef, 62 r.
Stachová Alžbeta, 83 r.
Minarèík Stanislav, 53 r.
Lehocký Marián, 65 r.
Sedláèková Františka, 83 r.
Závadová Mária, 78 r.
Leššo ¼udovít, 97 r.
Jeleòová Alžbeta, 87 r.
Kova¾ová Anna, 89 r.
Sedlák Ján, 78 r.
Mlynarèíková Katarína, 80 r.
PaedDr. Bukoviè Július,
80 r.

Akad. sochár Ponèák
Dušan, 75 r.
Palková Paulína, 84 r.
Medlíková Ema, 80 r.
Karhan Rudolf, 74 r.
Valerián Jan, 83 r.
Štefko Imrich, 86 r.
Šandallová Helena, 93 r.
Šechná Anna, 84 r.
Kubièková Marta, 90 r.
Hudáková Elena, 74 r.
Fecko Ján, 89 r.
Gerjaková Irena, 77 r.
Hulková Viktória, 53 r.

Uzavreli manželstvo v januári 2016
Jan Hodic a Tatiana Miklošová
Jakub Namešpetra a Dana Hercegová

Ján Pulmann a Dorota Kašèáková
Vladimír Šuták a Jana Cehlárová

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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… èo nájdete v knižnici?
Vekom starenka, no duchom mladica – aj tak by sa dala nazvaś prešovská Knižnica
P.O. Hviezdoslava, ktorá vlani oslávila 90 výroèie svojho založenia.
Knižnica, plniaca funkciu mestskej knižn
nice
mesta Prešov, žije duchom dnešnej
m
modernej
doby. Príkladom je fakt, že je
p
plne
automatizovaným informaèným pracov
viskom,
v ktorom nájdete 220 000 knižnièn
ných
jednotiek, vrátane knižnièných dokumentov regionálneho významu
Knižnièno informaèné služby využíva viac ako 11 000 registrovaných používate¾ov v centre
mesta a na 4 poboèkách. Roène ju navštívi vyše 150 000 návštevníkov a používate¾om vypožièia roène vyše 500 000 kníh a iných dokumentov.
Okrem základnej funkcie, ktorou je požièiavanie kníh, poskytuje aj mnoho iných, zaujímavých služieb. V špeciálnom oddelení Centrum regionálnych dokumentov monitoruje, spracováva a sprístupòuje regionálnu tlaè a regionálne dokumenty. Organizuje spoloèensko-kultúrne
podujatia ako besedy so spisovate¾mi, èítaèky nových kníh autorov, vzdelávacie podujatia ako
exkurzie pre ZŠ a SŠ, informaènú výchovu „Ako pracovaś v on-line katalógu knižnice“, a komunitné podujatia pre všetky sociálne skupiny návštevníkov ako sú tvorivé dielne, klub bylinkárov,
výstavy regionálneho a celoslovenského významu a rôzne iné podujatia.
Zvýšenú pozornosś venuje detskému èitate¾ovi, vedie ho k návyku èítania, vytváraniu vzśahu
a láske ku knihám a èítaniu s porozumením formou zážitkového èítania. Knižnica je organizátorkou niektorých výnimoèných celoslovenských podujatí ako je festival Prešov èíta rád a v r. 2015
bol už jeho jubilejný 10. roèník, slovenský rekord v hromadnom èítaní kníh ¾udí na námestí, kde
bolo 1432 úèastníkov so zápisom v Slovenskej knihe rekordov, natoèenie videoklipu Vzlietni
a èítaj, celoslovenská súśažná prehliadka knižnièných podujatí pre deti a mládež, celoslovenský
prieskum èítania deti a mládeže, kampaò na podporu èítania Nakazení èítaním (v prostriedkoch
MHD boli zavesené knihy k spríjemneniu cestovania obèanov mesta), zriadenie samoobslužnej
Staniènej knižnice. Knižnica ma na podporu aktivít založené vlastné obèianske združenie Knihobrána a realizuje vlastný dobrovo¾nícky program s viac ako 15 dobrovo¾níkmi.
V súèasnosti sídli Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove v dôstojných historických priestoroch Bosákovho domu. Táto skutoènosś našla priaznivú odozvu vo verejnosti a tieto priestory
knižnici adekvátne náležia.
Viac o knižnici, jej otváracích hodinách, o poboèkách knižnice na sídliskách mesta, o podujatiach, èlenské do knižnice a iné, nájdete na stránke: www.kniznica-poh.sk
V mesiaci marec má Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove okrem aktivít v rámci Týždòa
slovenských knižníc pripravené tieto podujatia:
• 14.3.2016, 14,00 hod. Seminár o dobrovo¾níctve, KPOH, odd. CRD, Hlavná è. 139,
2.poschodie
• 16.3.2016, 16,00 hod. Èítaèka novej knihy od autorky Camilla Labas: História kresśanského Gruzínska, KPOH, odd. CRD, Hlavná è. 139, 2. poschodie
• 16.3.2016 Deò ¾udovej rozprávky – ¾udové rozprávky Pavla Dobšinského, téma Komiks
(pod¾a komiksových obrázkov urèiś a spoznaś rozprávku), detské oddelenie Slnieèko,
Hlavná è. 16, 1. poschodie a poboèky knižnice na sídliskách mesta Prešov.

