Ročník 62

Číslo 3

Marec 2018

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN

Prešov je SMART
Prešovská hudobná jar
Zo života mestských častí

Rozhovory, články, zaujímavosti, prehľad vybraných kultúrnych podujatí

www.presov.sk

Editoriál
Vážení čitatelia
Prešovského magazínu!
Posledné dni sme žili najmä Zimnou
olympiádou a emóciami zo športových
výkonov našich reprezentantov. Je však
čas vrátiť sa späť k bežnému životu, ku
každodenným povinnostiam.
V Prešove nás čaká zaujímavé obdobie,
a to najmä v oblasti dopravy, ktoré do budúcna výrazne Prešovu pomôže. Aj keď si to možno bude v čase stavebných prác vyžadovať
istú dávku strpenia a ústretovosť vodičov, odmenou bude väčšia
plynulosť premávky a zvýšený komfort v doprave.
Isté odťaženie vnútromestskej dopravy si sľubujeme od
zrýchlených vlakov do Košíc, ktoré sa nám podarilo vyrokovať
so Železničnou spoločnosťou Slovensko. Vlani sa začalo s dlhoočakávanou výstavbou diaľnice D1 pri Prešove, ktorá výrazne
prispeje k odklonu dopravy z mesta, začalo sa aj so súťažou na
stavebné práce rýchlostnej cesty R4, tzv. severného obchvatu
Prešova.
Tento rok však bude intenzívnejší, čo sa dopravných stavieb
týka, blíži sa rekonštrukcia piatich významných križovatiek v Prešove. Na Sekčove pri Lidli, kde po úprave pribudne v smere
z Rusínskej ulice druhý odbočovací pruh doľava, čo zdvojnásobí
prejazd vozidiel v smere na ul. Arm. gen. Svobodu a zároveň zvýši plynulosť dopravy z centra mesta. V nadväznosti na túto stavbu mesto pripravuje aj rekonštrukciu križovatky ulíc Arm. gen.
Svobodu – Pod Táborom - Jurkovičova, kde je problematický
hlavne výjazd z nej a križovatku Vihorlatská - Arm. gen. Svobodu.
Vybudovanie okružnej križovatky pri OBI zas odbremení zaťaženú premávku v Prešove smerom od Košíc do centra mesta, aj
v oboch smeroch na Solivar, kde sa dlhodobo tvoria dlhé kolóny.
Začne sa aj s rozširovaním cesty a stavbou mosta na Levočskej
ulici pri OD Kaufland.
Každá stavba, ktorá má zlepšiť dopravu, prechodne strpčí
životy Prešovčanov i vodičov prechádzajúcich cez naše mesto.
Nevyhneme sa totiž zápcham a dočasnému presmerovaniu dopravy, bude to však krátkodobé a keď to prečkáme, situácia sa
podstatne zlepší.
Prosíme preto o trpezlivosť hlavne vodičov, ako aj obyvateľov
dotknutých sídlisk, sme presvedčení, že tieto dopravné stavby
pomôžu ku celkovému zlepšeniu dopravy v našom meste.
Ing. Štefan Kužma
viceprimátor Prešova
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Mesto v pohybe
Prvá slovenská primátorka vystúpila
v Europarlamente

Prešovská primátorka Andrea Turčanová, ako vôbec prvá slovenská primátorka,
vystúpila v budove Európskeho parlamentu. Jediná predstaviteľka slovenskej
samosprávy na rokovaní k Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu
predstavila kroky, ktoré v Prešove prispievajú k zníženiu emisií CO2.
V Bruseli sa 22. februára uskutočnilo slávnostné
zasadnutie Dohovoru primátorov a starostov pri príležitosti jeho 10. výročia. Dejiskom podujatia bol Európsky parlament za účasti stoviek primátorov a starostov nielen z Európy, ale aj ďalších kontinentov.
Slovensko na stretnutí zastupovala Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, ktoré je od roku
2016 signatárom Dohovoru. Primátorka mesta je
zároveň ambasádorkou Dohovoru v Európskom
výbore regiónov.
Potrebné kroky, aby sa aj mesto Prešov stalo signatárom Dohovoru starostov v oblasti klímy
a energetiky, začala primátorka A. Turčanová realizovať po svojom zvolení v roku 2014.
„Mesto Prešov sa pristúpením k iniciatíve Dohovor primátorov a starostov zaviazalo
najmä znížiť do roku 2030 emisie CO2, a podľa možnosti aj ďalších skleníkových plynov na území pod jeho správou aspoň o 40 %, a to prostredníctvom lepšej energetickej efektívnosti a rozsiahlejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedla.
V panelovej diskusii venovanej nízko-uhlíkovým a zdravým mestám, ktoré prispievajú
k napĺňaniu Parížskej dohody, predstavila A. Turčanová investície mesta do modernizácie
verejného osvetlenia a do energetickej efektívnosti budov.
Konkrétne ide o projekty energetického zvýhodňovania budov, ktoré už mesto Prešov
realizuje (MŠ Bernolákova – 980 tis., MŠ Volgogradská – 380 tis.) resp. začne čoskoro
realizovať (MŠ Važecká – 1 mil,. MŠ Čapejevova – 1,1 mil., MŠ Bratislavská – 880 tis.).
V ostatných troch rokoch sa v Prešove tiež podarilo vymeniť 1170 svietidiel a 4 rozvádzače verejného osvetlenia, čím sa na týchto svetelných bodoch znížila spotreba energie
o 67%. V rámci Slovenska za tento projekt získalo mesto Prešov 1. miesto za zelené
verejné obstarávanie a v rámci Európy čestné uznanie za 4. ocenené miesto za prínos
projektu k ochrane životného prostredia. V oblasti dopravy sa zasa podarilo vymeniť 15
trolejbusov za modernejšie a energeticky úspornejšie, v tomto roku začne modernizácia
dvoch prestupných dopravných uzlov (Levočská, Masaryková), pripravuje sa preferencia
verejnej osobnej dopravy, rozširuje sa sieť cyklistických komunikácií, kde realizujeme 7
úsekov nových cyklociest.
• • •
Dohovor primátorov a starostov je európska iniciatíva miestnych a regionálnych samospráv
v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľnú energiu v mestách a regiónoch. Iniciatíva vznikla
v roku 2008. Doteraz sa do nej zapojilo 7 755 signatárov, čo predstavuje 252 miliónov obyvateľov
Európy. Z prešovského regiónu sú medzi signatármi mestá Kežmarok a Prešov.
(mig)
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Atraktívna novinka na Hlavnej ulici
Prešov má novú turistickú atrakciu – centrum mesta zdobí jeho historický 3D
model.
„Historický 3D model ukazuje Prešov, aký bol
v roku 1768. Je našim príspevkom k skrášleniu
centra mesta i k zvýšeniu atraktivity Prešova pre
turistov,“ vyslovila primátorka Andrea Turčanová
počas sprístupnenia novinky na Hlavnej ulici.
Bronzový 3D model stvárňuje historickú podobu jadra Prešova z 18. storočia, vrátane hradieb,
vstupných brán do mesta, či už zaniknutých budov,
ako bola niekdajšia radnica v priestore Južného
parku. Jeho autori Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján
Poľanský však do diela zakomponovali aj ďalší prešovský unikát 49. rovnobežku, ktorá je zvýraznená aj nasvietením. Významné prešovské
dominanty si ľudia môžu nájsť podľa čísel a popisu, ktorý je súčasťou tohto diela. Nápisy sú
aj v brailovom písme. Model je umiestnený na
Hlavnej ulici, pri Šarišskej galérii.
Tento projekt je realizovaný s finančnou
podporou EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové náklady na tento projekt
predstavovali sumu takmer 29 000 eur, na ktorej sa mesto Prešov podieľalo päťpercentným
spolufinancovaním.
(mig)

Mesto Prešov, farnosť Prešov –
Nižná Šebastová
a Oáza – nádej pre nový život
vás pozývajú na

ŽIVÚ KRÍŽOVÚ CESTU
dňa 30. marca 2018
o 10:00 hod.
na pešej zóne Hlavnej ulice
pred Konkatedrálou
sv. Mikuláša
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Mesto v pohybe
Úspešný projekt ďalšieho cyklochodnika na Sekčove

Mesto Prešov získalo ďalšiu dotáciu. Nenávratný príspevok z operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) tentoraz podporí
vybudovanie ďalšieho cyklochodníka na Sekčove.
Prešov získal vyše 105 000 eur na realizáciu projektu „Cyklochodník ulica Sekčovská (od L. Novomeského po Šalgovík)”. Vďake Európskej únii tak v Prešove pribudne
takmer 850 metrov obojsmerného chodníka pre cyklistov.
V rámci tejto dotácie bude v tejto lokalite súčasne vybudovaných tiež vyše 272 metrov jednosmernej komunikácie na už existujúcej vozovke. Tá bude určená iba pre nemotorovú dopravu a má veľký význam, nakoľko bude napojená na už existujúci cyklochodník
a vytvorí tým súvislú sieť cyklotrás mestskej funkčnej oblasti.    
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie, realizácie
opatrení na upokojovanie dopravy a tiež realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy.
Mesto vlani už získalo dotáciu vo výške 1 463 000 eur na cyklocestu „Cykloželeznička
Prešov – Zlatá Baňa – I. etapa“, ktorá sa už začína realizovať. Rovnako boli podporené aj
projekty cyklochodníkov „Mestská hala – Wilec Hôrka“ a „Masarykova“ (medzi ulicami Kuzmányho a Hurbanistov ), kde sa s realizáciou začne v jarných mesiacoch tohto roka. Okrem
toho je v procese hodnotenia aj projekt cyklochodníka na ulici Kúpeľnej (po areál VŠ).
(mig)

