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Editoriál
Milí Prešovčania, tentokrát,
obzvlášť obyvatelia Sídliska III.
V duchu atmosféry posledných dní
a týždňov je mojou povinnosťou napísať
a povedať Vám pravdu a vyvrátiť tak všetky
ľstivé, klamlivé, zavádzajúce a – žiaľ - aj
zákerné reči šíriace sa sociálnymi sieťami
prostredníctvom rôznych anonymov.
Ako predseda sociálnej a bytovej komisie
chcem z tohto miesta prehlásiť, že všetci jej členovia (poslanci a neposlanci, zoznam je dostupný na webovej
stránke mesta) vždy postupovali v súlade so zákonom, nariadeniami, platnými vyhláškami, ako aj v súlade so schváleným VZN
mesta o poskytovaní nájomných bytov.
Nájomné byty, ktoré mesto Prešov plánuje odkúpiť na ul.
Antona Prídavku, budú financované aj z daní ľudí žijúcich v tomto meste. Je teda nepredstaviteľné a neprijateľné, aby z daní
slušných ľudí využívali výhody tí, ktorí nie sú ochotní akceptovať
pravidlá hry. Už mnohokrát spomínaná lokalita K Starej Tehelni
je typickým príkladom toho, ako – žiaľ - pár slušných ľudí a rodín
trpí a sú odsudzovaní kvôli väčšine neprispôsobivých obyvateľov
tejto lokality.
Nielen ako poslanec MsZ mesta Prešov, ale hlavne ako jeho
obyvateľ, vyviniem maximálne úsilie, aby 68 pripravovaných nájomných bytov na A. Prídavku bolo pridelených slušným, prispôsobivým obyvateľom nášho mesta, a to bez ohľadu na akékoľvek
rozdiely.
Som presvedčený, že mesto Prešov sa pri tvorbe nového
VZN o poskytovaní nájomných bytov „nezakuklí“, ale práve naopak, bude iniciovať širokú diskusiu, a to nielen medzi poslancami a úradníkmi, ale hlavne v súčinnosti s obyvateľmi Sídliska III.
Hovorí sa, že sám človek nezmôže veľa. Preto je potrebná
spolupráca najväčšej možnej väčšiny, aby sa mohla realizovať
dobrá myšlienka pre dobrých ľudí. Preto Vás všetkých žiadam
a prosím, aby ste využili možnosť pripomienkovať VZN o poskytovaní nájomného bývania a spolu tak vytvoríme podmienky a postupy prideľovania týchto nájomných bytov tak, aby boli štartom
pre nový život Prešovčanov a ich rodín a nie prekážkou obyvateľov dotknutého sídliska (!).
Ak chce človek využívať výhody, musí taktiež rešpektovať pravidlá a povinnosti. Ak nie, tak použijem známu frázu: „Každý je
strojcom svojho šťastia.“
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
predseda Komisie sociálne a bytovej
pri Mestskom zastupiteľstve v Prešove
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Mesto v pohybe
V Prešove začala
rekonštrukcia predstaničného priestoru

Revitalizácia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove sa stáva realitou.
Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi a ten už začal so stavebnými prácami.
„Desaťročia sa do prestupného priestoru medzi železničnou a autobusovou
stanicou neinvestovalo a ľudia právom poukazovali na špinu, neporiadok a na jeho
schátranosť. Od dnes to začíname meniť a Prešovčania i návštevníci nášho mesta
sa konečne dočkajú novej, modernej vstupnej brány do Prešova,“ uviedla primátorka
Andrea Turčanová v súvislosti so začiatkom stavebnej činnosti na tomto dôležitom prestupnom uzle.
Odovzdaním
staveniska tak odštartovala stavba,
ktorej dokončenie prinesie
cestujúcim viac bezpečnosti, ale tiež výrazne zvýši estetickú hodnotu priestoru.
Revitalizácia v sebe zahŕňa
celý priestor medzi železničnou a autobusovou stanicou na Masarykovej ulici.
Okrem pešieho podzemného podchodu sa opravia aj
konštrukčné vrstvy komunikácie nad ním a zrealizujú
sa aj opatrenia na zvýšenie
bezpečnosti chodcov a cyklistov. Zrekonštruujú sa teda bezbariérové rampy, schody, pribudnú eskalátory, výťah,
vodiace línie pre zrakovo postihnutých i kamerový systém.
Ďalšou dôležitou stránkou projektu je rekonštrukcia zastávok, ktoré sa predĺžia zo
súčasných 70 na 94 metrov, a tiež zastávkového priestoru vrátane prvkov drobnej infraštruktúry. Prestupný uzol dostane aj inteligentný informačný systém, vrátane počítačového a programového vybavenia. Vďaka prepojeniu informačných systémov DPMP,
autobusovej a železničnej stanice si tak cestujúci už na zastávke MHD dozvedia, kedy
aktuálne odchádza ich dopravný spoj.
Rekonštrukcia myslela aj na cyklistov, pre ktorých bude na dopravnej komunikácii
vytvorený samostatný dopravný pás.
Stavbu mesto financuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zameraného na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Celkové náklady sú v objeme 1 924 180 eura. Stavbu zrealizuje víťaz verejnej súťaže – skupina
Metrostav – GMT.
(mig)
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Takéto boli DNI MESTA PREŠOV 2018
Malý návrat
k úspešným
Dňom mesta 2018.
Skvelé kapely, koncerty, úžasná atmosféra,
ulička umenia, zábava pre
deti, ale aj rekordných 120
predajcov na tohtoročnom
Trojičnom jarmoku.
Pozrite si fotogalériu týždňa,
ktorý bol plný pestrého programu, atrakcií a zážitkov.
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Prešov vlani hospodáril s prebytkom cez 4 milióny eur
Mesto vlani hospodárilo s prebytkom v sume cez 4 milióny eur. Vedúca odboru
ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková
konkretizovala, že vlaňajší rozpočet mesta bol po viacerých úpravách nastavený
na sumu 82,6 milióna eur. Reálne plnenie rozpočtu v príjmovej časti bolo vo
výške 75,6 milióna eur (98,1%), čo je o 5 miliónov eur viac ako rok predtým.
„Tu by som vyzdvihla, že pokračujeme v cielenej
úspore bežných výdavkov. V objeme vyše 3 miliónov
eur sme realizovali opravu a údržbu prešovských
ciest,“ podotkla Kolarčíková.
V časti príjmov mesto v minulom roku zaznamenalo
tiež nárast, čo má rovnako pozitívny vplyv na jeho rozvoj.
Majetok mesta za posledné roky rástol. Pozitívny trend
ovplyvnilo veľa investičných aktivít. K poslednému dňu
vlaňajšieho roka bola výška majetku mesta cez 270 miliónov eur, čo je nárast oproti predošlému roku o 2,3 milióna eur a oproti roku 2015 nárast o 8,2 milióna eur. Prešovská
samospráva prijala v minulom roku úver vo výške 4 milióny eur od Európskej investičnej
banky. Z toho vyčerpala 66.000 eur na jednotlivé investičné akcie, zvyšná suma vo výške
cez 3,9 milióna eur bude použitá v priebehu tohto roka.

