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Milí Prešovèania,
som nesmierne poctená, že sa
Vám v mesiaci jún, na prahu
leta, môžem opäś prihovoriś
prostredníctvom
kultúrnospoloèenského
mesaèníka
práve ja.
Už názov kultúrno-spoloèenský,
ale aj zameranie Parku kultúry a oddychu, predurèuje tému, ktorej sa
budem venovaś. V PKO totiž slúžime
v prvom rade Vám, obèanom nášho nádherného mesta, na zabezpeèenie kultúrneho vyžitia, relaxu èi oddychu po namáhavej
a vyèerpávajúcej práci. S mojimi kolegami sa snažíme celoroène
pripravovaś ve¾ké množstvo rôznorodých podujatí, èi už koncertov,
divadiel, detských vystúpení, estrád, trhov, výstav, open air eventov atï. Myslím, že každý si v tej širokej ponuke nájde to svoje.
Jún je však v tejto oblasti výnimoènejší – v tomto mesiaci totiž
majú neodmyslite¾né miesto Dni mesta Prešov. V prvý júnový týždeò sa v tomto roku uskutoèòujú už po trinástykrát.
Pódium vtedy patrí mnohým domácim i zahranièným interpretom, centrum Prešova skvelým atrakciám pre deti, Floriánová
ulica opäś Prešovskému Mortmartru a teda umelcom èi úžasným
komorným koncertom.
Dni mesta to je však aj Trojièný jarmok, ktorého tradíciu sme
zaèali písaś v roku 1999 a v tomto roku to bude jeho jubilejné
dvadsiate pokraèovanie.
Aj koniec júna však bude skvelý. 30. júna od 14.00 h sa stretneme na Delni, aby sme odštartovali prázdninovú èasś letnej sezóny. Opäś sme pre vás pripravili zaujímavý a zábavný program a samozrejme, že sme s programom mysleli aj na našich najmenších.
Urèite sa Vám oplatí prísś.
Okrem organizovania podujatí však pracujeme aj na estetizácii
nášho prostredia. Preto som neskutoène rada, že poslanci mestského zastupite¾stva na tento rok schválili pre PKO investície na
obnovu fasády budovy Èierny orol, ktorá už zaèala, a na úpravu
nádvoria pred PKO.Tým sa ešte viac skvalitnia naše služby a táto
budova bude hodna nosiś prívlastok najreprezentatívnejšieho
priestoru v našom meste. Už teraz sa teším na stretnutia s Vami
v nádherne vynovenej budove.
Prajem vám prekrásny, slneèný a úspešný jún.
Mgr. Edita Hudáková
riadite¾ka PKO
P.S. Podrobné programy o dòoch mesta Prešov a o všetkom, èo
pre vás pripravujeme, nájdete na stránkach www.presov.sk
a www.pkopresov.sk.
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Mesto v pohybe
V Prešove o problémoch krajských miest

Primátorom krajských miest robí vrásky na èele novela zákona o pozemných
komunikáciách. Zhodli sa na tom poèas rokovania Združenia primátorov
krajských miest v Prešove.
„Novelizácia zákona o pozemných komunikáciách je problematická. Na údržbu
všetkých ciest a chodníkov nie sme pripravení materiálne, finanène ani personálne,“
skonštatovala po rokovaní Združenia primátorov krajských miest K8 prešovská primátorka Andrea Turèanová, ktorá združeniu aktuálne
predsedá.
Odhaduje, že v Prešove na dofinancovanie údržby
ciest a chodníkov bude chýbaś zhruba 200 tisíc.
„V rozpoètoch krajských miest bude na to potrebné
nájsś približne od 200 000 do 300 000,“ zdôraznil
primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Richard Rybníèek, primátor Trenèína, dodal, že
problém je aj personálny: „Na doèisśovanie chodníkov budeme potrebovaś okolo 160 pracovníkov,
ktorých nie je možné nájsś.“ Primátori skonštatovali,
že táto novela zákona nebola dostatoène komunikovaná s mestami a obcami.
„S kolegami primátormi sme sa zhodli nielen v názoroch na túto problematiku,
ale aj v témach súvisiacich s nedostatkom financií potrebných na rozvoj a modernizáciou miest. Kolega z Banskej Bystrice otvoril aj tému odmeòovania poslancov,
v súvislosti s výkonom funkcie sobášiacich,“ doplnila primátorka Andrea Turèanová.
Stretnutia K8 sa okrem nej zúèastnili tiež Jozef Dvonè z Nitry, Igor Choma zo Žiliny,
Ján Nosko z Banskej Bystrice, Peter Broèka z Trnavy a Richard Rybníèek z Trenèína.
V rámci princípu rotujúceho predsedu Združenie K8 v nasledujúcom polroku povedie
bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Ïalšie stretnutie primátorov krajských miest bude
v jeseni tohto roku v Bratislave.
(mig)
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Prešovèania oslavovali Deò Európy
V Prešove sme oslavovali 68. narodeniny Európskej únie. V bohatom
sprievodnom programe nechýbali rôzne hudobné a taneèné vystúpenia,
interaktívne hry, káva s europoslancami èi autogramiáda ob¾úbenej hudobnej
skupiny S Hudbou Vesmírnou.
V Prešove sa oslava Dòa Európy uskutoènila po
prvýkrát. Návštevníkom sa prihovorila aj primátorka
Andrea Turèanová: „Dnešný deò je o to výnimoènejší, že Prešov aktuálne predsedá aj združeniu K8, ktorého rokovanie sa uskutoènilo práve
dnes. Preto som rada, že môžem na Dni Európy
privítaś aj primátorov krajských miest.“
Na dni Európy svoj talent prezentovali žiaci
prešovských základných, stredných a umeleckých
škôl, ktorí si pripravili najmä taneèné a hudobné vystúpenia. Medzi úèinkujúcimi nechýbal ani Detský folklórny súbor Rozmarija.
Skvelú atmosféru dotvárala aj vôòa èerstvej kávy, ktorou sa Prešovèania mohli prísś
osviežiś. Kávu si s Prešovèanmi dali samotní europoslanci, ktorí s obyvate¾mi nášho mesta diskutovali o témach a problémoch, ktoré aktuálne rezonujú v spoloènosti. Pre deti zas
boli pripravené tvorivé dielne a rôzne interaktívne hry, ktoré im zábavnou formou priblížili
informácie o Európe a Európskej únii.
Prešovèania a všetci návštevníci Dòa Európy mohli tiež pozorovaś Slnko, pozrieś si
rôzne pokusy na zábavnej hodine fyziky, zasúśažiś si a odniesś si domov okrem skvelých
zážitkov aj autogram ob¾úbenej hudobnej skupiny S Hudbou Vesmírnou. Skvelý program
Dòa Európy zavàšil koncert mladej košickej skupiny Pomaranè.
Deò Európy sa oslavuje v súvislosti s výroèím Schumanovej deklarácie, ktorou francúzsky minister Robert Schuman v roku 1950 predložil návrh na zaèiatok budovania
spoloèenstva krajín, ktoré dnes poznáme ako Európsku úniu.
(len)

