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Mesto v pohybe

69. výroèie oslobodenia mesta Prešov

Zaèiatkom roka si každoroène pripomíname výroèie oslobodenia mesta Prešov 
a inak to nebolo ani tento január. Pri príležitosti 69. výroèia tejto významnej 
udalosti v dejinách Prešova, sa za úèastí významných osobností Prešova 
a regiónu, uskutoènil Pietny akt kladenia vencov.

Táto udalosś patrí k tradícii viažucej sa k 19. januáru, kedy si spoloène uctievame 
padlých a ich pozostalých, vzdávame úctu tým, ktorí za obranu vlasti v II. svetovej voj-
ne zaplatili vlastným životom. „Druhá svetová vojna je 
a musí byś mementom pre nás všetkých,“ zdôraznil 
primátor Pavel Hagyari. Vo svojom príhovore, v ktorom 
vzdal úctu a vïaku, vyjadril aj posolstvo, „aby sa zajtraj-
šok niesol v znamení tolerancie a demokracie a aby 
Slovensko, Európa a svet už takúto tragédiu ¾udstva 
nikdy nezažili,“ odznelo v príhovore.

Organizátormi tejto akcie boli Mesto Prešov a Ob-
lastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Prešove. Sprievodu úèastníkov pietneho 
aktu sa okrem zástupcov Mestského úradu a poslan-
cov Mestského zastupite¾stva v Prešove, zúèastnili aj 
ïalšie významné osobnosti Prešova èi pamätníci, ktorí 
atmosféru vtedajších udalostí zažili. Pietny akt zaèal tra-
diène vzdaním úcty kladením vencov k Pamätníku oslo-
bodite¾ov a pokraèoval k Pamätníku obetiam gestapa 
na Konštantínovej ulici. Atmosféru spomienky dotváral 
hudobný sprievod DO Baštovanka a súèasśou tohtoroè-
nej piety bola aj menšia výstava bojovej techniky pred 
MsÚ, pri ktorej sa pristavovali okoloidúci už od obeda.

Èesś pamiatke padlým a úcta živým! (vkg)
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Prvým Prešovèanom roku 2014 je Boris

Jednou z prvých pracovných návštev primátora Pavla Hagyariho bolo aj tento rok 
privítanie prvého prešovského novorodenca, ktorý prišiel na svet 1. januára 2014 
o 4:35 h ráno, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. 
Je ním 3,5 kg chlapèek menom Boris.

Tridsaśdvaroèná mamièka Lucia Lovasová sa zo svojho dieśatka ve¾mi teší. „Som 
rada, že bolo všetko v poriadku a že sme obaja zdraví,“ opísala svoje pocity mama 
druhého synèeka. „Najviac sa teším na príchod domov a na to, ako sa braèekovia 
zvítajú,“ dodala Lucia.

Boris prišiel na svet 1. januára 2014 o 4:35 h. „Pôrod prebehol fyziologickou ces-
tou, chlapèek aj s mamièkou sú v poriadku. Boris sa narodil v deviatom mesiaci 
a vážil 3 580 gramov,“ opísala priebeh pôrodu malého Prešovèana primárka oddelenia 
gynekológie a pôrodníctva FNsP J. A. Reimana Mariana Horanská. „Teším sa, že chlap-
èek je zdravý a zdatný, preto zároveò verím, že zdravie a zdatnosś bude v tomto roku 
symbolikou aj pre mesto Prešov,“ uviedol s úsmevom primátor Pavel Hagyari, ktorý spo-
lu s kyticou odovzdal Borisovej mamièke aj finanèný dar a zaželal im najmä ve¾a zdravia 
a všetko dobré. Malého Borisa vítal spolu s primátorom aj Ján Èernák, námestník FNsP 
J. A. Reimana.

(vkg)
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Matrièný sumár z roku 2013

Máme tu nový rok a s ním aj každoroènú sumarizáciu matrièných údajov 
za rok uplynulý.

V roku 2013 sa v Prešove narodilo 2 502 detí, z toho bol poèet chlapcov 
o 40 vyšší (1 271) ako poèet dievèat (1 231). Minulý rok sa narodilo aj 30 dvojièiek. 
V domácom prostredí sa narodili 4 deti. V porovnaní s rokom 2012 nedošlo v týchto 
údajoch k výraznej zmene, keïže vlani bol poèet narodených detí 2 582 (chlapcov 
1 324 a dievèat 1 258). 

Najèastejšími menami novorodencov boli v prípade dievèat Sofia, Mária, Michae-
la, Nina, Nela, Laura, Simona, Kristína a Viktória, u chlapcov Tomáš, Samuel, Jakub, 
Martin, Lukáš, Adam, Sebastián, Dávid a Peter. K netradièným mužským menám za-
písaným v prešovskej matrike v roku 2013 patrili Artem, Laurent, Theo, Leonel, Amir, 
Rayen, Kerem, Noel, Christos a k ženským Gordana, Tamira, Antea, Alma, Zina, Elin, 
Loren, Nia, Rabiah.

