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Milí Prešovčania,
snáď
všetko
charakteristické,
krásne a výstižné sa povedalo,
popísalo, naspievalo a zachytilo
o mesiaci máj. Máj má nesmierne
veľa prívlastkov.
Bezpochyby, mesiac máj je jeden
z najkrajších mesiacov roka, s prebúdzajúcou a kvitnúcou krásnou prírodou
v rôznych farbách, spevom vtákov a poletujúcimi včelami. Niekedy si ale aj počasie „robí“ inak.
Máj, lásky čas… Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je
symbolom sily a rastu. K máju sa viaže aj množstvo tradícií,
prvomájových veselíc – majálesov a pranostík. Na 1. mája mládenci stavajú máje – najčastejšie z brezy, dievčatám zrelým
na sobáš, všetko spojené so spevom a veselou zábavou. Prvý
máj sa spája aj s bozkávaním sa zaľúbených pod rozkvitnutou
čerešňou. Traduje sa, že dievčina, ktorú milý pobozká pod
čerešňou, sa do roka vydá a vzťah páru bude naplnený láskou
a spokojnosťou.
Traja zamrznutí 12., 13., 14. máj – Pankrác, Servác, Bonifác, znamenajú citeľné ochladenie a po Žofii 15. mája sa môžu
vysádzať sadenice na záhrade. Na Urbana 25. mája nás môže
ešte postrašiť posledný mrázik.
Mesiac máj je mesiacom aj významných sviatkov. Prvý máj
Sviatok práce, ktorý má svoju históriu, traduje sa vyše 120 rokov. Štvrtý máj, pamätný deň, výročie úmrtia M. R. Štefánika r.
1919 pri návrate do vlasti po dlhých rokoch strávených v zahraničí, kedy po páde lietadla tragicky zahynul pri Bratislave. 8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom, deň, ktorý treba pripomínať, ako
memento najväčšej tragédie ľudstva minulého storočia a skončenia II. svetovej vojny. Deň matiek, sviatok starostlivých a milujúcich matiek, pripadá na nedeľu 13. mája, ktorá je aj výročným,
dňom prvého zjavenia Panny Márie v roku 1917 vo Fatime.
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
prajem Vám krásny a úspešný máj. Uvidíme, ktorá z pranostík v máji bude skutočnosťou. Studený máj – v stodole raj.
Suchý marec, mokrý máj – bude pre poľnohospodára raj. Bujné kvety v máji, plné úle. V máji chladno – bude vína na dno.
Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska. Dážď, dážď májový
dážď, budú mi od teba vlasy rásť…
Ing. Ľudovít MALAGA
podpredseda redakčnej rady kultúrno-spoločenského
mesačníka Prešovský magazín
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Mesto v pohybe
Prázdniny sa blížia,
škôlky pripravili letný harmonogram

Prešovské materské školy budú otvorené aj počas letných prázdnin. Rodičia
majú možnosť výberu najmenej z troch MŠ v rôznych mestských častiach,
ktoré im najviac vyhovujú.
Obdobie nadchádzajúcich prázdninových týždňov sú pripravené prešovské MŠ postarať sa o najmladších Prešovčanov, aby trávili letné dni nielen bezpečne, ale predovšetkým zmysluplne. Od 2. júla do 24. augusta budú v prevádzke najmenej 3 materské
školy v rôznych mestských častiach, aby rodičia mali možnosť najvhodnejšieho výberu.
Od 27. augusta bude následne všetkých 20 MŠ v plnej prevádzke vítať svojich škôlkarov.
Platba za školné počas mesiacov júl a august bude realizovaná vždy podľa počtu
dní, ktoré dieťa navštevuje MŠ. Rodič za 1 deň zaplatí v júli 0,75 € na deň, ak ide
o dieťa mladšie ako 3 roky, 2 € na deň. V auguste je to 0,68 € na deň, ak ide o dieťa
mladšie ako 3 roky a 1,82 € na deň v prípade staršieho dieťaťa. Za celodennú stravu
rodičia zaplatia rovnako ako vlani, teda 1,29 € denne počas oboch letných mesiacov.
Informácie k výške školného v mesiacoch júl a august sú k dispozícií v jednotlivých
materských školách. Harmonogram prevádzok jednotlivých MŠ poskytli riaditeľky verejnosti už na jar, aby rodičia mali dostatok času pri plánovaní dovoleniek s deťmi.
Počas minulých letných prázdnin navštevovalo materské školy 957 detí. Tento školský rok 2017/2018 bolo do prešovských MŠ prijatých 748 detí, celkový počet detí
v 20 materských školách je celkom 2 584.
(vkg)
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Európa diskutovala v Prešove
Verejná diskusia s predstaviteľmi Výboru regiónov EÚ zaplnila historickú sálu
PKO Čierny orol. Diskutujúcich okrem iného zaujímalo, ako Európa dokáže
zmenšiť rozdiely medzi regiónmi.
„Pre Prešov je praktický význam Európskej únie jednoznačný – získali sme výrazné
zdroje na podporu našich projektov. Za ostatné tri roky sme vďaka tejto podpore výrazne
znížili spotrebu energie verejného osvetlenia,
zateplili sme viaceré školy, tvoríme stratégiu
verejnej dopravy, začíname rekonštruovať
dopravný uzol na Masarykovej ulici, pribudnú
nám tiež viaceré úseky cyklociest či parkovacie cykloboxy,“ pripomenula prešovská primátorka Andrea Turčanová v PKO počas verejného dialógu s občanmi európsku pomoc, ktorú už mesto Prešov získalo.  
Okrem primátorky, ktorá pôsobí v Komisii pre prírodné zdroje pri Európskom Výbore
regiónov v Bruseli, sa diskusie zúčastnili aj doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Mgr. Miloslav Repaský, pôsobiaci v Komisii
pre hospodársku politiku a v Komisii pre prírodné zdroje a PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, ktorý Slovensko v Bruseli zastupuje v Komisii pre občianstvo,
riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti a v Komisii pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku.
Hovorilo sa predovšetkým o praktickom význame EÚ pre život obyvateľov jej členských krajín. „Kto z vás v ostatnom čase vycestoval do zahraničia a kto tam využil roaming?“ spýtal sa Ladislav Miko a v hľadisku sa zdvihli takmer všetky ruky. „Uvedomujete
si pritom, že aj to je vďaka Európskej únii?“ pripomenul ďalšou otázkou.
Predstavitelia výboru regiónov však predovšetkým odpovedali a vysvetľovali svoju prácu
v Bruseli. „Každý štát únie má iné problémy a preto presadzuje iné priority. Niektoré
štáty presadzujú, aby sa viac podporovalo zdravé stravovanie, iné chcú riešiť svoje
problémy so zemetrasením. My s Poliakmi sme zasa trvali na podpore rozvoja dopravnej siete,“ načrtla Andrea Turčanová diskusie, ktoré v Bruseli prebiehajú. Z jej pohľadu je
dôležitá aj pomoc málo rozvinutým regiónom
v rámci Slovenska, riešenie nezamestnanosti,
zvýšenie miezd či efektívnejšie využitie prírodného bohatstva kraja na rozvoj turistiky.
„Európska únia predovšetkým vytvára
predpoklady, aby si jednotlivé štáty určovali
svoje priority. Je na nás, aby sme si vytýčili
tie správne,“ zdôraznil Ján Ferenčák. Miroslav Repaský zasa pripomenul tému ekologizácie či obnoviteľnosti zdrojov. „Toto sú mo-
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menty, kedy sa rozhoduje o budúcnosti,
lebo ak neurobíme nič, práve mladá generácia si to o pár desiatok rokov odnesie,“ zdôraznil Ján Ferenčák.
Diskutujúci sa zhodli, že často sa európska pomoc pretavuje na realizáciu veľkých projektov, lebo je to jednoduchšie
z hľadiska ich administrácie. „Procedúry
sú totiž rovnaké pri projekte za milión i pri
projekte za desať tisíc. To komplikuje realizáciu malých projektov, ktoré by obyvatelia možno viac pocítili,“ vyslovil Ladislav Miko.
V rámci diskusie tiež zazneli úvahy o správnosti podpory niektorých technických riešení pri zavádzaní nových technológií osvetlenia, diskutujúci hovorili aj o etike a morálke, pripomenuli aj prílišnú byrokratizáciu, súvisiacu s realizáciou projektov, podporili tiež
zachovanie slovenských priorít v oblasti rozvoja dopravy, študentov zasa zaujímalo ako
Európska únia dokáže zmenšiť rozdiely medzi regiónmi.
„Z pohľadu nášho mesta je dôležitá podpora rozvoja infraštruktúry i vzdelávania
či rekvalifikácie. Počas troch rokov sme naplnili náš priemyselný park, máme tu firmy,
ktoré rozširujú svoju výrobu, chýbajú im kvalifikovaní zamestnanci,“ uviedla v odpovedi Andrea Turčanová. „U nás pociťujeme nedostatok kvalitných ľudí, ktorí by zobrali
zodpovednosť za realizáciu projektov na seba,“ dodal Ján Ferenčák.
(mig)