Dejiny Prešova v novej monografii
Mesto Prešov má po päśdesiatich rokoch novú monografiu svojich dejín. Prešovská
primátorka Andrea Turèanová ju do života uviedla spolu Petrom Kónyom, rektorom
Prešovskej univerzity v Prešove symbolickým posýpaním so¾ou.
„Napåòa ma ve¾kou radosśou, že sa podarilo jedno úžasné, unikátne dielo. O to
viac, že ostatné spracovanie prešovských dejín bolo vydané pred vyše päśdesiatimi
rokmi, teda ešte v minulom storoèí. Myslím si, že každý záujemca o históriu si tam nájde to svoje,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turèanová poèas slávnosti, pri ktorej bol
v Galérii v Carraffovej väznici do života uvedený prvý zväzok monografie Dejiny Prešova 1.
Rozsiahle dielo na 590 stranách detailne, krok po kroku, mapuje prešovskú históriu
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od praveku po rok 1790. Na jej vzniku sa podie¾alo sedem autorov a päś recenzentov. Zostavovate¾om je rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof.
Peter Kónya: (citát)
Autori podrobne analyzujú prírodnú štruktúru okolitej krajiny – od geografie, cez klimatické
pomery, vodstvo, pôdu po živoèíšnu ríšu. V ïalších piatich kapitolách sa postupne venujú histórii Prešova od prvého osídlenia jeho územia
v praveku, keï podrobne spracúvajú dejiny archeologického výskumu regiónu, táboriská lovcov a zberaèov, historické etniká v regióne až po osídlenie územia na
prelome stredoveku a podrobné zmapovanie života v Prešove v 16., 17. a 18. storoèí.
Knihu bude môcś získaś aj verejnosś, bude dostupná v Mestskom informaènom centre
v Prešove.
(vkg+mig)

V Prešove pribudne šesś a pol kilometra novej cyklistickej
komunikácie
Cyklistická komunikácia Cykloželeznièka Prešov – Zlatá Baòa – I. etapa sa
zaèína realizovaś. Odovzdaním staveniska sa naplno rozbiehajú práce na tejto
dopravnej komunikácii, ktorá spojí mesto Prešov s blízkou rekreaènou oblasśou.
„Záujem verejnosti o cyklodopravu je èoraz väèší a my
reagujeme na tento vývoj budovaním ïalších cyklociest,
nielen v samotnom intraviláne mesta Prešov, ale zlepšujeme cyklistom podmienky aj pri ich cestách za prácou
a rekreáciou do okolia nášho mesta,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turèanová poèas slávnostného odovzdania
staveniska oèakávanej cyklocesty, ktorá povedie koridorom
bývalej lesnej, neskôr tzv. Pionierskej železnice.
Vybudovaný úsek tejto cyklistickej komunikácie bude maś asfaltový povrch, široký
bude tri metre a s dåžkou 6 a pol kilometra bude najdlhšou cyklocestou, ktorú prešovská
samospráva v tomto volebnom období buduje. Súèasśou cyklotrasy budú aj odstavné
plochy na bicykle so stojanmi na ich uloženie, s lavièkami i s odpadkovými košmi, lemovaś ju budú aj informaèné tabule.
V Prešove táto cyklocesta zaène v mestskej èasti Solivar (pri výjazde v smere na
Dulovu Ves, oproti Družstvu AGROPLUS Prešov) a cyklistov nasmeruje cez Dulovu Ves
a Kokošovce k rekreaènej oblasti Sigord. Cyklistom sa tak otvorí pohodlné a hlavne bezpeèné cestovanie za objavovaním Slánskych vrchov, s nádhernými výh¾admi na náš kraj.
Celkové náklady budú v objeme 1 187 988 eur. Mesto Prešov túto stavbu realizuje aj
vïaka podpore z európskych fondov.
(mig)

Mesto v pohybe

6

Vznikli nové parkovacie miesta
Medzi ulicami Martina Benku a Zemplínska bolo odovzdaných 17 nových
parkovacích miest.
Prešovèania, bývajúci v okolí ulíc Martina Benku a Zemplínska, majú na parkovanie o sedemnásś parkovacích miest viac. Mesto ich vybudovalo
úpravou súèasných parkovísk, resp. predåžením
príjazdovej komunikácie. Jednotlivé parkovacie
miesta sú vybudované z vegetaèných tvárnic a navyše sú vyznaèené èervenou betónovou dlažbou.
Pri celkovej úprave parkoviska boli zachované
už rastúce stromy a zelené plochy, navyše v jeho
okolí boli vysadené ïalšie stromy.
Po obvode zeleného ostrovèeka bola vytvorená

aj plocha pre 13 kontajnerov.
Úprava parkoviska si vyžiadala investíciu v objeme 17 285 eur a zrealizovala ju firma
Trexim s.r.o.
(len)

Dobrovo¾nícky festival
Kvašnú vodu v rámci festivalu dobrovo¾níctva Milujem svoje mesto èistila
primátorka i arcibiskup.
„Dobrovo¾níctvom môžeme meniś veci k lepšiemu, a to nielen v zmysle oèisty mesta. Prehlbuje sa tým spriaznenosś a zodpovednosś za
mesto, v ktorom žijeme,“ vyjadrila primátorka Andrea Turèanová nadšenie pre projekt Milujem svoje mesto, ktorý sa rozhodla po úspešnom nultom
roèníku podporiś a pridaś ruku k dielu rovnako ako
v predchádzajúcom roku.
Priamo v teréne primátorka, arcibiskup Ján
Babjak a autori projektu Gabriel Pa¾a, Radoslav Kizek a Pavol Biroš spoloène pomáhali nášmu mestu. Arcibiskup spolu so zamestnancami
svojho úradu a primátorkou zbierali odpadky a èistili les. V rámci projektu sa potom primátorka presunula na sídlisko Sekèov, kde na ulici Laca Novomeského zasadila strom ambrovník spolu s mladými ¾uïmi, ktorí sa v tejto lokalite do úpravy svojho mesta zapojili
sadením iných drevín, ktoré vytvoria Alej Milujem svoje mesto.
Do projektu Milujem svoje mesto sa prihlásilo viac ako 40 škôl a vyše 3000 dobrovo¾níkov. Zaujímavosśou je, že projekt podporili a do Prešova prišli aj žiaci zo Základnej
školy z Chminianskych Jakubovian, pridali sa k Prešovèanom a svojou prácou podporili
túto myšlienku, napriek tomu, že sú doma mimo mesto Prešov.
(mp)
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Unikátne aplikácie z 1. Šarišského hackathonu

Na historicky 1. Šarišskom hackathone vzniklo jedenásś aplikácií, ktoré
využívajú otvorené dáta prešovskej samosprávy.
Poèas troch dní od 18. do 20. mája 2018 mladí programátori h¾adali riešenia vhodné pre samosprávu. Dostali šancu na
1. Šarišskom hackathone v Prešove. Organizátorom tohto jedineèného podujatia bolo mesto Prešov s partnermi. Metropola
Šariša sa tak stala prvou samosprávou, ktorá usporiadala hackathon na svojich mestských otvorených dátach. Mladí programátori a vývojári pomocou nich tvorili aplikácie, ktoré pomôžu
nielen Prešovèanom, ale aj návštevníkom nášho mesta.
Primátorka Prešova Andrea Turèanová zhodnotila 1. Šarišský hackathon ako úspešný
a vyjadrila jednoznaèné áno 2. roèníku: „Som jednoznaène za pokraèovanie tejto akcie,
pretože ide o možnosti, ktoré dáva mesto Prešov mladým ¾uïom a verím, že sa ich ove¾a
viac prihlási v budúcom roku. Nejde totiž o formálnu akciu, ide o reálne zjednodušenie
života obèanov v našom meste.“
Do úvodného roèníka sa prihlásilo viac ako 40 programátorov, ktorí sa rozdelili do
tímov pracujúcich na jednotlivých riešeniach. Poèas troch dní hackathonu tak vzniklo 11
aplikácií, èo je pod¾a špecialistov z tejto oblasti prínos, ktorý prekroèil oèakávania. Najviac nápadov sa týkalo dopravy, ale aj zefektívnenia samosprávy.
(mp)

