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Milí Prešovèania,
je mi cśou prihovoriś sa Vám,
všetkým obyvate¾om mesta Prešov,
ako predsedníèka redakènej rady
Prešovského magazínu. Urèite si
spomínate, že v minulom roku ste
si Prešovský magazín vo svojich
poštových schránkach väèšiu èasś
roka nenašli. Keïže celý rok boli
ohlasy, že Vám magazín chýba a jeho
„znovuzrodenie“ bolo v nedoh¾adne, rozhodla som sa koncom
roka predložiś na zastupite¾stve návrh na zmenu stanov redakènej
rady (ïalej len „RR“) kultúrnospoloèenského mesaèníka
s tým, že takouto zmenou stanov by sa magazín mohol zaèaś
znova vydávaś. Stanovy sa zmenili a boli zvolení noví èlenovia
RR v poète deviatich poslancov a dvoch zamestnancov mesta.
Následne sa mohol zaèaś proces k tomu, aby ste si každý mesiac
našli Prešovský magazín vo svojich schránkach.
Na svojom prvom zasadnutí RR schválila podmienky súśaže pre verejné obstarávanie, aby sme našli firmu, ktorá bude magazín vydávaś
a zároveò boli zvolení predseda a podpredseda RR. Prešovský magazín je od januára pre Vás k dispozícií nie len vo vašich poštových
schránkach, ale aj na kontaktných miestach mesta Prešov.
V Prešovskom magazíne sa snažíme uverejòovaś aktuálne informácie týkajúce sa nášho mesta. Tento mesiac je to napr. harmonogram
rozmiestnenie ve¾kokapacitných kontajnerov v rámci „jarného upratovania“. Novinkou je rubrika „Zo života mestských èastí“, kde sa Vám
snažíme priblížiś život, novinky ale aj problémy v jednotlivých mestských
èastiach. Verím, že táto nová rubrika sa Vám páèi.
V prípade akéhoko¾vek problému s doruèením alebo s námetom
pre obsah magazínu môžete kontaktovaś redakciu na adrese a t.è. uverejnenom na pravej lište tejto strany.
Èo sa týka reklamy v Prešovskom magazíne, tá je výluène v rukách
vydavate¾a.
Mesiac Apríl je venovaný lesom, dòa 22.4. si pripomenieme Deò
ZEME. Vážme si preto každý jeden strom, ktorý je pre nás nie len
ve¾kým producentom kyslíka ale rovnako zachytáva prachové èastice
a odstraòuje niektoré škodlivé látky zo vzduchu. Nielen v apríli, ale po
celý rok by sme mali chrániś naše lesy, udržiavaś ich èisté, aby sa zachovali pre ïalšie generácie. Správajme sa preto k našim lesom tak,
aby tu ostali aj po nás.
Dajme si preto spoloèný záväzok, že v apríli absolvujeme s rodinou
minimálne jednu prechádzku v našich lesoch. Máme nieko¾ko možnosti, Borkút, Vydumanec, Cemjata, Kalvária alebo náš EKOPARK HOLÁ
HORA, kde sú pripravené aj sprievodné akcie.
Verím, že keï èítate tieto riadky, pani ZIMA nás už nadobro opustila
a my si užívame krásne jarné poèasie.
Mgr. Jaroslava Kutajová
predsedníèka redakènej rady
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Vedeli ste, že…
…apríl ako mesiac lesov oslavujeme na Slovensku
od roku 1952?

Život èloveka je od nepamäti spojený s lesom ako zásobáròou dreva,
rezervoárom pitnej vody, kyslíka a v neposlednom rade slúži èloveku ako
miesto na rekreáciu a regeneráciu fyzických a duševných síl. Les má schopnosś
tvoriś klímu a pôsobí priaznivo na zloženie a vlastnosti vzduchu. Les oèisśuje
vzduch, tlmí hluk, produkuje kyslík i biologicky aktívne látky, tzv. fytoncídy,
ktoré priaznivo pôsobia na èloveka, les vplýva na vodný režim krajiny, t.j. na
zrážky, výpar a odtok vody. Dôležitou funkciou lesa je funkcia edafická, les
tvorí pôdu a ochraòuje ju pred eróziou a zosuvmi. Les vytvára podmienky na
zachovanie vzácnych rastlinných a živoèíšnych druhov i spoloèenstiev. Les
poskytuje èloveku priestor na rekreáciu, výchovu a vzdelanie, vedu (poznávanie
prírodných zákonitostí) a kladne pôsobí na zdravie èloveka.
Neoddelite¾nou súèasśou krajiny v okolí Prešova
sú aj lesy, mesto Prešov má vo svojom vlastníctve
lesy od lokality Borkút po Vydumanec, lokalitu Šidlovec. Zaujímavosśou je, že mesto Prešov vlastní
lesy aj na Šindliari. V blízkom okolí Prešova máme
listnaté lesy, kde rastie najmä buk, dub, lipa a javor. Lesy v okolí Šindliara sú tvorené najmä jed¾ou
a bukom. Tu sa nachádza aj prírodná rezervácia
Šindliar, ktorá bola vyhlásená v roku 1993.
Lesný porast v prírodnej rezervácii tvorí pestrý
ihliènatý les s prevahou smreka, smrekovca, jedle,
borovice a brezy. Dôležitá je najmä bohatá zložka
bryoflóry – rôzne machy a rašelinníky, ale nájdeme
tu aj èuèoriedku a brusnicu.
Všetky lesy vo vlastníctve mesta Prešov plnia
hospodársko – rekreaènú funkciu a sú súèasśou
Lesného parku mesta Prešov, ktorého územie má
slúžiś na krátkodobú pasívnu a aktívnu rekreáciu
návštevníkov, najmä formou prechádzok a pešej turistiky, príp. cykloturistiky a turistiky na lyžiach, piknikov, výletov a rôznych hier.
Lesný park mesta Prešov návštevníkom ponúka v okolí Borkúta zrevitalizované ohniská s hracími prvkami pre deti, diskgolfovú dráhu, cyklistické trasy (singletracky) pre adrenalínových cyklistov, lesnícky náuèný chodník, ktorého dåžka je 500 m a sú na òom
osadené náuèné tabule.
Venujte preto (nie len) v apríli sebe a svojim blízkym èas v lese, nadýchajte sa a naèerpajte novú energiu. Navyše využite atmosféru tohto mesiaca, poèas ktorej zároveò
pocítite prebúdzanie sa všetkého živého po zimnom spánku.
Privítajme teda spoloène jar v prešovskej prírode.
(kol. aut.)
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Komfort pre materské školy
Dve prešovské materské školy v tomto roku zvýšia nielen kapacitu, ale ich
budovy budú maś aj vyššiu energetickú efektívnosś. Mesto ich zateplí vïaka
nenávratnému finanènému príspevku v objeme vyše 1,2 milóna eur, ktorý
získalo z Operaèného programu Kvalita životného prostredia.
„Získaním ïalších nenávratných európskych zdrojov pokraèujeme v našom úsilí opravovaś školy a školské zariadenia, ktoré sme zaèali pred tromi rokmi,“ uviedla primátorka
Andrea Turèanová v súvislosti so schválením nenávratných príspevkov na zvýšenie energetickej úèinnosti pre dve prešovské materské školy.
Materské školy na uliciach Èapajevova a Važecká sa vïaka podpore z európskych
zdrojov budú aj zatep¾ovaś. Na zvýšenie energetickej efektívnosti ich budov mesto získalo
nenávratný finanèný príspevok v objeme 597 535,59 eur resp. 633 677,48 eur. Vïaka
tomu sa zateplia fasády i strechy a na budovách sa vymenia aj okná a dvere.
Tepelný komfort materských škôl a nižšie náklady na energie prinesie aj zavedenie
rekuperácie i rekonštrukcia osvetlenia a vykurovacích systémov s hydraulickým vyregulovaním. V škôlke na Èapajevovej ulici sa bude tiež prispôsobovaś doba cirkulácie teplej
úžitkovej vody. Na Važeckej ulici sa v škôlke budú meniś potrubia teplej úžitkovej vody
a tiež telesá ústredného vykurovania, ktorú budú vyregulované a dostanú aj termostatické ventily.
Obe škôlky zároveò budú prechádzaś
aj rekonštrukciou, ktorá zvýši ich kapacity
a budú môcś prijaś viac detí. Mesto koncom minulého roka na to získalo celkovú
podporu vyše 896-tisíc eur, prièom takmer
541-tisíc eur je urèených na rekonštrukciu
MŠ Èapajevova a ïalších vyše 355-tisíc
eur na renováciu MŠ Važecká.
Ide o 95 percent prostriedkov potrebných na realizáciu rekonštrukcie, zvyšnými piatimi percentami prispeje mesto.
Projektmi na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl mesto reagovalo na eurofondovú výzvu z Integrovaného regionálneho operaèného programu vyhlásenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
„Vïaka rekonštrukcii týchto dvoch materských škôl v nich nielen vylepšíme prostredie, v ktorom sa vzdelávajú naše deti, ale budeme v nich môcś umiestniś o 48 detí viac,“
doplnila primátorka Andrea Turèanová.
Na Èapajevovej ulici pribudne jedno nadzemné podlažie, na Važeckej ulici sa kapacita rozšíri zmenou dispozièného riešenia súèasných priestorov.
Zabezpeèí sa tiež bezbariérovosś objektov, upravovaś sa budú aj areály týchto škôlok
a vytvoria sa detské ihriská. Projekty v sebe zahàòajú aj obstaranie vybavenia týchto materských škôl.
So stavebnými prácami na oboch projektoch sa zaène po podpise príslušných zmlúv
a následných kontrolách projektov.
(mig)
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Harmonogram pristavenia
ve¾koobjemových kontajnerov
Zber objemného odpadu z domácností od 04.04.2018 do 02.05.2018