V Prešove pribudnú kryté cykloparkoviská
Projekt „Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov“ získal podporu
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Mesto Prešov má ďalší podporený projekt – zo získanej dotácie v objeme takmer
312 400 eur vybuduje kryté parkovacie zariadenia pre bicykle.
Celkovo sa v Prešove vybuduje osem
takýchto zariadení, ktoré pribudnú vo viacerých mestských častiach. Ide o drobné stavby
s plochou 24,8 m2 a obostavaným priestorom 75,5 m3. V každom z takýchto zariadení
môže parkovať 16 – 28 bicyklov.
Sú umiestňované tak, aby boli dostupné a prístupné priamo z cyklistických komunikácií.
Konkrétne ide o lokality:
• stanica SAD a ŽSR - ul. Košická • parkovisko pred MsÚ - ul. Jarková 24 • parkovisko
na Slovenskej ulici • Prešovská univerzita - ul. 17.Novembra • ul. Arm. Gen. Svobodu •
ul. Exnárova • ul. Mukačevská • ul. Bajkalská
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy
v meste Prešov prostredníctvom vybudovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - krytých parkovísk pre bicykle.
(mig)
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Ako byť stále „v obraze“
Mesto Prešov rozšírilo svoje on-line služby pre verejnosť. Vlani spustilo novú
službu informovania obyvateľov prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-mailov či
SMS správ, tento rok sa Prešov zaradil medzi kanály na Youtube. Za zverejňovanie
a spracovávanie údajov si mesto dokonca vyslúžilo ocenenie odbornej verejnosti
a stalo sa slovenským lídrom v otvorených dátach.
Webová stránka, sociálne siete či úradná tabuľa? Ktorý informačný kanál využívate Vy?
Prešovčania majú už niekoľko mesiacov možnosť využiť službu, prostredníctvom ktorej sa
obyvatelia môžu dozvedieť v krátkych správach viac z rôznych oblastí života v meste. Príjem
správ je pre odberateľov bezplatný.
„Touto novinkou sa snažíme zlepšiť informovanosť našich obyvateľov, aby mali vždy
aktuálne informácie promptne a hlavne bez nejakého hľadania,“ povedala k tejto bezplatnej službe pre Prešovčanov primátorka Andrea Turčanová. Podľa jej slov si obyvateľ môže
vybrať nielen spôsob, akým chce informácie dostávať, ale aj typ správ.
Pohodlne, rýchlo a bezplatne
Postup je jednoduchý, ak chcete, aby Vám správy chodili SMSkami či Emailom, prihláste
sa na odber správ SMS: https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/presov
Stačí si zvoliť spôsob, určiť kategórie odoberaných správ a nestane sa, že by Vám z diania
v Prešove niečo „ušlo“. Po zadaní overovacieho kódu ste prihlásený na odber správ.
Správy sú zaradené do týchto kategórií, oblastí: Radnica, Kultúra, Šport, Národné stretnutie mládeže P18, Mestské zastupiteľstvo, Stavebný úrad, Výrub stromov, Doprava, Údržba
verejných priestranstiev.
Mesto túto službu, ako inovatívny, rýchly a bezpečný spôsob doručovania oznamov z radnice s plnou ochranou súkromia, zabezpečuje prostredníctvom produktu SMS-info od eGov
Systems, spol. s r.o., Bratislava.
(vkg)

Prešov – transparentné, otvorené a SMART mesto
Slovensko sa umiestnilo v prvej trojke najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín v oblasti
otvorených dát v Európe. Hovoria o tom aktuálne štatistiky Európskeho data portálu
(European Data Portal) a spomedzi samospráv je lídrom v tejto oblasti práve metropola
Šariša. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) vyhodnotila
Prešov ako samosprávu s najlepšie spracovanými datasetmi na Slovensku.
„Najlepšie spracované datasety má mesto Prešov. Udávajú napríklad významné objekty mesta Prešov, verejné toalety, početnosť občanov v geodátach, register adries a stavieb v meste a omnoho viac,“ nadšene opísal naše mesto pre portál PC Revue Lukáš Sojka,
generálny riaditeľ NASES.
Koncom novembra bola Prešovu udelená prestížna cena ITAPA v kategórii Najlepší projekt
digitalizácie spoločnosti za Mapové údaje mesta pre každého, Prešov sa tiež začiatkom októbra
dostal ako jediná samospráva do rebríčka 10 inštitúcií na Slovensku, ktoré poskytujú najviac
dát. Otvorené dáta sú potrebnou súčasťou na poskytovanie efektívnejšieho spravovania informácií verejnosti. Súčasne sa zlepšuje prostredie pre podnikanie, zvlášť v oblasti tvorby inovatívnych aplikácií pre konečných používateľov. Ďalšou výhodou tohto systému je transparentnosť
spravovania dát, ktoré môžu slúžiť ako podporný nástroj na prípravu a zverejňovanie iných dát.
(vkg)

7

Mesto v pohybe
Prešov je jedným z dvoch slovenských miest,
ktoré získali podporu

Iba dve mestá na Slovensku dostávajú podporu pri realizácii pilotných projektov pre
tvorbu konceptov Smart City. Prešov sa vďaka svojím doterajším SMART projektom stáva
jedným z nich.
Parkovací, či cestovný lístok v MHD zaplatený pomocou sms, počítanie cestujúcich v niektorých vozidlách MHD, inteligentné riadenie osvetlenia či križovatiek, informačné tabule na niektorých zastávkach, projekty prešovskej otvorenej samosprávy, využívanie obnoviteľných zdrojov
a projekty zamerané na znižovanie dopadu na životné prostredie – to sú reálne technológie, ktoré
sa v Prešove podarilo od roku 2015 realizovať.
No nezostalo to len pri plnení ambícií Prešova v tejto oblasti, či pri oceneniach, ktoré mesto za
tieto projekty získalo. SMART potenciál Prešova bude navyše podporený renomovanými partnermi.
Práve prešovský projekt Inteligentné mesto Prešov – SMART CITY, ktorého cieľom je túto
koncepciu zrealizovať, dostal zelenú tak od Európskej investičnej banky, ako aj od JASPERS-u.
Mesto Prešov tak počas osemnástich mesiacov dostane bezplatnú odbornú pomoc zo strany EIB
a JASPERS pri tvorbe konceptu SMART CITY.
Prepojením i rozšírením SMART projektov a súčasne využitím množstva otvorených dát, ktorými
mesto disponuje, sa možnosti smart (inteligentných) technológií dokážu znásobiť a v konečnom dôsledku obyvateľom i návštevníkom mesta zvýšia kvalitu života a kvalitu podnikateľského prostredia.
Zvýšia aj efektivitu fungovania, urobia naše mesto bezpečnejším, čistejším, energeticky úspornejším
a schopným reagovať na spoločenské, ekologické či iné výzvy a potreby.
Súčasne nám budú sprostredkované skúsenosti z iných európskych miest a výsledkom tejto
spolupráce bude tiež pomoc pri hľadaní investícií na tieto projekty, resp. návrh iných biznis modelov pre navrhované riešenia.
(vkg, mig)

Blíži sa jarné upratovanie, kam s odpadom?
Prešov začína prípravy na jarné upratovanie. Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov
sa začne 4. apríla 2018, jarné upratovanie potrvá do 2. mája 2018. Na prešovských
uliciach ich bude pristavených celkom 92 ks. Pozor! Nie každý odpad do nich patrí.
Pre jarné upratovanie bude zber odpadu prostredníctvom pristavovania VOK-ov zabezpečené
od 4. apríla do 2. mája 2018. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia,
resp. max. na dobu 7 dní.
Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia vkladať objemný odpad z domácností a verejných
priestranstiev ako nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, a pod., Nemožno do nich, ani
vedľa nich však vkladať biologicky rozložiteľný odpad ako napr. tráva, lístie, opadané ovocie,
zvyšky zeleniny. Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne odovzdať len na zberné dvory. Vedľa
kontajnerov môžu uložiť len konáre. Nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, žiarivky,
obaly z farieb, elektroodpad typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače.
Takýto odpad môžu obyvatelia uložiť na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3
v prevádzkových hodinách od 8:00 h do 18:00 h (pondelok - sobota).
Pre uľahčenie zberu objemného odpadu z domácností bude rozmiestnenie VOK-ov preklopené
aj do grafického zobrazenia na mape na stránke www.presov.sk. Informácie a požiadavky na doplnenia: TSmP, a.s.: stredisko OHVÚ 051/77 329 20, Rudolf Bajus - dispečer dopravy 0918 877 791.
(vkg)