Absolútne víśazstvo pre kuchárku z Prešova
Kuchárky školského stravovania mesta Prešov za z Košíc opäś vrátili s poèetnou
kolekciou medailí. Nielenže obhájili vlaòajšie pozície, ale pridali aj ïalšie výborné
umiestnenia.
Z 5. roèníka súśaže Košický kuchár si prešovské kuchárky priniesli zlatú, dve strieborné i bronzovú medailu. Túto kolekciu titulom
absolútny víśaz dozdobila ¼ubica Pulíková zo školskej jedálne MŠ
Solivarská.
Kuchárky a kuchári zo školských kuchýò a vývarovní tentoraz dostali za úlohu pripraviś pokrm, kde hlavnou surovinou bol králik, resp.
zajac. V kategórii Studená kuchyòa bolo súśažnou témou „Posolstvo
jari na tanieri“, v kategórii Torty, zákusky a reštauraèné dezerty sa
zasa majstri kuchárskeho remesla prezentovali témou „Sladké posolstvo jari“.
Absolútna víśazka ¼ubica Pulíková získala tento titul a tiež zlatú medailu v kategórii Torty, zákusky a reštauraèné dezerty, a tým zároveò obhájila svoje vlaòajšie umiestnenie. Ïalšou
medailistkou v tejto kategórii, tentoraz bronzovou, sa stala Mária Simkovièová. Vlaòajšiu zlatú
medailu obhájila tiež Mária Olexová (ZŠ Májové námestie) v kategórii Teplá kuchyòa – varenie naživo. V rovnakej kategórii putovalo do Prešova aj striebro, tentoraz pre Natáliu Olejèukovú (MŠ Solivarská) – aj v jej prípade išlo o obhajobu pozície z minulého roka. Navyše si
Natália Olejèuková priniesla striebro aj v kategórii Studená kuchyòa.
(mig)
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Zo života mestských častí
Mestská èasś è. 1 (Sídlisko III., Rúrky)

Vážení obèania Mestskej èasti èíslo 1 /Sídlisko III., Sídlisko Mladosś, Rúrky/.
V týchto dòoch sa opäś na ulici Mirka Nešpora otvoril starý problém – vybudovanie
tzv. „doèasnej komunikácie“ /hoci STN 73 61 10 – mestské komunikácie – takýto
pojem nepozná/, ktorej výstavbu mesto Prešov na základe Petície obèanov
v predchádzajúcom období pozastavilo a uznalo petíciu za oprávnenú.
Po opätovnom objavení sa stavebných strojov na stavenisku, nás aktivisti obèanov, páni
Ilavský a Šimoèko, okamžite telefonicky informovali a aj osobne navštívili na zasadnutí Výboru mestskej èasti. Operatívne sme zabezpeèili stretnutie obèanov a poslancov na MsÚ so
zodpovednými zamestnancami príslušných odborov. Stretnutia sa nemohla zúèastniś pani primátorka,ktorá bola služobne v zahranièí. Na tomto stretnutí boli prijaté urèité opatrenia,ktoré
druhá strana /stavebníci,resp. developeri/ nedodržali a na druhý deò, aj napriek dohode,
pokraèovali vo výstavbe cesty.
Po opätovnom upozornení aktivistov, sa pani primátorka osobne v piatok 18. mája, v spoloènosti vedúceho Stavebného úradu, stretla na stavenisku s obèanmi a vysvet¾ovali dotknutým obèanom stav, ktorý zdedili po predchádzajúcom vedení.
Takýto úvod som sa rozhodol napísaś preto, lebo po osobnom kontakte s volièmi pri „napätom riešení problému“ sa obèan javí celkom ináè, ako pri riešení menej závažných problémov. A tu som zistil, že obèania nepoznajú celkom dobre právomoci a poslanie poslancov.
Oslovil ma totiž jeden obèan s otázkou, kde sú ostatní poslanci /boli sme prítomní traja zo
siedmich/, èi ich nezaujíma problém bežných obèanov. Keï som mu odpovedal, že sú v zamestnaní a nemohli sa uvo¾niś, a že poslanci Mestského zastupite¾stva nie sú plne uvo¾není
na výkon poslanca, iba pokrútil hlavou. Pri ïalšej mojej argumentácii, že poslanci za náš VMÈ
nemáme ani právnické /až na Dr. Ïurèanskú, ktorá bola prítomná/ ani stavebné vzdelanie
a ostatní neprítomní poslanci by aj tak po odbornej stránke nepomohli, ma jeho odpoveï zarazila – naèo ste kandidovali, keï tomu nerozumiete. Èiže pod¾a jeho názoru, každý poslanec
by mal rozumieś právu, stavebníctvu, doprave, školstvu, kultúre, sociálnej oblasti, atï.
Tak som mu vysvetlil, že úlohou Výboru mestskej èasti, ktorý tvoríme siedmi poslanci za
tento volebný obvod, je spoloèné prerokovanie dôležitých otázok, úloh a pripomienok, ktoré
nám prednesú obèania na zasadnutí výboru a tieto predkladaś príslušne vecnému odboru
mesta na vybavenie.
Vrátim sa ešte k problému „doèasnej komunikácie“ a k právomoci poslancov. Je pravda, že
VMÈ sa vyjadruje k zmene katastrálneho územia mestskej èasti, k územnému plánu zóny príslušnej mestskej èasti, k zmene názvu mestskej èasti, k urèeniu a zmene názvu ulíc a verejných
priestranstiev v príslušnej mestskej èasti a k stavebným aktivitám na území mestskej èasti.
Aj v predchádzajúcom volebnom období som bol èlenom VMÈ è.1, ktorého predsedom
bol Dr. Milan Laca. Ale žiadny súhlas, žiadne stanovisko k vybudovaní spornej cesty sme na
Výbore mestskej èasti neprerokovali, lebo takáto požiadavka na VMÈ ani nebola doruèená.
Na záver chcem iba pripomenúś, že my, poslanci nemáme neobmedzené právomoci,
nemôžeme suplovaś odborných pracovníkov jednotlivých odborov mesta, ale môžeme veriś
a dúfaś a tým aj vytváraś tlak na odborných pracovníkov, aby v rámci zákonov bol spor o tzv.
„doèasnú komunikáciu“ rozumne vyriešený, lebo doterajšie argumenty, preèo tá cesta má
viesś v úzkom koridore medzi materskou školou a bytovým domom Mirka Nešpora è. 24 – 34
sú najmenej pofiderné.
Za VMÈ è. 1 Mikuláš Komanický

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,
dovo¾te mi informovaś Vás, o aktuálne prebiehajúcich stavbách, týkajúcich sa MÈ è. 2.

Obnova a oprava hracích
prvkov v celej našej MÈ.

Z minulého roka ukonèená rekonštrukcia „verejného priestranstva
a detského ihriska“ pri NC Centrál.

Obnova asfaltového koberca
na ul. Èsl. armády od križovatky
Obrancov mieru po križovatku
s Októbrovou. Na nový chodník
sa môžu tešiś aj obyvatelia na
ul. Engelsovej.

Nový tartanový bežecký ovál
v areáli ZŠ Èsl. armády. Práce
boli kvôli hokejbalovej lige na
chví¾u pozastavené, ale tá už
skonèila, takže v prácach sa
môže pokraèovaś.

Marka Èulena 26-32 rozšírenie
parkovacej plochy.

Verím, že v èase, kedy budete èítaś tieto riadky, budú tieto stavby ukonèené.
Za VMÈ è.2 ostáva s pozdravom Mgr. Jaroslava Kutajová
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Mestská èasś è. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty,
Nižná Šebastová)

Milý Prešov a ctihodní obyvatelia nášho krásneho mesta !
„Parkovacia story“ v našom meste je nekoneèná a stále nemá to správne riešenie.
Každému prekáža, že nemá kde komfortne parkovaś, ale nie každý si uvedomuje, že je
bezpodmieneène potrebné tento problém riešiś. Áno, je nevyhnutné riešiś parkovanie,
ale spravodlivo, a tak, aby zvíśazilo slušné parkovanie.
Zastupujem v Mestskom parlamente rozlohovo zrejme najväèšiu mestskú èasś – severovýchod
mesta, kde väèšina obyvate¾ov sa roky poctivo stará, aby mali kde komfortne zaparkovaś svoje a aj
pribúdajúce autá a za to všetko si musia ešte zaplatiś vo forme investícií a aj mestských daní v sume
cca 22 eur na jedno parkovacie miesto. Aj napriek tomu sa stáva, že ve¾a áut parkuje na chodníkoch, ktoré sa èoraz viac poškodzujú a my ich opätovne musíme opravovaś. Na druhej strane je už
problém nájsś si kvalitné parkovacie miesto v zahustenej obytnej zóne ako je napr. ul. Janouškova,
Kotrádova alebo Wolkerova. V poslednom èase sme dobudovali zopár parkovacích miest – Sabinovská, Kotrádova a v štádiu príprav sú desiatky ïalších.

