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Editoriál
Milí Prešovèania
Èlovek je fenomén, ktorý v prírode nemá
obdoby. Svoj èas si vie geniálne rozdeliś
pod¾a dòa a noci, pod¾a poèasia, èi
pod¾a striedania roèných období a je
len na òom ako ho strávi. V jeho živote
sa strieda èas práce s èasom oddychu
a sviatku. Bez tohto rytmu by bol jeho
život neznesite¾ný.
Kedysi, ve¾mi dávno, niekto ve¾mi múdry
spojil èas sviatku s hudbou. Našśastie sa to
potom udialo na mnohých miestach a vo všetkých ¾udských kultúrach. Od tohto momentu je hudba neodmyslite¾nou súèasśou ¾udského života a už po stároèia povznáša naše duše.
Preto som nesmierne rada, že naša mestská inštitúcia Park kultúry a oddychu sa svojou èinnosśou podie¾a na tak uš¾achtilej veci ako
je povznesenie duší Prešovèanov. Už nieko¾ko desiatok rokov svojej
existencie prináša hodnotné koncerty, kultúrne podujatia èi divadelné
predstavenia pre všetky vekové kategórie. Jedným z takých pravidelne sa opakujúcich podujatí je Prešovská hudobná jeseò, vo väèšine
svojim obsahom venovaná vážnej, komornej a klasickej hudbe, ktorá
si tento rok pripísala už pomyselný piaty krížik. Za polstoroèie dosiahla úroveò medzinárodného festivalu, privítala hostí z Èiech, Ukrajiny,
Ve¾kej Británie, Talianska ba dokonca aj z Japonska. Prezentovali sa
poèas nej mnohí domáci umelci, vznikli experimentálne fúzie vážnej
hudby s folklórom, rockovej hudby s orchestrom, alebo aj s jazzom.
Priestor v nej dostali tiež zaèínajúci umelci, žiaci základných umeleckých škôl, študenti Prešovskej univerzity, konzervatoristi èi súbory pôsobiace pod hlavièkou PKO.
Tohtoroèný otvárací koncert jubilejnej PHJ patril renomovanému
telesu Štátnej filharmónii Košice, ktorá sa prezentovala dielami dvoch
jubilujúcich autorov pána Norberta Bodnára a pani Iris Szeghy, rodenej Prešovèanky. Kto nebol, môže ¾utovaś. Bol to neskutoèný zážitok.
Ale do konca PHJ je ešte ïaleko, a preto môžete ešte stihnúś oèistu duše na
skvelých koncertoch, na ktoré vás touto
cestou chcem èo najsrdeènejšie pozvaś.
Moje pozvanie pre vás patrí aj na pešiu
zónu, kde v spolupráci s Mestom Prešov
pripravujeme Vianoèné trhy, Mikulášsku
nádielku, Silvester a hneï na úvod nového roka III. hradný ples v Prešove.
Prajem vám ešte nádhernú jeseò
a teším sa na krásne stretnutia plné kultúrnych zážitkov a povznášajúcej hudby.
Mgr.Edita Hudáková
riadite¾ka PKO
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Mesto v pohybe
Kedy uvidíme mechanizmy na stavbách?

Výstavba nedokonèeného dia¾nièného úseku, tzv. juhozápadný obchvat mesta Prešov
má zaèaś už na jar budúceho roka. Informoval o tom minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Primátorka Andrea Turèanová ocenila, že sa
minister prišiel osobne presvedèiś o zložitej dopravnej situácii a verí, že Prešovèania na
jar uvidia mechanizmy na stavbách.
D1, ako aj rýchlostná cesta R4 bude. Povedal to za rezort dopravy Árpád Érsek, ktorý spolu so štátnym tajomníkom Viktorom Stromèekom rokoval s primátorkou Andreou Turèanovou
a predsedom PSK Petrom Chudíkom o týchto,
pre Prešov dôležitých, dopravných stavbách.
„Ïakujem, že sa pán minister prišiel osobne
presvedèiś o zlej dopravnej situácii v našom
meste a má záujem prejsś si všetky kritické
úseky,“ povedala primátorka a pevne verí, že
na jar sa zaène stavaś a z prís¾ubov sa stane
skutoènosś v podobe mechanizmov na stavbe.
„Som rád, že môžem byś na mieste, ktoré je ‚horúce‘,“ povedal obrazne minister A. Érsek.
Pod¾a jeho slov budú podpisu zmluvy po ukonèenej súśaže predchádzaś dve úlohy, jednou je nutná
zmena v procese EIA, v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keïže ide o projekt z roku
2001 a financovanie D1 je plánované zo zdrojov EÚ. Druhou úlohou je pod¾a ministra cena, na
ktorú si minister nechá v žilinskom dopravnom ústave vypracovaś prepoèet cien, èo by však nemalo
brzdiś výstavbu cesty a jej dokonèenie sa predpokladá v roku 2020. „Ide o komplikovanú stavbu,
ktorá zahàòa 18 mostov, tunel s dvoma rúrami a 7 kilometrov ciest,“ zdôraznil nároènosś tejto
stavby minister A. Érsek a deklaroval realizáciu tých projektov, ktoré sú v tejto chvíli vysúśažené.
Druhou dôležitou stavbou je rýchlostná cesta R4, ktorá by mala spájaś Po¾sko s Maïarskom
cez Prešov. O pripravenosti tejto stavby informoval štátny tajomník Viktor Stromèek, ktorý dopravné
problémy Prešova pozná ešte z vlaòajška, kedy mesto Prešov kvôli závažnosti udalostí v doprave,
vyhlásilo mimoriadnu situáciu. „Rýchlostnú cestu R4 máme pripravenú tak, aby sa mohla zaèaś
súśažiś budúci polrok. Rovnako aj tu chce ministerstvo h¾adaś možnosti jej financovania.“
Predseda PSK Peter Chudík taktiež zdôraznil problematickosś dopravy v Prešove a ocenil pripravenosś R4, keïže pod¾a jeho slov „len ten bude stavaś, kto je pripravený,“ povedal župan.
(vkg)

Prešov ako súèasś dvoch významných združení
Združenie Košice IT Valley i iniciatíva „Dohovor primátorov a starostov“ má o èlena
naviac. Stala sa òou metropola Šariša, ktorá vstupom do týchto dvoch spoloèenstiev
získava významné postavenie v konkurenènom prostredí trhu práce i pri znižovaní
energetickej nároènosti èi využívanie obnovite¾ných zdrojov.
Benefitom vstupu mesta Prešov do klastra Košice IT Valley bude spolu s partnermi podie¾anie
sa na rozvoji perspektívneho IT priemyslu v našom regióne. Tým sa mesto bude nepriamo podie¾aś
na vytváraní pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou a to prostredníctvom škôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta, presadzovaním aktivít na zvýšenie záujmu žiakov a rodièov o perspektívne
vzdelávanie, ïalej, spoloène s partnermi, vytváraním lepších podmienok pre prilákanie investo-
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rov v tejto oblasti. Skúsenosti a potenciál klastra môžu pozitívne ovplyvniś napåòanie uvedených
zámerov.
V zmysle platných stanov záujmového združenia roèný èlenský príspevok predstavuje sumu 500 €.
Prešov sa tiež zaradil k šiestim slovenským mestám, ktoré participujú na európskom projekte
Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike. Mesto Prešov sa pristúpením k iniciatíve
„Dohovor primátorov a starostov“ zaviaže najmä znížiś do roku 2030 emisie CO2 (a pod¾a možnosti
aj ïalších skleníkových plynov) na území pod jeho správou aspoò o 40 %, a to prostredníctvom
lepšej energetickej efektívnosti a rozsiahlejšieho využívania obnovite¾ných zdrojov energie. Ïalším
zo záväzných cie¾ov je zvyšovaś odolnosś ním spravovaného územia prostredníctvom adaptácie na
vplyvy zmeny klímy.
Signatári sa vo všeobecnosti zaväzujú sa do dvoch rokov od dátumu rozhodnutia miestneho
zastupite¾stva predložiś akèný plán udržate¾ného energetického a klimatického rozvoja (SECAP)
ako uvádzajúci návrh k¾úèových opatrení, ktoré plánujú prijaś. Tento politický záväzok predstavuje
zaèiatok dlhodobého procesu, v rámci ktorého sa mestá zaviazali každé dva roky predložiś správu
o tom, ako jeho realizácia napreduje.
(vkg)