I. CYKLUS OD 04.04.2018
Lokalita Šidlovec a Dúbrava: K Okruhliaku – Pod dubom, Šidlovská 19, Jahodová 37, Jánošíkova, za mostíkom,
Dúbravská 30, pri kaplnke, Dúbravská, koneèná MHD
Lokalita Rúrky: Na Rúrkach, obratisko MHD
Lokalita Vydumanec-Cemjata: Vydumanec, prvá zastávka MHD, Cemjata – Jelenia
Lokalita Sídlisko II: Matúša Trenèianskeho 20, M. Èulena 48, Odborárska – pred ZŠ, Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov, Kollárova, koneèná MHD, Horárska 1, Èsl. armády 9 – 15,do dvora, Októbrová – ZŠ Èsl. armády
(tráva), Turistická k objektu trafostanice, Fuèíkova 91
II. CYKLUS OD 11.04.2018
Lokalita Mesto: križovatka T. Ševèenka – Štefánikova, T. Ševèenka 22-24, Zápotockého 3 – 5, Pavlovièovo
námestie 42, parkovisko, Štúrova 19 – 21, vnútroblok, Sídlisko duklianskych hrdinov 10, križovatka Burianova –
Moyzesova, Šafárikova 21 – Rumanova 11, Moyzesova, parkovisko za vežou, križovatka Janouškova – Mudroòova, Janouškova 7 – 17, Sabinovská – Kotrádova, roh ulice, Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku, Plzenská
13 – 17 (pri stojisku kontajnerov), Ružová 2, Pod Skalkou, 17. novembra 94 – 100 vnútroblok, 17. novembra 162
– 164, križovatka Železnièiarska – Záborského, Sedliackeho povstania, parkovisko, križovatka Krížna – Západná,
križovatka Jesenského – Bezruèova, Bezruèova 8, Vodárenská 20, Pod Kalváriou, pri Exerciènom dome
III. CYKLUS OD 18.04.2018
Lokalita Nižná Šebastová: Slánska 105 – 113, Slánska 28, Vodná – Potoèná, križovatka Rybárska – Belianska,
Nová 28, Družstevná 21, Pažica 3, Po¾ná, pri transformátore
Lokalita Sídlisko Šváby: Janáèkova – stred ulice, Royova – So¾ná, Urxova – koniec ulice, Švábska 26-36 /
parkovisko/, Švábska 51, Jiráskova
Lokalita Solivar: So¾nobanská, pri kostole, Solivarská, pri kostole, ¼. Podjavorinskej, roh ulice, križovatka Pod
Hrádkom – Suvorovova, Pod Hrádkom 27, Èipkárska, pri kríži, križovatka Smetanova – Kysucká, križovatka Smetanova – Palárikova, križovatka Okrajová –Kraskova
IV. CYKLUS OD 25.04.2018
Lokalita Sídlisko III: Prostìjovská 22, Prostìjovská 103, pod Bikošom, Mirka Nešpora 16 – 20, Mirka Nešpora 27,
Mirka Nešpora 41, parkovisko, Mukaèevská 14, parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko), Volgogradská 4, Volgogradská 68, Tehelná 5 – VSD, Vlada Clementisa 6– 10
Lokalita Sídlisko Sekèov: Višòová – Dubová, parkovisko, Bernolákova, garáže, Oravská – Dargovská, parkovisko,
Šoltésovej 7- 8, L. Novomeského 8 -12, Ïumbierska 16 -18, Jurkovièova 1 – 2, Vihorlatská �– Magurská /obratisko
MHD/, A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok, P. Horova 11, ved¾a stojiska kontajnerov
Lokalita Šalgovík: Sekèovská – Kamenná (ku tlaèiarni), Bažantia – Teriakovská, Pod Šalgovíkom, križovatka

Pre jarné upratovanie v meste Prešov a jeho okolí bude pristavených celkom 92 ks VOK-ov.
Doba pristavenia VOK-ov poèas jarného upratovania bude na dobu max. 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladaś:
Objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev: nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu…
Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladaś:
Biologicky rozložite¾ný odpad: tráva, lístie, odrezané èasti vetiev, zvädnuté rastlinné èasti, ovocie, zvyšky zeleniny.
Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiś na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Biologicky rozložite¾ný odpad – konáre, môžu obyvatelia uložiś ved¾a kontajnera.
Ostatné odpady: – akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladnièky, mraznièky, práèky, sporáky, mikrovlné rúry, vysávaèe, osobné poèítaèe… môžu obyvatelia bezplatne uložiś na zberné dvory v areáloch
TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
Ostatné odpady: – textil, knihy môžu obyvatelia bezplatne uložiś len na Zberný dvor TSmP, a.s. na Bajkalskej
33 v Prešove.
Kontakty – informácie a požiadavky na doplnenie VOK-ov:
TSmP, a.s.: stredisko OHVÚ 051/77 329 20, Rudolf Bajus – dispeèer dopravy 0918 877 791
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Prešovèania obdržia zásielku
Na prelome mesiacov marec – apríl budú do prešovských domácností distribuované rozhodnutia
na zdaòovacie obdobie roka 2018. Dane a poplatok budú doruèené v jednej obálke, splatiś ich je
možné aj v splátkach.
Informáciu k plateniu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2018 obdržia
Prešovèania do svojich domácností prostredníctvom doruèovate¾ov Slovenskej pošty a doruèovate¾mi správcu
dane. Právnickým a fyzickým osobám, s ktorými má mesto povinnosś komunikovaś elektronicky, sú rozhodnutia
doruèované do ich elektronickej schránky.
Táto povinnosś sa týka právnických a fyzických osôb, ktoré sú daòovníkmi miestnych daní, a to dane
z nehnute¾ností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje a poplatníkov
poplatku za komunálne odpady.
Povinnosśou daòovníka a poplatníka je vyrubenú miestnu daò a miestny poplatok uhradiś v termínoch
a splátkach, ktoré sú urèené v rozhodnutí. Miestnu daò a miestny poplatok je možné uhradiś aj naraz v lehote
prvej splátky. Jednotlivé možnosti platby sú taktiež uvedené v rozhodnutí.
Sadzby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2018 sa nemenili a zostávajú na úrovni roku 2017.
Mesto Prešov ako príslušný správca dane pri vyrubení dane a poplatku postupuje v súlade so Zákonom è.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
VZN o miestnych daniach è. 12/2015 a VZN è. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Aj tento rok bude súèasśou zásielky dotazník, vyplnený ho môžu obyvatelia doruèiś do schránok na kontaktných miestach MsÚ, alebo vyplniś aj online na www.presov.sk.
(vkg)

Nová pešia zóna
V centre Prešova sa zmenilo dopravné znaèenie. Pešia zóna je už aj na ulici Ku Kumštu, na Kováèskej
ulici sa zasa zmenila organizácia dopravy.
Novú pešiu zónu vytvorilo mesto Prešov na ulici Ku Kumštu (medzi ulicami Hlavná a Okružná). Dôvodom je zvýšenie bezpeènosti chodcov na tejto frekventovanej ulici. Dopravné znaèenie odsúhlasil dopravný
inšpektorát.
Ide o silný peší śah, prièom ulica Ku Kumštu svojimi šírkovými parametrami a konštrukèným vyhotovením
(porfýrová dlažba) je dopravne urèená prioritne pre peších. Nako¾ko cestné vozidlá na tejto ulici èasto ohrozujú
a obmedzujú chodcov, po novom bude na tejto cestnej komunikácii, urbanisticky urèenej prioritne pre peších,
pohyb vozidiel vylúèený.
V nasledujúcich dòoch bude zmenená aj organizácia dopravy na èasti Kováèskej ulice (medzi ulicami
Slovenská a Konštantínova). Podstatou zmeny je presmerovanie dopravného prístupu, ktorý bude prioritne
z Konštantínovej ulice (od MUÈA).
(mig)

Lístok na MHD si zakúpite už aj bezkontaktne
Na prešovských zastávkach MHD sú inštalované prvé tri automaty na cestovné lístky, ktoré
akceptujú platbu bezkontaktnou platobnou kartou.
Kúpiś si cestovný lístok platobnou kartou bude možné na zastávkach Na Hlavnej smer sídlisko Sekèov, Karpatskej na Sekèove a Centrum na Sídlisku III. Na automatoch je vyznaèená možnosś platby platobnou kartou.
Ako si zakúpite cestovný lístok?
• pri platbe v hotovosti je postup štandardný - najprv si zvolíte požadovaný cestovný lístok, potom vhodíte
mince (automat preplatok vráti) a poèkáte na vydanie cestovného lístka.
• pri platbe kartou si najprv zvolíte požadovaný cestovný lístok, potom stlaèíte tlaèidlo „Platba kartou“,
priložíte platobnú kartu k terminálu a poèkáte na vydanie cestovného lístka.
(vkg)

Termo-okno s.r.o.
ponúka okná a dvere pre náročných
• drevo-hliníkové
• plast-hliníkové
• plastové
• hliníkové

rekuperácie v ráme
integrovaná slnečná
ochrana
79 pokusov o vypáčenie =
79 neúspešných

STABILNÉ JADRO
PEVNÉ. ŠETRNÉ VOČI PRÍRODE.
TRVÁCNE.

rnorm
jú rastúce
komfort.