Ale budú dobudované parkovacie miesta postaèujúce na dnešnú premobilizovanú dobu ? Nikto nevie odpoveï! Je jasné, že prídeme k záveru, že nechceme ïalšie asfaltované plochy a nechceme byś zahltení zvýšenými škodlivými emisiami z výfukov áut a všetci chceme dýchaś èerstvý
vzduch. Preto si myslím, že je èas na diskusiu, na prípravu nových vízií k statickej doprave na území
mesta. Dovolím si podotknúś, že sa musíme aj logisticky aj filozoficky zhodnúś s myšlienkou, že
mesto musí naštartovaś proces budovania nieko¾kých mestských parkovacích domov a rozširovaś
podzemné parkovanie.
Naša mestská èasś v poslednom období výrazne pokroèila aj v opravách ciest a za najvyššie investície, na ktoré sme právom hrdí, za minulý rok patrí oprava cesty Kúty – Surdok
v sume 195 922,62 eur a oprava cesty v priemyselnej zóne na Strojníckej v sume 219 292,29
eur. V tohtoroènom pláne máme najvyššiu èiastku naplánovanú na rekonštrukciu námestia na
Slánskej ulici v Nižnej Šebastovej v sume 350 000 eur. Samozrejme, chcem zaželaś všetkým obyvate¾om nášho krásneho mesta, aby našli dosś síl a elánu, aby
sme spolu h¾adali dobré riešenia pre lepšiu kvalitu „ fungovania „ v našom meste.
S úctou
Ing. Marta Kollárová, PhD.,
poslankyòa mesta Prešov za mestskú èasś Šidlovec,
Kúty – Surdok, Sabinovská, Nižná Šebastová.

Zo života mestských častí

12

Mestská èasś è. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Vážení èitatelia,
v minulom vydaní sme informovali o pripravovanej akcii zokruhovanie ulice
Požiarnickej 21-27. Dòa 9. mája bolo odovzdané stavenisko a v lehote 90
dní bude investièná akcia zrealizovaná. V júnovom vydaní si predstavíme
realizáciu investiènej akcie – úprava vnútrobloku ul. Štúrova 19-21, 33-37 a ul.
Budovate¾ská 17-23.
Vybraná plocha je verejne prístupná, bez oplotenia. Terén pozemku je rovinatý a tvorí
ho trávnatá plocha so vzrastlou zeleòou pri obslužnej vnútroblokovej asfaltovej komunikácii
s nerovným a poškodeným povrchom. V súèasnosti užívatelia bytov a návštevníci parkujú
aj priamo na obslužnej komunikácii a vzh¾adom na ohranièenie 2/3 územia zapustenými
obrubníkmi v rovine asfaltu aj na ploche pri¾ahlého trávnika a medzi zeleòou. Navrhovaná je rekonštrukcia verejného priestoru vymedzeného bytovými domami s cie¾om vytvoriś
maximálny možný poèet parkovacích staní pri obslužnej komunikácii pre potreby obyvate¾ov danej lokality. Súèasśou návrhu je úprava pri¾ahlého terénu, náhradná výsadba zelene
a doplnenie verejného osvetlenia. Úèelom stavby je úprava verejného priestoru pre zlepšenie kvality bývania so zabezpeèením pohodlného a bezpeèného parkovania na spevnenej
ploche. Zámerom je vytvorenie estetického a funkèného priestoru v požadovanej kvalite.
Priestor bude slúžiś predovšetkým obyvate¾om pri¾ahlých bytových domov. Parkoviská budú
od obslužnej komunikácie oddelené prídlažbou. Plocha parkoviska je riešená s povrchom
z betónových tvárnic so zásypom štrkom. Plocha parkoviska bude ohranièená cestnými
obrubníkmi. Jednotlivé parkovacie miesta budú oddelené vložením tvárnic inej farebnosti.
Spolu sa vybuduje 48 parkovacích miest.
Bližšie informácie nájdete na stránke mesta:
https://www.presov.sk/uprava-vnutroblokov-ul-sturova-19-21-33-37-a-ul-budovatelska-17-23-presov-oznam/mid/314979/.html#m_314979

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)
Na tajchu v Solivare je už vybudované
malé trávnaté ihrisko!

Výbor mestskej èasti è. 5 Solivar – So¾ná Baòa – Šváby už druhé volebné obdobie
úspešne pracuje v rovnakom zložení a tvoria ho poslanci: Ing. ¼udovít Malaga – predseda
a èlenovia PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Stanislav Ferenc a Mgr. Peter Krajòák.
Jednou z dôležitých tém, ktorú poslanci presadzovali poèas celého volebného obdobia
bola podpora vzdelávania a športu. Prejavilo sa to opravou materských a základných škôl
patriacich do zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Prešov (rekonštrukcia materskej školy
na ul. Solivarská a ul. Važecká, vybudovanie multifunkèného ihriska pri základnej škole
na ul. Lesníckej, postupné investície do základnej školy na ul. Važeckej) a podporou
športových stavieb (cyklochodník cez Šváby, výstavba detských ihrísk èi výstavbou
street workout ihriska pred základnou školou na ulici Važeckej na sídlisku Šváby). Iste
vás bude zaujímaś, ako sa vyvíja obnova starého futbalového ihriska na tzv. Tajchu, ktoré
sa nachádza na ulici Zborovskej v èasti So¾ná Baòa.
Obnova futbalu v Solivare je v prvom rade otázkou ekonomickou a bez silného sponzora nebude možné obnoviś fungovanie klubu na úrovni, ako si pamätáme do roku 2008, keï sa
hralo na futbalovom štadióne na ulici Kutuzovovej. Žia¾, prevažne kvôli otázkam s nevysporiadanými pozemkami sa dnes futbal
nehrá nie len v Solivare, ale aj v Nižnej Šebastovej a Šalgovíku.
Napriek všetkým okolnostiam, ktoré sprevádzajú otázku možnej
obnovy futbalu v Solivare je potešujúce, že vždy 1. júna poèas
Medzinárodného dòa detí sa na školskom ihrisku Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Solivare koná turnaj o Pohár ŠK Slovan Solivar,
ktorého 6. roèník sa uskutoèní aj tohto roku. Obrovská vïaka patrí
pánovi predsedovi obèianskeho združenia Pavlovi Strakovi a èlenom
výboru Vladimírovi Lipkovi, Vladimírovi Šarockému, Jánovi Komárovi,
Róbertovi Hajdukovi, èi v minulosti Dušanovi Harbaèovi st., za neúnavný záujem o obnovu futbalu v Solivare, kde je naozaj ve¾ký potenciál a množstvo mladých hráèov túžiacich reprezentovaś Solivar
a Šváby vo futbale vybehnutím na domáci trávnik.
Aj preto naša snaha ako poslancov mestskej èasti smerovala
a stále smeruje k obnove ihriska na Tajchu, kde sa za štyri roky,
v tomto volebnom období, vykonal postupne kus poctivej práce: odviezlo sa ve¾ké množstvo stavebného odpadu a skládok, ktoré tu boli, odstránili sa náletové dreviny, vyrovnal sa terén budúcej
hracej plochy, odvodnila sa spodná èasś ulice Zborovskej a východná èasś ihriska vybudovaním
odvodòovacieho kanála, umiestnila sa nádrž na vodu, ktorá je plnená vodou z historickej Mindžaly
(bude slúžiś na polievanie) a na samotnej ploche už stojí malé futbalové ihrisko s oplotením. Kto navštívi túto lokalitu, kde bol v dávnej minulosti drevosklad a konèilo splavované drevo zo Zlatej Bane,
musí vidieś pokrok v revitalizácii celého územia. V tomto roku je plánovaná príprava
projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu jestvujúcich šatní spojená s naplánovaním kanalizácie, ktorá momentálne chýba. Ak sa podarí vybudovaś šatne, urèite sa
na Tajch vráti športový život.
Peter Krajòák
poslanec VMÈ è. 5
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Mestská èasś è. 6 (èasś sídliska Sekèov)
Slovo robí poslanca!
Ïalšou z problematických oblastí našej
mestskej èasti 6 – Sekèov bolo a stále je
aj parkovanie. Ako nájsś pri rastúcom poète majite¾ov motorových vozidiel a pri životnom priestore a zelene taký model, aby sa
dalo vyhovieś všetkým? Jedno je isté, že tak
ako som s¾úbil, podarilo sa mi v spolupráci s kolegami poslancami za túto mestskú
èasś splniś ïalší z predvolebných s¾ubov –
a síce budovanie nových parkovacích miest
a za podmienky, že tam, kde bol nutný zásah, bola podmienka výsadby novej zelene
a parkových krovín. Tento rok sa nám už
podarilo odovzdaś do užívania parkovací
dom na ul. Dargovskej, ïalej nové parkovacie miesta na uliciach M. Benku a Zemplínska, ako aj ul. Zimná a Pavla Horova. Tento
rok je naplánované ešte parkovisko na ul.
Bernoláková. Viem, že ani týchto cca 70
nových parkovacích miest nebude postaèovaś, ale urobím do budúcna všetko preto, aby sa to zmenilo. Možno uvažovaś nad
moderným parkovacím viacposchodovým garážovým domom, atï. Ale ruku na srdce,
možno keby nebol èlovek tvor niekedy príliš pohodlný, predišlo by sa mnohým nezhodám a problémom, samozrejme èesś výnimkám, keïže ja nerád zovšeobecòujem a nehádžem všetkých do jedného vreca! Som presvedèený, milí Sekèovèania, že ak budeme
spolu viac komunikovaś, dokážeme ve¾a zmeniś k lepšiemu a k našej spokojnosti.
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Mestská èasś è. 7 (èasś sídliska Sekèov, Šalgovík)
V roku 2018 nás èaká
v našej mestskej èasti ve¾a práce