Odhalenie pamätnej tabule cisárovnej Alžbete Bavorskej v Solivare
V piatok 30.9.2016 popoludní bola na prieèelí zdravotného strediska v historickej So¾nej
Bani, odhalená pamätná tabu¾a na návštevu cisárovnej Alžbety Bavorskej zvanej Sisi,
ktorá pri návrate z lieèenia v Bardejovských Kúpe¾och zotrvala nieko¾ko hodín v Solivare
a pri tejto príležitosti navštívila aj rekreaènú oblasś Sigord.
Slávnostný akt odhalenia tabule sa uskutoènil za úèasti viceprimátorov mesta Prešov – Štefana
Kužmu a Martina Ïurišina; samotný akt odhalenia vykonali solivarskí poslanci ¼udovít Malaga, Miroslav Benko, Stanislav Ferenc a Peter Krajòák. Prítomní boli aj ïalší poslanci mesta Prešov. Kultúrny
program pripravili deti zo ZŠ Lesnícka a ZŠ Važecká.
Myšlienka osadenia pamätnej tabule vznikla medzi poslancami Výboru mestskej èasti è. 5 Solivar – So¾ná Baòa –Šváby, ktorí už minulý rok vyèlenili finanèné prostriedky na túto akciu (700 €).
Pôvodný zámer bol osadiś pamätnú tabu¾u na obnovený Sklad soli, avšak Pamiatkový úrad dal
povolenie na osadenie práve na budovu, kde bolo kedysi
sídlo solivarského so¾ného závodu na súèasnom Námestí
oslobodite¾ov è. 15.
O samotnej návšteve sa už v Solivare vedelo iba ve¾mi
málo, vo víre dejinných udalostí sa na túto udalosś zabudlo.
Dom kde cisárovna Sisi zotrvala na slávnostnom obede sa
nachádza na dnešnej Lidickej ulici, a jeho súèasný majite¾
Štefan Pristaš potvrdil, že pri kúpe dnes rodinného domu
bol informovaný o tejto vzácnej návšteve. Pôvodný Stroèinského hostinec mal ve¾kú sálu, kde sa konali zábavy, divadelné predstavenia i svadobné obrady. Tu zavítala v roku
1895 aj ob¾úbená cisárovná, manželka rakúskeho cisára
Františka Jozefa I., ktorého sté výroèie úmrtia si zanedlho
pripomenieme.
(kraj)
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Ve¾vyslanci na radnici

Primátorka Andrea Turèanová privítala v priestoroch radnice ve¾vyslancov USA
a Japonska. Obaja navštívili Prešov krátko po svojom príchode na Slovensko.
Rozhovor s ve¾vyslancom USA Adamom Sterlingom
sa týkal aktuálnych problémov a plánov rozvoja mesta
Prešov, venovali sa však aj aktuálnej téme extrémizmu.
„Našou prioritou je riešenie problematickej dopravy dobudovaním obchvatu, o èom neustále rokujeme s príslušnými ministerstvami, ale aj príprava pracovných príležitostí, aby mladí nemuseli odchádzaś
za prácou,“ pripomenula primátorka hlavné ciele, ktoré
rieši. Adam Sterling ocenil informáciu, že v Prešove
úspešne pôsobia dve americké strojárske firmy. „Vstupom do IT Valley chceme podporiś zamestnanosś
mladých v oblasti informaèných technológií, Prešov
však má tradíciu v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Preto sa mladých ¾udí znovu snažíme smerovaś
aj na tieto oblasti, napríklad podporou technickej výchovy v školách,“ uviedla primátorka.
Japonský ve¾vyslanec Jun Shimmi do Prešova zavítal v súvislosti s 2. roèníkom výstavy bonsajov a suiseki,
ktorá sa uskutoènila v priestoroch sály PKO Èierny orol.
„Teším sa, že v Prešove, ïaleko od Japonska, si našla ve¾kú priazeò japonská kultúra a aj vïaka tomu sa
v našom meste udomácòuje tradícia výstav bonsajov,“ uviedla primátorka poèas rozhovoru s týmto diplomatom pri jeho vôbec prvej návšteve východu Slovenska. Jun Shimmi, ktorý je ve¾vyslancom na Slovensku
len od leta tohto roku, neskrýval radosś, že Prešov spoznáva práve cez bonsaie, „Verím, že moja
prvá návšteva Prešova je zaèiatkom našej spolupráce.“ Prešovu ponúkol aj spoluprácu, predovšetkým v oblasti kultúry a vzdelávania: „Bolo
by dobre zvážiś obnovenie štúdia japonèiny na
Prešovskej univerzite, o ktoré pred èasom bol
pomerne znaèný záujem,“ spomenul konkrétne
a doplnil, že ambasáda je pripravená aj naštartovanie intenzívnej kultúrnej spolupráce.
Súèasśou návštevy Juna Shimmiho bolo aj
prijatie organizátorov a zahranièných vystavovate¾ov bonsajov a suiseki. Celkovo ich prišlo do
Prešova vystavovaś štyridsaś – okrem Slovákov
sú zastúpení aj bonsajisti z Litvy, Po¾ska, Maïarska i Èeskej republiky. Návštevníci majú možnosś
vidieś viac ako sto bonsajov a šesśdesiat suiseki,
teda zvláštnych, až fantazijných kameòov, ktoré
roky obrusovala a formovala sama príroda.
(mig)
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Emotívne festivalové stretnutie dvoch Prešovèanov
Prvý roèník FEAD - Festivalu architektúry a dizajnu otvoril dvere do, napoh¾ad,
zatarasených dverí ateliérov a spojil diela i architektov. Doslova.
„Stretnutie dlhoroèných priate¾ov, architektov bolo ve¾mi emotívne a svojim spôsobom
aj vyvrcholením Festivalu architektúry a dizajnu,“ prezradila svoje pocity prešovská primátorka
Andrea Turèanová poèas vernisáže výstavy diela niekdajšieho prešovského hlavného architekta
Ing. arch. Františka Jesenka. Išlo o jedno z mnohých podujatí, ktoré tvorili súèasś FEAD Festivalu
architektúry a dizajnu, ktorého úvodný roèník dnes vrcholí v Prešove.
Nevideli sa tridsaś rokov
Vernisáž, ktorá sa uskutoènila v priestoroch Divadla Jonáša Záborského svojim neèakaným príchodom ozvláštnil aj Jesenkov dávny priate¾ a spolupracovník Ing. arch. Ladislav Domen. Nevideli
sa tridsaś rokov a ich stretnutie bolo o to zvláštnejšie, že sa udialo v budove, na ktorej vzniku mali
obaja významný podiel.
František Jesenko sa totiž zapísal do análov nášho mesta nielen funkciou hlavného
architekta, ale predovšetkým svojou tvorbou.
Hlavne projektom nového Divadla Jonáša Záborského v Prešove vytvoril mestu modernú
kultúrnu dominantu, ktorou predstihol dobu
i vtedajšie myslenie.
Práve projektovanie prešovského divadla
ho spojilo s Ladislavom Domenom. Osud však
pripravil obom kolegom rozdielne cesty. Zatia¾
èo František Jesenko pracoval na projektoch
doma, Ladislav Domen sa pred tridsiatimi rokmi usadil v USA. Do Prešova sa spoza „ve¾kej
mláky“ vrátil vïaka medzinárodnej odbornej
komisii vyberajúcej laureáta Ceny Dušana Jurkovièa, ktorej je èlenom. (Mimochodom, nominovaným objektom na spomínanú cenu je aj Národná kultúrna pamiatka Solivar.)
Opätovne sa potvrdilo, že hranice sú iba formálne nakreslené èiary, ale priate¾stvo nepozná
ani èas, ani vzdialenosti. Dve významné postavy prešovskej architektúry to dokázali aj po rokoch
odlúèenia.
Ambícia pokraèovaś
Prvý roèník Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove ukazuje nový rozmer komunikácie laickej
verejnosti a profesionálnych architektov a dizajnérov. Otvorenie ateliérov tvorcov našej architektonickej súèasnosti, nedávnej minulosti i budúcnosti, je skvelou ukážkou toho, èomu sa hovorí
otvorené mesto.
Mesto Prešov a zanietení protagonisti myšlienky propagácie nových invenèných postupov pri
kultivácii nášho prostredia, predstavili poèas festivalu cesty kam a ako sa uberaś. Centrum Prešova
ožilo výstavami, workshopmi, prednáškami, ale aj filmami a prezentáciami toho najlepšieho zo
sveta architektúry. Súèasśou festivalu bola aj prezentácia remeselníkov, svoj poh¾ad na svoje mesto
ponúkli aj prešovské deti v rámci súśaže Kreslím svoje mesto.
Festival má po úvodnom roèníku ambície pokraèovaś aj v ïalších rokoch.
(mig)