BUĎTE NÁROČNÍ!

presvedčiť o

Kontakt:

info@termo-okno.sk
Slovenská 69, Prešov
0904 703 341

Pevnosť dreva je neprekonateľná. Preto sme z tohto osvedčeného
a prírodného materiálu vyvinuli novú technológiu na výrobu okien.
Aby sme pre Vás vytvorili ešte stabilnejšie, ešte trvácnejšie a ešte
individuálnejšie okná.
Pomocou novej technológie I-tec Core zlepujeme jadro drevo/hliníkového okna HF 410 a drevo/hliníkových zdvižno-posuvných dvier
HS 300 ( pri materiáloch dub, jaseň a orech) z tenkých drevených
lamiel, ktoré sú známe iba z vysoko stabilných strešných nosníkov.
Toto drevo je podstatne odolnejšie voči vlhkosti, záťaži a extrémne
pevné. Nový high-tech materiál je okrem toho šetrný k životnému
prostrediu, trvácny a umožňuje svojou nadpriemernou nosnosťou
realizovať väčšie rozmery. Úzky dizajn rámu dodáva tomuto oknu
krajší vzhľad.

NOVINKA
Kvalitné spojenie drevených lamiel opláštených masívnym
smrekovým alebo orechovým drevom. Riešenie obzvlášť šetrné
k životnému prostrediu a dostupné za atraktívny pomer ceny a
kvality.
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Zo života mestských častí
Mestská èasś è. 1 (Sídlisko III., Rúrky)
Vážení obyvatelia výboru mestskej èasti è.1.
Èas ve¾mi rýchlo plynie a my už za sebou
máme prvý kvartál roku 2018. Je však
potrebné vrátiś sa aj k roku 2017, za ktorým
sme už všetci zatvorili dvere, no tento rok
si zaslúži struèné zhodnotenie intenzívnej
práce všetkých zástupcov VMÈ 1., ktorým
ste Vy prejavili svoju dôveru a sú zároveò
Vašou predåženou rukou.
S hrdosśou musím podèiarknuś, že spolu
s kolegami sa nám spoloène podarilo uzavrieś
rok 2017, ako rok úspešný, s dosiahnutím drvivej väèšiny našich cie¾ov a zároveò rok, v ktorom
sa nám podarilo preinvestovaś najviac financií na
opravu ciest, chodníkov, rozšíreniu parkovísk, ale
aj rozšíreniu detských ihrísk o herné prvky.

Osobne ma ve¾mi teší úèasś Vás všetkých, obyvate¾ov Sídliska III a Rúrok, ktorí
svojim záujmom, poznatkami a podnetmi prispievate k nášmu spoloènému dielu a to
skráš¾ovaniu nášho sídliska tak, aby sa tu každý cítil v rámci možností, ktoré máme,
èo najkomfortnejšie. Preto aj touto cestou pozývam Vás, tých, ktorí ste túto možnosś
ešte nevyužili, aby ste sa zúèastnili zasadnutí výboru mestskej èasti. Príïte sa osobne s nami podeliś s Vašimi požiadavkami a návrhmi. Ve¾mi radi si vypoèujeme aj Váš
poh¾ad, èi požiadavky, s ktorými by sme vedeli byś nápomocní a zároveò ich mohli
z našich stolièiek riešiś.
Samozrejme, v rámci našich aktivít je potrebné vykonávaś aj veci, ktoré nie sú populárne, ale sú v každom prípade potrebné a to je orez stromov, ale aj samotný výrub. Táto
téma je stále najśažšia a najbolestivejšia a mnohokrát ani my, Vaši zástupcovia, nie sme
stotožnení s niektorými konkrétnymi prípadmi, ale z dôvodu, aby sme predišli poškodeniu inžinierskych sietí alebo fasád bytových domov, je to mnohokrát nevyhnutnosśou.
Dnes sa už nachádzame v roku 2018, v ktorom sme si spoloène s kolegami vytýèili
ciele, ktoré chceme v tomto roku, aj na základe Vašich požiadaviek a pripomienok dosiahnuś. Som presvedèený, že tento rok sa nám bude pracovaś o nieèo jednoduchšie,
keïže bol navýšený rozpoèet pre mestské èasti. Tak si spoloène držme päste, aby sa
naše vízie stali skutoènosśou tak, ako to bolo v predošlom roku.
S úctou a pozdravom,
PhDr. Martin Matejka, MBA.

Zo života mestských častí
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Mestská èasś è. 2
(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baòou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Milí Prešovèania,
v poslednom príspevku kultúrneho mesaèníka sme Vás informovali o tom, že v marci sa
uskutoèní výbor mestskej èasti za prítomnosti zástupcov mesta k téme doprava. Prvého
marca sa tak aj udialo. Aj napriek jarným prázdninám, kedy mohlo byś ve¾a Prešovèanov
odcestovaných, bola úèasś na zasadnutí mestskej èasti dosś vysoká. Približne šesśdesiat
¾udí malo možnosś predostrieś svoje podnety, postrehy, inšpirácie ako aj obavy Ing.
Ondirkovi – vedúcemu odboru dopravy a životného prostredia, Ing. Vokálovi – vedúcemu
odboru vnútornej správy, Mgr. Hurnému - z prevádzky mestské lesy v TsMP.
Diskusiu viedol a usmeròoval predseda VMÈ Ing.
Drutarovský. Diskusia bola pokojná, miestami však došlo
k ostrejšej výmene názorov, hlavne pokia¾ išlo o śažbu
dreva. Obyvate¾om dotknutých ulíc sa dlhodobo nepozdáva množstvo vyrúbaného dreva, keïže sa v prípade
prietrže mraèien obávajú záplav a zosuvu pôdy. Predstavitelia z mestských lesov ich ubezpeèili, že plán śažby
v mestských lesoch je, aj pokia¾ ide o výstavbu dia¾nice,
v poriadku. Èo sa týka problémov s dopravnými zápchami, rýchlosśou na ul. Obrancov mieru, zástupcovia radnice predostreli návrhy, ktoré by mali tento problém odstrániś. Malo by ísś o dvojitý odboèovací
pruh smerom na Poprad. Rozsiahla diskusia bola k problematike dopravy na ul. Kollárová, Sázavského, Odborárska, Marka Èulena a ul. Fuèíkova. Obèania predniesli svoje každodenné obavy
z neprimerane rýchlej, nezodpovednej a hustej dopravy na týchto uliciach. Následne sa spoloène
h¾adali možnosti riešenia tohto problému, ako napr. zjednosmernenie ulíc, nové dopravné znaèenie, spoma¾ovacie retardéry. Len pripomeniem, že výbor v tomto roku vyèlenil peniaze na štyri
stavebné retardéry. Úrad sa týmito návrhmi bude následne zaoberaś z odborného h¾adiska.
Ïalšou problematikou, ku ktorej bola búrlivá diskusia, bola doprava v èasti Za Kalváriou poèas
výstavby, ale aj po výstavbe dia¾nice. Obyvatelia majú oprávnené obavy z toho, ako bude fungovaś
doprava v tejto èasti. Už v súèasnosti je z dôvodu výstavby dia¾nice problém dostaś sa k záhradkárskej osade, keïže ul. Turistická je zahataná. Rovnako je problém nièenie mestského, ako aj
súkromného majetku, a to pri samotnej obsluhe staveniska.
Na tomto zasadnutí mestskej èasti bolo predložených ve¾a problémov, ktoré si uvedomujú len
obyvatelia, žijúci v našej mestskej èasti. Od zástupcov radnice bolo pris¾úbené, že podnetmi,
ktoré sa nedali vyriešiś priamo na zasadnutí, sa budú intenzívne zaoberaś. Myslíme si, že úèasś
zástupcov radnice, bola obyvate¾mi ocenená a radi by takéto zasadnutia mali èastejšie.
Podnety zo zasadnutia sú aj v zápisnici, ktorá je uverejnená na internete.
Na záver trochu pozitívnejšie informácie o tom, èo môžeme oèakávaś v tomto roku, pokia¾ ide
o výborom navrhnutú údržbu miestnych komunikácii. Rozsiahla oprava miestnej komunikácie na
ul. Èsl. armády - v úseku od ul. Obrancov mieru po ul. Októbrovú. Nové chodníky na ul. Odborárskej, Gorkého, Engelsovej a Októbrovej. Oprava odvodòovacej mreže na Vydumanci.
Vo vnútrobloku Englesova 2-10 a Októbrová 51-53 by malo v tomto roku vyrásś nove detské
ihrisko.
Za výbor mestskej èasti 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
(VMÈ 2: Ing. Richard Drutarovský, Mgr. Jaroslava Kutajová, JUDr. René Pucher)
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Mestská èasś è. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty,
Nižná Šebastová)