Po mokrej a blatistej zime sa už poèasie koneène zmenilo a práce, ktoré chceme v našej MÈ è. 7
v tomto roku urobiś, sa už koneène rozbiehajú – dokonèenie stavby parkoviska na ul. Vihorlatskej 7-9,
naplno bežia aj práce pri výstavbe nového parkoviska na ul. Sibírskej 34-38 èi rozšírení parkovacích
miest na ul.Karpatskej 8-9. V tomto roku 2018 nás v našej MÈ è. 7 èaká naozaj ve¾a práce. V rámci
plánu investiènej výstavby na tento rok sú na dobudovanie parkovacích kapacít vyèlenené nemalé
financie. Neèudo! Veï v našej MÈ è. 7 je situácia s parkovaním asi najhoršia zo všetkých mestských
èastí. V investiènom pláne sa ráta s dobudovaním plôch na parkovanie na ul. Karpatskej 9-11, Ïumbierskej 2-4, Sibírskej 34-38, Karpatskej 7-19, Karpatskej 18. Èakajú nás aj nároèné stavby pre
zlepšenie stavu situácie na dopravnom śahu na ul. Arm. gen. Svobodu – rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. Svobodu s ul. Pod Táborom a Jurkovièova, ako aj križovatky tohto dopravného
śahu s ul. Vihorlatská, ktoré budú musieś byś zladené aj s rekonštrukciou samotnej štvorprúdovej komunikácie, ktorú rieši štát. Neúnosný stav, najmä v èase dopravných špièiek, pri výjazde od najväèšej
MŠ Jurkovièova a ZŠ Šrobárova by sa mal výrazne zlepšiś nielen rekonštrukciou samotnej križovatky,
ale aj úpravou prepojovacích komunikácii na ul. Jurkovièova a Šrobárova, aj s dobudovaním nových
plôch pre parkovanie. V zmysle uzn. MsZ è. 564/2016 sa nezabúda ani na prípravu rekonštrukcie
ïalších križovatiek na ul. Arm. gen Svobodu – s ul. Exnárova, ako aj s prístupom ku OC MAX a Hypernove. V rámci tohto uznesenia sa pripravuje aj stavba chodníka na ul. Terjakovskej v Šalgovíku,
ale aj prepojenie obvodového parku Sekèov s Mestským parkom Sekèov (územie pod Šalgovíckym
cintorínom). Na tieto stavby sa však financie vyèlenili až na r. 2018, 2019! Keby sa financie na nich
vyèlenili už na rok 2018, aj tak by bolo neskoro! Lebo všetky z nich sú potrebné ako so¾! Preto verím,
že všetkých obyvate¾ov bytových domov popri dopravnom śahu na ul. Arm. gen. Svobodu poteší, že
sa v roku 2018 už koneène zaène s riešením ochrany bytových súborov popri tejto štvorprúdovej komunikácii. Popri stavbách v doprave nezabúdame ani na našich najmenších. V investiènom pláne to
predstavujú stavby detských ihrísk vo vnútroblokoch na ul. Sibírskej 20-38 a na ul. Exnárovej 10-35.
Popri tom sú vyèlenené aj znaèné financie na úpravu tohto vnútrobloku na ul. Exnárovej, ktorý túto
úpravu naozaj ve¾mi potrebuje. V pláne sú zahrnuté aj riešenie zastávky MHD v Šalgovíku i chodník
z ul. Pod Táborom k poliklinike Pro Care, ktorý už celé roky chýba. Komplikuje ho však majetkoprávne usporiadanie. Svetielkom na konci tunela v pláne investiènej výstavby je aj stavba cyklochodníka
okolo rieky Sekèov (DSP). Financie sú však plánované až na rok 2019! Myslím si, že obyvatelia najväèšieho sídliska Sekèov, by si túto športovo oddychovú stavbu zaslúžili. Okrem investièných stavieb
sú pre MÈ è. 7, v rámci komplexnej rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií v roku 2018,
pripravené aj stavby, na ktoré èakajú najmä obyvatelia Šalgovíka – chodníky na ul. Kamenná od è.
36, na druhej strane od è. 34, ale aj pravostranný chodník na ul. Sekèovská 11-83. Tieto chodníky
doplòuje aj oprava cesty okolo reštauácie U komiòara. Okrem stavieb, ktoré sa budú realizovaś pod¾a
plánu investícií, sa v našej MÈ è. 7 v rámci bežnej údržby v roku 2018 urobí aj nemalé množstvo opráv
chodníkov na ul. Exnárova, Magurská, Èergovská, Vihorlatská, Sibírska, Šrobárova, Jurkovièova, Karpatská,…ale aj oprava komunikácie Hruny v Šalgovíku. Na
záver by som chcel vysloviś želanie, aj v mene mojich kolegov poslancov vo VMÈ
è. 7, aby sa pri týchto prácach darilo ich realizátorom, aby ich mali dobre naplánované, aby im prialo aj poèasie…a my, ktorí v tejto našej mestskej èasti žijeme, nech
máme dostatok trpezlivosti i tolerancie poèas vykonávania týchto prác. A keïže sa
už dosś rozbiehajú „letné“ dni, prajem vám všetkým aj dostatok oddychu, relaxu
i naèerpania nových síl poèas týchto slneèných dní.
Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMÈ è. 7