7

Mesto v pohybe
Slovenské dni v Nyíregyháze

Súèasśou Tirpáckeho festivalu v prešovskom partnerskom meste Nyíregyháza boli aj
Slovenské dni, kde sa výrazne prezentovalo mesto Prešov. Bola to zároveò príležitosś
umocniś partnerstvo vo viacerých oblastiach.
Na festivale v centre mesta náš maïarský
partner každoroène prezentuje svoje folklórne
i gastronomické tradície. Tentoraz ho primátor Nyíregyházy Ferenc Kovács otváral spolu
s prešovskou primátorkou Andreou Turèanovou, „Pevne verím, že touto chví¾ou tvoríme
tradíciu,“ potvrdila primátorka pokraèujúci
trend aktívnej partnerskej spolupráce s týmto
mestom.
Medzi dvadsiatimi dvoma gastrotímami,
ktoré domácim servírovali najrozmanitejšie
jedlá, tentoraz nechýbali ani Prešovèania. Tradièná šarišská maèanka, domáce pirohy i typické bryndzové halušky nato¾ko oèarili odbornú porotu aj návštevníkov festivalu, že to naše
družstvo, tvorené èlenmi z Klubu prešovských cukrárov a kuchárov, vynieslo v celkovom hodnotení
na druhé miesto.
Úspešne sa predstavili aj folkloristi zo Šarišanu. Svojim hodinovým programom „Z valašeèku za
dražeèku“ zaplnili celé Kossuthovo námestie a tešili sa neutíchajúcemu potlesku.
Mesto Prešov na festivale prezentovalo aj svoje výnimoènosti. Stánok prešovského Mestského
informaèného centra tak tiež priśahoval pozornosś návštevníkov.
V nyíregyházskej Pál Gyula galérii sa zasa predstavili prešovskí fotografi. Prešovská Galéria Átrium tam v rámci svojej výstavy predstavila výber vyše šesśdesiatich umeleckých fotografií od štyridsiatich dvoch prešovských autorov. „Oceòujem pestrosś i kvalitu týchto fotografií, z ktorých boli
viaceré úspešné aj na medzinárodných podujatiach,“ povedala A. Turèanová, ktorá zdôraznila
úspechy prešovských fotografov na výstavách a súśažiach. Kurátorom výstavy bol známy prešovský
fotograf a vydavate¾ Ladislav Cuper.
Súèasśou festivalu bolo Maïarsko-slovenské
hospodárske fórum na pôde Obchodnej a priemyselnej komory župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Stretli sa tam predstavitelia oboch partnerských
miest, zástupcovia obchodných komôr, ale i slovenskí a maïarskí podnikatelia. „Šport a kultúru
máme za sebou, preto ideme ïalej,“ poznamenal pri otvorení fóra primátor Nyíregyházy Ferenc
Kovács, ktorý ocenil novú podobu aktívnej spolupráce s Prešovom. S primátorkou metropoly
Šariša Andreou Turèanovou sa zhodli na tom, že
ide o proces, ktorý spoloène zaèali a obe samosprávy urobia maximum, aby sa tento nastavený
trend partnerstva nezastavil. Súèasné nadštandardné partnerské vzśahy Prešova a Nyíregyházy
umocnilo aj slávnostné podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci medzi Prešovskou univerzitou
v Prešove a Nyíregyházskou univerzitou za prítomnosti primátorky a primátora partnerských miest.
(vkg+mig)
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Pravidlá sú potrebné, vylaïme ich spolu
Dlhodobý problém parkovania, predovšetkým na sídliskách, súèasné vedenie mesta
rieši. Súvisí s tým aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o doèasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.
Jeho filozofiou je zabezpeèiś Prešovèanom
s trvalým pobytom v meste Prešov k ich bytu jedno
parkovacie miesto v blízkosti ich bytového domu.
Parkovacie karty budú vydávané rezidentom. Pod¾a základného návrhu VZN každé vozidlo, ktoré
bude parkovaś na miestach urèených pre rezidentov, bude musieś maś vlastnú parkovaciu kartu,
ktorá bude viazaná na byt, t.j. každá karta bude
evidovaná na meno, priezvisko a adresu rezidenta a EÈV vozidla, doplòujúcim údajom bude èíslo
bytu. Karty budú vydávané pre obyvate¾ov s trvalým pobytom v danej lokalite,
Parkoviská pod oknami Prešovèanov by mali byś v najväèšej miere využívané rezidentmi, snahou je preto vylúèiś služobné vozidlá a zároveò, súbežne budovaś nové parkovacie plochy. Parkovanie však naïalej zostáva v rukách mestskej firmy.
O tom akú koneènú podobu VZN dostane však rozhodujú aj Prešovèania. V jednotlivých mestských èastiach sa vedenie mesta s nimi stretáva na diskusiách.
Kto sú to rezidenti?
Rezidentom je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného alebo rezidentského
parkovania v meste Prešov a je vlastníkom motorového vozidla, alebo jeho držite¾om na základe
finanèného prenájmu.
Kto dostane parkovaciu kartu?
Parkovacie karty budú vydávané rezidentom. Každé vozidlo, ktoré bude parkovaś na miestach
urèených pre rezidentov, bude musieś maś vlastnú parkovaciu kartu, ktorá bude viazaná na byt, t.j.
každá karta bude evidovaná na meno, priezvisko a adresu rezidenta a EÈV vozidla, doplòujúcim
údajom bude èíslo bytu. Karty budú vydávané pre obyvate¾ov s trvalým pobytom v danej lokalite.
Parkovanie rodiny s jedným autom
Základnou filozofiou je: jeden byt = jedno parkovacie miesto. Èlen rodiny si požiada o vydanie
parkovacej karty, ktorá mu bude vydaná (zdarma alebo za poplatok – rozhodovaś budú poslanci
v MsZ) a s touto kartou budú môcś využívaś akéko¾vek parkovacie miesto v okolí bytovky, resp.
svojho bydliska.
Èo s návštevou, ktorá príde na jednu noc, popr. na nieko¾ko dní?
Návštevy budú môcś zaparkovaś na vyhradených parkoviskách. Ak sa zdržia dlhšie, môžu si
požiadaś o vydanie týždennej alebo mesaènej parkovacej karty.
Bude systém spoplatnený?
O tom, èi a ko¾ko sa bude platiś, budú rozhodovaś poslanci pri schva¾ovaní tohto VZN o doèasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov. Návrh primátorky mesta
bol, aby rezidentská karta stála 1 euro na rok.
Svoje podnety nám môžete zasielaś na adresu: parkovanie@presov.sk

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
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PRIATELIA
DFS ŠARIŠANČEK
A PKO PREŠOV
VÁS POZÝVAJÚ NA PROGRAM