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)
Milí priatelia,
v minulom čísle sme vám predstavili, čo sa zrealizovalo v uplynulom roku.
Tento rok sa môžeme spoločne tešiť na ďalšie plánované akcie. Do začiatku
vegetačného obdobia by mal prebehnúť dlho plánovaný výrub stromov, ktoré
sa nachádzajú nad inžinierskymi sieťami a svojimi koreňmi môžu ohrozovať
plynové, elektrické, alebo vodovodné vedenie. Veríme, že to pomôže zlepšiť aj
problém zatienenia mnohých bytov a poškodzovanie fasád bytových domov.
Na tento rok je z úrovne mesta pre našu mestskú časť pripravených mnoho investičných akcií. Obľúbené nákupné stredisko Družba prejde obnovou, ktorá bude
zahŕňať výmenu okien, opravu strechy a fasády. Pribudne niekoľko nových parkovísk
na uliciach M. Nešpora, Bajkalská, či A. Prídavka. Zrealizuje sa chodník na ulici Volgogradskej ku kostolu Kráľovnej pokoja, ktorý tam dlhé roky chýbal. Príjazdová komunikácia ku MŠ Mukačevskej bude zrekonštruovaná a pribudne tam aj chodník. Vybudujú
sa ďalšie zastávkové niky a zrekonštruujú sa nástupné plochy pre MHD. Zateplením,
výmenou okien, opravou strechy alebo telocvične sa pomôže ďalším materským a základným školám, ktoré na to čakajú (ZŠ Šmeralova, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Bajkalská,
MŠ A. Prídavka, MŠ Bajkalská, ZUŠ Prostějovská). Do leta prebehne aj rekonštrukcia
letného kúpaliska.
Veríme, že sa nám tohto roku opäť podarí vylepšovať detské ihriská osadzovaním
nových herných prvkov a budovať aj nové, aby naši najmenší mohli bezpečne šantiť.
Navýšený rozpočet pre mestské časti nám dovolí zrealizovať aj ďalšie nevyhnutné
a potrebné opravy a bežnú údržbu chodníkov, príjazdových ciest a parkovísk podľa
Vašich požiadaviek. Ich zoznam neuvádzam, lebo sa môže operatívne meniť podľa
nutnosti.
Plánov je veľa, realizácia bude náročná. Naše sídlisko už nie je najmladšie a preto si
to vyžaduje. Musíme veriť, že nám ich neprekazia žiadne nepredvídané okolnosti. Ďakujeme Vám za všetky podnety a pripomienky a prosíme Vás o trpezlivosť pri ich realizovaní. Každý prvý štvrtok v mesiaci nás môžete navštíviť na zasadnutí výboru mestskej
časti v nákupnom stredisku Centrum.
Za VMČ č. 1 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., poslankyňa MsZ
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 2
(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)

Milí Prešovčania,
v tomto príspevku by som poukázala na problémy, ktoré trápia obyvateľov
našej mestskej časti, ktoré si mnohí z Vás, žijúci mimo sídliska II. ani
neuvedomujú. Ľudia žijúci v iných častiach mesta určite nevnímajú výstavbu
diaľnice ako problém, ale ako dlho očakávanú komunikáciu celoslovenského
významu, ktorá odľahčí dopravu v meste.
„Naši“ obyvatelia však musia byť ešte niekoľko rokov tolerantní a znášať rôzne obmedzenia a nepríjemnosti, ktoré s výstavbou diaľnice súvisia.
V súvislosti s výstavbou diaľnice ide v súčasnosti o rôzne, nie len dopravné obmedzenia, ale aj dočasné zrušenie autobusových zastávok v časti Za Kalváriou, ktoré
sa ešte kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam predĺžilo. V minulosti to bolo
znečistenie podzemných vôd v studniach, kde ľudia žijúci v tejto časti mesta sú odkázaní len na takúto vodu, nakoľko vodovod nemajú. Rovnako ich trápi nadmerný výrub
stromov a ich následne zvážanie po miestnych komunikáciách, ktorých, aj tak nie veľmi dobrý stav, sa ešte zhoršuje.   
V blízkej dobe ich zase očakávajú detonácie, ktoré budú súvisieť s výstavbou tunela. To všetko na pohode našim obyvateľom nepridá.
Všetci Prešovčania diaľnicu netrpezlivo očakávame, ale treba si tiež uvedomiť, že
najviac trpia výstavbou obyvatelia z oblasti Za Kalváriou a Vydumanec a preto od mesta
očakávajú určitú satisfakciu.
Ďalším problémom, ktorý trápi našich občanov je prehustená doprava v ranných
a poobedných hodinách na uliciach Fučíkova, Sázavskeho, Odborárska, Marka Čulena, čo súvisí so skracovaním si cesty smerom na Poprad. Obyvatelia týchto ulíc pravidelne upozorňujú na fakt, že tieto ulice nie sú kapacitne určené na takéto množstvá
áut. Žiadajú preto zjednosmernenie hlavne Fučíkovej ulice, kde je už dopravná situácia
neúnosná.
Aj pre túto neustále sa zhoršujúcu dopravnú situáciu sme na marcové zasadnutie
výboru mestskej časti pozvali pani primátorku, ako aj odborníkov v cestnej doprave
z mestského úradu. Obyvatelia od tohto stretnutia očakávajú konkrétne návrhy na riešenie tejto neúnosnej dopravnej situácie. O tom, ako toto stretnutie dopadlo Vás budeme informovať v budúcom čísle mesačníka.
Mrzí ma, že tento mesiac nie je článok veľmi pozitívny, ale okrem iných menších
nedostatkov sa bohužiaľ v našej mestskej časti stretávame aj s takýmito problémami.
Na záver spomeniem, že výbor bol na výjazdovom zasadnutí, kde boli v spolupráci
so správcom miestnych komunikácií vytipované úseky ciest a chodníkov, ktoré sa budú
v tomto roku opravovať.
Za VMČ č. 2 Mgr. Jaroslava Kutajová, poslankyňa MsZ

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty,
Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
táto rubrika je prioritne venovaná témam súvisiacim s prácou výborov mestských
častí. Napriek tomu, že námetov je neúrekom, ja sa budem v tomto príspevku
venovať témam, ktoré majú celomestskú dimenziu a to doprave a verejnému
priestoru, keďže som aj predsedom Komisie Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie.
Mojimi základnými prioritami po zvolení do tejto funkcie bolo rozbehnúť zásadnú reformu
dopravy a nastaviť pravidlá tvorby verejného priestoru. Základom obidvoch reforiem sú jasné
stratégie. Tomuto majú napomôcť dva dokumenty a to „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy
mesta Prešova“ a „Manuál tvorby verejných priestorov“. Obidva dokumenty sú už v procese
tvorby a dokonca funkčného obdobia budú hotové. Takisto majú zabezpečené finančné zdroje. Stratégia je financovaná za pomoci európskych zdrojov v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra a manuál bude zaplatený z prostriedkov mestského rozpočtu.
I keď ide rozsahovo a nákladovo neporovnateľné dokumenty majú viac spoločného, ako
sa na prvý pohľad zdá. Vzájomne sa dopĺňajú a majú niekoľko nepriehľadnuteľných prvenstiev. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešova, inak nazývaná masterplán
dopravy, je dokument, ktorý navrhne nový technicky a finančne trvaloudržateľný dopravný
systém mesta s výhľadom do roku 2040. Súčasne aktualizuje reálne trendy dopravných
charakteristík mesta Prešov a vytvorí základ pre ďalší územný rozvoj mesta z hľadiska dopravy. Ide o prvú stratégiu dopravy v tomto meste od roku 1988, čo podčiarkuje nefunkčnosť
a technickú prekonanosť súčasného dopravného systému. Jeho ilustráciou je každodenný
dopravný kolaps Sabinovskej a Levočskej ulice.
Súčasťou projektu je aj dodanie softvéru na dopravné modelovanie a zaškolenie troch
pracovníkov. Každá stavebná investícia v budúcnosti bude musieť byť posúdená aj za pomoci dopravného modelovania. Navždy tak skončí „pocitové“ projektovanie dopravnej infraštruktúry v meste. Tento dokument bude predmetom hlasovania mestského zastupiteľstva
a súbežne ho musí schváliť Európska komisia. To je ešte zložitejšia úloha ako ho vypracovať.
Vybrali sme medzinárodne skúseného a rešpektovaného dodávateľa NDCon s.r.o., Praha
a tak predpokladám, že to dosiahneme bez väčších problémov. Mesto získa detailne vyargumentovaný plán potrebný na získanie finančných prostriedkov z národných a európskych na
financovanie dopravnej infraštruktúry.
Druhou mojou aktivitou je spracovanie Manuálu tvorby verejných priestorov, ktorý zadefinuje štandardy pre tvorbu verejných priestranstiev na území mesta. Dokument má ambíciu byť
záväzný pre všetky investície vrátane údržby z mestského rozpočtu a bude mať odporúčací
charakter pre investorov na území mesta. Zo slovenskej perspektívy je absolútna inovatívna
novinka a v strednej Európe ho má snáď komplexne spracovaný iba Praha.
Po spracovaní obdivoch dokumentov bude potrebné ich výsledky zapracovať do nového
Územného plánu mesta Prešov, Generelu dopravy a súvisiacich všeobecných záväzných
opatrení. To sú však už úlohy pre ďalšie funkčné obdobie.
Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMČ č.3
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)

Milí čitatelia, dovoľte mi predstaviť v krátkosti plánované aktivity v mestskej
časti 4 – Staré mesto v roku 2018.
Na dvere pomaly klope jar, a tak sa začne s opravou chodníkov a ciest. Nový šat
v tomto roku dostane množstvo chodníkov a ciest. Dokončí sa chodník na ulici Hodžovej,
ktorý sa začal opravovať v novembri minulého roka. Opraví sa chodník od ulice Metodovej k Františkánskemu námestiu, chodník na ulici Východnej pred rodinnými domami, od
križovatky Kuzmányho – Rusínska. Obyvatelia, ktorí využívajú chodník od ulice Požiarnickej okolo rieky Torysy k ulici Levočskej, sa takisto môžu tešiť na jeho novú podobu. Motoristov, ale aj chodcov poteší oprava cesty na ulici Baštovej, zatiaľ len prvá etapa, a to od
ulice Jarkovej po ulicu Floriánovu. Komplexnou rekonštrukciou prejde úsek cesty Budovateľskej od železničného priecestia k ulici Škultétyho, chodníky na ulici Železničiarskej
od Škultétyho po Francisciho. Novej kanalizácie a nového povrchu cesty sa dočkajú občania na ulici pri Mlyne. K údržbe v menšom rozsahu môžeme zaradiť plánovanú opravu
chodníka na ulici Budovateľskej, pred bytovým domom č. 1, 3, 5, chodník pred bytovým
domom na ulici Kúpeľnej č. 7 a 9, opravia sa vjazdy k bytovým domom na ulici 17. novembra č. 158 a 168. V minulom roku bolo zrealizované odvodnenie Pavlovičovho námestia
č. 42 – 45 a v tomto roku je v pláne odvodnenie a oprava komunikácie na Pavlovičovom
námestí č. 13 – 21. V minulom roku boli v mestskej časti doplnené svetelné body a v tejto
aktivite by sme radi pokračovali aj v tomto roku a na základe, najmä požiadaviek občanov,
plánujeme doplniť svetelné body na Pavlovičovom námestí 28 – 37 pri altánku a pri bytovom dome na ulici Kúpeľnej č. 7 a 9. Niekoľko rokov čakajú obyvatelia našej mestskej
časti na skrášlenie svojho domova a po rôznych peripetiách sa začne zveľaďovať priestor
pri bytovom dome na ulici 17. novembra č. 70 – 76 a vnútroblok Štúrova 19 – 37 a Budovateľská 17 – 23. S ďalšími plánovanými aktivitami Vás oboznámime v mesiaci apríl.
Tieto priestory by mali byť krajšie:

Vaši poslanci Renáta Fedorčíková – predsedníčka mestskej časti a členovia: Valéria Drobňáková, Janette Langová,
Štefan Kužma.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti,
nám môžete zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Vážení čitatelia,
V predchádzajúcom vydaní KSM Prešovský magazín, sme bilancoval rok 2017, odpočtom
realizovaných stavebných aktivít v oblasti investícii a údržby v našej mestskej časti č.5
Solivar, Soľná Baňa, Šváby.
Uvediem, čo budeme realizovať v súlade s potrebami a požiadavkami občanov našej mestskej
časti, na základe schváleného rozpočtu mesta Prešov, v roku 2018 :
• v rámci projektu obnovy miestnych komunikácií pokračovanie komplexnej rekonštrukcie a údržby ulíc: Gápľovej,
Čipkárskej, Pri mlyne a chodníkov vnútrobloku ul. Lomnickej • z rezervy mestskej časti, realizáciu rekonštrukcii miestnych komunikácií ulíc: Čajkovského, Kukučínovej, Tajovského, Švábskej č.33-37, Švábskej cesty
vzadu ku KPC, ul. Gápľová – spojka s ul. Čipkárskou,
ul. Na brehu – odvodnenie, chodník ul. Bohúňova, ul.
Solivarská (pri Biling. gymnáziu) – rampa
V rámci plánu investičnej výstavby vybudovanie:
•p
 arkovisko Lesnícka medzi 4 vnútro blokmi • parkovisko vnútroblok Lomnická – Švábska 39 • parkovisko vnútroblok Važecká 8 – Švábska 59-61 •
parkovisko vnútroblok Važecká – Švábska 71 • parkovisko Pod Hrádkom • spracovanie projektových dokumentácií: prepojenie ul. Jesenná – Tichá dolina, chodník Zlatobanská, kanalizácia
a vodovod Gápľová – Čipkárska • výmena svetelných bodov VO na ul. Soľnobanskej, doplnenie
svetelných bodov VO a kamery na ul.Zborovskej (pred areálom F.I. Tajch), ďalej VO na konci ul. Okrajovej a pri výbehu pre psov na ul. Švábskej
• pokračovanie vo výmene okien a úprava areálu ZŠ
Važecká • výmena kopilitových stien so zateplením
fasády a úprava areálu MŠ Važecká • výmena elektroinštalácie v objektoch MŠ Solivarská • Zdravotné
stredisko Šváby – strecha • Kultúrne stredisko PKO
Solivar – strecha, okná • Futbalové ihrisko Tajch –
kanalizácia, šatne, parkovisko • Delňa – revitalizácia
areálu, • Cyklocesta Šváby – Delňa – IPZ Záborské,
dokončenie cyklochodníka Šváby smerom ku križovatke Švábska – Solivarská • Cykloželeznička Prešov –
Sigord (po vodnú nádrž na Sigorde) • Senior centrum
Jiráskova, • Kanalizácia Pri mlyne • Prevzatie do siete a zapojenie verejného osvetlenia OS
Tichá dolina • Rekonštrukcia domu smútku Solivar – Šváby, • Cintorín Solivar –Šváby • Aktualizácia spolupráce medzi STM Košice a mestom Prešov pri revitalizácií námestia, parkovísk,
okolia objektov námestia Národnej kultúrnej pamiatky Solivar.
V bežnej údržbe, na základe požiadaviek a potrieb v roku 2018, realizáciu opráv ciest od
výtlkov, vyrovnanie kanalizačných poklopov a drobnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
(m.i. prechod do vnútrobloku ul. Švábska č.37, stlmenie hlučnosti priechodu
pre chodcov na ul. A.g. Svobodu – Kraskova, osadenie dopravného zrkadla
v križovatke Lesnícka – Palackého a na ul. Jiráskovej pred č.38).
Prajeme Prešovčanom príjemné Veľkonočné sviatky!
za VMČ č. 5 Ing. Ľudovít MALAGA, predseda VMČ
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
Jednou z priorít mestskej časti 6 je aj bezpečnosť detí

Vážení čitatelia,
som rád, že sa Vám môžem po mesiaci prihovoriť a prezradiť opäť niečo nové
z našej „politickej“ kuchyne mestskej časti 6 - Sekčov.
Som rád, že moja myšlienka, o ktorej Vám dnes napíšem niečo bližšie - dopravné ihrisko pre tretie najväčšie sídlisko na Slovensku - našla aj u mojich kolegov mestskej časti
(p. Mroahová, p. Tkáčová a p. Szidor) pochopenie a podporu. Práve v mesiaci február
sme v spolupráci so spoločnosťou JVS Prešov vybrali vhodnú plochu (bývalé betónové
ihrisko) za bytovkou na ul. Višňová, kde plánujem vybudovať prvé dopravné ihrisko pre
našich najmenších škôlkárov, ako aj pre prvý a druhý ročník základných škôl. Sme presvedčení, že na bezpečnosti našich detí v cestnej premávke kedy sú práve oni účastníkmi rôznych dopravných nehôd, treba pracovať s nimi, a to už od ich detstva, napríklad aj
formou dopravnej výchovy.
Toto ihrisko bude riadené priamo príslušníkom policajného zboru za asistencie učiteľov a asistentov MŠ a ZŠ. Ihrisko bude mať, samozrejme, vodorovné dopravné značenie,
ale podľa prísľubu riaditeľa spoločnosti JVS bude tiež obsahovať klasické dopravné značky, ako aj semafor. Veríme a sme presvedčení, že aj takouto, možno maličkosťou, prispejeme k lepšej prevencii a hlavne zabránime do budúcnosti rôznym dopravným incidentom, ktorých účastníkmi sú aj naše deti a možno tak predídeme aj prípadným tragédiám.
Sidlisko, ako aj mesto, má byt predsa čisté, má byť pre všetkých a musí byť - okrem
iného - aj bezpečné!
Váš poslanec 7 dní v týždni a predseda mestskej časti Rudo Dupkala

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)
Čo sa podarilo urobiť – výber z lokality MČ č. 7
Milí Prešovčania, musím sa priznať, že keď som si pozrel tohtoročný PREŠOVSKÝ
MAGAZÍN číslo 1/2 po jeho vydaní, musel so skonštatovať, že „menej slov“
sa mi nepodarilo…a na fotografie je nutná lupa…Pokúsim sa to teda napraviť
nasledujúcou fotomozaikou.

Zrekonštruovaný chodník v Šalgovíku
Zrekonštruovaná cesta i nové parkoviská na ul. Magurská
a Vihorlatská

Hlavný peší ťah cez Mestský park Sekčov

Obnovené bývalé provizórne parkovisko vo vnútrobloku
ul. Sibírskej 16 až 38

Nové parkovisko medzi bytovými domami
Karpatská 8 a 9

Obnovené chodníky – na foto opravený úsek pri Sibírskej 11

Obnovené športové ihrisko pri Karpatskej 6

Spolu s poslancami: Marcela Antolová, Štefánia Andraščíková, Martin Ďurišin a Vasil Janko
chceme v spolupráci s Vami začatej práci pokračovať aj v tomto roku. Aby sa nám v našej mestskej časti žilo lepšie a spokojnejšie.
Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMČ č. 7

TEAMSTAV spol. s.r.o., Vodárenská 5A, Prešov
• výstavba polyfunkčných objektov a rodinných domov • odlievanie
monolitických konštrukcií • oporné múry, steny, stropy • rekonštrukcia objektov

teamstav@gmail.com • 0915 946 099, 0905 892 604

Architektonický ateliér – AMM, Vodárenská 5A, Prešov
• štúdie rodinných domov • projekty na stavebné povolenie (komplet za 1100 €)
• individuálne projekty domov podľa požiadaviek

0944 144 448

P.R.O.S., Veľký Šariš – Kanaš 145, Prešov – Vodárenská 5A
• projektová a inžinierska činnosť • statické posúdenia • výkon stavebného
dozoru