Nákupné centrum Družba bude krajšie a modernejšie
Nákupné centrum Družba na Námestí Kráľovnej pokoja v Prešove bude už
čoskoro krajšie. Začínajú sa práce na jeho obnove.
„Nákupné centrum Družba je miestom, ktoré denne navštívi množstvo ľudí. Jeho
rekonštrukcia je tak nevyhnutná nielen z estetického hľadiska, ale aj preto, aby sa
v ňom Prešovčania dobre cítili,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
Rekonštrukcia zlepší hygienické podmienky interiéru objektu, zníži jeho energetickú
náročnosť a skvalitní infraštruktúru mesta Prešov.
V rámci rekonštrukcie sa okrem hlavnej budovy
bude revitalizovať aj vedľajší objekt a spojovacia lávka.
Práce na obnove nákupného centra Družba zahŕňajú
najmä zateplenie a celkovú opravu fasády vrátane výmeny bleskozvodu, opravu strešného plášťa, výmenu
klampiarskych prvkov, ale aj povrchové úpravy, ako sú
nátery oceľových zábradlí, mreží, dverí a ďalších častí.
V rámci realizovaných stavebných prác dostane nákupné centrum aj nové plastové a hliníkové
okná. Súčasťou obnovy centra je aj očistenie travertínového obkladu stĺpov od grafitov a znečistenia.
Celková vysúťažená cena stavebných prác je 1 191 939,69 eur a realizovať ju bude firma GMT
projekt, spol. s.r.o. Práce na nákupnom centre Družba budú dokončené v priebehu 8 mesiacov.
(mig)
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Mesto v pohybe
V Prešove boli udelené verejné ocenenia

Aj tohtoročné slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
ukázalo, že toto mesto má mnoho kvalitných, angažovaných a schopných ľudí,
ktorí tvorili jeho históriu a stále dosť tých, ktorí obohacujú jeho súčasnosť.
Medzi osobnosti ocenené Cenou mesta Prešov tohto roku patria:
Milan Benč, ktorý cenu získal ako uznanie za dlhoročnú prácu v prospech mesta
Prešov na viacerých odborných i verejných pozíciách.
Miriam Feretovej, bola Cena mesta Prešov za rok 2017 udelená za úspešnú reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí a za osobnú angažovanosť v rôznych charitatívnych akciách a zbierkach.
Eduardovi Jakubekovi, za jeho dlhoročnú úspešnú
angažovanosť propagátora, inštruktora a vynikajúceho odborníka v oblasti ovocinárstva a záhradkárstva.
Opálové zrnko bolo udelené spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie,
s.r.o. za významný dlhoročný prínos v rozvoji zdravotníckych služieb, spojený s rozvojom laboratórnej
medicíny v odbore imunológie a špičkových inovatívnych medicínskych technológií.
Cenu primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej si odniesol dekan Jozef Dronzek za osobný vklad
a angažovanie pri organizovaní ekumenického života a pri záchrane a obnove kultúrnych
pamiatok. Hotelová akadémia v Prešove pod vedením Jozefa Šenka, za vynikajúce výsledky vo výchove odborníkov v oblasti gastronómie a hotelierstva, za vynikajúcu reprezentáciu
mesta Prešov doma i v zahraničí. Juraj Hugec za významný prínos k vzniku ženského volejbalu v meste Prešov, ako aj za celoživotné pôsobenie v oblasti prípravy, tréningu a podpory
volejbalu na území mesta Prešov.
Čestné občianstvo mesta Prešov bolo udelené profesorovi Rudolfovi Horváthovi za
jeho celoživotný prínos k rozvoju prešovskej hádzanej a za úspešnú propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí.
(mig)

V Prešove sme privítali delegácie z partnerských miest
Dni mesta Prešov sú príležitosťou aj na stretnutie s priateľmi z partnerských miest. Po
prvýkrát v histórii do Prešova zavítal primátor nemeckého Remscheidu. Okrem neho
pozvanie prijali aj delegácie z poľského mesta Nowy Sacz a z maďarskej Nyíregyházy.
Na radnici ich prijala primátorka Andrea Turčanová. Už na úvod zaspomínali na minuloročné
stretnutia, ktoré utkveli v pamäti kvôli príjemnej a humornej atmosfére. Primátorka vyjadrila radosť
zo vzájomného stretnutia s delegáciami, pretože dobré nastavené vzťahy miest by mali udržiavať
a pokračovať.
„Verím, že sa vám mesto i aktivity počas týchto dní páčili natoľko, že budete mať motiváciu
a chuť sa sem opäť vrátiť. Zmysel partnerstva miest tkvie určite v tom, že udržiavajú kontak-
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ty, ale ide predovšetkým o vzťahy a vymieňanie si
skúseností v podobe neustálej spolupráce, ktorý by
mala nadobúdať stále nové významy v akejkoľvek
oblasti. Či už ide o samosprávu, školstvo či kultúru,“
povedala primátorka.
Burkhard Mast – Weisz vyjadril poďakovanie a veľmi dobrý pocit z mesta Prešov, ktorý sa mu
natoľko páči a spolupráca je tak príjemná, že sa plánuje vrátiť.
Za poľskú delegáciu sa prihovoril viceprimátor Jerzy Gwizdz. Ten poukázal predovšetkým na
mentálnu, jazykovú i duchovnú blízkosť a podobnosť našich krajín a miest, ktorá je výborným základom vzájomnej spolupráce.
Nyíregyháza, ktorú na stretnutí zastupovala poslankyňa Eva Rudolf Halkone, patrí medzi partnerské mestá Prešova, kde je spolupráca nastavená veľmi dobre, intenzívne a aktívne. Pozitívom
partnerstva je aj podpis zmluvy o spolupráci medzi univerzitami oboch miest, ktorá sa uskutočnila
v roku 2016.
(map)

Prešovčania, príďte na P18
Mesto Prešov posledný júlový týždeň omladne. Privíta tisícky mladých ľudí z celého
Slovenska. Prídu na Národné stretnutie mládeže P18 (26. - 29. júla 2018).
Prebieha v duchu Svetových dní mládeže. V podobnom duchu sa naposledy konalo pred tromi rokmi v Poprade a v roku 2013 v Ružomberku. Jeho cieľom umožniť mladým ľuďom stretnutie
s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj
roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta. Hlavným organizátorom
je Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom projektu je mesto Prešov, partnerom
Prešovský samosprávny kraj. Do Prešova sa chystá niekoľko tisíc mladých ľudí zo Slovenska
i zahraničia.
“Mladí ľudia majú radi objavovanie a putovanie. Oboje ich obohacuje. Preto ich pozývam putovať a obohatiť sa do Prešova, kde sa v roku 2018 stretneme na Národnom stretnutí mládeže P18. Tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa
uskutočnia v roku 2019. Zídeme sa v meste, ktoré preberie štafetu po R13 v Ružomberku a P15
v Poprade. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka mladým zažiť univerzálnosť
Cirkvi na Slovensku,” hovorí biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS.
Podujatie má svoju oficiálnu skratku P18. Obsahuje počiatočné písmeno dejiska stretnutia na
národnej úrovni i krajiny Svetových dní mládeže v Paname a a posledné dvojčíslie kalendárneho
roka diania.
Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre
mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú
nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež silné svedectvá,
kvalitné umelecká čísla a liturgiu. Na väčšinu programov je nutné prihlásiť sa. Výnimkou budú
všetky liturgické slávenia - vo štvrtok 26. júla o 18:00 h, v piatok 27. júla o 12:30 h, v sobotu 28.
júla o 12:30 h (všetky tri v Mestskej hale) a v nedeľu 29. júla o 12:00 h na Hlavnej ulici v Prešove.
K dispozícii budú aj ďalšie programy pre miestnych obyvateľov, ich zoznam je možné nájsť na
oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.
Komunikačný tím P18 / Michal Lipiak
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Zo života mestských častí
Mestská časť č. 1 (Sídlisko III., Rúrky)