Mesto v pohybe

PREŠOV

Slávnostná premiéra k 30. výročiu
vzniku DFS Šarišanček

Kino Scala Prešov
11. a 12. november 2016 o 18.00 h
vstup 6 Eur

Mesto v pohybe
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November v znamení ekonomickej slobody
V novembri si nároènejšie prešovské publikum opäś príde na svoje. Aj v tomto
roku sa uskutoènia Hanusove dni - festival diskusií a prednášok o slobode,
dejinách, kultúre a spoloènosti pod záštitou primátorky mesta.
Obèianske združenie Fórum pre kultúru v spolupráci s mestom Prešov a nadáciou
Konrada Adenauera pripravilo sériu prednášok na tému ekonomickej slobody.
Do Prešova zavíta významný nemecký ekonóm a štátnik, profesor Georg Milbradt,
bývalý blízky spolupracovník kancelárky Angely Merkelovej a ministerský predseda spolkového štátu Sasko.
Festival zaène vo štvrtok 17. novembra slávnostným otvorením v Caraffovej väznici
(vstup na pozvánky kvôli
obmedzenej kapacite).
V piatok èaká úèastníkov
festivalu noèný výstup na
Kalváriu, ktorým si PrePRE PREDČASNE NARODENÉ DETI A ICH RODINY
šovèania
netradièným
pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej
spôsobom uctia odvahu
a morálnu integritu obetí
PROGRAM:
totalitného myslenia. Štu13. 11. 2016 o 17, 00 hod.
FOLKLÓRNY SÚBOR ROZMARIJA,
Dvorana
denti a odvážne rodiny
MARTIN HUSOVSKÝ,
Evanjelického kolégia
DUO FARSA and EVE
v Prešove,
s deśmi vybavené èelovHlavná 137
kami a baterkami sú takisModeruje:
Veronika Kmetóny Gazdová
to vítané.
Po utorkovej k¾úèovej
Prezentácia háčkovaných vecičiek pre predčasniatka,
prednáške o nemeckom
ktoré vyrobili ženy z Centra voľného času sv. Jána Pavla II. v Prešove.
modeli sociálne spravodOdporúčané dobrovoľné vstupné: 4,-€. Výťažok bude venovaný rodinám predčasne narodených detí
s postihnutím na zakúpenie špeciálneho prístroja na mixovanie potravín.
livého trhového hospoHlavné podujatie pre SR:
dárstva pokraèuje akadePurpurové srdce - oceňovanie osobností. Bratislava, Primaciálny palác, 22. 11. 2016.
mický program v stredu
Sprievodné podujatia:
23.11. prednáškou po¾Putovná výstava fotografií predčasne narodených detí „NARODIL SA BOJOVNÍK!“ –
pod záštitou EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) v mestách:
ského
dominikána,
Košice: 30.10. (OC Cassovia),
o. Macieja Ziebu, ktorý
Humenné: 6. – 11.11. (Nemocnica A. Leňa),
Prešov: 14. – 20.11. (ZOC MAX),
prednesie príspevok na
Bratislava: 22.11. (Purpurové srdce v Primaciálnom paláci).
****
tému „Je kapitalizmus
Purpurovou farbou predčasniatok sa rozsvietia:
8.11. Divadelné námestie v Martine,
morálny?“ na pôde Gréc16.11. Vodárenská veža a Mestská radnica v Prešove, súsošie Immaculata a Dóm sv. Alžbety v Košiciach a
23. 11. Bratislavský hrad.
ko-katolíckej teologickej
****
Sv. omše na tento úmysel: Dóm sv. Alžbety v Košiciach 16.11. o 18,00 hod., Modrý kostolík v Bratislave 17.11. o 7,00 hod., Kaplnka
fakulty v Prešove. PodBožieho milosrdenstva v UN Martin 18.11. o 5,30 hod. a v ďalších mestách Slovenska.
robný program na adrese
www.forumprekulturu.org
Hlavní partneri:
Ďakujeme:
alebo
facebook/hanusovedni.
Organizátori:

BENEFIČNÝ KONCERT
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Tri temperamentné divy sa pýšia množstvom úspešných vystúpení po celom svete. Famózne spevácke
výkony skĺbené s vynikajúcim zvukom kapely, prejavom vokalistov, ale aj svetelné efekty a tanečné kreácie,
sú zárukou skvelej show. Svojimi hlasmi už očarili tisíce divákov a vypredali renomované koncertné sály.
O kvalite ich speváckych výkonov nemôžeme pochybovať, keďže si ich na spoluprácu často pozývali
hviezdy ako Michael Bolton, Luther Vandros, Mariah Carey, Janet Jackson, Stevie Wonder, Chris Rea, či
v dávnejšej minulosti dokonca Whitney Houston, Ray Charles a Michael Jackson.

Mesto v pohybe
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Zo života mestských častí
Milí Sekèovèania,

opäś mám možnosś sa Vám ako predseda Výboru mestskej èasti 6 – Sekèov prihovoriś
v mene svojom, ako aj v mene svojich kolegov poslankýò Mroahovej a Tkáèovej, ako aj
poslanca Szidora.
Predsavzatí na rok 2016 bolo mnoho a mòa teší, že väèšina z nich sa aj uskutoènila a podarilo sa
nám zrealizovaś takmer všetko, èo sme ako poslanci v spolupráci s Vami, obyvate¾mi tejto mestskej
èasti, chceli. Samozrejme, ako to už v živote chodí, nedá sa urobiś všetko a už vôbec nie naraz, ale dovo¾te mi teda, aspoò pár vetami, pripomenúś, èo sme tohto roku zvládli, ale aj èo nie! Osobne ma ve¾mi
teší, že sa nám každý rokom darí revitalizovaś a skultúròovaś športový areál ZŠ Májové námestie, nové
oplotenie a plánované nové outdoorové ihrisko s posilovòou. Teší ma oprava už mnoho rokov znièenej
cesty ako aj chodníka na ulici Višòovej, ïalej oprava ulice Vansovej, Dubovej èi Šoltésovej ako aj chodníkov na ulici Sekèovskej smerom na Šalgovík. Za našich najmenších obyvate¾ov vyjadrujem radosś nad
vznikom dvoch nových detských multifunèných ihrísk a to v areáli MŠ Zemplínska a už o pár týždòov
zrekonštruovaného detského ihriska vo vnútrobloku ulíc P. Horova a arm. gen. Svobodu.
Potešujúci je aj nový vzh¾ad ZŠ Zimnej, kde sa presśahovala a v súèasnosti sídli poboèka ¼ŠU
M. Moyzesa a tým je u¾ahèený prístup deśom za kultúrou, hudbou, výtvarným umením, atï. Bohužia¾
nie všetko èo si èlovek zaumieni sa aj podarí – a teraz sypem popol na svoju hlavu – a nám sa tento rok
nepodarilo dotiahnuś opravu NC Opál, ale èo je potešujúce, je že sa nám padarilo pripraviś finanèný
plán na jeho komplexnú rekonštrukciu (verejné priestranstvo, chodníky, fontána, budovy, strechy, okná
a zateplenie). Sekèovèania si to po takmer 40 – rokoch urèite zaslúžia!!! Som
rád, že sa opravy doèkala aj strecha na jednom z pavilónov MŠ Zemplínska
a ïalšie tri pôjdu na ïalší rok, nový asfalt sa v týchto dòoch kladie aj v areáli
MŠ Bratislavská tak ako aj už dlho avizovaná, oèakávaná a tak potrebná rekonštrukcia všetkých pavilónov MŠ Bernoláková. Je pred nami ešte mnoho,
mnoho práce, ale tej sa nebojíme a v duchu latinského hesla: „Labor omnia
vincit improbus…“ – usilovná práca všetko zmôže, budeme pokraèovaś ïalej.
Predseda Výboru mestskej èasti 6 – Sekèov a Váš poslanec 7 dní v týždni.
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
03.11. – 16:00 – HB
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
03.11. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
6€
04.11. – 18:30 – MS
OČISTA
5€
Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica
05.11. – 19:30 – HB
KATARÍNA KNECHTOVÁ –
PREŽIJÚ LEN MILENCI II. TOUR 2016
20/25 €
koncert
07.11. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI
5€
autorka: Marsha Norman – réžia: Jakub Nvota
07.11. – 18:30 – HB
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ –
100 NAJZNÁMEJŠÍCH PIESNÍ
3/4 €
Budapesti Operettszínház
09.11. – 18:30 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
3/4/6 €
autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij – réžia: Ľubomír Vajdička
10.11. – 10:00 – HB
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
pre školy
10.11. – 18:30 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE! 90x
3/4/6 €
autor: Ray Cooney – réžia: Michal Náhlík
11.11. – 10:00 – HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
pre školy
11.11. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10/12 €
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Róbert Mankovecký – Renata
Ptačin; réžia: Michal Náhlík
13.11. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
6€
14.11. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU
pre školy
15.11. – 10:00 – VS
REVÍZOR
pre školy
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Michal Náhlík
15.11. – 18:30 – MS
AMADEUS 35x
6€
autor: Peter Shaffer – réžia: Michal Náhlík
16.11. – 10:00 – VS
REVÍZOR
pre školy
16.11. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ
organizované
autor: Zoltán Egressy – réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
18.11. – 18:30 – MS
DOBRÚ, MAMI 10x
5€
19.11. – 21:00 – VS
„NOČNÝ“ REVÍZOR
8€
v rámci akcie Noc divadiel 2016
21.11. – 18:30 – HB
ODPÍSKANÉ
3/4/6 €
22.11. – 18:30 – VS
JANA Z ARKU
10/12 €
verejná nahrávka RTVS
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
23.11. – 19:00 – VS
KAPURA – 10 ROKOV VYSIELANIA
7€
verejná nahrávka RTVS
24.11. – 18:30 – MS
TUČNÉ PRASA 40x
6€
autor: Neil LaBute – réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
Platí 50% zľava na karty EURO 26 – ISIC – ITIC.
25.11. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK
pre školy
autor: Vít Peřina – réžia: Marek Zákostelecký
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25.11. – 18:30 – MS
DÍLEROVA VOĽBA
8€
derniéra
autor: Patrick Marber – réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
27.11. – 15:00 – VS
MAKOVICKÁ STRUNA
6€
folklórny koncert
27.11. – 16:00 – HB
OBCHOD NA KORZE
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman – réžia: Marián Pecko
29.11. – 10:00 – VS
JANA Z ARKU 65x
pre školy
29.11. – 18:30 – MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ – réžia: Svetozár Sprušanský
30.11. – 10:00 – VS
BUDULÍNČEK 15x
pre školy
30.11. – 18:30 – MS
PSIE SRDCE
6€