0905 892 702

NEITO, s.r.o., Vodárenská 5A, Prešov
• projekty požiarnej ochrany

0907 222 298

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
02.03. / 18:30 / HB
ODPÍSKANÉ
3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy / réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy a scény. Nevhodné a neprístupné do
16 rokov.
02.03. / 19:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
folklórny koncert
Folklórny súbor Šarišan oslávil päťdesiate narodeniny.
03.03. / 15:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
folklórny koncert
03.03. / 19:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
folklórny koncert
04.03. / 16:00 / HB
OBCHOD NA KORZE 50x
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman / réžia: Marián Pecko
05.03. / 18:30 / MS
AUDIENCIA
6€
autor: Václav Havel / réžia: Marek Zákostelecký
05.03. / 18:30 / HB
EUGEN ONEGIN
4/5/7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin / réžia: Marián Pecko
06.03. / 16:00 / HB
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
06.03. / 18:30 / MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Svetozár Sprušanský
07.03. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula / réžia: Michal Náhlík
08.03. / 18:30 / HB
SATURNIN
4/5/7 €
autor: Zdeněk Jirotka / réžia: Marek Zákostelecký
09.03. / 18:30 VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
11.03. / 18.30 / HB
SATURNIN
4/5/7 €
12.03. / 18:30 MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
6€
autor: Neil LaBute / réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
13.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
14.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
15.03. / 18:30 / HB
REVÍZOR 50x
5/6/8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Michal Náhlík
16.03. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
18.03. / 16:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
19.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
20.03. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
MALÉHO BURATINA
pre školy
autor: Alexej Nikolajevič Tolstoj / réžia: Michal Náhlík
21.03. / 09:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
MALÉHO BURATINA
pre školy
22.03. / 10:00 / HB
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VŠETKO NAJLEPŠIE!
autor: Ray Cooney / réžia: Michal Náhlík
23.03. / 18:30 / HB
VŠETKO NAJLEPŠIE! 125x
23.03. / 18:30 / VS
LUCIE BÍLÁ – RECITÁL
koncert
26.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
27.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
28.03. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ 40x

pre školy
3/4/6 €
35 €
pre školy
pre školy
pre školy

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
3.3.o 19:00 na MS
PYTAČKY, MEDVEĎ
autor: A. P. Čechov / réžia: Marcel Škrkoň
4.3.o 16:00 na VS
POLEPETKO
autor: Peter Stoličný / réžia: Vladimír Sadílek
7.3. o 19:00 na VS
HAVAJ
autor: Michaela Zakuťanská / réžia: Zoja Zupková
15.3. o 19:00 na VS
IZBA Č. 6
autor: A. P. Čechov / Réžia: Svetozár Sprušanský
Predpremiéra
16.3. o 19:00 na VS
IZBA Č. 6
autor: A. P. Čechov / Réžia: Svetozár Sprušanský
1. premiéra
21.3. o 19:00 na VS
IZBA Č. 6
autor: A. P. Čechov / Réžia: Svetozár Sprušanský
2. premiéra
28.3. o 19:00 na VS
KRCHEŇ NESMRTEĽNÝ
autor: Eva Maliti–Fraňová / réžia: Alena Lelková

6/3 €
6/3 €
6/3 €
6/3 €

7€

6/3 €

6/3 €

Hvezdáreň a planetárium
Dilongova ul. č. 17
1.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
JEAN MICHEL JARRE
3.3. (sobota) o 11.00 h
PRINC PETER
8.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
ELTON JOHN II.
10.3. (sobota) o 11:00 h
NEVESTA HVIEZD
15.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
JOHANN SEBASTIAN BACH
17.3. (sobota) o 11:00 h
pohľady na oblohu
22.3. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
CHRIS NORMAN
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
24.3. (sobota) o 11:00 h
ROZPRÁVANIE O FOTÓNKOVI FILIPKOVI
Pre deti od 4 rokov
29.3. (štvrtok) o 18:00 h

2€
1€
2€
1€
2€
1€
2€
1€

Kultúra
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Hudba pod hviezdnou oblohou –
THE BEATLES
31.3. (sobota) o 11.00 h
ALŽBETKIN VESMÍR
Pre žiakov 3. ročníka ZŠ.

2€
1€

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
9.3. o 19.00 v PKO Čierny orol
Jarný koncert súrodencov Babjakovcov
10.- €, študenti a dôchodcovia: 7.- €
Prešovská hudobná jar 2018 * 59. ročník
Terézia Kružliaková (rodená Babjaková) – mezzosoprán, Ján Babjak
– tenor, Martin Babjak – barytón,Daniel Buranovský – klavír
Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Leonard Bernstein, Jerry Bock, Frederick Loewe, Emmerich Kálmán, Francesco
Sartori, Gejza Dusík
14.3. o 18.00; kino Scala
Fragile	
14,- €
Prešovská hudobná jar 2018 * 59. ročník
16.3. o 19.00
Chlieb s maslom
ŽENY SA SKRÁTKA K MUŽOM NEHODIA“
15,- €
Účinkujú: Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák, Martin
Mňahončák
16.3. od 8.00; pešia zóna Prešov
„Burza starožitností a kuriozít“
18.3. o 16.00 v PKO Čierny orol
Skús cirkus
4,- €
Predstavenie je vhodné pre detičky od 2,5 roka

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
11.3. o 16.00
Danka a Janka	
Pre deti od 4 rokov
25.3. o 16.00
Statočný cínový vojačik
Pre deti od 3 rokov

4,- €
4,- €

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
1.3. – 13.4. o 17.00
Personal mytologies / Osobné mytológie
Umelci: Slavo Durkaj, Jana Hatalová, Dominika Kačkošová, Maroš
Kontroš, Vladimíra Vajs, Matej Rosmány
Kurátor: Katarína Balúnová

Kultúrne stredisko Šváby
Švábska 27
Pondelok:

17:30 Zdravotné cvičenia
18:30 Aerobic hiit
Utorok:
8:30 Pilates
16:00 Tanečné kurzy pre deti
Streda:
17:30 Tabata tréning
18:30 Aerobic hiit
Štvrtok:
16:00 Tanečné kurzy pre deti
18:00 Salsa kurzy pre dospelých
18:30 Tabata tréning
V stredisku prebiehajú tanečne kluby – ľudové tance od 2,5-5rokov – Dino
dance club, ľudové súbory Dúbravienka a Dúbrava, každý štvrtok o 18.hodine salsa – kurzy pre dospelých, ako aj spoločenské tance pre deti.

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
11.1.2018 – 31.3.2018
Koňare – tradícia chovu koní v prešove a okolí
30.1.2018 – 31.3.2018
Minulosť odtlačená v hline.
Osem tisícročí keramiky na Šariši
13.2.2018 – 29.4.2018
Manželia na obrazoch a fotografiách
8.3.2018 – 11.5.2018
Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia a jej doba)
14.3.2018 o 17.00 h.
25. čaj o piatej u Rákociho

Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51
Sakrálne umenie 15.-19. storočia zo zbierok
ŠG v Prešove / stála expozícia
Z dôvodu rekonštrukcie galérie je stála expozícia dočasne uzavretá. Za pochopenie ďakujeme.
Veľká výstavná sieň – Hlavná 53, Medziposchodie Hlavná 51: do 25.3.2018:
Vladimír Ganaj - Archeológia maľby
Malá výstavná sieň a chodba – Hlavná 53, Suterén - Hlavná 53: do
25.3.2018:
Versus 2017 /Rozprávka a jej reflexia v súčasnom
umení
8.3.2018 – 25.3.2018:
Janko Lehotský / Moje mladšie ja
Chodba – Hlavná 51
vernisáž: 8.3.2018 o 18.00 hod.
INÉ PODUJATIA:
22.3.2018 (štvrtok) o 16.00 hod.:
„Nové diela v zbierkovom fonde Šarišskej galérie“

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4
Otvorené – Zimná prevádzka:
november – marec: utorok – sobota: 8.00 – 16.00
vstupy v mesiacoch november – marec: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30
Skupinu nad 15 členov je potrebné nahlásiť vopred. .Prehliadka trvá
45 - 60 min. Kontakt: 051– 77 574 27 alebo 0918 965 698, e-mail:
muzeum.solivar@stm-ke.sk

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Prešov
Masarykova 20
Otváracie hodiny: Po-Pi 9.30 – 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.

SNM – Múzeum židovskej kultúry
– Synagóga v Prešove, Okružná 32
Otváracie hodiny:
Ut. – St.: 11.00 do 15.00 h.
Št. – Pia.: 9.00 do 13.00 h.
Ne.: 14.00 do 16.00 h.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa
v októbri 2017
Kaščák Filip
Lenkovský Lukáš
Brandtová Simona
Dura Richard
Šimčíková Amélia
Huľa Boris
Kapraľ Samuel
Kudriková Alena
Kožárová Nina
Laciňák Nikolas
Daňko Oliver

Duda Dávid
Pekár Richard
Bodnár Dávid
Makula Mário
Kochan Daniel
Kučminová Anna
Poljak Oskar
Kalina Matúš
Damankošová Katarína
Romanová Agáta
Romanová Kvetoslava
Ščerbáková Zuzana

Babenský Oliver
Bačistová Barbora
Balog Roland
Baluchová Emma
Balun Michael
Baran Samuel
Berdis Marcus
Blizmanová Dária
Bodnár Daniel

Čiernik Richard
Fedorš Filip
Glod Marcus
Grega Dominik
Hanzes Jakub
Chovan Gregor
Jalč Peter
Juriga Michal
Kleinová Sabína

Chmeľovská Klára
Kočiščinová Kamila
Hudák Matúš
Lukáčová Anna
Jurašeková Rebeka
Ferencová Elena
Škerlíková Evelína
Dudová Tamara
Petrík Teodor
Žolna Matej
Bilý Ľubomír
Izdenczy Ján

Kažimírová Nina
Pavuk Michal
Gavulová Ema
Freňáková Tamara
Marko Filip
Palisková Alexandra
v júli 2017
Dáša Parničanová
v júni 2017
Liliana Zakuťanská