Objavovanie Prešova
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PRÍBEH PREŠOVSKÉHO MÚZEA A GALÉRIE
V marci sa vyberieme spoznávaś okolnosti vzniku a etapy vývoja dvoch kultúrnych
ustanovizní, tvoriacich neodmyslite¾nú súèasś nášho mesta. Prvou bude jubilantka
– Šarišská galéria, sláviaca tento rok šesśdesiatiny. Druhým jej kamarát, èerstvý
sedemdesiatnik – Krajské múzeum. Okrem toho, že sa dostaneme do jedineèných
priestorov, kde tieto inštitúcie sídlia,
prezrieme si tunajšie stále i doèasné
expozície, najmä špeciálnu výstavu
k sedemdesiatke múzea, s množstvom
unikátnych exponátov a v galérii
maliarske umenie W³adys³awy Iwañskej,
èi maliara zemplínskeho kraja, Teodora
Jozefa Moussona.
Ak Vás zaujímajú osudy prešovského
múzea a galérie, príïte v sobotu 12. marca
2016 o 10:00 alebo v nede¾u 13. marca
2016 o 14:00 pred Mestské informaèné
centrum (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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Mestské ﬁrmy
Správa a zimná údržba prešovských ciest

Správa a zimná údržba prešovských ciest je spoloènosś so 70% podielom
mesta, ktorá sa zameriava najmä na zimnú údržbu miestnych komunikácií
v Prešove. Zimná údržba sa vykonáva v súlade s Operaèným plánom zimnej
údržby miestnych komunikácií v meste Prešov. Ten sa vypracúva každý rok
a platí od 15. októbra do 15. apríla.
O zimnú údržbu prešovských ciest sa stará
ttím ¾udí, ktorý pozostáva z piatich dispeèerov
a osemnástich vodièov a nakladaèov materiálu.
T
Tento tím dvadsiatich troch ¾udí má k dispozícii
ššesś posypávaèov, štyri traktory, šesś nákladn
ných motorových vozidiel, jeden multikar a dva
n
nakladaèe posypového materiálu.
SaZÚPC sa stará o zimnú údržbu 177 km
m
mestských ciest, ktoré sú rozdelené do štyrroch tried. Je potrebné zdôrazniś, že o cesty vo
vvlastníctve štátu, resp. PSK sa táto spoloènosś
n
nestará, ale majú svojich vlastných správcov.
Z poh¾adu dôležitosti komunikácie malú prioritu pri èistení komunikácie 1. triedy, potom 2. triedy, nasleduje èistenie komunikácií 3. triedy a až nakoniec sa odpratávajú komunikácie 4. triedy.
Za riadenie a výkon zimnej údržby zodpovedá dispeèer zimnej údržby. V spolupráci
s operaèným štábom vykonáva stálu kontrolu zjazdnosti a stavu miestnych komunikácií a v závislosti na klimatických podmienkach rozhoduje, resp. prijíma opatrenia na zabezpeèenie zimnej údržby miestnych komunikácií v súlade s operaèným plánom zimnej
údržby.
Pri zimnej údržbe ciest sa používajú pracovné postupy, ktoré závisia od vonkajšej teploty, vlhkosti vzduchu, sily vetra, stavu vozovky a taktiež od toho, kde sa komunikácia nachádza. Na území pešej zóny (ul. Hlavná , Floriánova, Kováèska a èasś ulice Metodovej
) a v obytnej zóne na ul. Chalupkovej a Janáèkovej sú miestne komunikácie udržiavané
iba pluhovaním, bez chemického posypu a to tak, aby nebola na vozovke vrstva neujazdeného snehu viac ako tri cm.
Kontakt:
Adresa: Pionierska 24, Prešov, 080 05, Telefón: 051/77 34 423, info@sazupc.sk
Ako sa delia cesty:
1. trieda – zberné komunikácie s frekventovanými trasami MHD k dôležitým inštitúciám v meste
2. trieda – ostatné trasy MHD a dôležité obslužné komunikácie
3. trieda – obslužné komunikácie pod¾a dopravnej dôležitosti z h¾adiska mesta
4. trieda – úseky, do ktorých sú zaradené zaslepené komunikácie k osamelým domom, medziblokové komunikácie