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
2.11. o 19:00 na VS
FANTÁZIA
4/2 €
Autor: Kozma Prutkov; Réžia: Svetozár Sprušanský
9.11. o 19:00 na VS
KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
(SLOVENSKÁ RAPSÓDIA PO RUSÍNSKY)
4/2 €
Autor: Peter Kováčik; Réžia : Matúš Oľha
16.11.o 19:00 na VS
FARAÓNI
4/2 €
Autor: Oleksij Fedorovyč Kolomijec; Réžia : Zuzana Galková
(Hra v ukrajinskom jazyku)
19.11. o 19:00 na VS
PODVODNÍČKY
1€
Autor: Natália Uvarová; Réžia: Jana Truščinská-Sivá
– bláznivá komédia
23.11.o 19:00 na MS
MOSKVA – PETUŠKY (BIBLIA ALKOHOLIKA)
4/2 €
Autor: Venedikt Jerofejev; Réžia: Svetozár Sprušanský
30.11. o 19:00 na VS
OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVÁ ŽENA
4/2 €
Autor: Christo Bojčev; Réžia : Pepo Pražmári

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
3.11. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – VANGELIS
5.11. (sobota) o 11.00 h
PRINC PETER
9.11. (streda) o 18.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
10.11. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
JEAN MICHEL JARRE
12.11. (sobota) o 11.00 h
SLNKO A HODINÁR
pre najmenších školákov.
19.11. (sobota) o 11.00 h
TOMÁŠOVA CESTA KU HVIEZDAM
pre mladších školákov.
23.11. (streda) o 18.00 h
POZOROVANIE VEČERNEJ OBLOHY
ĎALEKOHĽADMI HVEZDÁRNE
24.11. (štvrtok) o 18.00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
ELTON JOHN II
26.11. (sobota) o 11.00 h
ALŽBETKIN VESMÍR
pre žiakov 3. ročníka ZŠ

2€
1€
1€
2€
1€
1€

1€
2€
1€

Kultúra
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Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

9.11.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
DVOŘÁK – HUDBA ŽIVOTA
8.- €, študenti a dôchodcovia 4.- €
11. a 12.11.2016 o18. hodine v kine Scala
Z PÚČIKA KYTICA
6.- €
14.11.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
TRIO MARTINŮ (Česká republika)
9.- €, študenti a dôchodcovia 5.- €
Program : Johannes Brahms, Bohuslav Martinu, Antonín Dvořák
16.11.2016 o 19. hodine v kine Scala
NESKORO VEČER –
TALKSHOW PETRA MARCINA
15.- € (prízemie),13.-€ (balkón)
17.11.2016 o18. hodine v kine Scala
ONDREJ KANDRÁČ A HOSTIA 11.- € v predpredaji, 15.- € v deň koncertu
18.11.2016 – 8:00 hod. – pešia zóna
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
23.11.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
KLENOTY
5.- €, študenti a dôchodcovia 3.- €
27.11.2016 – o 16:00 – historická sála PKO
O ZLATEJ RYBKE
4.- €
Premiéra!!!
Divadlo KOMIKA
Autor: Alexander Sergejevič Puškin; Réžia: Juraj Benčík
27.11.2016 o 19. hodine v koncertnej sále PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jeseň 2016
GALA OPER(ET)A
8.- €, študenti a dôchodcovia 4.- €

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
6.11. 2016 – nedeľa o 16:00, Kultúrny dom SOLIVAR
HRNČEK VAR!
premiéra
Pre deti od 3 rokov
20.11. 2016– nedeľa o 16:00, Kultúrny dom SOLIVAR
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
Pre deti od 3 rokov

4.- €

4.- €

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
31.10.– 30. 11.2016 galéria Caraffova väznica
VÝSTAVA ASOCIÁCIE PROFESIONÁLNYCH FOTOGRAFOV SR (APSFR)
8. 11. /utorok/ – 15.00 – 18.00 galéria Caraffova väznica
PODAJ ĎALEJ KNIHU
17.11. /štvrtok/ – 18.30
OTVORENIE HANUSOVÝCH DNI
Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné zarezervovať si miesto na sedenie
na adrese hanusovedni@gmail.com
24.11. / štvrtok/ – 16.00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE HISTORICKEJ EXPOZÍCIE VENOVANEJ
HISTÓRII BUDOVY CARAFFOVA VÄZNICA A OBETIAM PREŠOVSKÝCH KRVAVÝCH JATIEK (1687)

Kino Scala
Masarykova 7
Tretí ročník BE2CAN – to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátkach
a Cannes
3.11. 2016 o 19:00
HEDI (INHEBBEK HEDI)
3.- €
Dráma, MP 15
8.11. 2016 o 19:00
NEON DEMON (THE NEON DEMON)
3.- €
Horor/dráma, Francúzsko, USA, Dánsko, 2016, MP 15
14.11. 2016 o 19:00
PO BÚRKE (UMI JORI MO MADA FUKADU)
3.- €
Dráma, Japonsko, MP 15

15.11. 2016 o 19:00
24 TÝŽDŇOV (24 WOCHEN)
3.- €
Dráma, Nemecko, 2016, MP 15
21.11. 2016 o 19:00
ZĎALEKA (DESDE ALLÁ)
3.- €
Dráma, Venezuela, Mexiko, 2015, MP 15
23.11. 2016 o 19:00
FRANKOFÓNIA (FRANCOFONIA)
3.- €
Dráma, historický, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, 2015, MP 15