Milí priatelia,
krásne letné a oddychové dni sú pred nami. Vôňa leta nás ťahá von a deti už
netrápia domáce úlohy. Je to asi čas, keď si naše sídlisko užívame najviac
z celého roka. Vždy sa teším, keď pri Toryse, na cyklistickom chodníku, alebo
len tak pri blokoch vidieť oddychujúce a zabávajúce sa rodiny a priateľov.
Znamená to, že sa tu cítime dobre.
V minulých rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať už veľa chodníkov, ciest a parkovísk. Stálo to nemálo peňazí. A sme radi, že aj tohto roku sa na mnohých miestach
začali realizovať opravy a údržba. Sme si vedomí toho, že veľa častí ešte nevyhnutne
potrebuje rekonštrukciu, alebo vylepšenie. Žiaľ, tak ako všade, financie sú obmedzené a nie je možné všetko urobiť naraz. Požiadavky na opravy sa snažíme zaradzovať
do plánu práce podľa naliehavosti. Ako sa hovorí: “Ešte nie je všetkým dňom koniec”
a postupne budeme problémové miesta riešiť a bude ich ubúdať. Ak máte nejaké postrehy, môžete nám ich napísať mailom (sú uvedené na webovej stránke mesta www.
presov.sk), alebo aj osobne, spravidla každý prvý štvrtok v mesiaci, v priestoroch
PKO v nákupnom stredisku Centrum o 17:00. Radi by sme upriamili vašu pozornosť
aj na webovú stránku mesta www.presov.sk. Nájdete tam mnoho zaujímavých akcií
a podujatí, ktoré sa konajú v meste. Ale tiež si môžete vyhľadať odpovede na rôzne
otázky, ktoré vás zaujímajú.
Prosíme vás v súvislosti s prebiehajúcimi prácami o trpezlivosť a pochopenie. Aj
keď sa niekedy zdá, že sa práce utlmia a na nejaký čas vidíte nedokončené cesty, či
chodníky, nemusíte sa báť, že to takto ostane.
Zo zaujímavých akcií, ktoré nás ešte čakajú by som rada pripomenula len niektoré. Nedávno sa uskutočnil výber staveniska na prípravu projektovej dokumentácie
na stavbu: “Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94”. Prebehlo aj rokovanie
o projektovej dokumentácii stavby: “Workoutové ihrisko za mlátovým ihriskom pri
Toryse”. Nášho Sídliska sa nemalým podielom dotkne aj pripravovaná rekonštrukcia
križovatky na Levočskej ulici a rekonštrukcia mosta cez Torysu.
Môžeme sa tešiť z toho, že na našom sídlisku nájdu svoj domov mladé a začínajúce rodiny v nových nájomných bytoch v prerobenom “stomatologickom pavilóne”.
Ten po dlhých rokoch, kedy doslova strašil, bude konečne slúžiť. Nie je dobré nechať sa zastrašiť, alebo znechutiť negatívnymi predpoveďami, ktoré klamú a šíria zlo.
Hľadajme vždy pravdu a potom budeme žiť v radosti.
Prijemným spestrením piatkových popoludní môže byť aj Hudobné leto
v Centrume.
Ďakujem vám za spoluprácu, aj za všetky podnety a postrehy, ktorými nás zásobujete.
Prajem vám, milí priatelia, pekné a dlhé leto, plné pohody, oddychu a veselých zážitkov.
Za VMČ 1 RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., poslankyňa MsZ
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10

Mestská časť č. 2
(Sídlisko II., Pod a Za Kalváriou, Pod Kamennou baňou,
Pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)
Dovoľte mi, aby som Vám priblížila dôležité udalosti, ktoré sa udiali v mesiaci
jún v našej mestskej časti.
Dňa 12.6.2018 sa uskutočnilo konanie o zmene v užívaní stavby „Účelovo športovo - rekreačné zariadenie pre výkonnostných športovcov“ – Nábrežná ul. č. 9 /pri ženskej hádzanárskej
hale/. Keďže ide o dosť rozsiahlu stavbu v našej MČ, konania sa okrem mňa zúčastnilo aj niekoľko
obyvateľov žijúcich v okolitých bytových domoch.
Vyššie uvedená stavba bola povolená v súlade s územným plánom
v r. 2016 s tým, že pôjde o športovo-rekreačnú stavbu s 15 bytovými
jednotkami. V konaní, ktoré sa konalo minulý mesiac investor požiadal o zmenu užívania stavby, a to na 25 bytových jednotiek s tým, že
na jednom podlaží ostanú objekty služieb /napr. kaderník, kaviareň,
kozmetika/. Ďalšia stavba viacfunkčného domu
/oproti ARME/ je v územnom konaní.
Všetkých zúčastnených nás zaujímala hlavne problematika parkovania a prehustenej dopravy v tejto malej časti nášho sídliska, kde sa
práve budujú tri bytové domy pri rieke Torysa, ako aj táto pomerne veľká
stavba. Na tomto konaní sme vzniesli pripomienky týkajúce sa súladu resp.
nesúladu tejto stavby s územným plánom, prehustenej dopravnej situácie
a parkovania. Investor má na svojom pozemku naprojektovaných 41 parkovacích miest a ďalších 7 na mestskom pozemku / obrázok 1/, ku ktorému
nemá investor zatiaľ žiaden majetkový vzťah. Našimi pripomienkami sa bude
musieť zaoberať stavebný úrad, ktorý rozhodne o zmene užívania stavby.
V číslach to znamená minimálne 80 nových bytov plus polyfunkčné priestory s nepretržitou
dennou dopravou, do zastavaného územia s prístupom len dvoch komunikácii od ul. Obrancov mieru. Čo sa týka výstupu z tohto územia, na križovatke Obr. mieru – Čsl. armáda je prikázaný smer doprava, takže ak chcete
z tejto časti odbočiť doľava, musíte ísť poza bytový dom ul. Nábrežná 2-10,
kde kapacitne táto cesta nie je určená ako dvojprúdová cesta/obrázok 2/.