Vážení èitatelia Prešovského magazínu,
v tomto èísle magazínu sa budem venovaś téme, ktorá je síce striktne lokálna ale väèšinou,
postaví na nohy celú samosprávu. Jedná sa o záplavy spôsobené prívalovými dažïami
alebo topením sa snehu na Šidlovskom potoku. Tieto sa v súèasnosti opakujú so železnou
pravidelnosśou a èoraz silnejšou intenzitou. Trpia nimi najmä obyvatelia ulíc Bendíkova,
Jánošíkova, Šidlovská, Severná, Dúbravská, Pod komínom, Stavbárska a Jahodová.
Doteraz bol problém riešený ex post. Spravidla sa po povodni, okrem odstránenia
bezprostredných škôd urobili len èiastkové opatrenia. To však protipovodòovú ochranu
verejného a súkromného majetku v blízkosti Šidlovského potoka nezvýšilo. Z tohto
dôvodu je nutné zaèaś realizovaś koncepèné riešenie a upustiś od èiastkových opatrení,
samozrejme s výnimkou pravidelnej údržby.
Z tohto dôvodu bola koncom minulého roka na základe iniciatívy Komisie Mestského zastupite¾stva mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie a Výboru mestskej
èasti è.3 spracovaná „Technická štúdia protipovodòových opatrení na Šidlovskom potoku“ Ing.
Vladimírom Zvadom, autorizovaným stavebným inžinierom.
Technická štúdia pozostáva z analýzy súèasného stavu územia, návrhu protipovodòových opatrení, prepoètu navrhovaných opatrení a výkresovej èasti. V prvej èasti sa zaoberá právnymi a technickými predpismi, súladom s územným plánom mesta, vymedzením riešeného územia a hydrologickými podkladmi. V nich sa uvádza, že sa jedná o drobný vodný tok s dåžkou 1,8 km a plochou
povodia 2,8 km2. Ïalej sa tam konštatuje, že ide o „èiastoène upravený tok nesystematickými
a nekoncepènými úpravami vyplývajúcimi z vedenia trasy prevažne cez parcely v súkromnom vlastníctve“. Analýza súèasného stavu pokraèuje výpoètom miery povodòového ohrozenia územia z prívalových zrážok, odtoku a hydrotechnickým výpoètom. V òom sa konštatuje, že ani jeden z prekrytých úsekov potoka s rúrami o ve¾kosti 60, 80 a 120 cm nevyhovuje na potrebnú kapacitu koryta
pri storoènej vode (Q 100). V skutoènosti musia byś súèasné rúry nahradené rámovými priepustami
o rozmeroch 240 x 210 cm resp., 240 x 165 cm.
Ïalšia èasś analýzy detailne rozoberá hydrogeologické pomery územia a odtokové pomery.
Analýza uvádza, že výustný objekt do rieky Torysy je v zlom technickom stave od úèinku ve¾kých
vôd. Úsek vedený v cestnej priekope na Jánošíkovej ulici a vtok do železobetónovej rúry o priemere 80 cm je v kritickom stave rovnako ako ïalšie nevyhovujúce úseky až po pramenisko. Takisto
uvádza kritické lokality mimo vodného toku a to ulicu Bendíkovu, Severnú a èasś Starej Dúbravy,
ulicu Stavbársku, Pustú Dolinu a Dúbravskú.
Návrh protipovodòových opatrení je rozdelený na okamžité a definitívne opatrenia. Ako okamžité
opatrenie je navrhnuté preèistenie prietoèného profilu v rkm 0,600 – 0,750 a 1.100 – 1,350. Navrhnutá je tiež realizácia jednotného lichobežníkového profilu s jednotnými priepustami. Ako definitívne
opatrenie je navrhnutá úprava celého toku na kapacitu koryta Q 100. Súèasśou je aj návrh protieróznych a protipovodòových lesnícko - technických opatrení. V prvom rade by malo dôjsś k èiastoènému
presmerovaniu povrchového odtoku do iných povodí. Okrem toho Technické služby mesta vybudujú
prehrádzky a protierózne opatrenia v lokalitách Pustá Dolina a Okruhliak, èím zabránia odnosu splavenín, erozívnej èinnosti a prispejú k zadržaniu a spomaleniu èasti odtoku povrchových vôd.
To¾ko struèný preh¾ad aktivít výboru mestskej èasti è.3 pri riešení rokmi vypuklého problému.
Protipovodòová ochrana na Šidlovskom potoku má zložité a nákladné riešenie, ale niet inej cesty,
pokia¾ nechceme iba rátaś škody a plakaś nad rozliatym potokom.
Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMÈ è.3
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Mestská èasś è. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí èitatelia, dnes sa budeme venovaś téme – „Krajší život medzi blokmi“.
V minulých rokoch sa krajšieho priestoru doèkali obèania na ulici Zápotockého, Tarasa Ševèenka ako aj na 17. novembra za bývalou Tatrou. V týchto lokalitách boli vybudované odstavné plochy pre autá, zrekonštruované prístupové komunikácie, doplnené
chýbajúce verejné osvetlenie ako aj revitalizácia trávnatých plôch. Nako¾ko nám záleží na
pohodlí bývania našich Prešovèanov, tak aj v roku 2018
sa okrem zve¾aïovania
priestorov pri bytovom dome
na ulici 17. novembra è. 70
– 76 a vnútrobloku Štúrova
19 – 37 a Budovate¾ská 17
– 23, o ktorých sme Vás informovali už minulý mesiac,
zaène sa v najbližších dòoch
upravovaś plocha na ulici
SDH 5 – 15 a pri bytovom
dome Záhradná 9. Tešíme
sa, že sa usilovne pracuje
na získaní nenávratného finanèného príspevku na revitalizáciu vnútrobloku ulíc
Hviezdoslavova – Štefánikova. Tento projekt zabezpeèí
najmä výsadbu novej zelene, chodníky pre chodcov,
detské a fitness ihrisko. (viï.
foto)

Vaši poslanci Renáta Fedorèíková –
predsedníèka mestskej èasti
a èlenovia: Valéria Drobòáková,
Janette Langová, Štefan Kužma.
Vaše námety a postrehy pre lepší život
v mestskej èasti, nám môžete zasielaś
aj elektronicky na adresu
vmc4@presov.sk.
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Mestská èasś è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Vážení èitatelia !
Poslanci VMÈ è.5 Solivar, So¾ná Baòa, Šváby sa pravidelne mesaène stretávame s obèanmi, ale aj mimo výboru a prijímame požiadavky, nielen bežného charakteru, ale aj riešime rôzne
„resty“ minulosti .V tomto èísle KSM Prešovský magazín, zamerané na kanalizáciu a vodovod .Pred
nieko¾kými rokmi sa realizoval projekt na území mesta Prešov. Bol zameraný na modernizáciu inžinierskych sietí výmenou èasti starších kanalizaèných sietí a vodovodov. Dotklo sa to aj našej
mestskej èasti, napr., ulíc Kutuzovovej, Tajovského, Ondavskej, Švábskej. Prekvapením bolo, keï
sa postupne neskôr po realizácií projektu obracali na nás obèania s požiadavkami, že èasś RD
na konci ulice So¾nobanskej je bez napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu (medzièasom sa
realizovalo napojenie na sieś verejnej kanalizácie na ul. So¾nobanskej spolu s napojením obce
RNV), taktiež na ulici Pri mlyne nevybudovaná verejná kanalizácia a najnovší aktuálny, havarijný stav
v èasti spojnice ulíc Gáp¾ovej s Èipkárskou, na ktorej nie je vybudovaná kanalizaèná sieś. Pripravenosśou z databázy požiadaviek a v minulosti realizáciou vyššie uvedeného projektu aj v uvedených
prípadoch nemuseli pretrvávaś dané problémy. Následne, administratívna príprava stavieb si vyžaduje po súèasnosś dlhší èas, pre koneènú realizáciu aj z týchto dôvodov: • Výstavba kanalizácie
ul. Pri mlyne. Zo strany mesta je spracovaná projektová dokumentácia, prebiehalo dlhotrvajúce
majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov stavby a podpisovanie zmluvy. Na základe požiadavky
SSC, mesto Prešov dalo urobiś GP a znalecký posudok. Je podpísaná zmluva medzi mestom Prešov, SSC, VVS, a.s., spoloènosśou Tesco Stores, a.s. a ïalšími vlastníkmi. Mesto zabezpeèovalo
ostatné doklady. Dòa 7.3.2018, sa uskutoènilo na Okresnom úrade v Prešove, Odbore životného prostredia vodoprávne konanie pre vydanie vodoprávného stavebného povolenia na uvedenú
stavbu. Investorom akcie bude VVS, a.s., má v pláne realizovaś výstavbu kanalizácie Pri mlyne
v tomto roku. • Rozšírenie vodovodu ul. So¾nobanská (na konci ulice – tri vodovodné prípojky).
Projektová dokumentácia je spracovaná. K predmetnej stavbe sa uskutoènilo nieko¾ko spoloèných
pracovných stretnutí s VVS,a.s. Posledné dòa 12.2.2018 na mieste obhliadky predmetnej stavby.
Pri majetkovo – právnom usporiadaní parciel dotknutých výstavbou je potrebný súhlas od súkromných vlastníkov pozemkov k Dohode o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene, pre realizáciu
stavby. Cez èasś nehnute¾nosti vlastníkov malo by prechádzaś potrubie vybudované v rámci stavby,
bezvýkopovou technológiou riadeného mikrotunelovania uložením potrubia do chránièky v dostatoènej håbke. Vlastníci po zrealizovaní stavby a spracovaní GP na vyèíslenie záberu vecného bremena budú odškodnení v zmysle ZP. Dohody sú potrebné pre zabezpeèenie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia. Prevádzkovate¾om stavby bude VVS, a.s. závod Prešov
v r.2018, v prípade dohôd. • Vybudovanie kanalizácie spojnice ulíc Gáp¾ovej – Èipkárskej Na MsZ
mesta Prešov 24.1.2018, som za MÈ è.5, predniesol návrh na doplnenie plánu investiènej (I.V.)
výstavby v r.2018 o spracovanie projektovej dokumentácie za úèelom výstavby kanalizácie a vodovodu na èasti uvedených ulíc. Dôvod: nepríjemný zápach splaškovej kanalizácie z RD uvedenej
spojnice ulíc, pretekajúcej do priekopy na ul. Zlatobanskú pozdåž chodníka a okolia, „arómu“ pociśujú chodci a taktiež turisti – návštevníci Múzea Solivar pohybujúci sa ulicou Zlatobanskou v trase
obhliadok NKP Solivar od Skladu soli – Komore k objektu Gápe¾.
Na základe pracovných stretnutí s VVS, MsÚ Prešov v tomto roku
spracuje PD z pridelených finanèných prostriedkov I.V. pre VMÈ è.5
tak, aby následne VVS, a.s. realizáciu výstavby zaradila do plánu investiènej výstavby v r.2019. Dòa 8.3.2018 sa uskutoènil MsÚ Prešov
výber staveniska3 za úèelom urèenia podmienok pre spracovanie
projektovej dokumentácie.
Ing. ¼udovít MALAGA , predseda VMÈ è.5
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Mestská èasś è. 6 (èasś sídliska Sekèov)
Aktívny oddych na Sekèove
Milí Sekèovèania, som nesmierne rád, že ïalší z predvolebných s¾ubov už
èoskoro získa reálnu podobu. Aj vïaka vedeniu úradu, poslancom Mestského
zastupite¾stva mesta Prešov Vám môžem s radosśou oznámiś, že o pár týždòov
vyrastie v športovom areáli ZŠ Májové námestie úplne nové a, svojho druhu
jedineèné i jediné, ihrisko na Slovensku.
Pôjde o futbalové ihrisko pod¾a platných noriem Slovenského zväzu malého futbalu
(ïalej SZMF), ktoré bude využívané ako deśmi tejto základnej školy, širokou verejnosśou
(za poplatok) a futbalovými družstvami z okolia Prešova, ktoré si budú môcś toto ihrisko
taktiež prenajaś a v neposlednom rade úèastníkmi tzv. 3B uliènej ligy v Prešove.
Teší ma to o to viac, že práve ulièná liga oslavuje tohto roku 40tku a mne, ako stále
aktívnemu hráèovi (brankár), bude milou povinnosśou odovzdaś hráèom tento symbolický
darèek.
Radosś z realizácie neskrýval ani môj dobrý priate¾ Ondrej Kaèmár, viceprezident
SZMF a predseda Zväzu malého futbalu v Prešove, ako aj organizátor spomínanej 3B
uliènej ligy.
Bonusom bude taktiež obnovenie asfaltového basketbalového ihriska v tesnej
blízkosti.
Moje poïakovanie patrí najmä kolegom z VMÈ (D. Mrouahová, Z. Tkáèová, Š. Szidor)
za ich stotožnenie sa s touto mojou iniciatívou.
Celkový náklad na realizáciu je vo výške cca 80 000 eur s DPH (Ihrisko, betónové
plochy, siete, atï.) a predpokladaný termín odovzdania je máj 2018.
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., predseda VMÈ 6
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Zo života mestských častí
Mestská èasś è. 7 (èasś sídliska Sekèov, Šalgovík)
Nie všetko ide vždy tak, ako by sme chceli…