Narodili sa v januári 2018
Kozma Leo
Kravcová Michaela
Kušnírová Rebeka
Kysacká Karolína
Lacko Boris
Lepka Lukáš
Litvinová Ela
Mačáková Sofia
Ovád Igor

Partillová Kiara
Pasternáková Alessia
Piechovič Adrián
Polák Filip
Ratica Oliver
Sabol Jozef
Sen Lara
Suchovičová Karolína
Škerlíková Šarlotka

Navždy nás opustili v januári 2018
Pavlovská Tatiana, 40 ročná
Baláž Tomáš, 87 ročný
Karolyová Helena, 78 ročná
Štefko Ing.Ján, 91 ročný
Čanda Jozef, 83 ročný
Hvizdoš Ing. Štefan, 88 ročný
Chovancová Anna, 88 ročná
Janičková Mária, 92 ročná
Matejovská Marta, 72 ročná
Suchár- Turek Ladislav, 70 ročný
Zákutná Beáta, 60 ročná
Dančišin Vladimír, 41 ročný
Gdovinová Magdaléna, 89 ročná

Katančík Jozef, 63 ročný
Ďurkáčová Viktória, 71 ročná
Kvaska Ing. Ján, 88 ročný
Kostruchová Jana, 48 ročná
Adamovský Karol, 64 ročný
Bicák Pavol, 68 ročný
Vasilenková Anna, 86 ročná
Krempaský Peter, 75 ročná
Kokočák Bartolomej, 95 ročný
Šoltis Mikuláš, 72 ročný
Kozubjak Andrej, 62 ročný
Kulík Ján, 78 ročný
Dudlová Mária, 83 ročná

Makulová Žofia, 87 ročná
Škvarla Pavol, 71 ročný
Barjak Malčeková Aurélia, 87
ročná
Benko Štefan, 81 ročný
Dobrovičová Mária, 66 ročná
Tall Ján, 67 ročný
Rešetár Jozef, 59 ročný
Miženková Helena, 87 ročná
Obšitník Ján, 80 ročný
Vavreková Paulína, 86 ročná

Uzavreli manželstvo
v auguste 2017
Karol Kovalik a Terézia Slančová
v októbri 2017
Ján Rusko a Barbora Suchá

Robert Sekvent a Katarína Džubarová
v januári 2018
Ján Gettler a Ľuboslava Uličná

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

Náboženský život

20

Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00;
v pôste o 14:15 krížová cesta, 15:00 sv. omša spojená
s pôstnou kázňou
Prac. dni: 5
 :45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
Sobota: 6:15, 6:45, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:15
Sv. omše pre vysokoškolákov: pon 18:00
15.3.: D
 uchovná obnova kresťanských pedagógov v Exercičnom
dome Pod Kalváriou o 14:00
29.3.: Z
 elený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie; 21:00
spoločné kompletórium
30.3.: V
 eľký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 15:00
obrady, celonočná poklona; Krížová cesta od jezuitov
o 19:30
31.3.: V
 eľkonočná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály,
poklona do 18:30, obrady veľkonočnej vigílie o 19:00
Požehnanie jedál: K
 onkatedrála: 14:00, 15:30; Šidlovec: 15:00;
Veselá ulica: 16:00; Cemjata: 15:30; Dúbrava:
15:00; Vydumanec: 16:00; Surdok: 15:00;
1.4.: Veľkonočná nedeľa: 5:45 + požehnanie jedál; 6:30, 7:45,
10:00 (latinská), 11:30 (sláv.), 15:00, 18:00; o 15:00 sv.
omša a eucharistický sprievod na cintoríne
2.4.: Veľkonočný pondelok: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 latinská,
11:30, 15:00, 18:00
Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 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
29.3.: 16:00, 18:00
30.3.: obrady 15:00, 18:00, krížová cesta v areáli kostola
o 21:00
31.3.: 8
 :30 ranné chvály + poklona, obrady 19:30; požehnanie
jedál 15:30
1.4.: 6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00, 11:00, 18:00
2.4.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00; 14:30 krížová cesta
V str o 17:30 a pia o 18:00
29.3.: 16:30 sv. omša
30.3.: obrady 15:00; gr. kat.: 17:00 Veľká večiereň s ulož.
plaščenice do hrobu
31.3.: 17:00 požehnanie jedál; obrady 21:30
1.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 6:00 Utiereň vzkriesenia, posv.
jedál, sv. lit.
2.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 10:00
Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00;
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 okrem str; v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:30
29.3.: 18:00
30.3.: obrady o 15:00
31.3.: obrady o 19:00
1.4. a 2.4.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
Prac. dni: 6
 :30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
Krížová cesta: pia 15:45, ned 14:00
19.3.: O
 dpustová slávnosť sv. Jozefa: 6:30, 8:00 (aj pomazanie
chorých), 10:00 (slávnostná), 16:30
15.3. sv. omša za život: o 16:30, príhovor: Učitelia - predĺžená
ruka rodičov
pobožnosť k sv. Antonovi: každý utorok o 16:15
adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch o 8:45 – 15:30
adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok o 8:00 – 19:00
29.3.: 16:30 sv. omša
30.3.: 8
 :00 ranné chvály, 9:00 kríž. cesta, 16:30 obrady +
poklona do 20:00
31.3.: 7
 :30 ranné chvály a poklona, 12:00 posv. čítanie, 15:00
požehnanie jedál pri Lurdskej kaplnke, 16:00 požehnanie
jedál pri LK, 19:30 obrady a po nich požehnanie jedál
1.4.: 6
 :00 + požehnanie jedál; 8:00, 9:30, 11:00, 19:00;
pobožnosť o 14:30
2.4.: 8
 :00, 9:30, 18:00, 19:00
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná
Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni: podľa oznamov
29.3.: 18:00; 30.3.: 15:00 obrady; 31.3.: 20:00
1.4. a 2.4.: 8:00, 10:30
Kostol sv. Jána Bosca –
saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00
(str, štv, pia)

29.3.: 18:00
30.3.: 15:00
31.3.: 19:00
1.4.: 7:30, 9:00, 11:00
2.4.: 7:30, 9:00

Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00; Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
29.3.: 17:00 sv. omša
30.3.: obrady 15:00, poklona do 21:00
31.3.: p
 oklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:30; požehnanie
jedál 16:00
1.4.: 6:30 + požehnanie jedál, 11:00
2.4.: 6:30, 11:00
Kostol sv. Františka
Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V str a pia: 18:00

29.3.: 18:00 sv. omša
30.3.: obrady 15:00,
31.3.: obrady 19:30
1.4. a 2.4.: 9:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:30 krížová
cesta
29.3.: 18:00

30.3.: 15:00 obrady
31.3.: 19:00 obrady,
požehnanie jedál 15:30
1.4. a 2.4.: 10:15

Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
V pon o 17:30; uto a štv 6:30, 1. pia 6:30
29.3.: 17:30 sv. omša
30.3.: obrady 15:00
31.3.: 17:00 požehanie jedál, obrady 21:30
1.4. a 2.4.: 7:30 a 18:00
pokračovanie na s. 22
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Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Prac. dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V uto: 7:50, 18:00
Sobota: 6:30, 18:00
29.3.: 18:00 sv. omša
30.3.: 8
 :30 posvätné čítania + kríž. cesta po farnosti, obrady
16:30, celonočná adorácia
31.3.: 8
 :30 posvätné čítania, 16:00 požehnanie jedál, obrady
Vzkriesenia 19:00
1.4. a 2.4.: 7:30, 10:00, 11:30
v Opále: 2
 9.3. o 15:00; 30.3. o 17:00, 31.3. o 19:00; 1.4.
a 2.4. o 11:45
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
1.4.: 8:00 sv. omša, nasleduje požehnanie jedál. Ďalšie
bohoslužby vždy v nedeľu o 16:30

Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45 (sl),
18:00 (csl.); utiereň 7:00, 16:15 krížová cesta; večiereň
17:00 (sl)
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.)
V str a pia o 7:00 utiereň a 16:30 je liturgia vopred posvätených
darov
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29. 3.: Veľký štvrtok: 9:30 (csl.) Archijerejská sv. lit.
s posvätením myra; 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou,
nasledujú Strasti
30.3.: V
 eľký piatok: 8:00 (sl.) Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň
s ulož. plaščenice do hrobu
31.3.: V
 eľká sobota: 7:00 (sl.) Jeruzalemská utiereň, 16:30 (sl.)
lit. sv. B.V. s večierňou
1.4.: Veľká nedeľa Paschy: 4:00 (csl.) Utiereň vzkriesenia
a posv. paschálnych jedál, nasleduje sv. lit.; ďalšie sv. lit.:
8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 12:00 (sl.), 18:00 (csl.); V. večiereň
17:00 (sl.)
2.4.: Svetlý pondelok: 5:50 (csl.), 8:00 (sl.),10:00 (csl.), 11:45
(sl.), 18:00 (csl.); Utiereň 7:00 (csl), V. večiereň 17:00 (sl.)
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídl. III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); 16:15 krížová cesta; večiereň
17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00; piatok 6:30, 17:30
V str a pia o 7:00 pôstne hodinky; 18:00 liturgia vopred
posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29.3.: 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti
30.3.: 7
 :00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice
do hrobu
31.3.: 7
 :00 Jeruz. utiereň, nasleduje poklona; 17:00 lit. sv. B.V.
s večierňou
1.4.: 5:00 utiereň Vzkriesenia a požehnanie pokrmov a sv.
liturgia; 9:00 sv. lit.; V. večiereň 15:00
2.4.: 8:00 a 10:00 sv. liturgia s myrovaním
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Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň 7:00, 15:00
večiereň
Všedné dni: p
 on 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.)
V str a pia o 18:00 je liturgia vopred posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29.3.: 7
 :30 (csl.) sv. lit., 17:00 Lit. sv. B.V. s večierňou + Strasti
(sl.)
30.3.: 8
 :00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice
do hrobu (sl.)
31.3.: 8
 :00 Jeruz. utiereň + adorácia, 17:00 lit. sv. B.V.
s večierňou (sl.)
1.4.: 5
 :00 slávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov; sv. lit.
6:30 (csl.) a 10:00 (sl.); 15:00 V. večiereň
2.4.: 8:00 (sl.) a 10:00 (csl.) sv. lit.