Kultúra

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
01.06. / 10:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
MALÉHO BURATINA
pre školy
autor: Alexej Nikolajevič Tolstoj / réžia: Michal Náhlík
01.06. / 18:30 / MS
TRÓN MILOSRDENSTVA
6€
autor: Neil LaBute / réžia: Jakub Nvota
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné
do 16 rokov.
03.06. / 17:00 / VS
NEOBYČAJNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
MALÉHO BURATINA
5€
derniéra / v rámci akcie Deň otvorených dverí
04.06. / 18:30 / HB
EUGEN ONEGIN
4/5/7 €
autor: Alexander Sergejevič Puškin / réžia: Marián
Pecko
05.06. / 18:30 / HB
SATURNIN
4/5/7 €
autor: Zdeněk Jirotka / réžia: Marek Zákostelecký
06.06. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ 55x
pre školy
autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula
/ réžia: Michal Náhlík
07.06. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
08.06. / 18:30 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
Platí 50% zľava na karty EURO 26 / ISIC / ITIC.
10.06. / 16:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
12/14 €
11.06. / 18:30 / HB
NEMÉ KRÁĽOVNÉ
4/5/7 €
autorka: Iveta Horváthová / réžia: Marián Pecko
Platí 50% zľava na karty EURO 26 / ISIC / ITIC.
11.06. / 18:30 / MS
KATI
7€
autor: Martin McDonagh / réžia: Michal Náhlík
Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné
do 18 rokov.
13.06. / 16:00 / MS
KLUB PRIATEĽOV DJZ
voľný vstup
15.06. / 18:30 / VS
KLAMSTVO
22 €
hosť
autor: Florian Zeller / réžia: Eduard Kudláč
19.06. / 10:00 / VS
NIKOLA ŠUHAJ
pre školy
21.06. / 10:00 / HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
organizované
verejná generálka
21.06. / 18:30 / HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
8€
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predpremiéra
22.06. / 18:30 / HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
10 €
premiéra
autor: William Shakespeare / réžia: Mariana Luteránová
24.06. / 16:00 / HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5/6/8 €
25.06. / 18:30 / MS
ŽENBA
6€
autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ / réžia: Svetozár
Sprušanský
26.06. / 18:30 / HB
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
5/6/8 €

Divadlo Alexandra Duchnovièa
Jarková 77
13.6. o 19:00 na VS
PODVODNÍČKY
6/3 €
Autor: Natália Uvarová; Réžia: Jana Truščinská-Sivá
bláznivá komédia
15.6. o 19:00 na VS
ŽIVOT JE TAKÝ
6/3 €
Autor: Hanoh Levin; Réžia: Peter Kováč
Hosťujúce divadlo.

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
4. 6. – 9. 6.
DNI MESTA PREŠOV
podrobný program na www.presov.sk
8.6. o 17.00; PKO Čierny orol
MODLITBIČKY
5.- €, študenti a dôchodcovia 3.- €, deti do 6 rokov
zdarma
Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa zaznejú vo
viacerých slovenských mestách.
11.6. o 18.00; PKO Čierny orol
PÁLENICA BORISA FILANA
+ KRST KNIHY
12,- € / 10,- €
Hosťom programu je Oliver Filan.
15.6. o 19.00; kino Scala
HOUSE OF Z
– THE ZAC POISEN DOCUMENTARY 3,- €
15.6. od 8.00; pešia zóna Prešov
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“
18.6. o 20.00; kino Scala
LIPA SPIEVA LASICU
15,- €
21.6. o 19.30; Hlavná ulica
GOSPELOVÝ VEČER
Vstup voľný
Večerný koncert Gospelovej hudby v historickom centre mesta Prešov. O príjemnú atmosféru sa postará
folková speváčka Dominika Gurbaľová s kapelou a poriadnu dávku gospelu Vám prinesie jazz-popový projekt Košice Gosple Choir.

Kultúra
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Caraffova väznica
Jarkova 28/A

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51

1.6. o 13.30
… A ,,SHOW“ POKRAČUJE
Výstava maturitných prác Strednej umeleckej školy na Vodárenskej ulici v Prešove. Výstava potrvá do
15.6.2018
26.6. o 15.00
PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ
Vernisáž výstavy umelcov z Prešova, Nyíregyházy
a Noweho Saczu. Výstava potrvá do 31.8.2018

VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, MEDZIPOSCHODIE –
HLAVNÁ 51 A 53: 21. 6. – 2. 9. 2018
PAULÍNA HALASOVÁ/BUDÚCNOSŤ JE

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.

Kultúrne stredisko Centrum
Prostejovská 2
16.6. o 10.00
JUNIOR CUP 4. KOLO – V BILIARDOVEJ HRE Č. 9

BLÍZKO
VERNISÁŽ: 21. 6.2018 (štvrtok) 16.00
KURÁTOR: Jozef Ridilla
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBY – HLAVNÁ 53:
21. 6. – 2. 9. 2018
EDUARD KLENA/TYRELL
VERNISÁŽ: 21. 6.2018 (štvrtok) 16.00
KURÁTOR: Jozef Ridilla
SUTERÉN – HLAVNÁ 53: 19. 6. – 2. 9. 2018
RELACJE/VZŤAHY
VERNISÁŽ: 19. 6.2018 (utorok) 16.00
KURÁTOR: Jozef Ridilla
1. 6. 2018 /piatok/ 16.00
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Juraja
Collinásyho zo súkromných zbierok.
7. 6. 2018 /štvrtok/ 16.00
MÓDA INAK

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

Krajské múzeum v Prešove,
Hlavná 86
11. 5. 2018 – 31.8.2018
PETROLEJOVÉ LAMPY – FUNKČNOSŤ A KRÁSA
30.1.2018 – 31.12.2018
MINULOSŤ ODTLAČENÁ V HLINE.
OSEM TISÍCROČÍ KERAMIKY NA ŠARIŠI
6.6.2018 o 18.00 h.
ŽIVÁ KNIHA – KOVÁČSKE REMESLO.
11. 6. 2018 o 17.00
Diskusný večer Ústavu pamäti národa na tému Obnova gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968.
13.6.2018 o 17.00 h.
28. ČAJ O PIATEJ U RÁKOCIHO – POKLADY ZO
ZEME (archeologické skvosty Prešova)
27.6.2018 o 16.00 h.
POZNÁVAME SVET, POZNÁVAME SEBA – Krosno –
malý Krakov a jeho múzeum

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 apríli 2018
Antalová Barbora
Bandi Sebastián
Basár Tobias
Búriová Klára
Èerveòáková Anna Mária
Èuba Michael
Dragúnová Ema
Ïuraš Gabriel
Filièková Monika
Gardoš Michal
Gazda Adam

Hadbavná Eliška
Hajduková Timea
Havlík Jonáš
Hoško Matej
I¾ková Timea
Jacová Natália
Jaško Matúš
Joner Viliam
Kocian Maxim
Koèíková Stanislava
Kohút Michal

Kovalíková Paulína
Magdošková Emma
Marchevská Alžbeta
Merèiak Marko
Mikulová Linda
Mišèíková Kristína
Novotná Liana
Oèkoviè Branko
Paèutová Diana
Parilák Martin
Paulovský Sebastien

Pavlík ¼uboš
Pisarèíková Liana
Po¾ak Dávid
Po¾ak Marek
Rodák Adam
Smerek Dávid
Šeev Jakub
Takáè Filip
Vaško Erik
Vašková Hildegarda
Zborovjan Filip

Navždy nás opustili v apríli 2018
Bujnovský Aladár 87 r.
Vrbovský Alojz 79 r.
Kohanová Anna 92 r.
Pasternák Karol 69 r.
Barányová Helena 74 r.
Vokálová Otília 89 r.
Kušnirová Katarína 91 r.
Palko Dušan 23 r.
Šoltys František 58 r.
Milkoviè Tibor 69 r.
Vaško Emil 80 r.
Konèárová Katarína 75 r.
Krzeminský Ivan 31 r.
Maèuga Jozef 75 r.
Èerná Žofia 81 r.
Götz Gabriel 68 r.
Magdová Mária 84 r.
Timková Viera 95 r.
Suchárová Bibiána 18 r.
Adamèák Milan 53 r.