Keï som sa k vám, milí Prešovèania, prihovoril v minulých èíslach Prešovského magazínu,
chcel som vám predostrieś aspoò struène, èo nás na sídlisku Sekèov a v Šalgovíku trápi,
na èom robíme, èo pripravujeme a aspoò prierez toho, èo sa podarilo urobiś. A úprimne
si myslím, že sa nám v našej mestskej èasti podarilo urobiś ve¾a. Staèí sa rozhliadnuś
okolo seba a vnímaś.
Opravené cesty, chodníky, zastávky MHD, provizórne vysypané parkovacie plochy, ale aj novovybudované parkoviská èi chodníky v našom parku Pod Šalgovíkom. Aj napriek našim predstavám
èi oèakávaniam nie všetko ide vždy tak, ako by sme chceli. Niekedy nám vadí, kedy sa stavba realizuje, že sa nedokonèí do zimy, inokedy kvalita vykonaných prác, a niekedy iba to, že sa opravuje
nieèo druhé, než to, èo by sme chceli my. Musím uznaś, že otázky èi podnety, ktoré dostávam
sú legitímne, ba aj výèitky èasto oprávnené. Veï keï sa napr. urobí spojovací chodník z ul. Èergovskej ku južnému vchodu OC MAX, ktorý tam dlhé roky chýbal, je úplne logické oèakávaś, že
sa tam urobí aj náležité dopravné znaèenie priechodu pre
chodcov. Verte mi, že som túto požiadavku osobne uplatnil
na kompetentnom útvare mesta pred vybudovaním tohto
chodníka…ale ešte sa neurobilo tak, ako pri podobnom
priechode ku OC MAX pri Dubrovníku, z ul. Vihorlatskej.
Pevne verím, že to v tomto roku dáme do poriadku. Ïalšie
problémy vznikajú pri stavbách, ktoré sa do zimy nestihnú
dokonèiś. Väèšinou ide o dokonèenie terénnych úprav alebo drobných stavebných úprav po zime. Áno, stalo sa to aj
pri výstavbe nových parkovacích plôch pri vnútrobloku Vihorlatská. Obe parkovacie plochy sú však funkèné a urèite
významne pomohli zlepšiś neúnosnú situáciu s parkovaním
v tejto exponovanej èasti nášho sídliska. Tu môžem len
poprosiś o trpezlivosś a pochopenie. Vzh¾adom na ve¾ký rozsah opráv a údržby ciest, chodníkov,
dokonèenia provizórnych parkovacích plôch, ale aj budovania nových parkovísk vznikajú aj takéto
starosti. V takomto širokom rozsahu bežia totiž práce v rámci celého mesta. Podobnú situáciu majú
aj obyvatelia na ul. Sibírskej, kde sa koncom minulého roka práce na stavbe nového parkoviska
vo vnútrobloku iba rozbehli. A pripájam aj foto z podnetu p. Jozefa, ktorý som dostal. Rád s ním
prediskutujem podrobnosti, keï mi poskytne telefonický kontakt, alebo prejaví ochotu stretnúś
sa. A môžeme sa rozprávaś aj o oprave chodníkov, obnove detského ihriska èi problémoch zamokania terénu v tejto lokalite Áno, všetci by sme si želali, aby všetky stavby zaèali na jar, aby nás
neotravovali pri výstavbe hlukom, prachom, blatom, mechanizmami apod.. Aby sme mali pokojné
prostredie pre deti cez prázdniny, aby práce skonèili, najlepšie, do septembra…To by bol ideálny
stav. Realitu však èasto ovplyvòuje proces prípravy stavby, súśaž na dodávate¾a, resp. jeho výrobné
kapacity…Asi uznáte, že naraz sa všetko urobiś nedá. Ja samozrejme uznám vám, že mnohé veci
by sa mohli robiś lepšie. A verte, že je to aj mojím záujmom a dovolím si vyjadriś presvedèenie, že
aj záujmom mojich kolegov poslancov v našej mestskej èasti. A myslím si, že by sme vzájomne
mali možno menej vypisovaś, viac komunikovaś a riešiś, ale aj realizovaś to, èo ¾udia k spokojnému
životu potrebujú. Mnohé vaše podnety sú už èasto zahrnuté v plánovaných akciách, teda v pláne
opráv a údržby v našej mestskej èasti. Z marcového zasadnutia VMÈ è. 7 odchádzali spokojní napr.
obèania Šalgovíka, keïže zistili, že ich požiadavky a podnety na opravu chodníkov, s ktorými na
zasadnutie prišli, sú už zahrnuté v pláne na rok 2018. Za VMÈ è. 7 sme otvorení pre vaše podnety
èi nápady a radi ich s vami prediskutujeme spolu. Za poslancov VMÈ è. 7
Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMÈ è. 7

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
01.04. / 16:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
veľkonočné predstavenie
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula / réžia: Michal
Náhlík
03.04. / 18:30 / MS
ŽENBA 125x
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Svetozár Sprušanský
04.04. / 16:00 / foyer VS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
04.04. / 18:30 / HB
SATURNIN
4/5/7 €
autor: Zdeněk Jirotka / réžia: Marek Zákostelecký
04.04. / 18:30 MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
6€
autor: Neil LaBute / réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
05.04. / 18:30 / HB
OBCHOD NA KORZE
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman / réžia: Marián Pecko
06.04. / 18:30 VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
07.04. / 15:00 / VS
TO NEMÁ CHYBU
15 €
hosť
autor: Stanislav Štepka / réžia: Ondrej Spišák
07.04. / 18:30 / VS
TO NEMÁ CHYBU
15 €
hosť
08.04. / 16:00 / VS
PUĽS – KRÁČALI POD NAMI
10 €
folklórny koncert
choreografia & réžia: Viliam Mikula / hudba: Anton Kónya
08.04. / 18:30 / HB
ODPÍSKANÉ 25x
3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy / réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
09.04. / 18:30 / HB
REVÍZOR
5/6/8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Michal Náhlík
10.04. / 10:00 VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
11.04. / 18:30 / HB
EUGEN ONEGIN
4/5/7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin / réžia: Marián Pecko
12.04. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
13.04. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ 45x
12/14 €
17.04. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
19.04. / 10:00 / MS
KATI
organizované
verejná generálka
19.04. / 18:30 / MS
KATI
7€
predpremiéra
20.04. / 18:30 / MS
KATI
10 €
premiéra
autor: Martin McDonagh / réžia: Michal Náhlík
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
23.04. / 10:00 VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
23.04. / 18:30 MS
KATI
7€
24.04. / 18:30 / VS
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
10 €
hosť
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autori: Anna Franková – Júlia Rázusová / réžia: Júlia Rázusová
25.04. / 10:00 / VS
DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
pre školy
hosť
26.04. / 10:00 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
organizované
verejná generálka
26.04. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
7€
predpremiéra
27.04. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
10 €
svetová premiéra
autorka: Iveta Horváthová / réžia: Marián Pecko
29.04. / 18:30 / MS
KATI
7€
30.04. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
30.04. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4/5/7 €