Využívate QR kódy? Mesto ponúka hneď tri!
QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorého princíp použitia spočíva v tom, že QR
kód vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.
Mesto Prešov ponúka takýto rýchly spôsob presmerovania na tri domény: webovú
stránku, facebookový profil a vlastný youtube kanál:
(vkg)
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Workshop pre smart rozvoj Prešova
Prešov má ambíciu byť smart mestom. Inteligentné riešenia, ktoré už máme,
chceme rozšíriť na fungujúcu sieť, ktorá Prešovčanom skvalitní život.
„V Prešove už máme inteligentné osvetlenie, smart technológie prenášame aj do
oblasti dopravy, na 1. Šarišskom hackhathone dáme možnosť tvorcom aplikácií, aby
využili naše sprístupnené dáta na vytváranie nových aplikácií, ktoré v praxi zjednodušia život Prešovčanov,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová počas workshopu
zameraného na oblasť inteligentných riešení v Prešove.
Pracovné stretnutie zamestnancov mesta a lokálnych expertov s predstaviteľmi Europskej investičnej banky (EIB) a konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers
bolo nielen o sumarizovaní toho čo sme v Prešove už dosiahli v oblasti inteligentných
riešení, ale aj o nastavovaní koncepcie a cieľov, na ktoré sa u nás chceme zamerať.
Už prezentácia dokončených i rozpracovaných mestských projektov, prezentácia prešovských spoločností O.S.V.O. comp, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. ukázala, že naše mesto
má veľký potenciál v tejto oblasti. Prezentovali sme tiež
aktuálny stav v príprave dôležitého dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov. Tento
tzv. Masterplan je komplexný dokument dopravného
plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či
rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších
druhov dopravy v Prešove a jeho okolí.
Zahraniční odborníci ocenili predovšetkým existujúce smart riešenia v oblasti energetickej efektívnosti, hlavne pri úspore energie v rámci
prevádzky verejného osvetlenia, kde je Prešov slovenským lídrom. Počas desiatich rokov
progresívnej činnosti tejto firmy Prešov ušetril 6 144 304 kWh elektrickej energie, čo
v prepočte znamená úsporu 966 359,74 €. Usporené financie pritom používa na ďalšiu
modernizáciu verejného osvetlenia.
„Zameriavame sa tiež na energetickú efektívnosť budov, smart riešenia pri nakladaní s odpadmi ako aj na zavádzanie inteligentných riešení v doprave,“ pripomenula
vedúca odboru strategického rozvoja Magdaléna Artimová.
Praktická diskusia odborníkov so zástupcami konzultačnej spoločnosti priniesla viacero návrhov na konkrétne riešenia – zavádzanie podzemných kontajnerov monitorovaných senzormi, spracovanie odpadu na alternatívne palivo, smart parking, monitoring
ovzdušia v rámci systému čidiel na stožiaroch verejného osvetlenia či vývoj aplikácií vytvorených na mieru Prešovčanom z verejne dostupných dát. Samozrejme, mesto je naďalej otvorené aj ďalším návrhom zo strany občanov.
„Mesto má dobré nasmerovanie v tejto oblasti, navyše sa v príprave svojich cieľov
správa veľmi zodpovedne,“ skonštatoval Peter Balík z EIB.
Prešov je jedným z dvoch slovenských miest, ktoré získali bezplatnú odbornú pomoc
zo strany Európskej investičnej banky a JASPERS-u na tvorbu konceptu SMART CITY.
(mig)
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V máji Prešov opäť zaplavia dobrovoľníci
Dobrovoľnícky festival Milujem svoje mesto pokračuje aj v tomto roku. Medzi
21. až 25. májom sa do projektu môže zapojiť každý, kto chce, aby naše mesto
bolo krajšie, čistejšie i zdravšie.
„To, že už do nultého ročníka unikátneho Festivalu priateľstva a dobrovoľníckej
činnosti sa zapojilo takmer 1500 mladých ľudí znamená, že je to dobrý projekt, a že
sa v ňom oplatí pokračovať,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová počas
stretnutia s organizátormi, zástupcami škôl či dobrovoľníckych organizácií, ktorí pripravujú pokračovanie úspešného projektu Milujem svoje mesto.
Tohtoročné pokračovanie projektu plánujú organizátori uskutočniť, podobne ako vlani, počas maturitného týždňa, od 21. do 25. mája, keď školy svojim žiakom vytvárajú náhradný program. Organizátori chcú do dobrovoľníckej činnosti zapojiť nielen čo najviac
stredoškolákov, žiakov základných škôl, ale aj všetkých, ktorí chcú svojou prácou skrášliť
Prešov. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára, ktorý
bude prístupný na webovej stránke www.milujemsvojemesto.sk/registracia/
V úvodnom ročníku si organizátori zo združenia Kresťania v politike spolu s mestom
Prešov dali za cieľ ukázať, že mladá generácia chce budovať pozitívny vzťah
k svojmu mestu a že pri správnej motivácii dokáže vytvárať aj nezištné hodnoty. „Išli sme do toho so srdcom, urobiť
niečo pre svoje okolie iba tak, nezištne.
Boli sme prekvapení nielen tým, koľko
mladých ľudí prišlo, ale aj pozitívnym
hodnotením tých, ktorí sa pri nás pristavovali,“ pripomenula Iveta Birošová
svoje vlaňajšie skúsenosti z brigádovania
so svojimi žiakmi.
To, že sa cieľ podaril, dokazuje aj
fakt, že počas šiestich dní dobrovoľnej
pomoci dobrovoľníci svojou prácou vytvorili hodnotu 19 000 eur. „Natreli sa zábradlia,
ktorých sa dlhé roky nikto nechytil, vyčistili sa priestory, ktoré sa bežne nečistia, ale
hlavný prínos bol v tom, že mesto žilo, že všade bolo vidno veľa mladých ľudí v krásnych červených tričkách,“ skonkretizovala primátorka, ktorá v úvodnom ročníku tiež
brigádovala pri obnove zábradlia na Námestí mieru.
Tohtoročný festival dobrovoľníctva oslovil aj predsedu PSK Milana Majerského, ktorý
dobrovoľníkov povzbudil: „Dobrovoľníctvo má obrovský význam, pretože človek nerobí preto, že si robí nárok na odmenu , ale preto, že chce robiť dobro vo svojom okolí.
Nech sa tieto prejavy dobrej vôle v oveľa väčšej miere ukážu aj v tomto roku a v tomto
krásnom meste nech je vďaka mladým ľuďom krajšie.“
(mig)
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Čo je to dobrá škola - bilingválna?