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
01.10.2013 – 31.12.2016
VTÁCTVO PREŠOVSKÉHO OKRESU
8.9.2016 – 6.11.2016
POĽOVNÍCKE TROFEJE Z VEĽKÉHO ŠARIŠA
13.10.2016 – 5.2.2017
70 ROKOV MODELÁRSTVA V PREŠOVE
3.11.2016 – 4.12.2016
JESENNÁ TATRANSKÁ KRAJINA

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
Z dôvodu rekonštrukcie Šarišskej galérie v Prešove je stála expozícia a Veľká výstavná sieň dočasne zatvorené.
Ďakujeme za pochopenie.
do 6.11. 2016 – Suterén – Hlavná 53, Malá výstavná sieň – Hlav-

ná 53:
JÚLIUS MACHAJ / RETROSPEKTÍVA
10.11.2016 – 8.1.2017 – Malá výstavná sieň – Hlavná 53:
JÁN KRLIČKA / INSITNÁ TVORBA
Vernisáž: 10.11. vo štvrtok o 16.00 hodine.
10.11.2016 – 8.1.2017 – Suterén – Hlavná 53:
SOCHÁRSTVO 20. STOROČIA ZO ZBIEROK ŠARIŠSKEJ GALÉRIE
INÉ PODUJATIA:
Deň otvorených dverí PSK:
15.11.2017 utorok o 16.00 hod.:
„MALIARSTVO PREŠOVA NESKORÉHO STREDOVEKU“
prednáša: Mgr. Jozef Ridilla, ŠG Prešov
Pre výtvarné krúžky ZŠ a SŠ:
Tvorivé dielne – výtvarné aktivity pre skupiny aktualizované k prebiehajúcim výstavám – termín a záujem je potrebné nahlásiť vopred na t.č.
051/7725 423, kl.3!

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

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

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie oslobodite¾ov 4
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.
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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, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sväté omše pre mládež: štvrtok 18:00
Pre vysokoškolákov: pondelok o 19:00
1.11.: Všetkých svätých: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
2.11.: Pamiatka zosnulých: 5:45, 6:15, 7:00, 9:00, 12:00, 16:00,
18:00
Cintorín: 1. – 8.11.: Sv. omša o 16:00
10.11. Èlenovia Klubu kresśanských pedagógov majú stretnutie o 16:00
v Katolíckom kruhu
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 pre deti 18:00, v piatok pre mládež o 18:00
1.11.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
2.11.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
20.11.: Odpustová slávnosś: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00 (slávnostná),
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 (okrem str)
Sobota: 7:00, 18:00
V stredu pre deti o 17:00, v piatok o 18:00 pre mládež
1.11.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
2.11.: 6:15, 16:00, 18:00
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30 11:00, 19:00; 14:00 pobožnosś
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30
Sobota: 6:30, 16:30
1.11.: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
2.11.: 6:30, 8:00, 11:30, 16:30
Výstava relikvií svätých a blahosl. je v kostole do 8.11., denne od 6:30
do 17:00
Osobitná sv. omša bude od 2.11. do 7.11. o 11:30
17.11.: Svätá omša ZA ŽIVOT s požehnaním mamièiek nosiacich dieśa
pod srdcom (16:30)
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Prac. dni, okrem stredy: 18:00 (èasy sa posúvajú pod¾a potreby)
Sobota: 7:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
Utorok: 7:50 pre CZŠ, 18:00
1.11.: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále); pobožnosś na cintoríne
o 14:00
2.11.: 6:30 a 18:00; sv. omša na cintoríne o 15:00
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
1.11.: Sv. omša o 10:15
2.11.: Sv. omša o 17:00
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
1.11.: 6:30, 17:00
2.11.: 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.)
Sviatok poèas všedných dní: 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.)
Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa
(Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò o 17:00
Všedné dni: 6:30, v piatok o 17:30

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.

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:30; uto a štv 6:30
2.11.: 6:30

Chrám Svätej Trojice
Nede¾a: sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú nede¾u aj 11:00;
detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 7:45 pre žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre
verejnosś
Štvrtok: 17:00

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)
1.11.: 7:30, 9:00, 11:00
2.11.: 18:00

Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
Sobota: 18:00 stretnutie mládeže

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
V str a pia o 17:30
2.11.: o 17:30
Kostol sv. Kríža – (Kalvária)
1. a 2.11.: 16:30
Ïalšie sv. omše v nede¾u ani v celom zimnom období nebudú

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)

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

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

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Platnosť akcie: 17. 10. - 14. 11. 2016
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-35%
na všetky kuchyne
decoplan
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Dom nábytku Decodom Košice
Otváracie hodiny:
Infopult:
E-mail:
Adresa:

PO - PIA: 9:00 - 20:00, SO - NE: 9:00 - 20:00
055 - 2850 764
mopodke@decodom.sk
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia, 040 11 Košice
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Narodili sa v septembri 2016
Dvorišèák Matias
Brutvanová Chiara Mária
Èonka Dominik
Múdra Natália
Zajac Lucas
Stanèáková Eliška
Stanèáková Dominika
Balog Marek
Fejková Klára
Papaèová Mária
Fekete Timotej
Souèek Dávid
Daòová Rachel

Klaèanský Oliver
Semanová Dorota
Bujdosóová Natália
Smatanová Simona
Bella Šimon
Ondková Olívia
Šmahová Lea
Gonda Jakub
Korfantová Mia
Piter Buèko Mia
Pohlodková Liana
Šimová Olívia
Tanislo Karol

Kova¾ová Petra
Šurínová Gabriela
Tóth Oliver
Csanková Magdaléna
Onofrejová Liliana
Kubus Nina Antónia
Kuliková Klára
Kohanová Sofia
Poláková Michaela
Fischer Tobias
Konrády Samuel
Darák Milan
Lejková Nina

Bandyová Kiara
Fesiè Matúš
Chupryna Ksenia
Matiašová Alžbeta
Papcun Matúš
Švaòa Alexander
Fabianová Katarína
Lech Juraj
Kurucová Linda
Marušáková Elli
Prudiè Oliver
Telepáková Simona

Navždy nás opustili v septembri 2016
Milan Vaòo, 72 r.
Elena Venglovièová, 81 r.
Prof. Ing. PhDr. Ivan Turek PhD.,72 r.
Mgr. Irena Fiedlerová, 78 r.
Jozef Bartek, 54 r.
Mária Spišáková, 90 r.
Imrich Hrubý, 64 r.
Agnesa Kobulnická, 74 r.
Anna Ciganová, 85 r.
PaedDr. Lýdia Pivovarníková, 50 r.
Vasi¾ Danèo, 74 r.
MUDr. Vladimír Kašprišin, 71 r.
Magdaléna Èechová, 63 r.

Mária Tomášová, 72 r.
O¾ga Fedorová, 82 r.
Štefan Krajcer, 84 r.
Veronika Molitorisová, 69 r.
Andrej Kušnir, 82 r.
Anna Chovanová, 81 r.
Aurélia Milá, 84 r.
Ivan Sánik, 78 r.
Dušan Hanišák, 58 r.
František Sentandrásky, 68 r.
Margita Hlaváèová, 87 r.
Karol Bodnár, 86 r.
Margita Homolová, 64 r.

Katarína Kubalcová, 83 r.
Alžbeta Lukáèiková, 81 r.
Jozef Toth, 74 r.
Ladislav Naháè, 61 r.
Helena Vargová, 65 r.
Pavlína Nazarejová, 73 r.
MUDr. Anna Pastieriková, 80 r.
František Bednarik, 58 r.
Justina Šragová, 85 r.
Mária Baranová, 79 r.
Ján Šafranko, 84 r.