Šport
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Prešov centrom kickboxu
V metropole Šariša sa stretli najlepší z najlepších. Vyhodnocovali sa tu najúspešnejší
kickboxeri Slovenského zväzu kickboxu za rok 2015.
Na slávnostné vyhodnocovanie v Prešove prišla elita tohto zaujímavého športového umenia. Pozvaní boli reprezentanti a reprezentantky SR na základe výsledkov z najvýznamnejších Pozvanie prijali
aj tréneri reprezentantov a hlavný reprezentaèný tréner Matej Kuraè.
Najúspešnejšou slovenskou reprezentantkou v kickboxe za rok 2015 sa stala Veronika Petríková
zo ŠKP Košice.
Najúspešnejšou juniorkou pre rok 2015 sa stala Prešovèanka Viktória Kažiková (Panter Prešov, tréner Jozef Kolozsy), ktorá sa o to zaslúžila úspechmi na WAKO Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov, kde získala zlatú medailu v disciplíne kicklight a bronzovú medailu v disciplíne lightcontact. Ïalšími
ocenení v kategórii juniori boli Marek Karlík (Panter Prešov, tréner Jozef Kolozsy), Michal Krá¾ (ŠK Moldava nad Bodvou, tréner Ladislav Marušèák st.), Ondrej Franek (Fortis Luèenec, tréner Peter Baláž).
Najväèšie úspechy v kadetskej kategórii v roku 2015 zaznamenala Dominika Gumanová (Guard
klub Košice, tréner Peter Onušèák), po WAKO Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov pribudli na
jej konto úspechy v disciplíne lightcontact, kde získala zlatú medailu a v disciplíne kicklight obdržala
striebornú medailu. Ïalšími ocenenými kadetmi boli Stela Levická (Panter Prešov, tréner Jozef Kolozsy), Ladislav Maruscsák (ŠK Moldava nad Bodvou, tréner Ladislav Marušèák st.).
Na základe bodového hodnotenia klubov SZKB poèas súśažnej sezóny 2015 v domácich súśažiach Katsudo Open ligy SZKB bolo zostavené vyhodnotenie najúspešnejších klubov SZKB, v ktorom sa prešovskí Panteri umiestnili na druhom mieste.
(vkg)

Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone aj s prešovskou úèasśou
Tohto roku sa majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone konali v rumunskom
stredisku Cheile Gradistei, ktoré leží v blízkosti rumunského mesta Brašov a je obklopené
pohorím Karpaty, v známom regióne Transylvánia.
Na štart sa postavilo 91 kadetiek, 99 kadetov, 67 junioriek a 102 juniorov. V dòoch 24. januára
až 2. februára sa súśažilo vo vytrvalostných, rýchlostných, stíhacích pretekoch a v pretekoch štafiet.
FoxTeam klub biatlonu Prešov v slovenských farbách reprezentoval Matej Baloga, ktorý bol najúspešnejší z trojice slovenských kadetov. Vo vytrvalostných pretekoch po prvej nulovej stre¾be mu
patrilo 15. miesto, no z top 20-tky ho odsunula menej presná stre¾ba v stoji. Obsadil koneèné 30.
miesto. V rýchlostnom preteku bol Matej Baloga bežeckým èasom opäś v top 20-tke – keï mal 15
najrýchlejší bežecký èas. Slabšia stre¾ba v stoji ho odsunula na koneèné 27. miesto. Avšak z trojice Slovákov bol opäś najlepší. V stíhacom preteku obsadila prešovská biatlonová nádej pekné 23.
miesto. Znova potvrdil svoju bežeckú formu, keï na 10-kilometrovej trati a pri štyroch stre¾bách 2 krát
v leže a 2 krát v stoji, zabehol 17 najrýchlejší bežecký èas.
Aj v pretekoch štafiet išiel Matej Baloga ve¾mi dobre. Dobíjal len 2 krát na stojke a vytiahol štafetu
z 15. miesta, ktorú mu odovzdával Pavlák po prvom úseku na 7. miesto. Zaznamenal tak tretí najrýchlejší bežecký èas vo svojom úseku hneï za Nórskom a Ruskom. Posledný zo štafety Zavalec v ležke bežal
jeden trestný okruh a posunul štafetu na koneèné 11. miesto. „Som spokojný s bežeckým výkonom.
Trate boli pre nedostatok snehu horšie upravené, sneh bol śažký a mokrý, ale šlo sa mi fajn. Musím
pochváliś servisný tím, lyže išli výborné. Na strelnici sa menil vietor, takže som sa snažil poèúvaś
rady trénerov a cvakaś proti vetru. Na ležkách mi to šlo celkom dobre, ale stojky mi nevyšli pod¾a
predstáv. Budem na tom, samozrejme, ïalej pracovaś. Šampionát ma povzbudil k ïalšej tvrdej
práci,“ zhodnotil svoje úèinkovanie na mládežníckom svetovom šampionáte v Rumunsku Matej Baloga.
(jb)
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Šport
Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prešov,
Mesto Prešov, Lesy SR, š. p., odštepný závod Prešov,
Olympijský klub Prešov