Dňa 6. apríla 2018 sa pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja
PaedDr. Milana Majerského, PhD., a pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing.
Andrey Turčanovej, uskutočnil už 4. ročník konferencie: “Čo je to dobrá škola?”
Konferenciu usporiadala Súkromná spojená škola European English School (Solivarská
28, Prešov), ktorá má v Prešovskom kraji najbohatšie – už 20 ročné skúsenosti s bilingválnym vzdelávaním. Uskutočnila sa tradične pod
gesciou Ing. Emila Blichu – zriaďovateľa škôl
a školských zariadení združených pod značkou
ELBA a generálneho riaditeľa Európskej vzdelávacej agentúry, n. o. Konferencia bola zameraná na problematiku východvy a vzdelávania,
tentoraz s akcentom na strednú všeobecnevzdelávaciu bilingválnu školu: „Čo je to DOBRÁ
ŠKOLA - bilingválna?” Formát konferencie je jedinečný a konferencia je jedinou svojho druhu
na Slovensku.
Konferenciu otvoril riaditeľ Súkromnej spojenej školy European English School PhDr.
Martin Ďurišin, PhD., štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr.
Peter Krajňák, predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD.,
ako aj zástupca primátorky mesta Prešov Ing.
Štefan Kužma.
S hlavnými referátmi na konferencii vystúpili prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. z Pedagogickej fakulty PU v Prešove, RNDr. Vladimír Burjan, šéfredaktor časopisu Dobrá
škola, Mgr. Eva Eddy, PhD. z Inštitútu anglistiky a amerikanistiky FF PU v Prešove a ďalší.
Cieľom konferencie bolo viesť otvorenú diskusiu k aktuálnym otázkam výchovy
a vzdelávania na stredných školách s akcentom na bilingválne vzdelávanie i k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Ambíciou konferencie
bolo tiež prispieť do večnej diskusie, ktorá hľadá odpoveď na otázku čo je to dobrá škola.
Zámer konferencie sa podarilo úspešne naplniť. Účastníci konferencie odchádzali obohatení odbornými prednáškami v slovenskom i anglickom jazyku i praktickými príkladmi
a ukážkami vyučovacích metód a postupov využívaných v bilingválnom vzdelávaní. Už
teraz sa tešíme na ďalšie ročníky konferencie.
PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
riaditeľ Súkromnej spojenej školy European English School
www.sukromnaskola.sk
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Vzácne jubileum turistického nadšenca
Spoluzakladateľ Klubu slovenských turistov Tatran Prešov Jozef Hanobík oslávil
deväťdesiatku. Turisti ho ocenili plaketou.
Ján Hanobík sa narodil v obci Kľušov v Bardejovskom
okrese, no väčšiu života prežil práve v Prešove, kde vyštudoval Stavebnú priemyslovku a neskôr pôsobil ako
stavebný technik. Jeho veľkou láskou bola a je turistika,
spočiatku ju rozvíjal v prešovských Pozemných stavbách,
neskôr v turistickom klube Tatran Prešov, ktorý spoluzakladal v roku 1953. Okrem aktívnej turistiky sa venoval
aj funkcionárskej činnosti – ako predseda KST Tatran
Prešov a, až do roku 2005, bol tiež predsedom Komisie
turistického značenia.
Životné jubileum oslávil aj v kruhu svojich turistických
kolegov – gratulovali mu okrem iných aj súčasný predseda KST Tatran Prešov František
Tomko i predseda Regionálnej Rady KST Juraj Fiľakovský. Zároveň mu odovzdali plaketu
Za rozvoj turistiky v regióne Šariš, ktorá bude mať čestné miesto medzi mnohými ďalšími
oceneniami, ktoré počas svojho pôsobenia medzi turistami získal.
Juraj Fiľakovský
Orientačný harmonogram 1. kosby verejnej zelene 2018
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Líniova
Vnútroblok.
Líniova
Vnútroblok.
Líniova

6
Vnútroblok.
7

Líniova
Vnútroblok.

Skupina
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
2

Mestská časť 4

Mestská časť 5

Mestská časť 6

Mestská časť 7

23.5. - 29.5.2018

3.5. - 4.5.2018

8.5. - 22.5.2018

2.5. - 4.5.2018

Líniová Parková Líniová Parková Líniová Parková Líniová Parková

17.5. - 31.5.2018

Parková

30.4. - 2.5.2018

16.5. - 21.5.2018

30.4.2018, 4.5.2018

1.6. - 7.6.2018

2.5.2018

8.5. - 15.5.2018, 22.5. - 31.5.2018

30.4. - 4.5.2018
LOK Druh
Líniova
1
Vnútroblok.
Líniova
2
Vnútroblok.
Líniova
3
Vnútroblok.

Mestská časť 3b

8.5. - 15.5.2018

Mestská časť 3

30.4. - 3.5.2018

Mestská časť 2

30.5 - 1.6.2018

Mestská časť 1

Líniová Parková Líniová Parková Líniová Parková

30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej
práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Mestom Prešov
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Mesto v pohybe

pozývajú na

Festival Komunitnej Hudby
Prešov 2018
6. – 7. jún 2018
6. júna:

(Knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 17. novembra 1)

17:00 h. slávnostné otvorenie festivalu
17:00 – 20:00 h. FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY - vystúpenia prešovských
komunitných telies
7. júna:

(EkoPark Holá Hora, Botanická 13)

od 10:00 h. Trh dobrovoľníckych príležitostí
(prezentácia sociálnych služieb Prešova)

10:00 h. – 17:00 h. FESTIVAL KOMUNITNEJ HUDBY
Hostia: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, FS Torysa, Vocals, Briliant a ďalší
Sprievodné podujatia pre rodiny s deťmi, ukážky dopravnej výchovy príslušníkov Mestskej polície v Prešove,
bohatý program a vystúpení, pracovných a vedeckých workshopov.

A J TY SI HUDBA PREŠOVA!

grafika
sedlak.pu@gmail.com

Vedeckou garantkou podujatia je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Záštitu nad podujatím prevzala primátorka Prešova Andrea Turčanová, festival je organizovaný
vďaka finančnej podpore mesta Prešov.
Partneri podujatia: Katedra hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ABC - Centrum voľného času Prešov