Uzavreli manželstvo v septembri 2016
Peter Lazárik a Michaela Juøíková
Dominik Vico a Miroslava Nováková
Matúš Knapík a Alica Dernerová
Slavomír Šoltis a Kristína Kassayová
Bc. Peter Jaco a Mgr. Martina Èuchtová
Dávid Tvrdoò a Veronika Èervená
Jozef Komár a Viktória Ernstová
MUDr. Matúš Svièin a Mgr. Ivana Kova¾ová
Matej Fesiè a Zuzana Koøínková
František Gdovin a Mária Tomèišáková
PhDr. Peter Rogu¾a a Mgr. Jana Smo¾arová
Ing. Martin Cichý a Mgr. Simona Bodnárová
Juraj Havrilla a Martina Chomjaková
Tomáš Koèik a Lenka Miškufová
Ing. Marek Magda a Ing. Lucia Stanková
Andrej Kontra a Emília Kopanièáková
Slavomír Janèuš a Katarína Kvoèáková
František Karaffa a Lucia Kažimírová
Mgr. Rastislav Mikloško a Lívia Javorská
Mgr. Martin Kic a Bc. Tajana Tomková
Peter Lukaèko a Ing. Alena Holubkovièová
Mgr. Radoslav Kubánka a PhDr. Zuzana Matejková, PhD.
Ján Šagát a Chotika Sama
Tomáš Franko a Andrea Pancuráková
Ondrej Vašèura a Anna Bulejèíková

Martinl Bak a Ing. Stanislava Lorenèíková
Tomáš Kmec a Klaudia Dvoršèáková
Ladislav Kováè a ¼ubica Demeterová
Patrik Gdovin a Miroslava Štelbacká
Tomáš Varga a Zuzana Dvorišèáková
Tomáš Hitrík a Renáta Karahutová
Peter Kaèmár a Petra Židziková
Tomáš Doòák a Michaela Gerdová
Miloš Sedlák a Jarmila Orlovská
Michal Ponèák a Katarína Leláková
Ing. Martin Schichman a Mgr. Zuzana Fecková
Ing. Vladimír Štec a Mgr. Lýdia Benková
Pavol Marcin a Mgr. Lucia Zápotocká
Michal Hrib¾an a Daniela Valengová
Marek Zibala a Alena Kucková
Ivan Bednár a Júlia Balèáková
Richard Kuba a Mária Vasilišinová
Ing. Rastislav Mita¾ a Mgr. Alena Miškufová
Michal Vernarský a Júlia Smiková
Peter Birèák a Valeria Cmarová
Mgr. Vladimír Hanude¾ a Miroslava Silvaiová
Daniel Rusnák a Miriama Durkáèová
Vladimír Baloga a Bc. Lucia Kašèáková
Stanislav Zajac a Jitka Lejková
Tomáš Šaravský a Miroslava Hudáková

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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Neznámi Šarišania
V novembri sa budeme opäś raz
venovaś osobnostiam, no tentoraz
našu pozornosś upriamime na tých,
ktorí sú spätí s našim regiónom, no
preslávili sa viac za hranicami našej
krajiny ako doma, prípadne takých,
ktorí boli vo svojej dobe významní, no
èasom sa na nich zabudlo. Predstavíme
Vám poslanca Imricha Hódossyho,
lekára
Gyulu
Holénia,
inžiniera
Žigmunda Starka, kníhkupca Samuela
Révaia, kanonika Michala Kotradova,
gymnastku
Alexandru
Apjárovú,
právnika Gejzu Fritza, výrobcu organov
Júliusa Gunu, èi dobrodruha Eugena
Bánóa.
Spoznaś tieto a iné málo známe osobnosti našich dejín môžete aj vy, ak prídete
v sobotu 12. novembra 2016 o 10.00 alebo
v nede¾u 13. novembra 2016 o 14.00 pred
Mestské informaèné centrum 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

Nie, skládka odpadu ani prekladisko na Šváboch sa stavaś nebude
Predkladanie informácii o údajnom zámere vybudovaś na Šváboch skládku, resp.
prekladisko odpadu, sú zámerne šíreným klamstvom.
„V poslednej dobe sa stretávam s otázkami Prešovèanov oh¾adne výstavby skládky èi prekladiska na sídlisku Šváby. Nie, uisśujem Prešovèanov, že niè také sa na sídlisku stavaś nebude,“
odmieta primátorka Andrea Turèanová šíriace sa skres¾ujúce informácie.
Na Jesennej ulici už od roku 2002 prevádzkujú Technické služby mesta Prešov, a.s. zberný
dvor, kam môžu Prešovèania odovzdávaś urèené druhy odpadu. Tie sa tam následne triedia a odvážajú na ïalšie zužitkovanie, prípadne na likvidáciu. Ide o službu, ktorú TSmP zaviedli s cie¾om jej
lepšej dostupnosti pre obèanov tejto èasti mesta Prešov.
„Ak chceme maś èisté mesto, je dôležité, aby sme takéto služby udržali. Toto je základný
zámer radnice, ktorý súvisí s odpadom a Jesennou ulicou,“ zdôrazòuje primátorka. Snahou
Technických služieb je zlepšiś pracovné podmienky zamestnancov pri triedení odpadu, preto zvažuje vybudovanie dotrieïovacej linky, ktorá by túto prácu technicky zmodernizovala. To, èo sa teda
robí fyzicky ruène, by sa nahradilo mechanizmami, ktoré by ¾udský faktor obsluhoval.

VaV
VaV
Akademy
Akademy

účtovnícke
kurzy
PC
kurzy

jazykové
kurzy

kurzy
krásy

vodičské
kurzy

marketingové
kurzy

kurzy
opatrovania

www.vavakademy.sk

Hlavná 50, 080 01 Prešo

0908 48 84 00
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Šport
Krasokorèuliasky klub – Kraso Prešov
zahájil svoju 50. sezónu