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 večerňa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 večerňa

Evanjelická cirkev a.v.
Chrám Svätej Trojice
Nedeľa: sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú nedeľu aj
11:00; detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 7
 :45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov
a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre verejnosť
Štvrtok: 18:00
25.3.: K
 vetná nedeľa 7:30 VP, 9:00 Pašiové sl. Božie, 18:00 VP
29.3.: 18:00 sl. Božie s Večerou Pánovou
30.3.: 7
 :30 Večera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie, 18:00
Večera Pánova
1.4.: Veľkonočná nedeľa: 9:00, 11:00, 18:00
2.4.: Veľkonočný pondelok: 9:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
29.3.: Pašie 18:00

30.3: Veľkonočná
bohoslužba 10:00
1.4.: Bohoslužba 10:00
2.4.: Bohoslužba 10:00

Reformovaná kresťanská cirkev
Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00
v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
2.4.: Veľkonočný pondelok: sl. Božie o 11:00

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

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

©

8.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:

OTVÁRACIE HODINY

lekaren@grkatpo.sk

051 / 756 26 27

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu

HLAVNÁ 1, PREŠOV

s v. K o z m u a D a m i á n a

LEKÁREŇ

ZĽAVA 20%

23. marec 2018

+ PROMO
od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

16. marec 2018

+ darček
ku každému nákupu

ZĽAVA 10%

9. marec 2018

ZĽAVA až 20%

VAŠ A NOVÁ LEKÁREŇ NA ZNÁMO M MI ES T E

Objavovanie Prešova/Šport
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LITERÁRNY PREŠOV
Literárny Prešov to nie je len Hviezdoslav, Záborský, Tajovský, Jesenský, Zimková či Bodnárová. Počuli ste už o Bélovi
Hamvasovi? Viete, čo spája Vincenta Šikulu s Prešovom? A čo Vera Meisel? Viete,
kto napísal Opálovú princeznú a kto bola
Anna Šarišská amazonka? Na marcovom
Objavovaní Prešova sa to všetko dozviete a oveľa viac. Predstavíme Vám spisovateľov, o ktorých sme dosiaľ nehovorili
alebo vydali nové diela. Popri známych
autoroch, akými sú Lahola, Šefčík, Futová, Gregor, Kalina, Staviarsky, Petraško
objavíme aj nové mená ako Zakuťanská či
Gibová. Ich literárnu tvorbu si sprítomnime
čítaním krátkych ukážok. Našu púť za a so
spisovateľmi zakončíme v chráme kníh,
v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava.
Ste zvedaví, čo sme pre Vás pripravili? Tak príďte v sobotu 10. marca 2018
o 10:00 alebo v nedeľu 11. marca 2018
o 14:00 pred MIC v Prešove na Hlavnej
67. Sprevádzať bude Andrea Sivaničová.
Predaj vstupeniek: MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky: V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – počas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace marec a apríl 2018
25. marec 2018
62. ročník Privítanie jari				
RR KST Prešov
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461
2. apríl 2018
34. ročník Veľkonočný výstup na Šimonku		
KST Sekčov
Rudolf Šoltés, 0911 126 974
7. apríl 2018
23. ročník – 1. aprílový guláš na Kvašnej vode		
KST Lišiaci Prešov
Dušan Jozef Kotora, 0905 529 667
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Šport
Prešovskí volejbalisti si veria aj v play-off.

Medzi najúspešnejšie športové družstvá Prešova zaradzujeme nepochybne VK MIRAD PU Prešov.
Slovenský majster z roku 2015 patrí medzi najlepšie slovenské volejbalové družstvá posledných
rokov, čo dokázal aj víťazstvom trofeje Slovenského pohára v posledných dvoch sezónach.
Po úspešnej druhej časti extraligy sme pre Prešovský magazín pripravili rozhovor s generálnym manažérom Ing. Mariánom Palenčarom, ktorý vedie klub VK MIRAD PU Prešov od roku 2009.
Otázka na úvod, skúste nám zhodnotiť pôsobenie v tohtoročnej extralige a tretie miesto po
nadstavbovej časti. Je to úspech alebo ste si pred sezónou dávali za cieľ lepšie umiestnenie
v tabuľke?
Sezóna sa pre nás začala rozpačito. Ambície boli určite vyššie ako tretie miesto, ale teraz to už nie je
podstatné. Dôvodom niekoľkých úvodných zlyhaní bolo hneď niekoľko. Pre rekonštrukciu športovej haly
Prešovskej univerzity sme si zvykali na provizórne zázemie v hale Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na Sekčove. Počas letnej prípravy sa nám zranil nahrávač a s trénerom Jaroslavom Vlkom sme museli riešiť rôzne
iné alternatívy. Zohrať sa s nahrávačom tiež trvá určitý čas a my sme nato využili práve základnú časť. Netreba zabúdať ani na konkurenciu. Aj ostatné kluby extraligy pred sezónou posilnili svoje kádre. Všetky tieto
faktory v určitej kombinácií znamenali umiestnenie práve na treťom mieste.
Dva roky po sebe, v rokoch 2016 a 2017 ste sa tešili z víťazstva v Slovenskom pohári. Tento rok vás však už vo štvrťfinále, začiatkom februára, prekvapujúco porazili Košičania, ako to
zapôsobilo na družstvo?
Nebudem to vôbec zľahčovať. Vypadnutie už vo štvrťfinále turnaja o Slovenský pohár bolo pre nás
všetkých obrovským sklamaním. Do Prievidze sme cestovali ako ašpiranti na celkové víťazstvo a obhajobu tretíkrát v rade. Po zápase s Košicami sme boli otrasení. Musím však uznať, že tento zápas sme
vôbec neodohrali dobre. Naopak Košičania hrali svedomito a postúpili zaslúžene. Po turnaji sme si
zápas s hráčmi a trénerom rozobrali, vyvodili dôsledky a teraz sa už sústredíme len na extraligu. Aj taký
býva šport, opätovne víťazia len tí, ktorí sa vedia otriasť, zodvihnúť hlavu a ísť ďalej.
Nepochybujeme o tom že pred play-off je cieľ jasný, a to vyhrať extraligu. Podarilo sa vám
to v roku 2015. Ako by ste porovnali družstvo z roku 2015 s terajším? V čom je terajšie družstvo
silnejšie a v čom naopak vidíte slabinu oproti majstrovskému tímu?
Sezóna 2015 bola fantastická, získali sme titul majstrov Slovenska. Jediným tieňom tohto obdobia bola
prehra vo finále o Slovenský pohár, ktorá vzišla v tajbrejku po rozporuplnom rozhodnutí rozhodcov. Titul
bol vyústením niekoľkoročnej systematickej práce v klube s generálnym partnerom spoločnosťou Mirad
a Prešovskou univerzitou. Porovnávať hráčov, alebo celé družstvá, sezónu a konkurenciu vtedy a teraz je
viac-menej nemožné. Titul si ceníme a veríme, že ho pre Prešov v najbližšom čase ešte získame.
Budeme vám držať palce… Extraliga mužov je len čerešničkou na torte. Vieme, že sa venujete aj mladým volejbalovým talentom?
Áno, po niekoľkých rokoch sa nám v spolupráci s mestom Prešov podarilo vybudovať základňu
volejbalovej mládeže vo všetkých vekových kategóriách, teda mladších žiakov, starších žiakov, juniorov
aj kadetov. Máme registrovaných skoro sto mladých mužov, ktorým sa venuje niekoľko trénerov. Učíme
deti disciplíne, zodpovednosti a krásnemu volejbalovému remeslu. Tešíme sa z ich úspechov v náročnej
konkurencii Oblasti východ, kde sa naozaj rodia výnimoční športovci.
Otázka na záver: Čo by ste odkázali začínajúcim volejbalistom, alebo rodičom ktorí zvažujú
prihlásiť svoje ratolesti na volejbal?
Volejbal, a myslím, že všetky ostatné športy sú na tom veľmi podobne, sa nedá robiť bez podpory rodičov. Týmto chcem veľmi poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám prejavili svoju dôveru a deťom doprajú
pohybovú aktivitu, ktorá je pre ich zdravý vývoj nesmierne dôležitá. Volejbal je nádherný, bezkontaktný a
nesmierne inteligentný šport, v ktorom niekedy nie je až taká potrebná sila, ako um, vynaliezavosť a bojovnosť. Volejbal ľudí spája a vytvára v Prešove doslova komunitu, ktorá sa teší, že sa opätovne stretne
na domácom zápase. Toto nás teší a budeme veľmi radi, ak sa táto volejbalová „rodina“ bude aj naďalej
rozrastať. Čiže rodičia a chalani, neváhajte a príďte medzi nás!
(sem)