Nehovoriac o tom, aký je problém odbočiť doľava na cestu Obr. mieru,
ktorá je využívaná smer Košice – Poprad a naopak. Nový majitelia bytov pri
Toryse budú zase musieť chodiť okolo garáži /obrázok 3/, kde cesta rovnako nespĺňa parametre dvojprúdovej cesty. Po dobudovaní týchto stavieb,
dovolím si povedať, bude v tejto časti dopravná situácia nie veľmi priaznivá.
V rovnaký deň som sa zúčastnila výberu staveniska k stavbe detského
ihriska vo vnútrobloku ul. Engelsovej 2-10 a ul. Októbrovej 51-53. Predbežne sme si pozreli miesto, kde by mohlo nové ihrisko vyrásť. Nasledovať bude výber projektanta,
spracovanie projektu a potom výber zhotoviteľa. Procesy na mestskom úrade budeme s kolegami /p. Drutarovský, p. Pucher/ monitorovať s cieľom, aby sa to ešte
do konca tohto roka stihlo.
S pozdravom a prianím krásneho leta za VMČ 2
Mgr. Jaroslava Kutajová
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Mestská časť č. 3
(sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)
Vážení čitatelia Prešovského magazínu,
v tomto čísle magazínu sa budem venovať obnove základnej infraštruktúry mesta. Jedná
sa o materské školy, ktoré v našom obvode prevádzkuje mesto. V našom VMČ č.3 máme tri
mestské materské školy a sú to Materská škola Čapajevova 17, Materská škola Sabinovská
22/A ako aj Materská škola Haburská 9 Nižná Šebastová. Najstaršia z nich je MŠ Čapajevova a bola postavená v roku 1970, druhá na Sabinovskej ulici je z roku 1979 a tretia
v Nižnej Šebastovej je v objekte z roku 2013, aj keď jej história je nepomerne dlhšia. Už
z veku jednotlivých objektov je jasné, že prvé dve potrebujú zásadné investície do modernizácie. A to sa nám podarilo.
MŠ Čapajevovu v súčasnosti navštevuje 164 detí a je z nich v najhoršom stavebno-technickom stave. V blízkej budúcnosti sa to však zmení, keďže objekt škôlky čaká rozsiahla modernizácia. Podarilo sa nám presadiť, že bola vybraná medzi materské školy, ktoré sa mohli
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Obidva predložené žiadosti o NFP
na ministerstvá boli schválene. Jedna z Integrovaného regionálneho operačného programu a druhá z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rámci prvého projektu podporeného z IROP s názvom „MŠ Čapajevova 17, Prešov“
bola schválená celková suma oprávnených výdavkov vo výške 569 342,54 EUR. Predmetom
realizácie projektu je tam zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou a rekonštrukciou objektu o jednu triedu (25 detí), úprava areálu materskej školy, zriadenie nových detských ihrísk
a obstaranie interiérového vybavenia. Podľa platného harmonogramu projektu má obnova
začať počas letných mesiacov a skončí o rok.
V rámci druhého projektu podporeného z OP KZP s názvom „MŠ Čapajevova 17, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu“ bola schválená celková suma oprávnených
výdavkov vo výške 630 118,83 EUR. Predmetom realizácie projektu je zníženie energetickej
náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru ako sú zateplenie obvodového plášťa,
zateplenie strechy, zateplenie podlahy nad vonkajším prostredím a výmena okien. Súčasťou
je aj rekonštrukcia interiérového osvetlenia, využitie obnoviteľných zdrojov energie systémom
núteného vetrania so spätným získavaním tepla. Podľa platného harmonogramu projektu má
obnova začať počas letných mesiacov a skončí o 9 mesiacov. Celkovo tak bude do objektu
MŠ Čapajevova investovaných 1 199 461,37 EUR z európskych zdrojov, pričom spolufinancovanie mesta je 5 %.
Druhá najväčšia mestská materská škola v našom obvode je MŠ Sabinovská. Túto v súčasnosti navštevuje 139 detí a objekt takisto prechádza postupnou modernizáciou. Po výmene časti okien sa v súčasnosti realizuje celková oprava a zateplenie fasády troch školských
pavilónov. V rámci realizovaných stavebných aktivít sa tiež oplechujú okná, opraví bleskozvod,
dažďové vpuste a zvody. Celková vysúťažená cena stavebných prác je v objeme 179 993
EUR a realizuje ju firma Lechstav, s.r.o. Predpokladá sa, že práce by mali byť dokončené koncom roka 2018.
Toľko stručný prehľad aktivít mesta a výboru mestských častí č.3 pri riešení
obnovy materských škôl. Modernizované a dobre vybavené objekty materských
škôl sú jedným základných predpokladov pre kvalitné vzdelávanie našich detí.
Ing. Rastislav Mochnacký, predseda VMČ č.3
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Mestská časť č. 4 (stred mesta, Staré mesto)
Vážení čitatelia.
Leto klope na dvere... Pre niekoho znamená vytúžený oddych, pre iných prácu.
A to sa týka najmä pracovníkov v oblasti stavebníctva, ktorí počas letných horúčav
skrášľujú mesto Prešov, rekonštruujú chodníky, cesty, budujú parkoviská, ale aj
pracovníkov, ktorí sa starajú o zeleň. Na fotografiách vám priblížime to, čo sa
v mestskej časti 4 zrealizovalo a realizuje.
Budovanie parkovacích
miest a úprava parkovacích plôch