V sezóne 2016/17 pripravuje tento klub na súśaže 23 pretekárov v štrnástich kategóriách
vo veku od 5 do 18 rokov. Pripravuje tiež výkonnostných športovcov na preteky
Slovenského pohára, ale najlepší absolvujú aj preteky v zahranièí. Patrí medzi najväèšie
kluby s dlhoroènou tradíciou a medzi najstaršie kluby na Slovensku. Vychovali sme ve¾a
majstrov Slovenska, ba dokonca aj juniorskych reprezentantov, ktorí úspešne hájili farby
mesta v zahranièí. Každoroène organizujeme školu korèu¾ovania, kde 60 – 100 detí sa
nauèí základy korèu¾ovania a má možnosś pokraèovaś v krasokorèu¾ovaní alebo v iných
zimných športoch.
Tento krásny, ale nároèný šport si vyžaduje každodennú prípravu na ¾ade, aj na suchu. Okrem
tvrdej prípravy na ¾ade, absolvujú
baletnú prípravu, gymnastiku,
prvky atletiky, kondiènú prípravu
a špeciálne cvièenia na suchu.
Bez toho dobrý krasokorèuliar
nevyrastie. V súèasnosti je ve¾mi
śažké skåbiś všetko dohromady.
Klub sa snaží pretekárom vytváraś èo najlepšie podmienky.
Ako sa im darí, to si môžu
naši obèania a podporovatelia
športu pozrieś na pretekoch,
ktoré sú zatia¾ jediné v našom
meste.
Každoroène v polovici novembra organizujeme preteky
aj s medzinárodnou úèasśou –
Cena mesta Prešov. Tento rok
je práve jubilejný 40. roèník.
Chceme privítaś pretekárov z celého Slovenska aj z Maïarska
a Po¾ska. Touto cestou pozývame všetkých divákov a sympatizantov krásneho bieleho športu
na zimný štadión v Prešove , Pod
Kalváriou, kde 12.-13.11.2016
môžu zhliadnuś najlepších z celého Slovenska a samozrejme
všetkých domácich pretekárov.
Vstup je vo¾ný a ve¾mi nás poteší
divácka kulisa.
Viac z histórie klubu a výsledky nájdete na
www.krasopresov.sk.
Mgr. Helena Zamborská,
predsedníèka klubu
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Lucia Langošová – zlatý hattrick!
Po Budapešti „zbila“ súperky aj v rumunskej Oradei
a maïarskom Miškolci.
Prešovskí karatisti zaznamenali výrazné úspechy na súśažiach v rumunskej Oradei a tiež
v maïarskom Miškolci. Domov sa vrátili s množstvom medailí.
Prešov Karate Kkids dominovali na súśaži Bihor open 2016, organizovanej v rumunskom meste
Oradea prof. Vaidom Ionom. Súśaž je zaujímavá tým, že sa zápasí v podobnom shopping centre,
ako je v Prešove ZOC MAX. Zaujímavo tak spája tradièný šport, akým je karate a nové prostredie,
spojené èasto s negatívnymi prívlastkami. Avšak opäś sa potvrdilo, že protiklady sa priśahujú.
Prešovskí reprezentanti dokázali, že patria medzi obrovské talenty a na tejto super súśaži, získali aj obrovský pohár, urèený pre jeden z top tímov na tomto podujatí. Súśaž bola skvele organizovaná a Prešovèania chcú poïakovaś profesorovi Vaidovi za vynikajúce podujatie. Super výkonnosś
potvrdila v Rumunsku Lucia Langošová, ktorá po Budapešti bezkonkurenène rozbila konkurenciu
a do Prešova brala zlato. Podobne si poèínala aj ïalšia mladá slovenská reprezentantka vo farbách
Prešova, a to Miška Bryndzová. Tá dokonca po ostaršení, štartovala aj vo vekovej kategórii vyššej
ako bežne štartuje, ani to jej však nezabránilo priviesś do Prešova dve zlaté medaily. Celkovo si
Prešovèania priniesli z Rumunska 19 medailí – 4 zlaté, 7 strieborných a 9 bronzových.
Už o deò neskôr sa predstavili na súśaži AVAST CUP 2016v maïarskom Miškolci. Tu mali Prešov Karate Kids bilanciu 2 zlaté, dve strieborné a jedna bronzová, teda dokopy päś medailí, prièom
sa v súśaži predstavili len šiesti. Šampiónmi Avast cupu 2016 sa stali Jakub Porjanda a Lucia Langošová. Prešov však excelentne reprezentovali všetci súśažiaci.
Lucia Langošová zavàšila zlatý hattrick, keï súśaže v zahranièí odštartovala bravúrne, Marko
Kašprišin prelomil smolné vystúpenia a Miška Bryndzová si aj poplakala kvôli sporným rozhodnutiam rozhodcov vo finálovom zápase. Nevadí nie všetko dopadne vždy spravodlivo, avšak je dôležité pochopiś, že aj toto je život, aj toto je karate.
Držme Prešov Karate Kids naïalej prsty nech pre mesto Prešov a Slovensko naïalej dobýjajú
jedno mesto za druhým.
www.karate-presov.sk - nábor 2016 pokraèuje
junior@karate-presov.sk, facebook: Karate klub Junior Presov
(osu)
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Šport

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove na mesiac november 2016

2. november 2016
22. roèník propagaèných veèerov Svet oèami prešovských turistov
RR KST Prešov
BARMA (Myarmarsko). Lektor: p. Miloš Paloèko
František Bednár, 0907 105 086
6. november 2016
Pietna spomienka na turistov a priate¾ov pri Kendickom Kríži
KST Kendice + KPT
Ladislav Ondrejèák, 0904 868 265 (KST Kendice), Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418 (KPT)
16. november 2016
22. roèník propagaèných veèerov Svet oèami prešovských turistov
RR KST Prešov
NORDCAP 2014 – severný mys. Lektor: p. Ján Brudòak
František Bednár, 0907 105 086
23. november 2016
22. roèník propagaèných veèerov Svet oèami prešovských turistov
RR KST Prešov
Zanzibar, Dominikánska republika. Lektor: p. František Pribula
František Bednár, 0907 105 086
30. november 2016
22. roèník propagaèných veèerov Svet oèami prešovských turistov
RR KST Prešov
KEÒA. Lektor: p. Rudolf Košè
František Bednár, 0907 105 086
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – november 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, PhDr. Martin Matejka, MBA
3.11.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
1.12.2016 (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
3.11.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30
1.12.2016 (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.
7.11.2016 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
5.12.2016 (pondelok) 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, PhDr. Janette
Langová
7.11. (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul.
è. 24 (I. poschodie)
5.12. (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul.
è. 24 (I. poschodie)
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter Krajòák
7.11.2016 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 v Prešove
– Solivare
5.12.2016 (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
3.11.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
1.12.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
Výbor v mestskej èasti è. 7 (èasś sídliska Sekèov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul. a Sibírsku ul.,
Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD. MPH; PhDr. Martin Ïurišin,
PhD.; PhDr. Marcela Antolová, MUDr. Vasi¾ Janko
3.11.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
1.12.2016 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
Termíny zasadnutí VMÈ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstavite¾ov

a zamestnancov Mesta Prešov – november a december 2016
DEÒ

ÈAS

MIESTO

14.00 – 15.00

MsÚ, Hlavná 73,
1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101
(po predchádzajúcej dohode na tel. kontakte, prípadne osobne na sekretariáte
primátorky mesta)

07.11.2016 (pondelok)
14.11.2016 (pondelok)
28.11.2016 (pondelok)
12.12.2016 (pondelok)
19.12.2016 (pondelok)

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov
Ing. Štefan Kužma
1. zástupca primátorky mesta
PhDr. Martin Ïurišin, PhD.
2. zástupca primátorky mesta

Dôležité telefónne èísla
Informácie o telefónnych èíslach na Slovensku 1181
TIESÒOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
112
Polícia: 112 (158)
Požiarna ochrana: 112 (150)
Záchranná služba: 112 (155)
Mestská polícia Prešov: 159
Cestný záchranný systém:
112 (154)
PORUCHY
Elektrina (VSE a.s ):
0800 123 332
Vodárne (VVS, a.s.):
051 7572421
Plyn (SPP, a.s.):
0850 111 727
Spravbytkomfort (havarijná služba): 051 7567 601
mobil: 0908 021 322
Osvetlenie (O.S.V.O. comp,
a.s.) 051 7485 101
DOPRAVA
DPMP dispeèing (informácie):
051 747 02 04
LINKA DÔVERY
Linka dôvery: 0800 117 878
Linka dôvery toxikomanov:
02 54 77 63 79
Linka detskej istoty (bezplatná
tel. linka pre deti a mládež):
116 111

Chcete, aby o vás vedelo
čo najviac ľudí?

Inzercia v Prešovskom
magazíne

MATEMATIKA
• DOUČOVANIE ZŠ, SŠ, VŠ
• INDIVIDUÁLNA
PRÍPRAVA
na prijímačky na SŠ a VŠ

• DLHOROČNÁ KVALITA
overená úspešnými
výsledkami a prijatím
študentov

Vás dostane
do prešovských domácností
vo veľmi výhodnej cene!
Kontakt:
vmv@vmv.sk; 0905 918 564

www.pytagoras.sk

0905 623 373
Š KOLIACE

STREDISKO V LADIMÍR MARTAUS
organizuje a vykonáva školenia a kurzy:

• kuričov
• elektrotechnikov
• školenia bezpečnosti práce
• školenia ochrany pred požiarmi
• činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
• činnosť technika požiarnej ochrany
• zabezpečujem aj iné kurzy podľa požiadaviek
Informácie na č. tel. 051/77 545 40, mobil: 0905 27 44 01,
e-mail: vmartaus@gmail.com

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
NON-STOP
linka
0918
698
213
0918 698 213

služby mesta
Prešov,
a.s.
Krátka 2,Technické
080 01 Prešov
(hlavný
cintorín,
Prevádzka
a cintorínske
služby
vedľaPohrebné
vchodu do
Domu smútku)
Krátka 2, 080www.pohrebnictvopo.sk
01 Prešov (hlavný cintorín,
vedľa vchodu do Domu smútku)
www.pohrebnictvo.sk