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
04.04.o 19:00 na VS
LÁSKA V ŠTÝLE BAROKA
autor: Jaroslav Steľmach / réžia: Romanij Andrij
(Hra v ukrajinskom jazyku)
11.04. o 19:00 na VS
IZBA Č. 6
autor: A.P.Čechov / réžia : Svetozár Sprušanský
18.04. o 19:00 na VS
KRÁĽ UBU
autor: Alfred Jarry / réžia: Braňo Mazúch

6/3 €

6/3 €
6/3 €

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
4.4. o 17.00; kino Scala
DOBRODRUŽSTVÁ MYDLINKY
A BUBLÍKA V BUBLILANDE
7,- €
5.4. o 19.00; PKO Čierny orol
HEX feat. SILNÉ REČI TOUR 2018 15,- € státie, 18,- € sedenie
6.4. o 20.00; PKO Čierny orol
BILLY BARMAN A DIEVČATÁ ZO SĽUK-U „POTICHU“
11,- € predpredaj, 15,- € v deň
koncertu, 16,- € sedenie
Špeciálne akustické turné.
8.4. o 19.00; kino Scala
Prešovská hudobná jar 2018
PREKLIATIE
29,- €
13.4. od 8.00; pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
15.4. o 17.00; PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2018
NA POČIATKU BOLA MELÓDIA
2,- €
Bakalársky koncert Tatiany Švajkovej. Odznejú diela hudobných skladateľov: W. z Szamotuł, F. Guerrero, Th. Morley, W. A. Mozart, P. G. Česnokov, A. Grečaninov, P. I. Čajkovskij, D. Bortňanskij, B. Britten, J. Hatrík,
I. Hrušovský, J. Falik.
15.4. o 18.00; kino Scala
OTVORENÉ MANŽELSTVO
15,- €
16.4. o 19.00; PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2018
PKO V PKO
8,- €, študenti a dôchodcovia: 5,- €
Program: G. F. Händel, G. B. Pergolesi, G. Bizet, F .Kreisler, L. Delibes, G.
Puccini, G. Donizzeti, A. Dvořák, E. Kálmán, G. Dusík
21.4. o 17.00; kino Scala
DUO JAMAHA
12,- €
Hosť: Black Band
25.4. o 17.30; PKO Čierny orol

Kultúra
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Prešovská hudobná jar 2018
VÝROČNÝ KONCERT CZUŠ SV. MIKULÁŠA V PREŠOVE 2,- €
29.4. o 16:00 – PKO Čierny orol,
ROZPRÁVKA O ZLATEJ RYBKE
4,- €

Caraffova väznica
Jarkova 28/A

HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU – ENYA
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
Uvádza: PaedDr. Juraj Humeňanský
28.4. (sobota) o 11:00 h
MESIAC NA VANDROVKE
1€
Program o Mesiaci a Slnku pre najmenších školákov.

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86

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
19.4. o 17.00
BIENÁLE KRESBY A GRAFIKY – VERNISÁŽ
študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €

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.

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
8.4. o 16.00
O DIEVČATKU, KTORÉ SA NEBÁLO VLKA
4.- €
Pre deti od 5 rokov
18.4. o 19.00
ZELENÉ JELENE
4,-€ študenti a dôchodcovia, 6,-€ dospelí
Pre dospelých a mládež od 12 rokov.
22.4. o 16.00
O MALOM NERVÓZNOM PRASIATKU
4.- €
Pre deti od 3 rokov.

Hvezdáreò a planetárium
Dilongova ul. è. 17
5.4. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
VANGELIS
2€
Vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
7.4. (sobota) o 11:00 h
ARIADNINA ČELENKA
1€
Rozprávka v planetáriu pre najmenších školákov.
12.4. (štvrtok) o 18:00 h
MYTOLÓGIA A HVIEZDNA OBLOHA
2€
14.4. (sobota) o 11:00 h
VESMÍRNE OTÁZNIKY
1€
Hudobný program pod umelou hviezdnou oblohou pre deti od 5
rokov.
19.4. (štvrtok) o 18:00 h
HUDBA POD HVIEZDNOU OBLOHOU –
ANTONIO VIVALDI – ŠTYRI ROČNÉ ODBOBIA
2€
21.4. (sobota) o 11:00 h
TOMÁŠOVA CESTA KU HVIEZDAM
1€
Vhodný pre mladších školákov.
26.4. (štvrtok) o 18:00 h

11.1.2018 – 8.4.2018
KOŇARE – TRADÍCIA CHOVU KONÍ V PREŠOVE A OKOLÍ
30.1.2018 – 30.5.2018
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)
12.4.2018 – 3. 5. 2018
CHLIEB A HRY
18.4.2018 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 a Malá výstavná sieň, Suterén – Hlavná 51 a 53: 5.4.
– 10.6. 2018:
PLATÓ / FASHION MEETS ART
vernisáž: 5.4.2018 o 16.00 hod.
kurátori: autorka projektu a hlavná kurátorka Miloslava Hriadelová a
PhDr. Miro Procházka
Medziposchodie – Hlavná 51: 12.4. – 10.6. 2018:
JURAJ COLLINÁSY 1907 – 1963
vernisáž: 12.4.2018 o 16.00 hod.
kurátor: Mgr. Peter Markovič
Chodba – Hlavná 51: 1.4. – 25.3. 2018:
ZLATÝ SÚDOK
vernisáž: 1.4.2018, v nedeľu o 14.00 hod.

Slovenské technické múzeum
NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4
Otvorené – Letná prevádzka:
apríl – október: utorok – sobota: 9.00 – 17.00
vstupy: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30
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.
9. apríla 2018 o 19.00 h v Ortodoxnej synagóge
THESAURUS – koncert židovskej hudby 16. - 19. storočia

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa vo februári 2018
Bartková Lujza
Bendiková Olívia
Daòová Jasmína
Durkáè Jakub
Fesiè Marek
Fi¾akovský Alex
Gettler Jan Marcus
Jacková Olívia
Jachymec Hugo

Janiè Viliam
Jánoš Dominik
Katušèáková Zuna
Krochma¾ Jakub
Kot¾ár Matúš
Krišková Tamara
Kundrik Filip
Ladomirjaková Mona
Lipták Adam

Loumová Olívia
Medvecová Jasmin
Miškárová Klára
Mitrová Annamária
Mocný Hugo
Pavlik Lukáš
Petruška Tomáš
Pristáš Sebastián
Saksa Matej

Segeïa Marko
Sekventová Veronika
Siváková Liliana
Ulièný Oliver
Vitková Ema
Zavacká Dorota
Zeleòák Oliver

Narodili sa
v januári 2018:
Ceperková Dorota

v júli 2017:
Molitoris Jakub

v decembri 2017:
Markuš Filip

Navždy nás opustili vo februári 2018
Bely Ján 73 r.
Ïurech Július 84 r.
Fojtíèek Ivan 74 r.
Hadbavný Andrej 81 r.
Mašek Vlastimil 83 r.
Brutovský Emil 80 r.
Kaòuchová Gabriela 56 r.
Semanický Róbert 39 r.
Burdelák Viliam 86 r.
Molitoris Andrej 81 r.
Nazadivan Jozef 72 r.
Knut Jozef 68 r.
Vitkoviè Gejza 76 r.
Brutvan Pavol 65 r.
Dopiriaková O¾ga 65 r.
Szentesi Belo 82 r.
Terlecký Ján 58 r.

Dudeková Daniela 65 r.
Frohmann Dušan 70 r.
Trusa Stanislav 44 r.
Dobranská Anna 84 r.
Petrák Dušan 69 r.
Hudec Milan 71 r.
Vojteková Helena 88 r.
Pivovar Stanislav 57 r.
Pobjecká Júlia 94 r.
Hrabèák Karol 75 r.
Kaèalová Irena 73 r.
Petrufová Valéria 65 r.
Arendáè Ján 77 r.
Galoci Emil 80 r.
Murinová Helena 75 r.
Petrušová Marta 91 r.
Perželová Zuzana 85 r.

Olahová Mária 80 r.
Po¾aèek Ján 82 r.
Eštoèáková Júlia 54 r.
Holod Jozef 63 r.
Kuzemková, MUDr. Vlasta
85 r.
Mìrková Jozefa 76 r.
Nurková Mária 87 r.
Tóthová Lýdia 90 r.
Homišan Stanislav 84 r.
Šarišská Mária 85 r.
Kolpáková Marta 85 r.
Lukáèová Terézia 83 r.
Malik Ján 87 r.
Fecková Marianna 70 r.
Futo Mikuláš 69 r.
Schützová Marta 78

Uzavreli manželstvo vo februári 2018
Dominik Lejko a Juliana Komárová
Štefan Veliký a Zuzana Novotná

Radovan Karniš a Silvia Gurèíková

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

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00,
18:00; v nede¾u 29.4. sv. omša o 11:30
nebude
Sobota: 6:15, 6:45, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem
soboty), 18:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 5:45, 6:15, 7:00,
12:00, 18:00
12.4.: Stretnutie kresśanských pedagógov
v Katolíckom kruhu o 16:00
Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00,
18:00 (uto, štv);
Sobota: 7:00, 18:00
V stredu o 18:00 je sv. omša pre deti
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:00, 18:00
Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00;
Sobota: 7:00, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00; v str 17:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. liturgia o 10:00
Všedné dni: streda 17:30, piatok 18:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 17:30
Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30
Sobota: 6:30, 16:30
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:30, 8:00, 16:30
19.4.: Sv. omša za život o 16:30; príhovor: Kòazi
– služobníci milosrdenstva
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
V utorok a piatok: 18:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 18:00