Rekonštrukcia chodníkov

chodník na ul. Budovateľská
2,5,7

chodník na ul. Metodova okolo
parkoviska, medzi ulicami
Slovenská a Konštantínova

Vyčistenie a úprava parkov

vyčistenie a úprava
zelene v parku na
Námestí Legionárov

vyčistenie a úprava zelene
v parku na ul. Masarykovej –
Čierny most

úprava vnútrobloku na ulici
T. Ševčenka za VšZP

zokruhovanie vnútrobloku
Požiarnická a vybudovanie 48
parkovacích miest

Vaši poslanci Renáta Fedorčíková – predsedníčka mestskej časti
a členovia: Valéria Drobňáková, Janette Langová, Štefan Kužma.
Vaše námety a postrehy pre lepší život v mestskej časti, nám môžete zasielať aj elektronicky na adresu vmc4@presov.sk.
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Mestská časť č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)

Vážení čitatelia,
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesením č.833/2017 dňa 13.12.2017, bol schválený Návrh
plánu investičnej výstavby na rok 2018, m.i. aj pre náš Výbor mestskej časti č.5 Solivar, Soľná
Baňa, Šváby, ktorý ôsmy rok pracuje v zložení: Ing. Ľudovít Malaga, PaedDr. Miroslav Benko, MBA.,
Mgr. Peter Krajňák, Mgr. Stanislav Ferenc. Sme v polroku, informatívne o skutočnostiach a o  stave
realizácie investičnej výstavby:
• V júni boli odovzdané staveniská na realizáciu prác parkovísk Važecká – Švábska 71 a Važecká 8 – Švábska 59-64. Na výstavbu parkovísk Lesnícka medzi 4 vnútro blokmi PD spracovaná v r.2016, kladné stanovisko EIA, bolo vydané nesúhlasné
stanovisko na výrub stromov (16 ks smrek pichľavý, 1 ks pagaštan konský, 4m2 krovín
buxus a 12 m2 hortenzie.) Z uvedeného dôvodu nebolo možné vydať stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Dňa 17. 5. 2018 bol podaný na stavebný úrad návrh na
vydanie rozhodnutia o využití územia len na tú časť stavby, kde nie je potrebný výrub.
My, poslanci za mestskú časť, hľadáme prijateľné riešenia
výstavby parkovísk pre všetky 4 bytovky na ul. Lesníckej. Na výstavbu parkoviska
vnútro blok ul. Lomnická – Švábska 39 prebieha zisťovacie konanie posudzovania
vplyvov na ŽP. Na úpravu plochy parkoviska ul. Pod Hrádkom
bola podaná žiadosť na ohlásenie stavebných úprav. • V rámci projektu obnovy miestnych komunikácií sa postupne začína s komplexnou rekonštrukciou miestnych komunikácií ulíc:
Gápľovej, Čipkárskej, chodníkov vo vnútrobloku ul. Lomnickej.
•Z rezervy mestskej časti prebiehajú postupne rekonštrukcie
na miestnych komunikáciách. Už sú zrealizované ulice: Čajkovského, Kukučínova, Tajovského, Švábskej cesty ku KPC a pokračuje sa na uliciach: Bohúňovej chodníka a cesty,
Švábskej č.33-37, Gápľovej – spojka s ul. Čipkárskou, osadením zatrávňovacích tvárnic,
Suvorovovej – Na brehu – odvodnenie, ul. Solivarská (pri Biling. gymnáziu ) – rampa •
Spracúvajú sa projektové dokumentácie: prepojenia ul. Košická – Jesenná – popri Tichej doline – Zlatobanská; chodníka s VO a cyklochodník ul. Zlatobanská a ul. Pod Hrádkom; kanalizácia a vodovod časti ul. Gapľová, Čipkárska; Senior centra •Výmena svetelných bodov VO na ul.
Soľnobanskej, doplnenie svetelných bodov VO a kamery na ul. Zborovskej – pred areálom futbalového ihriska
na Tajchu, doplnenie 3 ks svetelných bodov na konci ul. Okrajovej a 1 ks pri výbehu pre psov na ul. Švábskej. •
Pokračovanie vo výmene okien, úprav areálu a interiérov ZŠ Važecká, budovanie multifunkčného ihriska. • Výmena kopilitových stien so zateplením fasád objektov MŠ Važecká s úpravou celého areálu
školy. • ZŠ Lesnícka – revitalizácia školského trávnatého ihriska. •
Výmena elektroinštalácie v objektoch MŠ Solivarská .• Zdravotné
stredisko Šváby, rekonštrukcia strechy, k vydaniu stavebného povolenia bola podaná námietka (vlastníkom časti objektu ZS).• Kultúrny
dom PKO Solivar, pripravuje sa spracovanie PD (strecha ,okná ).•
Futbalové ihrisko na Tajchu, prebieha spracovanie úpravy PD a následne realizácia obnovy šatní s vybudovaním kanalizácie. • Delňa,
revitalizácia areálu, • Cyklocesta Šváby – Delňa – IPZ Záborské
(spracovanie PD), • Dokončenie cyklochodníka Šváby smerom ku
križovatke Švábska – Solivarská • 16.5.2018 bolo slávnostné zahájenie stavby Cykloželeznička PO – Zlatá Baňa I. etapa. Trasa od býv.
ŠM Solivar na Sigord, po vodnú nádrž. • Pre výstavbu kanalizácie Pri mlyne sú právoplatné všetky potrebné rozhodnutia, začína sa s výstavbou. Realizoval sa dočasný priechod pre chodcov od ul. Pri
mlyne k zastávke MHD.• Prebieha prevzatie a zapojenie do siete verejného osvetlenia OS Tichá
dolina.• Realizuje sa rekonštrukcia Domu smútku Solivar – Šváby. • Cintorín Solivar – Šváby
chodníky, kamerový systém, osvetlenie, oplotenie. • Aktualizuje sa dokument o spolupráci medzi STM Košice a mestom Prešov pri revitalizácií okolia objektov NKP Solivar. • Uvedené boli
akcie väčšieho rozsahu v našej MČ č.5. Prajeme Vám pekné a oddychové leto 2018!
Spracoval: Ľudovít MALAGA, predseda VMČ č.5 Solivar, Soľná Baňa, Šváby
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Mestská časť č. 6 (časť sídliska Sekčov)
S opravami pokračujeme aj naďalej...
Ako predseda MČ č. 6 som rád, že môžem aj s prichádzajúcim letom konštatovať, že
pokračujeme naďalej v komplexných opravách a údržbách miestnych ciest a komunikácií. V mesiaci máj bola dokončená oprava
chodníka za bytovým domom na ul. Arm.
gen. Svobodu a zároveň sa v týchto dňoch
začína s opravou fasády garážového domu
na ul. Dargovská, či s opravou chodníka na
ul. Dubovej.
Nezabúdame ani na najmenších
S veľkou radosťou konštatujem, že o pár
dní sa mi opäť podarí naplniť môj každoročný sľub, a síce rekonštrukcia ďalšieho
detského ihriska, tentokrát na ulici Zimnej.
Veľké potešenie vyjadrujem taktiež nad záujmom takmer všetkých detí, rodičov a pedagógov z MŠ Zemplínska, ktorým môj skromný darček v podobe vyvýšených záhonov
urobil naozaj veľkú radosť.
Ako dlho ešte...?
Zároveň chcem uistiť obyvateľov mestskej časti 6, že
neustále - v spolupráci s kolegami – vyvíjam nemalé a neustále úsilie smerované k dokončeniu celkovej rekonštrukcie nákupného strediska Opál. Záverečná tretia etapa má
pozostávať z opravy striech a fasád, ako aj výmeny všetkých okien a dverí. Hlavnou myšlienkou mojej koncepcie
je zároveň do tohto strediska priniesť aj kultúru, a to v podobe pravidelných:
koncertov, vystúpení
detí z MŠ a ZŠ a multižánrových festivalov
a mnoho iného. Som
presvedčený, že táto
myšlienka nájde odozvu nie len u Vás, milí Sekčovčania, ale aj v inštitúciách, s ktorými chcem na
realizácii tejto myšlienky úzko spolupracovať (PKO
Prešov, ABC Centrum voľného času, neziskové,
mimovládne organizácie, ako aj združenia poskytujúce alternatívnu kultúru).
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
predseda VMČ 6
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Mestská časť č. 7 (časť sídliska Sekčov, Šalgovík)
Cez leto nás čaká veľa roboty!

Milí Prešovčania, Sekčovčania i obyvatelia Šalgovíka, za posledné roky sa v našej mestskej
časti č. 7 urobilo veľa. Už som skôr spomínal najmä opravené cesty a chodníky, zrekonštruované zastávky MHD, parkovacie plochy, ihriská... Toto leto nás naozaj čaká veľmi veľa roboty.
Pokračujeme v rekonštrukciách a opravách komunikácií, ale aj v budovaní nových parkovísk
i detských ihrísk, obnove vnútroblokových priestorov... Fotozábermi chcem aspoň naznačiť prebiehajúce, či dokončené práce, ale aj problémy, ktoré nás už dlhé roky trápia a je najvyšší čas,
aby sa už konečne vyriešili. Verím, že aj touto urgenciou sa ich riešenie urýchli a nebudú nám
naďalej znepríjemňovať život napr. chýbajúce chodníky či dopravné značenie. Veď všetci, čo
žijeme v našej mestskej časti č. 7 chceme bezpečnú dopravu, opravené chodníky, udržiavanú
zeleň... Jednoducho chceme príjemné prostredie pre nás i pre naše deti či
vnúčatá.
Za všetkých poslancov VMČ č. 7 vám, milí obyvatelia sídliska Sekčov i Šalgovíka, chcem zaželať príjemné a pokojné leto. Aby ste načerpali nové sily
i energiu, ktoré potrebuje každý z nás k práci i starostlivosti o svoju rodinu.
Ing. Stanislav Kahanec, predseda VMČ č. 7

Nové, rozšírené parkovisko
medzi Karpatskou 9 a 11

Na výstavbe nového parkoviska za Ďumbierskou 2 sa práce už začali

Práce bežia aj pri výstavbe nového
parkoviska vo vnútrobloku
na Sibírskej 16-38

Chodníky i terénne úpravy, resty
z minulého roka, sú už ukončené
aj pri vybudovanom parkovisku medzi
Vihorlatskou 7 a 8

Nevybudované chodníky od polikliniky
nás trápia už príliš dlho!

Z ulice Pod Táborom urgentne
potrebujeme aspoň chodník
ku poliklinike, ale aj rekonštrukciu
križovatky! Verím, že sa táto
rekonštrukcia začne tohto roku!

Iba malý kúsok chodníka od OC MAX
ku zastávke MHD, ale ako veľmi
vie znepríjemniť život...

MŠ Jurkovičova je už oplotená.
Verím, že už v tomto roku zjednodušíme
prístup pre deti a ich rodičov cez
Práce na úprave vnútroblokových
priestorov sa začali aj na Karpatskej 1-19 nový vstup, s dobudovaním potrebných parkovacích miest i prístupovej
komunikácie.