Baculíková Magda 73 r.
Capek František 66 r.
Dìdeèková Matilda 92 r.
Platko Anton 51 r.
Gdovinová Magdaléna 76 r.
Haboèíková Matilda 97 r.
Michaleková Anna 81 r.
Pastirová Terézia 86 r.
Dorin Ján 68 r.
Futejová Mária 73 r.
Kassay Ladislav 75 r.
Novák Peter 50 r.
Drábová Mária 81 r.
Nováková Anna 65 r.
Bednárová Mária 82 r.
Gajdoš Dezider 81 r.
Konèár Andrej 70 r.
Èegiòová Mária 79 r.
Sumilasová Katarína 95 r.
Gu¾ašová Anna 86 r.

Komková Gizela 96 r.
Homzová Žofia 100 r.
Pitka Jozef 81 r.
Sopko Pavel 55 r.
Lenárt Jozef 63 r.
Hanude¾ Július 75 r.
Košíková Marta 71 r.
Šalko, PaedDr. Stanislav 59 r.
Lorenèik Alexander 84 r.
Èekan Jozef 72 r.
Holubová Mária 65 r.
Hudáková Marta 92 r.
Špirengová Anna 67 r.
Palková Galina 54 r.
Pastír Ján 66 r.
Tatranská Viera 77 r.
Szegy Imrich 77 r.
Kuzmiaková Mária 89

Uzavreli manželstvo v apríli 2018
Miloš Škerhák a Michaela Jerglová
Matej Ochotnický a ¼ubica Ko¾ová
Stanislav Kitko a Eva Žolnová
Marián Verešpej a Viera Francová
Lukáš Kollár a Mgr. Mária Straková
Peter Procházka a Lucia Jakšová
Matej Koèík a Lívia Kropová
Pavol Šimon a Adriana Útla
Dávid Repaský a Katarína Englerová
Bc. Matúš Goga a Mgr. Mária Bartková
Aleš Krehe¾ a Michaela Pasierbová
Andrej Freit a Natália Karabinošová
Martin Duraò a Michaela Luteranèíková
Peter Bochin a ¼udmila Švihurová

Ing. Tomáš Jakubèin a Mgr. Jaroslava Lipková
Peter Heredoš a Lea Lipková
Ján Bujòák a Miroslava Sotaková
Pavol Draganovský a Lucia Zagorová
František Košśanský a Renáta Gazdaèková
Flavio Ferraresi a Katarzyna Kassayová
Lukáš Kucharik a Natália Mruzová
Štefan Baòas a Michaela Semanèíková
Daniel Zborovský a Patrícia Bajusová
¼ubomír Baòas a Lenka Lazorová
Tomáš Žulkovský a Cyntia Szmudová
Miroslav Švec a Petra Sumilasová
¼uboš Straka a Alžbeta Ferta¾ová

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
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
Sv. omše pre mládež: štvrtok 18:00 + adorácia
3.6.: Eucharistický sprievod: zaèiatok o 15:00 v gr.
kat. katedrále, nasledujú františkáni, Sancta
Maria, ACM na Metodovej ul., konkatedrála
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo 5:45, 6:15, 7:00,
12:00, 18:00
23.6.:Primièná sv. omša dp. Lukáša Mohlera 10:30
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 5:45, 6:15, 7:00, 8:00,
12:00, 16:00, 18:00
1.7.: Odpustová slávnosś sv. Petra a Pavla na
Surdoku o 10:30
16.06.: 9:00-18:00 Evanjelizaèná konferencia
OHEÒ 2018 Miesto konania: Tatran
Handball Aréna, Prešov, Jána Pavla II. è. 2

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosś
14:30
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
Adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dòoch: 9:00 –
15:30
Pobožnosś k sv. Antonovi – patrónovi h¾adajúcich:
každý utorok od 16:15
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 8:00,
16:30
21.6.: sv. omša za život o 16:30; príhovor: Manželia
– stromy života
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 8:00, 16:30, 19:00

Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00; v stredu je sv. omša
o 17:00
Sv. omša pre mládež je v piatok o 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:15, 8:00,
18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:15, 8:00, 16:00, 18:00

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
Všedné dni: pod¾a oznamov
Sobota: 7:00
Ïalej pod¾a oznamov

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30
Všedné dni: streda a piatok 18:00
18.6.: Eucharistický sprievod 14:30
24.6.: Narodenie sv. Jána Krstite¾a: 8:00, 10:00 –
odpustová slávnosś
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 17:30
Gréckokatolícke liturgie: nede¾a: 10:00; 29.6.:
16:00
Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 17:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30, 17:00

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30, 1. piatok mesiaca
6:30
V pondelok o 17:30

Kostol sv. Jána Bosca – saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok,
piatok)
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pondelka)
V utorok: 7:50, 18:00
Sobota: 6:00, 18:00
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30; v Opále: 16:00
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
V stredu a piatok: 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 18:00
pokračovanie na s. 22

Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; 9:30 ruženec
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 17:00
Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 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
8.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:00, 18:00
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nede¾a: 16:30

Pravoslávna cirkev
Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nede¾a: 6:15 utreòa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00
veèeròa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 17:00
veèeròa

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: o 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie
pre žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy,
aj pre verejnosś
Štvrtok: sl. Božie o 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
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Gréckokatolícka cirkev
Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
Nede¾a: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00
(csl.), 11:45 (sl.), 18:00 (csl.); utiereò
7:00, veèiereò 17:00
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 (csl./sl.)
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00 (sl.)
24.6.: Narodenie sv. Jána Krstite¾a: 5:45 (csl.),
7:00(sl.), 8:00(csl.), 10:00 (csl), 16:30
(sl.), 18:00 (sl.); sv. liturgie s myrovaním,
odpustová slávnosś
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 5:50 (csl.), 7:00 (sl.),
8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.); sv.
liturgie s myrovaním
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
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 6:30 (sl.), 18:00 (csl.);
sv. liturgie s myrovaním
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: 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.)
24.6.: Narodenie Sv. Jána Krstite¾a: 8:00 (csl.),
18:00 (sl.)
29.6.: Sv. Peter a Pavol: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.); sv.
liturgie s myrovaním