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30, 1. piatok 6:30
V pondelok o 17:30 sú sv. omše pre deti
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
9.4.: Zvestovanie Pána: 18:00
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia); 31.3.:
19:00
1.4.: 7:30, 9:00, 11:00
2.4.: 7:30, 9:00
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00
Všedné dni: 6:30, 17:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:30, 17:00
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; 9:30 ruženec
9.4.: Zvestovanie Pána: 17:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Sobota: 6:30, 18:00
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V utorok o 7:50, 18:00
9.4.: Zvestovanie Pána: 6:30, 18:00
Kaplnka Božieho milosrdenstva (Poliklinika,
Sídlisko Sekèov)
8.4.: Nede¾a Božieho milosrdenstva. Odpustová
slávnosś: 14:00 Sviatosś zmierenia, 15:00
korunka k Božiemu milosrdenstvu, 15:30 gr.
kat. sv. liturgia
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
1.4.: 8:00 sv. omša, nasleduje požehnanie jedál.
Ïalšie bohoslužby vždy v nede¾u o 16:30
pokračovanie na s. 22

Náboženský život
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Gréckokatolícka cirkev

Pravoslávna 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

Katedrálny chrám sv. Alexandra
Nevského
5.4.: Ve¾ký štvrtok: 6:15 Liturgia sv. Vasi¾a
Ve¾kého s veèeròou; 17:00 Strasti
Isusa Christa (utreòa s èítaním 12-tich
strastných Evanjelií)
6.4.: Ve¾ký piatok: 6:30 Cárske èasy; 17:00
Veèeròa s výnosom Plašèanice
7.4.: Ve¾ká sobota a Blahovišèenije: 6:15
Liturgia sv. Vasi¾a Ve¾kého s veèeròou
8.4.: Nede¾a – Vzkriesenia Isusa Christa:
2:45 Polnoènica; 3:00 vzkriesenie
Isusa Christa (Paschálna utreòa
s posvätením pokrmov); 8:45 Privítanie
Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa;
9:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho;
15:00 Veèeròa
9.4.: Svetlý pondelok: 6:30 Utreòa; 7:30
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (po Liturgii
procesia okolo chrámu); 15:00 Veèeròa
Ïalšie bohoslužby v mesiaci:
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

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 (Sídl. III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); veèiereò 17:00
(sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina

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

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

Evanjelická cirkev a.v.
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 sú v chráme mládežnícke sl.
Božie pre žiakov a študentov ESŠ, aj
pre verejnosś
Štvrtok: sl. Božie o 18:00
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Michal Vaško – Vydavateľstvo
Košická 44/A, 080 01 Prešov

tel.: 051 77 11 407, mobil: +421 905 918 564
e-mail: zakazky@vmv.sk, vmv@vmv.sk
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Objavovanie Prešova/Podujatie EVR
Meruôsme roky
a Prešov

Osmièkové roky prinášali ve¾ké dejinné zvraty. Pred
170 rokmi sa Európou prehnala séria revolúcií známa aj
ako jar národov a neminula ani Slovensko. Pod vedením
Štúrovcov sa organizovali dobrovo¾nícke zbory, vznikla Slovenská národná rada a boli spísané žiadosti slovenského
národa. Ako sa tieto udalosti premietli do našich regionálnych pomerov, kto a ako sa do nich zapojil, na ktorú
zo strán sa postavili, aké boli dôsledky ich úèasti, sa dozviete na aprílovom Objavovaní Prešova. Bonusom bude
prehliadka výstavy k 170. výroèiu revolúcie 1848/1849
Formovania moderného slovenského národa v starých tlaèiach v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.
Priebeh a súvislosti meruôsmych rokov v Prešove
môžete spoznaś v sobotu 14. apríla 2018 o 10.00 alebo
v nede¾u 15. apríla 2018 o 14.00. Stretneme sa pred Mestským informaèným centrom (MIC) v Prešove na Hlavnej 67.
Sprevádzaś budú Andrea Sivanièová a Marcela Domenová.
Predaj vstupeniek:
MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov: 1,50 €
Na mieste konania – poèas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo
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Olympiáda oèami prešovèana Mateja Falata
22. januára 2018 sme sa dozvedeli meno najúspešnejšieho športovca mesta Prešov za
predchádzajúci rok. Stal sa ním alpský lyžiar Matej Falat. Dnes už dvojnásobný olympionik (Soèi
2014 a Pjongèang 2018) sa kvôli prípravám na olympiádu slávnostného vyhlasovania nemohol
zúèastniś. Rozhodli sme sa využiś priestor a spýtaś sa Mateja na dojmy z ocenení a olympiády.
Dobrý deò Matej, zaèníme ocenením z konca minulého roku. Miešané družstvo zjazdárov Slovenska sa stalo najúspešnejším družstvom za rok 2017. Nemusíme pripomínaś, že na Slovensku, kde sa
masovej popularite teší najmä hokej a futbal je to vynikajúce ocenenie. Aké boli vaše dojmy
Hlavne ma teší, že sa nám podaril taký úspech, akým bolo získanie medaily z majstrovstiev sveta a že som
k tomu prispel aj ja svojimi výkonmi. Samotné vyhlásenie najúspešnejšieho kolektívu bola za tým pekná bodka,
ale samozrejme som rád, že náš výkon ocenili aj novinári a verejnosś.
Úspešný rok bol podèiarknutý aj na vyhlasovaní o najúspešnejšieho športovca mesta Prešov.
Prvýkrát v histórii vyhlasovania tejto ankety zvíśazil reprezentant zimných športov, píšete históriu
ankety…
Tak podobne ako som písal vyššie, som rád, že sa našli ¾udia, ktorí to ocenili a o to viac, že v Prešove nemá
lyžovanie takmer žiadnu tradíciu. Ale tak možno to niekomu dodá trochu odhodlania, že dá sa v lyžovaní uspieś,
aj keï nepochádzate z Tatier alebo z nejakého iného lyžiarskeho regiónu.
Prejdime na Olympiádu. Aké sú vaše bezprostredné dojmy, iba nieko¾ko dní po olympiáde?
Sám neviem, ako to mám zhodnotiś, na olympiádu som prišiel ve¾mi dobre pripravený, bol som rýchly na
tréningoch a aj medzièasy na pretekoch ukazovali, že by z toho mohlo byś pekné umiestnenie, no tento krát
to nevyšlo. V slalome je iba jedna šanca na výsledok, maximálne ešte druhá v kombinácii a navyše slalom je
zradný, jedna chyba a ste vonku. Po olympiáde som bol pochopite¾ne sklamaný, no na druhej strane nemám si
ani èo vyèítaś, myslím že som urobil všetko na sto percent a snažil som sa daś zo seba maximum, keïže možno
to bola moja posledná olympiáda.
Na druhej strane, z olympiády mi ostanú aj pekné spomienky, samotná zjazdová traś bola ve¾mi zaujímavá,
èlenitá a bola to radosś po nej jazdiś, z iných športovcom bol pozrieś prvý krát v živote skoky na lyžiach, inak som
ve¾a èasu na návštevu iných disciplín nemal, keïže skoro každý deò sme mali preteky alebo tréning.
Aké máte vzśahy s ostatnými súpermi, alebo aké zvyknú byś vzśahy medzi lyžiarmi?
V zjazdovom lyžovaní sú vzśahy medzi športovcami priate¾ské, ak existuje nejaká rivalita, tak jedine možno
medzi dvoma najväèšími favoritmi, inak sa každý musí v prvom rade sústrediś na seba a na nároènú traś.
Bola to už vaša druhá olympiáda v èom bol rozdiel medzi organizáciou olympiády v Soèi
a Pjongèangu?
Olympiáda v Pjongèangu mi oproti Soèi prišla ako ove¾a triezvejšie urobená, už na prvý poh¾ad bolo vidieś, že
nechceli minúś až to¾ko prostriedkov ako v Soèi, napríklad ve¾a spoloèných priestorov ako napríklad obchody, práèovòa, heròa bolo v postavených ve¾kých stanoch, štadión na ceremoniály bol len narýchlo postavený z kovových
konštrukcií, aj samotné ceremoniály boli skromnejšie, aj keï zaujímavé. Chápem takýto prístup k organizácii OH,
aj keï samozrejme pre mòa ako pre športovca zanechali OH v Soèi ove¾a väèší dojem, keïže boli celkovo také
ve¾kolepejšie. Problémová bola niekedy doprava medzi športoviskami, napríklad z lyžiarskeho strediska v urèitých
èasoch chodili autobusy do dediny len raz za hodinu, prièom to bolo asi len 5 minút cesty autom, stalo sa mi napríklad pár krát, že mi po tréningu tesne ušiel autobus a ak som nechcel èakaś hodinu, musel som si nájsś nejaký
taxík, èo by ma zviezol. Jeden zaujímavý rozdiel bol v olympijskej dedine, tá v Soèi vyzerala ako naozajstná dedina
s námestiami a domami na kopci s výh¾adom do údolia a na okolité hory, tá terajšia bola v podstate nieko¾ko15-20
poschodových bytoviek a okolo toho nejaké tie stany, ale tak aspoò bolo všetko relatívne blízko a nebolo treba
nikde ïaleko chodiś.
Mohli by ste nám opísaś samotné preteky? Aký to malo priebeh a ako vyzeral deò pretekov?
Vstávalo sa väèšinou skoro ráno okolo šiestej, raòajky, o siedmej – pol ôsmej chodili autobusy z dediny do
strediska, tam potom rozjazdenie do tréningového slalomu a prehliadka pretekovej trate. Medzi tým som sa ešte
rozhodol pod¾a podmienok, aké lyže použijem na preteky a tak okolo jedenástej bývalo prvé kolo. Po prvom kole
sa prestaví traś a zase býva prehliadka a tak štart druhého kola poobede okolo jednej. Obed niekto stihne medzi
kolami, ja to nemám ve¾mi rád, radšej až po preteku. Celkovo sa však v pretekové dni vo všeobecnosti dlho èaká,
èaká sa pred prvým kolom, potom po prvom kole na prehliadku a potom pred druhým kolom, niekedy aj hodinu,
dve, takže väèšinu pretekového dòa vlastne strávim èakaním v bufete/reštaurácii, resp. volá sa to team hospitality.
Priblížte nám atmosféru v Slovenskom dome, èitate¾ov by urèite zaujímalo ako ste trávili dní po-
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èas olympiády a aké vzśahy udržujete s èlenmi najúspešnejšieho družstva (Petra,
Veronika, bratia Žampovci).
V slovenskom dome som nebol, nakoniec mi na to neostal ve¾mi èas, skoro každý deò bol tréning alebo preteky, èasto krát to vyzeralo tak, že ráno som vstal o šiestej, o siedmej na autobus na tréning a vrátil
som sa do dediny z tréningu alebo preteku o štvrtej poobede, potom chví¾ku oddych, poprípade do posilòovne na
bicykel a o siedmej na veèeru, ve¾a vo¾ného èasu tam nebývalo. Vzśahy sú normálne, aj keï s babami sa normálne
nestretávam po pretekoch, v podstate väèšinou iba raz, dva krát do roka, so Žampovcami však viacero krát na
svetových èi európskych pohároch, takže s nimi sa aj poznám o nieèo lepšie.
Zo športu odboème trochu ku geografii, èím vás zaujala exotická Kórea?
V Kórei som bol dokopy tri krát, no chcel by som vidieś, ako to tam vyzerá v lete. V zime má ta krajina až
tak neohúrila, minimálne na miestach, kde som bol neboli vyslovene nejaké pekné hory, skôr len také kopèeky
a všade opadané listnaté stromy, v lete to však môže vyzeraś pekne. Èo ma však zaujalo, bol Soul, obrovské
mesto, vysoké budovy jedna ved¾a druhej a napríklad z letiska sa ide 20 kilometrovým mostom ponad more.
Nie je to bohvieako pekné mesto ale ma to takú svoju atmosféru, je to nieèo úplne iné ako hocièo, èo èlovek
zažije v Európe. Ešte ma napríklad prekvapilo ma aký sú Kórejèania nie ve¾mi poriadku milovný. Neporiadok na
uliciach je úplne bežný, do ve¾a reštaurácií sa èlovek pomaly bojí vojsś, prvý dojem vnútri býva smrad a milión
vecí pová¾aných a poukladaných kade tade, ale tak aj to je zaujímavé, zažiś aj takúto inú kultúru.
Máte 25 rokov a zúèastnili ste sa už dvoj olympiád èo je samo o sebe nepochybne úspech, aké
sú vaše plány do ïalších sezón?
V tejto sezóne sa mi celkom darilo a posunul som sa v slalomovom rebríèku z približne 150. miesta na
svete na 65. Miesto. Budúci rok teda budem maś ove¾a lepšie štartové èísla na svetovom a európskom pohári
a teda chcel by som sa to pokúsiś využiś a koneène zabodovaś vo svetovom pohári, takže predpokladám že tých
svetových pohárov budem štartovaś o nieèo viac.
Otázka na záver, èo by ste odkázali mladým prešovským športovcom ktorý zaèali, alebo by radi
zaèali s lyžovaním?
Tak lyžovanie urèite nie je ¾ahký šport, èlovek trávi ve¾a èasu preè z domu a nie je teda ¾ahké popri tom
stíhaś aj školu a vo svete je ve¾ká konkurencia. No na druhej strane je to pod¾a mòa jeden z najkrajších športov,
nie je ve¾a športov, pri ktorých trávite to¾ko èasu na horách a v prírode a pri ktorých zažijete to¾ko adrenalínu
a takú vo¾nosś pohybu. Navyše, nie je to o tom, kto viacej bezhlavo odkrúti na bicykli, èi odbehne kilometrov,
ale o tom, kto je aký šikovný a kto sa ako dokáže hraś s tými lyžami a to je urèite väèšia zábava. Mladým športovcom by som odkázal, nech si to urèite aspoò vyskúšajú v nejakom miestnom klube, hoci aj keï o pár rokov
skonèia ale tie èasy, èo som strávil ako dieśa s ostatnými kamarátmi v klube na Drienici urèite patria medzi tie
najzábavnejšie z celej mojej kariéry. A nauèiś sa dobre lyžovaś, to sa vždy zíde ;)