Kultúra

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
5.7. o 18.00 /Záhrada umenia, Prešov /
Hudba v parku
v rámci Prešovského kultúrneho leta
12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 16.8., 23.8., 30.8.
Tento rok obohatí kultúrne leto mesta Prešov prvý ročník
festivalu Hudba v parku, ktorý prináša sériu gospelových
koncertov počas letných štvrtkov v Záhrade umenia.
Vstupné: zdarma
5.7. o 16.00 /reštautácia U Greka, Švábska 16, Prešov /
BB Country bál
v rámci Prešovského kultúrneho leta
Vstupné: zdarma
13.7. od 8.00 / pešia zóna Prešov /
„BURZA STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT“

Caraffova väznica
Jarkova 28/A
26.6. o 15.00
PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ
Vernisáž výstavy umelcov z Prešova, Nyíregyházy a Noweho Saczu. Výstava potrvá do 31.8.2018
25.7. 16.00

O2H V UMENÍ
študenti, dôchodcovia – 0,50 €, dospelí – 1,00 €

vernisáž
Autori umeleckých diel: Jozef Vydrnák, María Jesús Machek - Rivero, Iva Štrbová - Jarošová, Eva Bobovská, Katarína Bőhmová, Andrej Botek, Zuzana Boteková, Peter Sedlák

Kultúrne stredisko Šváby
Švábska 27
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:

17:30 Zdravotné cvičenia
18:30 Aerobic hiit
8:30 Pilates
16:00 Tanečné kurzy pre deti
17:30 Tabata tréning
18:30 Aerobic hiit
16:00 Tanečné kurzy pre deti
18:00 Salsa kurzy pre dospelých
18:30 Tabata tréning

V stredisku prebiehajú tanečne kluby – ľudové tance od
2,5-5rokov – Dino dance club, ľudové súbory Dúbravienka
a Dúbrava, každý štvrtok o 18.hodine salsa – kurzy pre dospelých, ako aj spoločenské tance pre deti.

Kultúrny dom Solivar
Solivarská 80
LETNÝ PRÍMESTSKÝ DIVADELNÝ TÁBOR
Pre deti od 6 rokov
V čase od 8:00 do 16:30
Cena : 80 eur

16

Program : Výroba bábok, kreatívne čítanie, príprava predstavenia, návšteva Solivarského múzea, výlet na Soľnohrad, návšteva Eko parku, cesta vyhliadkovým autobusom
v Prešove
I. turnus : 9.7. 2018 – 13.7. 2018
II. turnus : 23.7.2018 – 27.7.2018
III. turnus : 13.8. 2018 – 17.8.2018
Prihlášky na stiahnutie na www.babadlo.sk, info na babadlo.presov@gmail.com

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
10.7.2018 – 30.11.2018
Dedinské povozy vo fotografii
Jána Lazoríka
5.7.2018 – 31.8.2018
(Ne)uveriteľný Prešov
15.7.2018
Leto s Rákocim
25.7.2018 o 17.00 h
30. Čaj o piatej u Rákociho
29.7.2018
Leto s Rákocim – a Do zbrane, kuruci!
12.7.2018
Prázdniny s dejinami – Malý archeológ
19.7.2018
Prázdniny s remeslom – Majster hrnčiar
26.7.2018
Prázdniny s literatúrou
– Deň kráľovským pisárom

Šarišská galéria v Prešove,
Hlavná 51
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ – HLAVNÁ 53: 26. 6. - 2.
9. 2018
Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie
MEDZIPOSCHODIE – HLAVNÁ 51: 21. 6. - 2. 9. 2018
Paulína Halasová/ Budúcnosť je blízko
KURÁTOR: Jozef Ridilla
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ – HLAVNÁ 53: 21. 6. - 2. 9. 2018
Eduard Klena/Tyrell
KURÁTOR: Jozef Ridilla
SUTERÉN – HLAVNÁ 53: 26. 6. - 2. 9. 2018
Relacje/Vzťahy
KURÁTOR: Jozef Ridilla

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

Kultúra
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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

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.

Otváracie hodiny: Po-Pi 9.30 – 15.00, pre vopred objednané skupiny aj v sobotu a nedeľu.
Dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko,
zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Kino Pocity v lete opäť premieta v záhradnom kine
Kino Pocity zorganizuje počas júna, júla a augusta 12 premietaní v záhradnom kine, ktoré sa
nachádza za kinom Scala na Masarykovej ulici. V príjemnej atmosfére mestského amfiteátra a pod
hviezdnou oblohou budú mať diváci možnosť uvidieť snímky z rôznych kútov sveta a rôznych žánrov.
Prvá projekcia bola v utorok 12. júna o 21:00 h a bola ňou francúzska komédia KÝM NÁS SVADBA
NEROZDELÍ od tvorcov úspešného filmu Nedotknuteľní, ktorú si pozrelo takmer 300 divákov.
Katja je vydatá a spolu so svojím mužom Nurim a synom Roccom žije spokojným životom. Stačí však
jeden moment a jej život sa zmení. Manžel aj syn zomierajú pri bombovom útoku. Je rozhodnutá urobiť všetko, aby dosiahla spravodlivosti. Môže sa jej to podariť? Nemecká dráma ODNIKIAĽ režiséra Fatiha Akina
získala tento rok Zlatý Glóbus za Najlepší cudzojazyčný film a 19.6. vás so zatajeným dychom presvedčí
o vysokej kvalite európskej kinematografie.
Záver júna bude patriť ďalšej francúzskej komédíí NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ, ktorá sa s veľkým
nadhľadom pozerá na život moslimskej komunity vo Francúzsku a radikalizáciu mladých mužov v mene Alaha. Armand a Leila, študenti politológie, sú mladý pár. Majú v úmysle odísť do New Yorku a absolvovať tam
v OSN stáž na konci štúdia. Keď sa však Leilin starší brat Mahmoud vráti z dlhodobého pobytu v Jemene,
ktorý ho radikálne zmenil, postaví sa proti ľúbostnému vzťahu svojej sestry a rozhodne sa, že mladý pár
za každú cenu rozdelí. Ak sa chce Armand dostať do Mahmoudovho bytu a znova uvidieť Leilu, nemá na
výber: musí si obliecť nikáb, celotelový závoj! Na druhý deň zazvoní pri Leiliných dverách istá Šeherezáda
so zahalenou tvárou, ktorá Mahmouda nenechá ľahostajným… Film sa bude premietať 29. 6.
Letné Kino Pocity bude so svojim porgramom pokračovať každý utorok po zotmení aj v mesiacoch júl
a august.
Letné Kino Pocity prevádzkuje už siedmy rok občianske združenie Cirkus 49, ktoré sa počas roka
venuje pravidelným premietaniam klubových filmov pod hlavičkou Kino Pocity.
Projekt Letné Kino Pocity je realizovaný vďaka finančnej podpore mesta Prešov.
Partneri projektu: PO.CITY, o.z., Libresso Books & Coffee, Park kultúry a oddychu Prešov
PROGRAM 2018:
3.7., utorok, 21:00 h
ČIARA
10.7., utorok, 21:00 h
THE FLORIDA PROJECT
17.7., utorok, 21:00 h
TO
24.7., utorok, 21:00 h
MÁME PÁPEŽA!
31.7., utorok, 21:00 h
TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM

7.8., utorok, 20:30 h
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
14.8., utorok, 20:30 h
UTEČ
21.8., utorok, 20:30 h
BRATŘÍČEK KAREL
28.8. utorok, 20:30 h
POCITY PREKVAPENIE

Spoločenská rubrika
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Narodili sa
v máji 2018:
Bartošová Šarlota
Beisetzerová Alexandra
Biroš Oliver
Čurilla Dominik
Gazdačko Michal
Giňová Diana
Gliganičová Ela
Horvát René
Hyrja Samuel
Chomják Richard
Kentošová Karolína

Kopca Frederik
Korečková Mária
Križovenský Timotej Ján
Kúšik Benjamín
Magáč Tobias
Malíková Alexandra
Micheľ Mia
Paľa Adam
Palesch Anna Mária
Pastornický Samuel
Pelech Alex
Petík Gejza

Polom Nela
Polorecký Richard
Prokop Filip
Semančík Mateo
Semančíková Hana
Simkulet Matej
Sitárčik Tomáš
Siváková Radka
Solohub Oliver
Tekeľová Laura
Varga Karolína

december 2017:
Centko Zoran
január 2018:
Volčko Oliver
apríl 2018:
Šišovský Branko
Sárkőziová Barbora

Navždy nás opustili
v máji 2018:
Čížová Anna 91 r.
Ing. Čečunda Štefan 79 r.
Skoková Jolana 93 r.
PhDr. Stanislav Jozef 64 r.
Gerlašinský František 92 r.
Ňachajová Emília 68 r.
Michlová Eva 81 r.
Ing. Zahradník Emil 64 r.
Moskvičová Anna 84 r.
PhDr. Tureková Darina 68 r.
Gašparová Elena 80 r.
Zápotocká Darina 69 r.
Hamar Michal 88 r.
Baňasová Mária 83 r.
Biba Ladislav 84 r.