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)
Sídlisko a my
Niekoľko poznámok o živote na sídlisku
Na Sídlisku III žijem 35 rokov. Nasťahovali sme sa ako mladí ľudia a snažili
sme sa upraviť a skrášliť okolie svojich „panelákov“. Sadili sme stromy a kríky
aj menšie kvety. Mnohí obyvatelia vytvorili pred svojimi oknami skalky aj celé
„predzáhradky“. Nemali sme žiadny plán, nikto to neorganizoval. Niekoľkí
ľudia sa dohodli a upravili si okolie svojich bytových domov, ako im peňaženky
dovolili a estetické cítenie prikazovalo. Tak sa stalo, že výsadba bola rôznorodá
a pestrá, často až príliš.
Čas plynul, roky pribudli nielen nám, ale aj našej mestskej zeleni. Mnohé stromy,
ktoré boli v tom čase mladé, sú dnes staré, choré a ohrozujú obyvateľov na zdraví aj na
majetku. Veľmi názorne nám to vlani a predvlani predviedli silné búrky. Dolámané konáre,
vyvrátené stromy, poškodené autá aj chodníky. Našťastie nedošlo k vážnym zraneniam.
Neprejde hádam ani jedno zasadnutie výboru našej mestskej časti, na ktorom by
sme nehovorili o zeleni – stromy, kríky, kosenie trávy. A stretávame sa s rôznymi názormi.
Komu strom spôsobuje problém, chce ho orezať, vyrezať alebo „niečo s tým spraviť“. Kto
má pod oknami cestu alebo parkovisko, volá po výsadbe.
Ak dobre počítam, sídlisko má okolo 50 rokov. Za ten čas sa zmenilo, zmenili sa ľudia, ktorí tu žijú, zmenila sa doba. Plány zo začiatku výstavby počítali s jedným autom na
tri rodiny a podľa toho sa stavalo. Dnes máme rodiny, ktoré majú dve aj tri autá a niekde
treba zaparkovať aj firemné.
Zeleň a parkoviská – dve protichodné tendencie, dve proti sebe stojace skupiny obyvateľov. Som presvedčená, že vyriešenie tohto problému je z hľadiska kvality života na
sídlisku kľúčové. O nedostatku miesta na parkovanie je zbytočné písať, dobre to poznáme. Miesta jednoducho niet, nemôžeme zmenšiť trávniky, vyrúbať stromy a vybetónovať
sídlisko. To by nebol priestor na život, ale v lepšom prípade nocľaháreň. Podľa informácií,
ktoré mám, mesto pripravuje koncepčné dokumenty týkajúce tzv. statickej dopravy.
Strategický či koncepčný dokument o tvorbe, ochrane a starostlivosti o mestskú zeleň
doteraz chýbal. Myslím si, že všeobecne záväzné nariadenie mesta v tejto oblasti nestačí. Potešila ma preto informácia, že mesto pripravuje manuál tvorby verejných priestranstiev a prostredníctvom série stretnutí k príprave tohto dokumentu sa pre občanov otvára
priestor na diskusiu o tom, ako má v budúcnosti vyzerať naše mesto. Predpokladám, že
budeme môcť manuál komentovať a pripomienkovať. Dúfam, že všetci tí, ktorí sa na tvorbe manuálu podieľajú, budú názory obyvateľov počúvať, že o riešeniach budeme spolu
hovoriť a spolu ich tvoriť. Iba tak bude výsledok zohľadňovať potreby obyvateľov.
Verím, že ako občania, obyvatelia budeme mať väčšie možnosti vstupovať do riešenia
problémov so zeleňou, parkovaním ako aj s celkovým stavom, výzorom a kvalitou miesta,
kde žijeme.
Za VMČ 1. JUDr. Katarína Ďurčanská
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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,
ani sme sa nezdali a opäť tu máme Vašu, ale aj našu obľúbenú rubriku „ Zo života mestských časti“.
Tento mesiac stručné informácie z diania v našej mestskej časti:
Spoločnosť Spravbytkomfort s.r.o. chystá v najbližších mesiacoch v našej mestskej časti rozkopávky
v objeme cca 6 000 m3 z dôvodu výmeny teplovodu. Výkopové práce by podľa rozhodnutia mesta mali
byť dokončené v auguste 2018, s tým, že uvedenie plôch do pôvodného stavu je september 2018. Podľa
posledných informácií z radnice, kedy vznikol problém s realizátorom, je rozkopávka nateraz neistá. Výkopové práce, ktoré vidíte na sídlisku teraz, sú z dôvodu uloženia optického kábla.
V oblasti Za Kalváriou smerom k oblasti Malkovskej hôrky došlo k dočasnému uzavretiu turistického
a cyklistického chodníka, a to z dôvodu výstavby diaľnice.
Združenie D1 Prešov, ktoré zabezpečuje výstavbu diaľnice oznámilo počet áut, ktoré budú využívať cestu na ul. Za kalváriou v období od mája 2018
do októbra 2018. V priemere pôjde o takýto počet áut – 6 x domiešavač
s betónom za deň, 3 x cisterna s cementom za týždeň, 5 x naves s výstužou za mesiac. Zhotoviteľ taktiež oznámil, že uvedenú komunikáciu bude
pri nadmernom znečistení čistiť pomocou mechanizmov i čaty na zbieranie
hrubých nečistôt.
Výrub stromov na križovatke ul. Obr. mieru a ul. Levočská bol vykonaný
z dôvodu rekonštrukcie predmetnej križovatky a rozšírenia mosta Slovenskou správou ciest.
Dočasná zmena značenia na križovatke ul. Levočská a Obr. mieru bola
urobená z dôvodu zvýšenia plynulosti dopravy na ul. Obr. mieru, kde vznikali
súvisle zápchy, ktoré následne nabádali vodičov k skracovaniu cesty smerom na Poprad po ul. Fučíkovej, Kollárovej, Sázavského, Odborárska a Marfoto: Slavomír Bednár
ka Čulena. Buďte preto opatrní!
Vyše rok pripravovaná akcia „Revitalizácia VP Nám. mládeže a Duchnovičovo nám.“, na ktorú je radnica pripravená čerpať nenávratný finančný príspevok, vyzerá byť ohrozená
z dôvodu, že obyvatelia vzniesli
v konaní pripomienky a na radnicu doručili petíciu. Prekáža
im okrem iného premiestnenie
priechodu pre chodcov, čo
po konzultáciách s radnicou
ostane nakoniec nezmenené.
Iné zmeny však nie sú prípustné, nakoľko by to ohrozilo rok
pripravovanú investičnú akciu
a mesto by tak prišlo o možnosť získania nenávratného
finančného príspevku vo výške
cca 540 000 EUR. Verím, že aj
napriek takýmto komplikáciám
sa zámer revitalizácie parku
uskutoční.
Za mestskú časť 2 ostáva
s pozdravom
Mgr. Jaroslava Kutajová

Zo života mestských častí
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Milí čitatelia, v tomto vydaní sa budeme venovať pripravovanej akcii zokruhovanie
ulice Požiarnickej 21 – 27.
Priestor sa nachádza medzi riekou Torysa a železničnou traťou a tak ako aj v mnohých
ďalších lokalitách mestskej časti 4, je tu nedostatok parkovacích miest. Myslím si, že sa
nebudem mýliť, ak napíšem, že každý Prešovčan, teda aj obyvatelia žijúci na ulici Požiarnickej chce bývať v príjemnom prostredí. Spoločníkom dnešnej doby sú aj motorové
vozidlá a tie treba tiež zaparkovať na vyhovujúce miesto, nielen na trávu, kde sa potom
tvoria nežiaduce koľaje a po odchode vozidlá zanechávajú nepekný pohľad a taktiež vyvážajú za sebou blato na vozovku a znečisťujú priestor. V januári 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je podkladom k realizácii zlepšenia nevyhovujúceho
stavu. Je navrhnutá krátka prepojovacia komunikácia dĺžky 49,19 m a šírky 4,5 m od
parkoviska pred bytovým domom č. 19 po jestvujúcu vnútroblokovú komunikáciu pri bytovom dome č. 21. Dosiahne sa tým zokruhovanie vnútroblokových komunikácií a časti
ul. Požiarnickej medzi mostom a železničným priecestím. Po ľavej strane navrhovanej
prepojovacej komunikácie bude parkovisko. Na parkovisku bude kolmo situovaných
15 parkovacích miest, zhotovených zo zatrávňovacej dlažby. Jedno parkovacie miesto
bude určené pre telesne postihnutých. Parkovacie miesta budú ohraničené vyvýšeným
cestným obrubníkom. Zo strany prepojovacej komunikácie sa osadí zapustený záhonový
obrubník. Bližšie informácie nájdete na stránke mesta: http://www.presov.sk/uprava-plochy-ul-poziarnicka-21-27-zokruhovat-oznam/mid/314979/.html#m_314979
Nemyslíme len na autá, ale aj na obyvateľov, ktorí využívajú chodník okolo Torysy od
ulice Požiarnickej ku ulici Levočskej v dĺžke 1 600 m, ktorý dostane nový šat v tomto
roku a finančné prostriedky na jeho úpravu boli vyčlenené z rezervy na bežnú údržbu
miestnych komunikácii.