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

Objavovanie Prešova
Hvezdári a hvezdárne
V júni sa vyberieme po stopách hvezdárov a hvezdární. Ukážeme si, kde už v 16.st. stála prvá prešovská
hvezdáreò a kto v nej pozoroval oblohu. Pripomenieme
si aj prvé meteorologické merania, ktoré na Slovensku
zaznamenával Ján Adam Rayman. Povieme si, ako
s hvezdármi súvisí evanjelické kolégium. Ukážeme si kupolu súkromnej hvezdárne, ktorú u nás zriadil v minulom
storoèí Alexander Duchoò. A naše objavovanie zakonèíme v priestoroch prvej slovenskej ¾udovej hvezdárne,
ktorá vznikla pred 70 rokmi a bude sprístupnené špeciálne pre nás.
Ak chcete spoznaś hvezdársku históriu nášho mesta, príïte v sobotu 9. júna 2018 o 10.00 alebo v nede¾u
10. júna 2018 o 14.00 pred Mestské informaèné centrum (MIC) v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzaś budú
Andrea Sivanièová a Renáta Kolivošková.
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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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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Motiváciou do ïalšej sezóny je boj
o postup do najvyššej súśaže
Najstarší futbalový klub na Slovensku, ktorý tohto roku oslavuje jubilejných 120
rokov, opúšśa po tretíkrát v histórii najvyššiu slovenskú súśaž (vypadol aj v rokoch
2002 a 2013). „Èierny Peter“ zostal zverencom èeského trénera Antona Mišovca
v rukách po bezgólovej remíze 0:0 v Senici, èo bol priamy duel o záchranu.
Prešovèania tak zostupujú do druhej ligy aj napriek tomu, že sa väèšinu sezóny
držali na pozícii zabezpeèujúcu záchranu, alebo baráž. Výrazný bodový zisk
Senice v posledných kolách a následne, spomínaná remíza s 1. FC Tatran Prešov,
pomohla Záhorákom k záchrane na úkor Prešova. O dojmy zo sezóny 2017/2018
sa s nami podelila pevná súèasś základnej zostavy 1.FC Tatran Prešov, Ján Dzúrik.
Ako by ste nám zhodnotili sezónu 2017/2018?
Samozrejme, s umiestnením nemôžeme byś spokojní. Cie¾om pred sezónou bolo atakovaś prvú šestku a tým hraś na jar v skupine o titul. Neskôr sa však na základe výsledkov
ukázalo, že o prvú šestku bojovaś nebudeme a primárnym cie¾om bolo zachrániś najvyššiu
súśaž.
Aký vplyv mal fakt, že ste vaše domáce zápasy odohrali v Poprade?
Na rovinu poviem, že pre hráèov to nie je ve¾mi príjemné. Keby sme hrali zápasy v Prešove, urèite nám na zápasy prišlo viac divákov. Cestovanie do Popradu je pre divákov nároèné finanène aj èasovo. Za seba môžem povedaś, že v Prešove by sme cítili ove¾a väèšiu
podporu. Sám si pamätám zápasy, keï nám v Prešove prišlo 1000 divákov a hneï bolo aj
z poh¾adu hráèov cítiś ove¾a väèšiu podporu z tribún.
Prešov patrí medzi kluby s najväèším poètom odchovancov v tíme…
Zrejme aj tam sa to prejavilo ako ve¾ká nevýhoda, že sa zápasy nemohli odohraś v Prešove. Výhoda je, že sa všetci poznáme prakticky od mala, vieme, èo môžeme jeden od
druhého èakaś tým, že sme prešli cez akadémiu 1.FC Tatran.
Ako vnímate rozhodujúci zápas so Senicou?
Do zápasu sme išli s vedomím, že je to rozhodujúci a najdôležitejší zápas sezóny. Dali
sme do toho všetko, myslím, že sa nám poèas zápasu aj darilo hraś tak, ako sme si povedali.
Je však ve¾ká škoda, že sa nám nepodarilo daś potrebný gól a zápas skonèil remízou. Po
zápase bolo v kabíne ve¾mi smutno, nebolo dôvodu na úsmevy, nikomu nebolo ani ve¾mi do
reèi. Vypadnutie nás ve¾mi mrzelo.
Ako vidíte budúcnosś, resp. aký je váš plán do budúcej sezóny?
Verím, že kostra mužstva ostane pokope a zabojujeme o postup do najvyššej súśaže.
Po 45 rokoch sa titulu doèkali v Trnave, vnímate ich ako zaslúženého majstra?
Môžem povedaś, že áno, poèas sezóny podávali stabilné výkony, takže áno.
Ktorého súpera považujete Vy, alebo kabína za najnepríjemnejšieho? Proti komu
sa vám hralo naozaj śažko?
Ťažko sa hralo proti družstvám zo skupiny o titul, v zápasoch s nimi bolo cítiś kvalitu. Nemôžem vyzdvihnúś jedného súpera, môžem však povedaś, že tímy z prvej šestky sú takticky
ve¾mi vyspelé a hrá sa proti nim śažko.
Na záver, aký by ste tlmoèili odkaz pre malých a mladých prešovských futbalistov?
Hlavne makaś, poèúvaś trénerov, dávaś do tréningov všetko a veriś, že futbal im to raz vráti.
Za rozhovor ïakuje Michal Semanèík
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Šport
Prešov potvrdil svoje prvenstvo v extralige

Hádzanári Tatrana Prešov získali štrnásty titul, z toho dvanásty v rade, èím
potvrdili svoju dominanciu v slovenskej Extralige. Vo finálovej sérii porazili
súpera HK Agro Topo¾èany 3:1 na zápasy. Azda jednou kozmetickou chybièkou
na finálovej sérii bolo to, že Tatran titul oslavoval na palubovke Topo¾èian.
Zverencom trénera Slavka Golužu (Bosna a Hercegovina) sa podarilo naplniś
hlavný cie¾, teda vyhraś majstrovský titul a Slovenský
pohár. Suverén slovenskej
Extraligy v tomto roèníku
neuspel v kvalifikácii o Ligu
majstrov, následne skonèil
na poslednej štvrtej prieèke
v skupine Pohára EHF.
V nároènej sezóne
Tatran Prešov bojoval aj
v SEHA lige, kde obsadil
šiestu prieèku.
Úspešnú sezónu pre klub Tatran Prešov podèiarkli aj triumfy staršieho a mladšieho
dorastu. V oboch kategóriách získal klub slovenský titul a obdivuhodný je fakt, že starší
dorastenci vyhrali všetkých 20 zápasov v sezóne a mladší dorastenci 19 z 20 zápasov
v sezóne, èím sa tento rok zapísal do prešovských hádzanárskych ér, ako ïalšia z tých
viac ako úspešných.
(sem)
Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace jún a júl 2018
16. a 17. jún 2018
39. Slnovratový splav Popradu
ZOVT Prešov
Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508
17. jún 2018
Základy výcviku pohybu vo vysokohorskom teréne (VhT)
KST ZVL Prešov
František Bednár, 0907 105 086
24. jún 2018
Cyklopotulky Šarišom
KST Dubník Prešov
Martin Èajka, 0918 320 953, www.sans-trekbike.eu
14. júl 2018
18. roèník Slansko-Beskydská 33
KST Lišiaci Prešov
Dušan Jozef Kotora, 0905 529 667
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských èastiach v Prešove – júl a august 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
4.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
z dôvodu èerpania dovolenky VMÈ è. 1 v mesiaci august 2018 nezasadá
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
4.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30
z dôvodu èerpania dovolenky VMÈ è. 2 v mesiaci august 2018 nezasadá
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.
18.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
27.8.2018 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
Výbor v mestskej èasti è. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorèíková (predsedníèka), Valéria Drobòáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Janette
Langová
2.7.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. è. 24 (III. poschodie)
z dôvodu èerpania dovolenky VMÈ è. 4 v mesiaci august 2018 nezasadá
Výbor v mestskej èasti è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby)
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter
Krajòák
2.7.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 v Prešove
– Solivare
6.8.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27 v Prešove
– Solivare
Výbor v mestskej èasti è. 6 (èasś sídliska Sekèov – od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul.
Federátov po Ul. Šoltésovej, Višòovú ul. a ul. K potoku)
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. (predseda), MUDr. Daniela Mrouahová, Ing. Štefan Szidor, Zuzana
Tkáèová
12.7.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
2.8.2018 (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
12.7.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
23.8.2018 (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
– jún, júl, august 2018
DEÒ

ÈAS

MIESTO

04.06.2018 (pondelok)
11.06.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
18.06.2018 (pondelok)
25.06.2018 (pondelok)
DEÒ
02.07.2018 (pondelok)
09.07.2018 (pondelok)
16.07.2018 (pondelok)
23.07.2018 (pondelok)
30.07.2018 (pondelok)

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

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

ÈAS

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

14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.

DEÒ

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
Ing. Andrea Turèanová
primátorka mesta Prešov

kontakte, prípadne osobne na sekretariáte Ing. Štefan Kužma
primátorky mesta)
zástupca primátora mesta

ÈAS

MIESTO

06.08.2018 (pondelok)
13.08.2018 (pondelok)
14.00 – 15.00
20.08.2018 (pondelok)
27.08.2018 (pondelok)

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

PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
Ing. Andrea Turèanová
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 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 1181
TIESÒOVÉ 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.

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:
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.

ZĽAVA 20%

22. jún 2018

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok:

+ PROMO
od 12.00 do 18.00 hod.

ZĽAVA 20%

15. jún 2018

+ darček pri nákupe
nad 5 €

ZĽAVA 20%

8. jún 2018

na voľný predaj pre
dôchodcov

ZĽAVA 5%

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

jún 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