Rusňák Peter 53 r.
Zlatohlavý Peter 54 r.
Bundzíková Mária 67 r.
Šimková Monika 75 r.
Tančáková Elena 81 r.
Bendíková Ružena 85 r.
Brenk Oto 54 r.
Hanobík Jozef 90 r.
Hospodárová Eva 70 r.
Tóth Otokar 78 r.
Muška Florian 78 r.
Čelovský Vladimír 45 r.
Sabol Ctibor 57 r.
Senaj Roman 25 r.
Klinsbergová Mária 76 r.
Kušnírová Jolana 80 r.

Sedláková Mária 83 r.
Bujňák František 70 r.
Onofrejová Oľga 60 r.
Semanický Ivan 64 r.
Kandráč Karol 87 r.
Prusáková Darina 80 r.
Mérten Štefan 86 r.
Girčáková Marta 95 r.
Bartek Stanislav 65 r.
Ing. Sedláková Milada 76
v mesiaci marec 2018:
Ing. Ján Baran 85 r.
v mesiaci apríl 2018:
Sergej Mudrák 56 r.

Uzavreli manželstvo v máji 2018

Michal Farkaš a Romana Repková
Tomáš Hudák a Mária Dzuríková
Štefan Marcin a Lucia Šarišská
Ľubomír Čižmár a Lucia Miková
Dávid Bekeč a Otília Hajduková
Pavol Kysacký a Júlia Andrejčáková
Tomáš Gruľ a Daša Baranová
Štefan Kolesár a Monika Węgrzyk
Tomáš Havadej a Lenka Nagyová
MUDr. Jozef Lašan a Barbora Novotná
Juraj Ondrejka a Lenka Šurinová
Richard Hudák a Zuzana Mikličová

Martin Fecko a Zuzana Kaňuchová
Ronald Brestovič a Jaroslava Slovincová
Daniel Kačmár a Kristína Hlubovičová
Jozef Adamčík a Zuzana Rešetárová
Anton Bartoš a Monika Semanová
Lukáš Harčár a Veronika Sániková
Jaroslav Latta a Alexandra Prosvirninová
Dávid Vaňo a Michaela Komanická
Marián Glod a Daniela Mikolajová
Alojz Hostačný a Lenka Oravcová
Peter Pištej a Stanislava Dziaková
Jakub Supinski a Lucia Tomášová

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
Prac. dni: 5:45, 6:15, 12:00, 18:00
Sobota: 5:45, 6:15, 18:00
5.7.: S
 v. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia,
spolupatróni Európy: 5:45, 6:30, 7:45, 15:00,
18:00
22.7.: V
 kaplnke na Dúbrave o 10:30 bude
odpustová slávnosť sv. Anny
26. - 29.7.: N
 árodné stretnutie mládeže; program
podľa oznamov
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 5:45, 6:15,
12:00, 16:00, 18:00
Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.: S
 v. Cyril a Metod: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00,
11:30, 18:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:15, 8:00,
16:00, 18:00
26.8.: O
 dpustová slávnosť patrónky chrámu: 6:00,
7:15, 8:30, 10:30 (slávnostná), 18:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. sv. liturgia: 10:00
Všedné dni: streda a piatok 17:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:30
August: Nedeľa: 8
 :30, (okrem 12.8.); v nedeľu gr.
kat. sv. liturgia: 10:00
Všedné dni: streda a piatok: 17:30; 12.8. – 18.8.
sv. omša o 17:30 nebude
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 17:30; gr. kat.
liturgia o 16:00
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00
Všedné dni: 6:30 (okrem pondelka), 17:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 17:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 17:00
Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nedeľa: 16:30
Kostol sv. Štefana Uhorského (Na Hrádku)
Júl a august: sv. omše v nedeľu budú o 18:00
13.8. - 18.8.: sv. omše o 18:00
19.8.: Odpustová slávnosť: 8:00, 10:30 (slávnostná)

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 ; pobožnosť 14:30
Prac. dni: 8
 :00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00, 10:00, 16:30
Pobožnosť k sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich:
každý utorok o 16:10
Adorácia v kaplnke relikvií: každý štvrtok 18:00 –
19:00
2.8.: Panna Mária Kráľovná anjelov – Porciunkula:
8:00, 10:00, 16:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30, 8:00,
16:30, 19:00
Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30
Všedné dni: utorok a štvrtok 6:30
Streda: 17:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30
Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš
a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Pracovné dni: 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00, 10:30
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 18:00
Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
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)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 18:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 18:00
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem stredy)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30, 10:00, 11:30
August: N
 edeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 19.8. sv.
omša iba o 7:30
Všedné dni: 6
 :30, 18:00; 12.8. – 18.8. o 18:00
sväté omše nebudú
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:30
Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
Piatok: 18:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 9:00
15.8.: 18:00
pokračovanie na s. 22

Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev
Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 10:15
5.8.: Odpustová slávnosť sv. Donáta: 9:30 ruženec
s medzispevmi, 10:30 slávnostná sv. omša
spojená s uctením relikvie sv. Donáta
6.8.: Premenenie Pána: 16:15 ruženec, 17:00 sv.
omša
7.8.: S
 viatok sv. Donáta: 16:15 ruženec, 17:00 sv.
omša
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 17:00
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)
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.:Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 19:00
15.8.: Nanebovzatie Panny Márie: 6:00, 9:00,
16:00, 18:00
Kaplnka sv. Rócha (Soľná Baňa)
12.8.: Odpustová slávnosť: 10:30

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, 18:00; v prvú a poslednú
nedeľu aj 11:00
Štvrtok: sl. Božie 18:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
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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.)
5.7.: S
 v. Cyril a Metod: sv. liturgie: 5:45 (csl.), 7:00
(sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
15.8.: Zosnutie presvätej Bohorodičky: 5:45 (csl),
7:00 (sl), 8:30 (csl), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
29.8.: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa: 5:45 (csl.),
7:00 (sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)
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
5.7.: S
 v. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
s myrovaním
Duchovná obnova od 11.7. pred odpustovou
slávnosťou
15.7.: O
 dpustová slávnosť bl. P. P. Gojdiča 9:30
(csl.), ďalej podľa oznamov
15.8.: 6:30 a 18:00 s myrovaním
29.8.: 6:30 a 18:00
Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.); utiereň 7:00, 15:00
večiereň
Pracovné dni: p
 ondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.);
utorok 18:00 (sl.); streda 7:40 (sl.),
18:00; štvrtok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.),
piatok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
Sobota: 7:30 (sl.)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
15.8.: 8:00 (csl), 18:00 (sl)
29.8.: 8:00 (csl), 18:00 (sl)

Reformovaná kresťanská cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dňa
(Štefánikova ulica 12)

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

Každú sobotu 9
 :30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00
bohoslužba
Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

NaJLePŠie CeNY Na SLoveNSKU

pneuservis • autoservis
www.pneueshop.sk

Príďte k nám do Svidníka s týmto výtlačkom a máte

NaStaveNie geometrie zadarmo
Stropkovská 474 • 089 01 Svidník • info@pneueshop.sk

0911 120 911 • 0918 473 969
www.pneueshop.sk

Akc
Zastúpime Vás na úradoch - 20 ia
%*
a budeme riadiť výstavbu.
Vybavujeme:

*Akcia je časovo obmedzená a platí do 31.8.2018. Pre uplatnenie zľavy je potrebný priniesť tento inzerát.