Chodník okolo rieky Torysy

Vaši poslanci Renáta Fedorčíková – predsedníčka mestskej
časti a členovia: Valéria DrobňákoZokruhovanie Požiarnickej ulice
vá, 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 !
Neustále v meste Prešov rezonujú diskusie k stavu a riešeniu dopravnej situácie. Dôvodom sú hlavne v dopravných špičkách počas dňa tvoriace sa dopravné zápchy ktoré negatívne ovplyvňujú životné
prostredie občanom a plynulosť premávky na hlavných dopravných tepnách v meste. Nie je cieľom rozvádzať, čo robí samospráva, resp. akými opatreniami ovplyvňuje reguláciu dopravy, vrátane statickej,
na území mesta. Podstatné sú skutočnosti, ktoré Prešovčania požadovali a očakávali: NDS Slovenska
začala v roku 2017s výstavbou diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh a vyhlásila koncom r.2017 verejnú
súťaž na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Uvedené úseky
po vybudovaní odľahčia mestskú dopravu, hlavne od tranzitnej. • Nielen uvedené skutočnosti negatívne ovplyvňujú vyťaženosť na komunikáciách aj v našej MČ č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby. Pred viac,
ako 10-timi rokmi, nastal a pokračuje doslova stavebný boom vo výstavbe obytných súborov rodinných
domov v MČ č.5 a okolí v smere na Dulovú Ves, RNV a Teriakovce. • Sieť cestných komunikácií tvoria
miestne komunikácie v správe a údržbe mesta, ale aj komunikácie v správe a údržbe VÚC Prešovského
samosprávneho kraja a to ulice: Solivarská, Soľnobanská a Zlatobanská, ktoré sú hlavnými dopravnými
tepnami v Solivare a na Soľnej Bani. Taktiež v minulosti slepá ulica Kysucká sa stala prepojením na
sídlisko Sekčov (a do okolitých obcí) „tranzitná miestna komunikácia“. Už teraz sú dopravne vyťažené
ulice: Solivarská, Zlatobanská, Kysucká,Soľnobanská a Švábska. • Ak by sa postupne nezačala riešiť
dopravná situácia výstavbou nových ciest, chodníkov, cyklotrás, resp. úpravou jestvujúcich komunikácií
a križovatiek (správcami komunikácií), nastal by v našej MČ v krátkej budúcnosti dopravný kolaps. • V súlade s platným územným plánom prebieha v dvoch alternatívach (I.alt.s vyústením na ul. Košickú, II.alt.
do križovatky pri ZVL) spracovanie štúdie dopravného riešenia prepojenia ulíc Jesenná a Zlatobanská.
Hlavným cieľom štúdie je návrh optimálneho trasovania predmetnej komunikácie s prepojením lokalít
s novou výstavbou rodinných domov (Tíchá dolina, Dulová Ves) s hlavným dopravným smerovaním na
Košice a centrálnu časť mesta Prešov, ktorá bude odľahčovať súčasné zvyšujúce sa dopravné zaťaženie
zastavenej mestskej časti Solivar. • Ďalej v marci toho roku bola zadaná na spracovanie PD predĺženia
chodníka na ul. Zlatobanskej, v smere k OS Tichá dolina a na ulici Pod Hrádkom. • V danej časti v tomto
roku sa začne s výstavbou Cyklistickej komunikácie Prešov – Zlatá Baňa – I. etapa. Ide o líniovú stavbu,
ktorej začiatok je navrhovaný od križovatky III.triedy pri areáli bývalého ŠM v katastri Solivar. Trasa končí
na hranici katastrov Kokošovce, Zlatá Baňa, s možnosťou pokračovania zatiaľ po lesnej ceste cez.k.ú.
Zlatá Baňa až k miestu, kde končila železnička. • Vo februári bolo vydané ÚR o umiestnení líniovej stavby, Prešov – Solivar, okružná križovatka,ul. Zlatobanská – cesta III/3440, ul. Pod Hrádkom k cintorínu
a prístupová komunikácia na „Vyšné žliabky“ a k obytnému súboru Stavenec. • Prebieha spracovanie
investičných zámerov, technického riešenia: – Cyklocesty Šváby – dokončenie - Cyklocesty Šváby –
Delňa – IPZ Záborské a – Rekonštrukcie križovatky Arm. gen. Svobodu – Švábska – Solivarská (investícia Mesta Prešov a VÚC PSK). • Ďalej v rámci projektu Prešov – most cez rieku Sekčov, pripravuje
sa rekonštrukcia ul.Solivarskej vybudovaním štvorpruhovej komunikácie v prieťahu ulice s dobudovaním
mostného objektu cez rieku Sekčov a dobudovaním cyklochodníka a chodníka pre peších. Na uvedenú
stavbu bolo vydané ÚR v decembri r.2017, predpoklad právoplatnosti do konca marca 2018 (prebieha
výkup pozemkov). Po tomto termíne sa spracuje dokumentácia pre stavebné povolenie a vydania SP
v tomto roku. Samotná výstavba je naplánovaná v období r.2019 až 2021 (Investor VÚC PSK, externé
zdroje v rámci RIOP). V súčinnosti s danou výstavbou komunikácie ul. Solivarskej,
mesto Prešov bude pokračovať vo výstavbe chodníka pozdĺž ulice Pri mlyne. •
V marci sa začalo s prestavbou križovatky Východná – Solivarská (pri OC Solivaria), na Okružnú križovatku (investor SSC), ktorá ma byť ukončená v tomto roku. •
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že počas výstavby uvedených dopravných stavieb
v našej mestskej časti, bude potrebná trpezlivosť a tolerancia vodičov a nevyhnutná
koordinácia medzi investormi resp. správcami komunikácií.
Ing. Ľudovít MALAGA, predseda VMČ č.5

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
02.05. / 18:30 / HB
ODPÍSKANÉ
3/4/6 €
autor: Zoltán Egressy / réžia: Mariana Luteránová
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
03.05. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4/5/7 €
autorka: Iveta Horváthová / réžia: Marián Pecko
04.05. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula / réžia: Michal
Náhlík
04.05. / 18:30 / HB
VEČER MILKY ZIMKOVEJ
8€
hosť
Pozn.: Predstavenia sú spojené s predajom knihy autora Antona Kreta
Milka Zimková a jej monodramatické divadlo.
06.05. / 18:30 / MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh / réžia: Michal Náhlík
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov.
07.05. / 18:30 / HB
SATURNIN
4/5/7 €
autor: Zdeněk Jirotka / réžia: Marek Zákostelecký
09.05. / 18:30 / MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
6€
autor: Neil LaBute / réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov.
10.05. / 16:00 / MS
Klub priateľov DJZ
voľný vstup
10.05. / 18:30 / HB
OBCHOD NA KORZE
3/4/6 €
autor: Ladislav Grosman / réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 / ISIC / ITIC.
11.05. / 18:30 / HB
VŠETKO NAJLEPŠIE!
3/4/6 €
autor: Ray Cooney / réžia: Michal Náhlík
14.05. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA
pre školy
autor: Alexej Nikolajevič Tolstoj / réžia: Michal Náhlík
15.05. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA
pre školy
16.05. / 18:30 / MS
AUDIENCIA
6€
autor: Václav Havel / réžia: Marek Zákostelecký
16.05. / 18:30 / HB
EUGEN ONEGIN 25x
4/5/7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin / réžia: Marián Pecko
17.05. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
18.05. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ 50x
12/14 €
20.05. / 16:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
21.05. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
21.05. / 18:30 / MS
PREVAHA DOBRÉHO
5€
hosť
choreografia: Tibor Trulik & Zuzana Ďuricová Hájková / réžia: Zuzana Ďuricová Hájková
Kompaktné dielo Divadla Štúdio tanca (Banská Bystrica)
22.05. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
23.05. / 18:30 / MS
KATI
7€
23.05. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4/5/7 €
24.05. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
25.05. / 19:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
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folklórny koncert
26.05. / 15:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
26.05. / 19:00 / VS
ZLATÁ SVADBA
vypredané
27.05. / 16:00 / HB
REVÍZOR
5/6/8 €
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Michal Náhlík
28.05. / 10:00 / HB
REVÍZOR
pre školy
28.05. / 18:30 / MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Svetozár Sprušanský
29.05. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA 30x
pre školy
30.05. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA
pre školy
31.05. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ MALÉHO BURATINA
pre školy

Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
2.5. o 19:00 na VS
ŤAPÁKOVCI
6/3 €
autori: B.S.Timrava – O. Šulaj / réžia: Matúš Oľha
9.5. o 19:00 na VS
ADOLF IVANOVIČ DOBRIJANSKIJ
(ZORNIČKA NA NEBI, NAD HLAVOU ŠTRANG)
6/3 €
autor: Karol Horák / réžia: Matúš Oľha
16.5.o 19:00 na VS
LÁSKA V ŠTÝLE BAROKA
6/3 €
autor: Jaroslav Steľmach / réžia: Romanij Andrij
(Hra v ukrajinskom jazyku)
23.5.o 19:00 na VS
FARAÓNI
6/3 €
autor: Oleksij Fedorovyč Kolomijec / réžia: Zuzana Galková
30.5. o 19:00 na VS
IZBA Č. 6
6/3 €
autor: A. P. Čechov / réžia: Svetozár Sprušanský

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
3.5. o 19.00; PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2018
Metamorfózy harfy
8,- €, študenti a dôchodcovia 4,- €
Michal Matejčík – harfa
Program: Anonym (16.st.), Georg Friedrich Händel, Sophia Giustina Dussek, Igor Dibák, Leo Brouwer, Philip Glass a najvýznamnejšie skladby kultovej skupiny Depeche Mode
11.5. o 19.00; kino Scala
Traky tour 2018
10.- €
18.5. od 8.00; pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
19.5. o 19.00; kino Scala
Jozef Holly & Band	
17,- € / 19,- €
23.5. o 18.30; PKO Čierny orol
Prešovská hudobná jar 2018
Rozkvet slovenskej populárnej a tanečnej hudby
Bratislava hot serenaders
20,- €
24.5. o 17.00; kino Scala
Funny balls show
7,- €
Uletená balónová hudobno-interaktívna show pre celú rodinu.
27.5. o 16.00; PKO Čierny orol
ČIN-ČIN
4,- €

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
3.5. o 19.00
World in my eyes

Kultúra
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študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €
Výstava venovaná legendárnej kapele Depeche Mode. Výstava potrvá
do 19.5.2018
16.5. o 18.00
O viva fiamma	
2,-€
Koncert ranobarokovej vokálnej a inštrumentálnej hudby európskych
majstrov (Monteverdi, Caccini, Frescobaldi…)
Účinkujú: Kamila Skladaná a jej hostia: Martina Semanová, Ljubov Gunder, Karol Medňanský, Hana Schlosser
30.5. o 19.00
Prešovská hudobná jar 2018
Klasická gitara – Talenty
3€

Kultúrne stredisko Šváby
Švábska 27
Pondelok:

17:30 Zdravotné cvičenia
18:30 Aerobic hiit
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.
Utorok:

Kultúrny dom Solivar – Solivarská 80
Babadlo – bábkové divadlo pri PKO Prešov
6.5. o 16.00
O dievčatku, ktoré sa nebálo vlka	
Pre deti od 6 rokov
20.5. o 16.00
Šípková Ruženka	
Predstavenie je určené deťom od 4 rokov.

4€
4€

Hvezdáreň a planetárium
Dilongova ul. č. 17

Hudba pod hviezdnou oblohou –
JEAN MICHEL JARRE
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.

2€

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86
30.1.2018 – 31.12.2018
Minulosť odtlačená v hline.
Osem tisícročí keramiky na Šariši
13.2.2018 – 6.5.2018
Manželia na obrazoch a fotografiách
8.3.2018 – 6.5.2018
Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia a jej doba)
12.4.2018 – 3. 5. 2018
Chlieb a hry
11. 5. 2018 – 31.8.2018
Petrolejové lampy
4.5.2018
Deň sv. Floriána – voľný vstup do hasičskej expozície
4. 5. 2018
Derniéra výstavy Jej Veličenstvo cisárovná
18.5.2018
Deň múzeí – deň otvorených dverí
19.5.2018 – 14.00 – 22.00 h.
Noc múzeí

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
kurátori: autorka projektu a hlavná kurátorka Miloslava Hriadelová
a PhDr. Miro Procházka
Medziposchodie – Hlavná 51: 12.4. – 10.6. 2018:
Juraj Collinásy 1907 – 1963
kurátor: Mgr. Peter Markovič
Chodba – Hlavná 51: 1.4. – 10.6. 2018:
Zlatý súdok 2018
kurátor: Fedor Vico

Slovenské technické múzeum
3.5. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
JOHN WILLIAMS
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých.
5.5. (sobota) o 11.00 h
MARTIN A HVIEZDA
1€
Pre deti od 4 rokov.
10.5. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
MIKE OLDFIELD
2€
Program vhodný pre dospelých a dospievajúcich.
12.5. (sobota) o 11.00 h
Slnko a hodinár
1€
Pre najmenších školákov.
17.5. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou –
P. I. ČAJKOVSKIJ
2€
19.5. (sobota) o 11:00 h
NEVESTA HVIEZD
1€
Vhodná pre najmenších školákov.
24.5. (štvrtok) o 18:00 h
Hudba pod hviezdnou oblohou – ABBA
2€
Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých. Uvádza: PaedDr. Juraj
Humeňanský
26.5. (sobota) o 11:00 h
AKO SA SLNIEČKO NARODILO
1€
Pre deti od 4 rokov.
31.5. (štvrtok) o 18:00 h

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.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Spoločenská rubrika
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Narodili sa v marci 2018
Balintová Zuzana
Baloga Eugen
Balun Viktor
Bujdosó Matej
Červeňáková Tiffany
Čišková Margaréta
Ďuraš Filip
Fedorko Dávid
Ferencová Markéta
Futej Radoslav
Gdovin Patrick
Guliková Tereza
Hallay Tomáš
Harčárová Liana

Hricová Ella
Jarkovský Jakub
Kaňuchová Kristína
Kapišovská Lada
Kapišovský Miroslav
Klein Anna
Kokoška Richard
Ľachová Viktória
Lešková Johana
Lucák Leonard
Marosi Lucas
Michalčinová Alica
Mušinská Lucia
Nemcová Janka

Vyšňovský Tobias
Olšavský Jakub
Zozuľak Dávid
Pompová Vanessa
Rijaková Daniela
Ružbarská Tamara
Sláviková Linda
Straka Patrik
Sukovský Simon
Šebej Matúš
Šimák Martin
Šimkovičová Bianka
Urbanová Sofia
Valková Zara
Valková Zoja
Vitteková Zoja

Navždy nás opustili v marci 2018
Radačovský Anton 66 r.
Baran Ján 64 r.
Doliak Michal 87 r.
Maruščak Zdenko 61 r.
Voitová Romana 54 r.
Hájek Jiří 91 r.
Hricková Anna 84 r.
Trusa Peter 75 r.
Germanová Viera 56 r.
Magdošková Zuzana 85 r.
Mihoková Anna 91 r.
Baran Ján 85 r.
Güttler Jozef 86 r.
Kuropčák Martin 42 r.
Humeňajová Mária 63 r.
Lacko Dušan 72 r.
Majdak Marian 47 r.