Vás pozývajú na
60. roèník PRIVÍTANIE JARI
3. 4. 2016 – nede¾a – Svetový deò športu
08.30 – 09.00 Prezentácia pred Mestským úradom Prešov na Hlavnej ulici
09.00 – 09.30 Príhovory predstavite¾ov mesta, turistov, zakladate¾ov podujatia a kultúrny
program
09.30 – 10.00 Vyhodnotenie a ocenenie zhotovite¾ov morén
10.00 – 10.30 Presun na breh Torysy (Ul. Floriánova, Požiarnická, Duchnovièovo nám.)
10.30 – 11.00 Otvorenie vody – vodáci (presun k lávke pri zimnom štadióne)
11.00 – 11.30 Pálenie MORÉN
11.30 – 12.30 Presun na Borkút (po brehu Torysy, Ul. Pod Wilec hôrkou, Borkút)
12.30 – 17.00 Lesná pedagogika – Lesy SR
13.00 – 17.00 Súśaže pre deti a dospelých
Obèerstvenie (guláš len pre prvých 200 úèastníkov – cena 1 euro)
Turistická zábava (do tanca a na poèúvanie hrá skupina PADLO
Prosíme úèastníkov, aby prišli na podujatie v retro štýle
Informácie: Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461
Podujatie sa koná za každého poèasia na vlastné nebezpeèie!
Na Vašu úèasś sa tešia organizátori
Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace marec a apríl 2016
28. marec 2016
32. roèník Ve¾konoèný výstup na Šimonku
KST Sekèov
Rudolf Šoltés, 0911 126 974
3. apríl 2016
60. roèník Privítanie jari (s gulášom na Borkúte)
RR KST Prešov
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461
21. roèník – 1. aprílový guláš na Borkúte
KST Lišiaci Prešov
Dušan Jozef Kotora, 0907 916 111
10. apríl 2016
21. roèník Minerálne pramene Prešova
KST Lokomotíva Prešov
Dr. Mária Kolcunová, 0903 321 615
24. apríl 2016
23. roèník Aprílový výstup na Lysú Stráž
KST KPT Prešov
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418
24. apríl 2016
Her¾any 2016, cyklo
KST ZVL Prešov
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422
30. apríl 2016 – 1. máj 2016
44. roèník Noèný pochod Krompachy – Prešov
KST KPT Prešov
Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508
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
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Prijímacie dni predstavite¾ov
a zamestnancov Mesta Prešov – apríl 2016
DEÒ

4.4.2016 (pondelok)
18.4.2016 (pondelok)

ÈAS

MIESTO

PRIJATIE
ZABEZPEÈUJE

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)

OZNÁMENIE MESTA PREŠOV
Mesto Prešov oznamuje, že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta
Prešov è. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Prešov
poskytne v roku 2016 dotácie na podporu èinnosti a aktivít v týchto oblastiach:
1. kultúra,
2. sociálna oblasś,
3. šport.
V oblasti kultúry mesto poskytne dotácie len na podporu kultúrnych podujatí
organizovaných výluène na území mesta Prešov.
V sociálnej oblasti poskytne dotácie na èinnosś aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.
V oblasti športu poskytne dotácie na podporu èinnosti športových klubov, na
športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.
Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasś sa môžu podávaś na príslušných formulároch najneskôr do 31.marca 2016 (vrátane).
Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prešov è. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpoètu mesta Prešov, ktoré nadobudlo úèinnosś dòa 02.01.2016. Nájdete ho na:
http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=580%3A0%3A
Nové formuláre sú prístupné na:
pre kultúru: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25664
pre sociálnu oblasś: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=8398
pre šport: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25667
Mesto Prešov bude akceptovaś len žiadosti podané na nových
formulároch.

©

8.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:
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lekaren@grkatpo.sk

051 / 756 26 27

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu
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