Veèerný beh Prešovom bude v utorok 8. mája
Živá riava v historickom jadre
Hlavná prešovská ulica sa v utorok 8. mája opäś stane príśažlivou športovou scénou. Najznámejšie
a najvýznamnejšie atletické podujatie v metropole Šariša – Veèerný beh Prešovom napíše už 58.
kapitolu. Ide o najstaršie bežecké podujatie svojho druhu na Slovensku – vzniklo v roku 1961.
Záštitu nad ním prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turèanová.
Veèerný beh Prešovom, ktorý je súèasśou oblastnej bežeckej ligy 2018 regiónov Prešov a Sabinov, organizujú Mesto Prešov, atletický klub TJ Slávia Prešovská univerzita, Oblastný bežecký spolok Prešov a Súkromné športové gymnázium ELBA v Prešove. Na tradiènom a ob¾úbenom podujatí, ktoré má v historickom jadre
Prešova jedineènú atmosféru, vidíme zápoliś pretekárov od predškolského veku po vitálnych seniorov. Hneï
úvodný beh rodièov so svojimi deśmi je úžasný a zaujímavý. Organizátori oèakávajú príchod vytrvalcov a vytrvalkýò z viacerých slovenských klubov aj zo zahranièia. Veèerný beh umocní i Slovenský pohár silných mužov.
Kancelária pretekov bude v prešovskom Parku kultúry a oddychu na Hlavnej ulici è. 50. Program: 12.05 h
otvorenie, rodièia s deśmi predškolského veku, žiacke kategórie, 14. až 16. h Slovenský pohár silných mužov,
16.20 h – novinárska mí¾a, dorastenci, dorastenky, korèuliari – mládež, FUN kategória, muži, ženy, 18.25 h
veteráni (5 kategórií – 7 300 m), ženy (3 kategórie – 4 380 m), 19.20 h muži 8 760 m.
(jac)

Radnica dokorán
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – máj 2018

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, MBA; RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.; JUDr. Katarína Ïurèanská, Štefan Hermanovský, Ing. Juraj Hudáè, PhDr. Martin Matejka, MBA
3.5.2018 (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
3.5.2018 (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.
2.5.2018 (streda) o 17.00 hod. v bývalom Mestskom kultúrnom stredisku Nižná Šebastová, Haburská 9
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr.
Janette Langová
7.5.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. è. 24 (III. poschodie)
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc,
Mgr. Peter Krajòák
7.5.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80
v Prešove – Solivare
Výbor v mestskej èasti è. 6 (èasś sídliska Sekèov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višòovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor,
Zuzana Tkáèová
3.5.2018 (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
3.5.2018 (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 Mesta Prešov – apríl, máj 2018
DEÒ

ÈAS

MIESTO

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)

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

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

Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov

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

Ing. Andrea Turèanová
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 èísla
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 èíslach na Slovensku
TIESÒOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
Polícia:
Požiarna ochrana:
Záchranná služba:
Mestská polícia Prešov:
PORUCHY
Elektrina ( VSE a.s ):
Vodárne ( VVS, a.s.):
Plyn ( SPP , a.s.):
Spravbytkomfort (havarijná služba):

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

0800 123 332
051/7572421
0850 111 727
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.
Pohotovosś vyslobodenie osôb z výśahu:

0911 291 783 – nepretržite (24 hod.)
Údržbárske stredisko Karpatská:
ÚS Karpatská (elektro, výśahy):
7702 680
Pohotovosś výśahy a elektro:
0911 291 773 od 15:00 do 19:00 hod. - cez týždeò
Havarijná služba, opravy výśahov:
0911 291 773 od 8:00 do 15:00 hod. - dni pracovného
vo¾na (soboty)
Pohotovosś výśahy 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
Dispeèing do 22:00
0901 708 807
DOPRAVA
DPMP dispeèing (informácie):
051 / 747 02 04
Zimná správa a údržba prešovských ciest – dispeèing
051/ 7733094
Cestný záchranný systém:
112 (154)
LINKA DÔVERY
Linka dôvery:
Linka dôvery toxikomanov:
Linka detskej istoty pri SV UNICEF
(bezplatná tel. linka pre deti a mládež):

0800 117 878
02/ 54 77 63 79
116 111

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiac apríl 2018
15. apríl 2018
2. Šarišské odomikaòe bicig¾a
KST Dubník Prešov
Martin Èajka, 0918 320 953, www.saris-trekbike.eu

22. apríl 2018
Her¾any 2018, cyklo KST ZVL Prešov
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422

22. apríl 2018
25. roèník Aprílový výstup na Lysú Stráž z Fintíc
KST KPT Prešov
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418

30. apríl 2018 – 1. máj 2018
46. roèník Noèný pochod Krompachy – Prešov
KST ZOVT Prešov
Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 4. - 14. 5. 2018

-42%
AŽ DO

KUCHYNE DECO PLAN
kuchyne na mieru

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

Next Team, s.r.o.
Xerox Premier Partner
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
+421 51 771 0043
 info@nextteam.sk
http://www.nextteam.sk

spoľahlivé
riešenie
pre
všetkých,
domácnosti
i firmy

Reklama