Sivák Vojtech 68 r.
Sedlák Viliam, Ing. 70 r.
Rešovský Ján, Ing. 83 r.
Tóthová Mária 71 r.
Daniel Čarný Marek 42 r.
Sakalová Helena 88 r.
Seman Ján 87 r.
Dolhyová Anna 103 r.
Onufer Alexander 66 r.
Surmik Karol 82 r.
Nagy Jozef, Mgr. 83 r.
Poloha Ján 75 r.
Kuzmiak Vasil 79 r.
Magda Laurinec 86 r.
Tuhrinská Mária 73 r.
Fenyešová Žofia 85 r.
Oravcová Anna 78 r.

Prokopovičová Eva, Ing. 78 r.
Balážová Žofia 88 r.
Švedová Alžbeta 60 r.
Dragoň Rudolf 67
Moravčíková Emília 89 r.
Vaľo Ján 75 r.
Slaninková Valéria 89 r.
Stahovec Milan 71 r.
Zimmermannová Štefánia 77 r.
Baranová Mária 91 r.
Kravcová Mária 60 r.
Balog Dezider 57 r.
Lieskovská Mária 76 r.
Abrahám Vít, Ing. 77 r.
Dučay Jozef 77 r.
Kalistová Mária, PhDr., CSc.
85 r.

Uzavreli manželstvo v marci 2018
Marek Čečko a Martina Mularčiková

Mgr. Adrián Lukáč a Petre Bacúšanová

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

Náboženský život
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Rímskokatolícka cirkev
Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00,
18:00; v dňoch 6.5., 13.5. a 20.5., sv.
omša o 11:30 nebude
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sv. omše pre vysokoškolákov: pondelok 18:00
Sv. omše pre mládež: štvrtok 18:00 + adorácia
10.5.: N
 anebovstúpenie Pána: 5:45, 6:15, 7:00,
8:00, 12:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň o 17:45
31.5.: N
 ajsvätejšie Kristovo telo a krv: 5:45,
6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00
Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
Prac. dni: 6
 :00, 18:00 (pondelok, streda,
piatok), 9:00, 18:00 (utorok, štvrtok)
V stredu o 18:00 je sv. omša pre deti
V piatok je sv. omša pre mládež o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
10.5.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
19.5.: Turíčna vigília: sv. omša o 20:00
31.5.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň pri sv. omši
o 18:00
Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30 (v deň
1. sv. prijímania o 12:00), 18:00
Prac. dni: 6
 :15, 8:00, 18:00; v stredu je sv.
omša o 17:00
Sv. omša pre mládež je v piatok o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
10.5.: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00
31.5.: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00
Májová pobožnosť: každý deň o 17:40, v stredu
16:40
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30, v gr. kat. o 10:00
Všedné dni: streda 17:30 a piatok 18:30
10.5. a 31.5.: 17:30

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosť:
14:30
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30
Sobota: 6:30, 16:30
Májová pobožnosť: každý deň o 16:30
10.5.: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00
17.5.: s v. omša za život o 16:30; príhovor:
Snúbenci – čas veľkých rozhodnutí.
19. 5.: Turíčna vigília: sv. omša 16:30
31.5.: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00
Pobožnosť k sv. A
 ntonovi – patrónovi hľadajúcich:
každý utorok od 16:15
Adorácia v Lurdskej kaplnke v pracovných dňoch:
9:00-15:30
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30, v stredu
17:30, 1. piatok mesiaca 6:30
10.5. a 31.5.: 6:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Sobota: 7:00
Ďalej podľa oznamov
Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 1
 9:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok,
piatok)
10.5. a 31.5.: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále);
májová pobožnosť 14:30
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
V utorok: 7:50, 18:00
10.5.: N
 anebovstúpenie Pána: 6:30, 7:50,
18:00; v Opále 16:00
31.5.: N
 ajsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30, 7:50
a 18.00; v Opále 16:00
Májová pobožnosť: 17:45
pokračovanie na s. 22

Náboženský život

22

Rímskokatolícka cirkev
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
10.5.: Nanebovstúpenie Pána: 6:30, 17:00
31.5.: N
 ajsvätejšie Kristovo telo a krv: 6:30
a 17:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nedeľa: 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, večiereň 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.)
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
10.5.: N
 anebovstúpenie Pána: 5:45, 7:00,
8:30, 16:30, 18:00
31.5.: S
 viatok Najsvätejšej Eucharistie: 5:45,
7:00, 8:30, 16:30, 18:00
Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra
Gojdiča (Sídl. III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); večiereň 17:00
(sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
10.5. a 31.5.: 6:30, 18:00
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: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
utorok 18:00 (sl.); streda 7:40
(sl.), 18:00 (sl.); štvrtok 7:30 (csl.),
18:00 (sl.), 19:00 – adorácia
s požehnaním; piatok 7:30 (csl.),
18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
10.5.: 8:00, 18:00; Soľná Baňa 16:00
31.5.: 8:00, 18:00; Soľná Baňa 16:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:30 ruženec a májová
pobožnosť
1. piatok v mesiaci: 17:00
10.5. a 31.5.: 17:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V utorok a piatok: 18:00
10.5. a 31.5.: 18:00

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 ESŠ, aj pre
verejnosť
Štvrtok: sl. Božie o 18:00

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

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

Cirkev adventistov siedmeho dňa
(Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu 9
 :30 – 10:30 štúdium Biblie;
11:00 bohoslužba
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

Objavovanie Prešova
Prešovské drobnosti
Pod lampou vraj býva najväčšia tma, a tak neraz nevnímame a prehliadame drobnosti, okolo ktorých chodíme každý deň.
Viete, čo je nezvyčajné na gotických oknách Konkatedrály sv.
Mikuláša? Čo je napísané na guli, ktorú drží v ruke socha pred
radnicou? Kadiaľ naozaj prebieha 49 rovnobežka? Koľko anjelov, orlov, levov či gryfov môžete vidieť v centre Prešova? Kde je
najnovšia pamätná tabuľa v meste a na ktorej tabuli je chyba?
Kde sú slnečné a kde opálové hodiny, podobizeň Márie Terézie,
Ghillániovský, Véčiovský či Keczerovský erb? Čo ukrývajú nápisy
na portáloch kostolov, priečelí gréckokatolíckeho arcibiskupského paláca či na Hlavnej 65, či? Aký skrytý význam majú emblémy
na priečelí Klobušického paláca alebo tie na Mariánskom súsoší? Čo je zašifrované na prešovskom koňovi Premovi? Na ktorej
budove sú znázornené dejiny Slovákov od praveku až po „víťazný“ február a z ktorej na nás hľadí Božie oko? A kde nájdeme
stopy po guľke vystrelenej v roku 1939?
Spoznať prešovské drobnosti a odpovede na tieto otázky
môžete na májovom Objavovaní Prešova, ak prídete v sobotu 5.
mája 2018 o 10:00 a v nedeľu 6. mája 2018 o 14:00 pred Mestské informačné centrum na Hlavnej 67 v Prešove. 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
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ermo-okno
ponúka okná a dvere pre náročných
• drevo-hliníkové
• plast-hliníkové
• plastové
• hliníkové

rekuperácia v ráme okna
integrovaná slnečná
ochrana
77 pokusov o vypáčenie =
77 neúspešných

Buďte nároční!
Kontakt:

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

Šport
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Strieborné Šarišanky
ŽHK Šarišanka 2000 Prešov je názov prešovského ženského hokejového družstva, ktoré
sa v najvyššej slovenskej súťaži umiestnili už po tretíkrát na treťom mieste. Napriek tomu
majú tohtoročné strieborné medaily z časti príchuť zlatých. O tom, prečo je tomu tak, nám
v rozhovore prezradil tréner Šarišaniek, Jaroslav Sabol.
Pán tréner, ak by sme mali predstaviť klub, ako by ste ho v úvode opísali?
Klub funguje od roku 2000, je priamym nasledovníkom klubu TJ Šarišanka, ktorý bol založený v roku
1993, tento rok teda oslavujeme štvrť storočnicu. Sme veľmi radi, že sa nám počas tých 25 rokov podarilo vytvoriť klub s pevnou základňou. Zo začiatku klub obsadzoval spodné priečky ligy, ale postupne sme
získavali lepšie a lepšie umiestnenia a dnes patríme k špičke v ženskom hokeji na Slovensku.
Ženskému hokeju sa venujete už dlhodobo, čo vás k tomu viedlo a v čom vidíte rozdiel medzi
mužským a ženským hokejom?
Ženy sú emotívnejšie, pre mňa je práca s nimi zaujímavejšia, z môjho pohľadu však aj náročnejšia,
a to najmä z dôvodu, že pri ženách a dievčatách je potrebné rozoznávať, kedy je čo vhodné povedať
a kedy nie, aby kritika nepadla na neúrodnú
pôdu. U chlapov často pomôže zdvihnutie hlasu, ale u žien si práca trénera vyžaduje citlivý
prístup a diskusiu.
Ako sme spomínali v úvode, už tretíkrát
ste získali strieborné medaily. Na jednej
strane je to nepochybne úspech, na druhej
strane, z rozprávania iných športovcov vieme, že prehrať v troch finále po sebe, vie
byť veľmi bolestivé….
V celej našej 25 ročnej histórii sme sa
umiestnili päťkrát na druhom a štyrikrát na treťom mieste, čo je veľmi pekný úspech, žiaľ, na
najvyšší stupienok sa nám zatiaľ vystúpiť nepodarilo. Veľmi nás teší, že sme sa v posledných
rokoch dostali do finále, finálové zápasy boli
divácky atraktívne, teší nás návšteva, keď nás
prišlo povzbudiť približne 400-500 divákov a je to, samozrejme, veľká skúsenosť aj pre hráčky.
V kabíne to vnímame ako veľký úspech a keď si uvedomíme, že sme sa dostali v troch rokoch po sebe
do finále, vnímame ako veľký úspech to, že sme to dokázali v ťažkej konkurencii. Aj minulý rok, aj tento
rok sme boli veľmi blízko víťazstvu. Tento rok sme vo finále čelili ŠKP Bratislava, čo je klub založený pred
piatimi rokmi ako reprezentačné centrum, ktoré v tom čase začalo sťahovať najlepšie hráčky zo Slovenska
a hrávali medzinárodnú súťaž. V poslednej sezóne nastupovali už v našej Extralige, a papierovo boli jednoznačný favorit celej súťaže. Teší ma, že sme im dokázali vo finále konkurovať, dokonca sme vyhrali prvý
zápas finálovej série, potom sme už, žiaľ, nedokázali vyhrať a finálovú sériu sme prehrali 1:3 na zápasy.
Aký dopad na kolektív malo tretie neúspešné finále v rade?
Dve finálové série sme prehrali s Popradom, tento rok sme práve Poprad vyradili v semifinále, čo nás
veľmi teší a už postup do finále bol pre nás veľkým zadosťučinením. Ukázalo sa, že dokážeme napredovať
a poraziť súpera, ktorý v minulosti porazil nás. Žiaľ, vo finále sme narazili na súpera, ktorý je pre nás „ako
z iného sveta“, ako som už spomínal, reprezentačné centrum, proti ktorému sa ťažko bojuje. Tretie finále
je preto pre nás úplne nová skúsenosť, som na dievčatá veľmi hrdý a myslím, že sme bojovali so cťou
a urobili sme pre prešovský hokej a Prešov dobrú reklamu.
Dovolím si povedať, že dievčatá to cítia rovnako, tento rok sme dokázali poraziť Poprad a byť vyrovnaným súperom pre favorizovanú Bratislavu.
Nepochybujeme, že do ďalšej sezóny je hlavným cieľom dostať sa do finále a vyhrať.
Myslím, že ak budeme pokračovať v práci ako po minulé sezóny, budeme opäť patriť k ašpirantom na titul.
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K dosiahnutiu skvelých výsledkov by mala nepochybne pomôcť aj víťazka
kanadského bodovania a zároveň najlepšia strelkyňa minulej sezóny Petra Jurčová, aký je jej prínos pre družstvo ?
Trikrát striebro z posledných sezón je priamo určite veľká zásluha Petry, ktorá k nám prišla práve pred
tromi rokmi. Petra je obrovský motivátor a ide ostatným hráčkam príkladom. Je to hráčka, ktorá pôsobila
aj v zahraničí a je veľký prínos pre kabínu. V klube vie strhávať ostatné dievčatá do práce práve jej chuťou,
ktorá z nej na tréningoch priam srší. Verím, že Petra bude odovzdávať svoje skúsenosti dievčatám v klube
ešte niekoľko rokov.
Na záver, aký máte odkaz pre fanúšikov, prípadne dievčatá, ktoré by sa rady pridali
k družstvu?
Do nášho klubu radi uvítame dievčatá v každom veku, či už ide o dievčatá v predškolskom veku, ktoré
vieme zaradiť do prípravky, začo veľmi ďakujem klubu P.H.K. a vážim si našu spoluprácu, až po dievčatá,
ktoré majú ambíciu byť reprezentantky a hrať najvyššiu Extraligu. Týmto by som chcel srdečne pozvať
dievčatá každého veku, ktoré chcú športovo rásť, že ich veľmi radi v klube privítame.
Za rozhovor ďakuje Michal Semančík.

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace máj 2018
13. máj 2018
Jarná cyklovychádzka 				
KST Dubník Prešov
Martin Čajka, 0918 320 953, www.saris-trekbike.eu
19. máj 2018
Okolo Kamennej baby 				
KST KPT Prešov
Mgr. Štefan Šimočko, 0914 256 155
20. máj 2018
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach v Prešove – jún 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
7.6.2018 (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
7.6.2018 (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.
4.6.2018 (pondelok) 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
4.6.2018 (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
4.6.2018 (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
14.6.2018 (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
14.6.2018 (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 – máj 2018
DEŇ

čas

miesto

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 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 1181
TIESŇOVÉ VOLANIA
Integrovaný záchranný systém:
Polícia:
Požiarna ochrana:
Záchranná služba:
Mestská polícia Prešov:

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

©

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

Pro rodina

na voľný predaj pre deti
od počatia do 7 rokov

ZĽAVA 10%

máj 2018

+ darček
ku každému nákupu

ZĽAVA 10%

25. máj 2018

ZĽAVA 20%

18. máj 2018

+ PROMO
od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

11. máj 2018

ZĽAVA až 20%

VAŠ A NOVÁ LEKÁREŇ NA ZNÁMO M MI ES T E

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 15. 5. - 14. 6. 2018

AŽ DO

-40%
KUCHYNE DECO PLAN
kuchyne na mieru

Kuchyňa LOTA

korpus: kašmír, predná plocha: kašmír/cement
zľava na kuchyňu LOTA až do -37%

0

SPLÁTKY NA KUCH

YNE

BEZ NAVÝŠENIA

%

až na 20 mesiacov

Stačí, ak si zvolíte
akontáciu od 0%
do 50% z ceny výro
Reprezentatívny
bku a dobu splácani
príklad: Celková výšk
a 20 mesiacov.
a úveru 1 500 €, pri
splátky 75 €, poče
úrokovej sadzbe 0%
t splátok 20, celk
p.a., akontácia 0 €,
ová čiastka k úhra
výška mes.
de 1 500 €, PRMN
0%, doba splatnos
ti 20 mesiacov.

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