Šport
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Z bazéna k florbalu
V decembri 2017 sa v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá sveta
vo florbale žien. Bola to skvelá reklama pre tento stále viac a viac
populárnejší šport. Slovenky na tomto šampionáte príjemne
prekvapili keď obsadili piate miesto. Súčasťou tohto kolektívu bola
aj Prešovčanka Daniela Kvasková z klubu FbC Mikuláš Prešov.
Daniela sa dostala aj medzi desiatku najúspešnejších športovcov
mesta Prešov za rok 2017.
Premiérovo si vlastne medzi najlepšími športovcami mesta, aký to bol pocit si ísť
prevziať ocenenie?
Úplne úžasný pocit, lebo ani neviem ako som sa tam vlastne dostala, kto ma nominoval.
Veľmi si to vážim.
Je podľa teba aj toto ocenenie dôkazom toho že sa florbal dostáva celkovo viac
do povedomia verejnosti?
Najmä Majstrovstvá sveta vo florbale žien, ktoré sa uskutočnili na Slovensku urobili veľký
„boom“, veľa ľudí to sledovalo, dostávala som počas šampionátu veľa pozdravov. Florbal sa
dostáva do povedomia a dúfam, že sa raz dostane aj na olympiádu. Na Slovensku to zatiaľ nie
je brané ako profesionálny šport, ale v zahraničí je to na inej, vyššej úrovni.
Ako si sa ty, Daniela, dostala k tomuto športu?
Ja som bola na základnej škole plavkyňa, ale nebola som úplne stotožnená s tým, že mám
súťažiť v individuálnom športe. V šiestom ročníku, ma môj starší brat zavolal na florbalový tréning,
zo začiatku som to odmietala, pokladala som to za chlapský šport, ale nakoniec som išla a učarovalo mi, že môžem byť súčasťou tímu, kde sa navzájom burcujeme a úplne som sa v tom našla.
Ako hodnotíš svoje doterajšie pôsobenie v Prešove?
Začala som na základnej škole, v školskom klube, a potom od roku 2009 pôsobím v FbC
Mikuláš Prešov. Extraligu vlastne hrávam už takmer 10 rokov.
Považuješ spomínaný šampionát za vrchol tvojej terajšej kariéry?
Určite áno. Predtým, v rokoch 2012 a 2014, som sa zúčastnila MS junioriek, ale byť na
seniorskom šampionáte je pre mňa najväčší úspech.
Vráťme sa ešte k šampionátu, ktorý sa hral v decembri minulého roku. Slovensko
na ňom dosiahlo historický úspech – 5. miesto. Skús nám zhodnotiť tento šampionát.
Šampionát sa bral úplne vážne, preto sme už v priebehu roka mali náročnú prípravu.
Máme prísnych trénerov, mali sme upravené jedálničky, k dispozícii masérov a fyzioterapeutov . Celkovo na sústredeniach to bolo náročné, tréneri nám vytvárali rôzne testy, na základe
ktorých vyberali hráčky. Po tvrdej príprave bol šampionát skvelým vyvrcholením tejto snahy.
Atmosféra v Bratislave bola úžasná. Prišli nás povzbudiť približne štyri tisícky divákov, také
niečo som doteraz nezažila, bolo to niečo neskutočné, rozdávala som autogramy, cítila som
sa ako vo filme a navyše sme boli skvelý kolektív a to na tom bolo úplne najlepšie.
Aké si dávaš ciele pre tento rok?
Môj cieľ je dostať sa na magisterské štúdium do Prahy, kde som navyše dostala dobrú
ponuku aj od tamojšieho klubu, ktorý patrí medzi najlepšie kluby českej Extraligy. Verím, že
tam viem ešte výkonnostne rásť a upevním si pozíciu v reprezentácii.
Daniela ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.

(sem)
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – apríl 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov prijímajú požiadavky obyvateľov
mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Výbor v mestskej časti č. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky)
PhDr. Mikuláš Komanický (predseda), MUDr. Ján Ahlers, MPH, MBA; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; JUDr. Katarína Ďurčanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáč, PhDr. Martin Matejka, MBA
5.4.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej
ul. č. 35D
Výbor v mestskej časti č. 2 (Sídlisko II, Kalvária, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Ing. Richard Drutarovský (predseda), Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher
5.4.2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 – v jedálni
na Odborárskej ul. č. 30
Výbor v mestskej časti č. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Ing. Rastislav Mochnacký (predseda), MUDr. Peter Cvengroš, Ing. Marta Kollárová, PhD.;
PhDr. Martin Lipka, PhD.
4.4.2018 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch MYMamy, o. z., na Jánošíkovej ul. č. 70
– vzdelávacia miestnosť
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr.
Janette Langová
9.4.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
Výbor v mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Ing. Ľudovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc,
Mgr. Peter Krajňák
9.4.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. č. 27
v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej časti č. 6 (časť sídliska Sekčov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor,
Zuzana Tkáčová
5.4.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1
Výbor v mestskej časti č. 7 (časť sídliska Sekčov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul.
a Sibírsku ul., Šalgovík)
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. MPH; PhDr.
Martin Ďurišin, PhD.; PhDr. Marcela Antolová, MUDr. Vasiľ Janko
5.4.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. č. 20
Termíny zasadnutí VMČ sú už v predstihu pred vydaním Prešovského magazínu zverejnené na www.presov.sk.
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Prijímacie dni predstaviteľov
Mesta Prešov – marec, apríl, máj 2018
DEŇ

čas

miesto

05.03.2018 (pondelok)
12.03.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
19.03.2018 (pondelok)
26.03.2018 (pondelok)
09.04.2018 (pondelok)
16.04.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
23.04.2018 (pondelok)
30.04.2018 (pondelok)
07.05.2018 (pondelok)
14.05.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
21.05.2018 (pondelok)
28.05.2018 (pondelok)

MsÚ, Hlavná 73, 1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101

prijatie zabezpečuje
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

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

Ing. Štefan Kužma
zástupca primátora mesta

MsÚ, Hlavná 73, 1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

MsÚ, Hlavná 73, 1. poschodie;
tel. kontakt: 3100 101

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

(po predchádzajúcej dohode na tel.
kontakte, prípadne osobne na sekretariáte Ing. Štefan Kužma
primátorky mesta)
zástupca primátora mesta

(po predchádzajúcej dohode na tel.
kontakte, prípadne osobne na sekretariáte Ing. Štefan Kužma
primátorky mesta)
zástupca primátora mesta

Dôležité kontakty a telefónne čísla
Webová stránka mesta Prešov: www.presov.sk
Facebooková stránka: Mesto Prešov – oficiálna stránka:
www.facebook.com/msupresov
Youtube kanál: TV Mesto Prešov - oficiálna stránka:
www.youtube.com/channel/
UCSbCfHkg5JFSorBb2WuWzVA
Informácie o telefónnych číslach na Slovensku
TIESŇOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
Polícia:
Požiarna ochrana:
Záchranná služba:
Mestská polícia Prešov:

1181
112
112 (158)
112 (150)
112 (155)
159

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
Bytové družstvo Prešov:
Údržbárske stredisko Bajkalská:
ÚS Bajkalská (voda, ÚK):
7463 254, 7705 404
Havarijná služba:
7719 347,
0911 291 783 po pracovnej dobe od 15:00 – 07:00 hod.
Pohotovosť vyslobodenie osôb z výťahu:
0911 291 783 – nepretržite (24 hod.)

Údržbárske stredisko Karpatská:
ÚS Karpatská (elektro, výťahy):
7702 680
Pohotovosť výťahy a elektro:
0911 291 773 od 15:00 do 19:00 hod. - cez týždeň
Havarijná služba, opravy výťahov:
	 0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. - dni pracovného
voľna (soboty)
Pohotovosť výťahy a elektro:
	 0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. - dni pracovného
pokoja (nedele a sviatky)
Osvetlenie (O.S.V.O.comp, a.s.):
Poruchová služba do 22:00
0903 666 353
Dispečing do 22:00  	
0901 708 807
DOPRAVA
DPMP dispečing (informácie):
051 / 747 02 04
Zimná správa a údržba prešovských ciest – dispečing
051/ 7733094
Cestný záchranný systém:
112 (154)
LINKA DÔVERY
Linka dôvery:
0800 117 878
Linka dôvery toxikomanov:
02/ 54 77 63 79
Linka detskej istoty pri SV UNICEF
(bezplatná tel. linka pre deti a mládež):
116 111

Vážení spoluobčania,
iste ste na sklonku minulého roka postrehli, ako sa čarbanicami postriekané oplotenie
bývalého hádzanárskeho ihriska pri hotelovej akadémii na dnešnej Okružnej ulici začalo
premieňať na kus histórie nášho mesta vďaka maľbám, ktoré vyobrazujú Mlynský jarok
a kostol sv. Mikuláša s jeho podobou pred veľkým požiarom.
Ide o aktivitu, s ktorou prišlo pred pár rokmi občianske združenie J.D. – Galéria J.L.
Naším cieľom je vytvoriť postupne exteriérovú galériu, vďaka ktorej budeme uchovávať
históriu, kultúru, tradície nášho regiónu vyobrazením rôznych námetov, ktoré máme
vypracované.
Všetky doterajšie výdavky boli hradené výlučne zo zdrojov nášho OZ.
Podporiť túto myšlienku môžete aj Vy 2 % z Vašich daní. Vzor tlačiva nájdete
na našej FB stránke https://www.facebook.com/OZ-JD-Gal%C3%A9ria-JL805607709556640/?ref=bookmarks
V prípade priamej podpory tohto projektu, môžete zasielať finančné prostriedky na
účet OZ, IBAN:SK1811110000001325682008.
PhDr. Janette Langová
predsedníčka OZ

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 13. 3. - 14. 4. 2018

-40%
AŽ DO

KUCHYNE DECO PLAN
kuchyne na mieru

Viac noviniek nájdete na výstave nábytku a bývania

v Nitre 13-18.3.2018 v pavilone M4
Tesíme sa na Vašu navštevu. Viac na www.decodom.sk

100 €

ku každej kuchyni

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