Objavovanie Prešova
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Prešovské paláce
Rozkvet a prosperita mesta sa vždy odrazili aj na
vzhľade jeho budov. A Prešov nebol výnimkou. Popri
výstavných fasádach domov prešovských mešťanov si
šľachta, v snahe odlíšiť sa, začína už od 17. storočia
budovať honosné mestské paláce, ktoré v nasledujúcom pokojnom osvietenom storočí pribúdajú ako huby
po daždi. A tak dnes môžeme obdivovať nielen palác
rodiny Rákoci, ale i rodu Pulský, Szentandrássy, Klobušický, Szirmay či gréckokatolícky biskupský palác.
Ako vznikali prešovské paláce, čím sú výnimočné,
kto v nich prebýval i aký bol ich osud sa dozviete,
ak prídete objavovať Prešov v sobotu 14. júla 2018
o 10:00 a v nedeľu 15. júla 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

Vyhliadkový autobus “Prešovská 49-tka” začal svoju tretiu sezónu
Túto obľúbenú mestskú atrakciu môžu turisti využiť od júna až do konca
septembra. Pre návštevníkov mesta ju pripravilo mesto Prešov v spolupráci
s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš.
Prešovská 49-tka bude pre turistov k dispozícií dvakrát
denne počas letnej sezóny od 11. júna do 30. septembra.
V júni odchádza originálny autobus č. 49 spred
prešovskej radnice len počas víkendov a sviatkov.
V júli a v auguste sú už vyhliadkové jazdy naplánované na každý deň, s odchodom vždy o 13:00 h
a o 15:00 h. V septembri bude autobus fungovať na
objednávky. Skupinové kolektívy si môžu jazdy autobusom objednať aj na iné termíny, s prihlásením minimálne tri dni vopred.
Účastníci vyhliadkovej jazdy okrem histórie mesta
z okna autobusu spoznajú niektoré budovy Solivaru, viaceré prešovské sídliská, uvidia aj
unikátne architektonické skvosty ako cyklistický velodróm, vodárenskú vežu či prešovskú
Kalváriu. Výklad je popretkávaný o mnohé zaujímavosti aj zo súčasného diania v Prešove.
(mig)
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Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Dom nábytku Decodom Košice
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055 - 2850 764
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Úspešných prešovských hádzanárov
prijala primátorka
Po výbornej správe o zaradení hádzanárov Tatrana Prešov priamo do skupinovej
fázy Ligy majstrov v budúcej sezóne, sa úspešní tréneri mládežníckych tímov
Tatrana stretli s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou.

Primátorka zablahoželala všetkým tímom, potvrdila, že hádzaná je kultový prešovský
šport, vyjadrila vieru v ďalšie úspechy a hrdosť na tímy Tatrana, ktoré trénujú a nosia úspechy domov do Prešova. Majiteľ klubu Miloslav Chmeliar vyjadril radosť nad úspechmi,
ktoré vníma ako zadosťučinenie a odmenu za drinu hádzanárov a investície do priestorov
i športu. Oficiálne prijatie hádzanárov sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére.
Mládežnícke tímy sa zaslúžili o jednu z najúspešnejších sezón v histórii klubu. Mladší
a starší dorastenci, ako aj mladší žiaci, sa stali majstrami Slovenska. Starší žiaci vybojovali titul vicemajstrov SR. Mladší dorastenci i žiaci navyše tento úspech ešte prikrášlili
víťazstvom v Česko-slovenskom pohári.
Ziskom titulu majstrov Slovenska v kategórii mladších žiakov hádzanárske tímy Tatrana Prešov definitívne zakončili mimoriadne úspešnú sezónu 2017/18. Získali v nej štyri
majstrovské tituly, jeden titul vicemajstra, ale i novozaložený Ligový pohár. Prakticky každý tím teda skončil sezónu ziskom trofeje. Klub tak potvrdil svoje dominantné postavenie
v mužskej hádzanej na Slovensku, pričom uspel aj v konkurencii s poprednými českými
klubmi v jednotlivých kategóriách.
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Profesia days / Šport
Podujatie Profesia days opäť mieri do Košíc

Spoločenský pavilón v Košiciach opäť po roku - 27. septembra 2018 od 9:00 do
18:30 h - privíta veľtrh príležitostí, Profesia days.

Už 27. septembra sa na jednom mieste stretnú desiatky vystavovateľov z najrôznejších oblastí (výroba a priemysel, IT, administratíva, obchod a služby a ďalších) a tisícky uchádzačov o nové príležitosti. Okrem možnosti nájsť si novú prácu
zažiješ inšpiratívne prednášky slovenských
osobností, môžeš si otestovať
svoje jazykové
a IT zručnosti
a získať priamo
na mieste certifikát zadarmo.
Okrem
toho
stráviš
deň
plný inšpirácie
a zábavy.
Viac na
www.profesiadays.sk.

Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Prešove
na mesiace júl a august 2018
14. júl 2018
18. ročník Slansko-Beskydská 33			
KST Lišiaci Prešov
Dušan Jozef Kotora, 0905 529 667
29. júl 2018
Stretnutie na Čakani				
KST Čakaň Tulčík
Mgr. Vincent Klobušovský, 0905 299 291
9. – 12. august 2018
Prázdniny na Dunajci 				
ZOVT Prešov
Janka Kačmariková, 0907 396 153
11. august 2018
29. ročník Údolím Svinky, cyklo 			
KST ZVL Prešov
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422
Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – informácie: vedúci podujatia.

Radnica dokorán
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Termíny zasadnutí
výborov v mestských častiach 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 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
4.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostějovskej ul. č. 35D
z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 1 v mesiaci august 2018 nezasadá
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
4.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Československej armády č. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. č. 30
z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 2 v mesiaci august 2018 nezasadá
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.
18.7.2018 (streda) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. č. 34
27.8.2018 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. č. 34
Výbor v mestskej časti č. 4 (Staré mesto)
Ing. Renáta Fedorčíková (predsedníčka), Valéria Drobňáková, Ing. Štefan Kužma, PhDr. Janette
Langová
2.7.2018 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. č. 24 (III. poschodie)
z dôvodu čerpania dovolenky VMČ č. 4 v mesiaci august 2018 nezasadá
Výbor v mestskej časti č. 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)
Ing. Ľudovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko, MBA; Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter
Krajňák
2.7.2018 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. č. 80 v Prešove
– Solivare
6.8.2018 (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
12.7.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí č. 1
2.8.2018 (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
12.7.2018 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. č. 20
23.8.2018 (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
– júl, august 2018
DEŇ
02.07.2018 (pondelok)
09.07.2018 (pondelok)
16.07.2018 (pondelok)
23.07.2018 (pondelok)
30.07.2018 (pondelok)

čas

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

14.00 – 15.00 (po predchádzajúcej dohode na tel.

DEŇ

prijatie zabezpečuje
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

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

čas

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 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

Prihlášky prijímame do 31. augusta