Údaje v prípade sobášov za rok 2013 boli porovnate¾né s údajmi za rok 2012. 
V našom meste sa v uplynulom roku rozhodlo vstúpiś do manželského zväzku 556 
párov, šlo prevažne o cirkevné sobáše (388), civilných bolo 168. V roku 2012 to 
bolo 559 uzavretých manželstiev, z toho 399 cirkevných a 160 civilných na matriè-
nom úrade. Manželstvo v roku 2013 uzavreli 4 maloletí snúbenci starší ako 16 rokov 
a 32 cudzincov – ÈR, Turecko, Egypt, Kolumbia, Ve¾ká Británia, Po¾sko, Líbya, Ír-
sko, HongKong, Malta, Venezuela, Cyprus, Ukrajina, Rumunsko, Taliansko, Austrá-
lia, Malta. V jednom  prípade už došlo k rozvodu manželstva.

Rok 2013 bol v tejto súvislosti bohatý aj na tzv. magické dátumy. V meste Prešov 
však nebola od snúbencov žiadna špeciálna požiadavka na netradièný termín a èas, 
väèšinou sa termíny plánovali na základe iných okolností, ako numerologických výkla-
dov týchto špecifických dátumov. Rok 2014 sme však zaèali magicky a symbolicky, 
keïže sa sobáš uskutoènil 1.1.2014 o 01.01 h. popolnoci.

V lani nás navždy opustilo 1 472 Prešovèanov, z toho 824 mužov a 648 žien 
(rok 2012 – 734/688)

Matrièný úrad za minulý rok vydal 5 179 duplikátov matrièných dokladov, 1 342 
potvrdení z matriky a 570 matrièných dokladov na použitie v cudzine. V 624 prípa-
doch bol vykonaný dodatoèný záznam v matrike týkajúci sa urèenia otcovstva, zmeny 
a úpravy mena a priezviska, rozvodov manželstva, osvojení a podobne.

(vkg)



6

Podpisom zmluvy sa Mesto Prešov a Prešovská 
univerzita v Prešove (PU) dohodli na vzájomnej spolu-
práci pri vytvorení II. dielu monografie Dejiny Prešova, 
ktorú tak, ako v prípade prvého dielu, podpísali primá-
tor Pavel Hagyari a rektor PU René Matloviè. „Pod-
netom vzniku myšlienky spoloèného projektu bola 
skutoènosś, že doteraz nevznikla nová komplexná 
vedecká monografia o dejinách mesta Prešov a viac 
ako štyridsaś rokov stará monografia odráža dobový 
stav poznania histórie mesta,“ uviedol rektor. Primá-

tor ocenil vzájomnú spoluprácu mesta a univerzity, ktorá je v posledných rokoch mimoriadne 
aktívna a prínosná, èo dokazujú úspešné spoloèné projekty. „História je vždy pouèením 
a tiež výzvou a ja sa teším, že aj tento okamih je jej súèasśou,“ povedal P. Hagyari.

Potreba nového spracovania dejín nášho mesta, ktorá by bola podložená rozsiahlejším 
výskumom, obohatená o novoveké a najnovšie dejiny mesta, o urbanistický vývin a bez vplyvu 
vtedajšej ideológie, sa tak v lani dostala do reálnych kontúr v podobe monografie rozdelenej 
do troch samostatných dielov. Prvé dva diely, dotované rozsahom po cca 1000 rukopisných 
strán, obsahujú pod¾a slov zostavovate¾a monografie Petra Kónyu, prorektora PU, dejiny mes-
ta Prešov od prvých archeologických nálezov po súèasnosś. Obsahom tretieho dielu budú 
dejiny miestnych èastí: Solivaru, Nižnej Šebastovej a Šalgovíka od stredoveku do ich prièle-
nenia k Prešovu na zaèiatku sedemdesiatych rokov. 

Po prvej èasti s názvom Dejiny Prešova od praveku do polovice 19. storoèia, ktorej ru-
kopisy sa momentálne odovzdávajú, sa zaèína pracovaś na pokraèovaní druhého dielu s ná-
zvom Prešov od polovice 19. storoèia. „Jeho obsahom bude vývoj Prešova od revolúcie 
(1848/49) do konca storoèia, Prešov na prahu 20. storoèia zachytávajúci obdobie rokov 
1900 – 1918, Prešov v období prvej Èeskoslovenskej a prvej Slovenskej republiky, mesto 
po oslobodení a obnovení demokratických pomerov až po obdobie od komunistického 
prevratu do konca päśdesiatych rokov a následne, od šesśdesiatych rokov do konca ko-
munistickej diktatúry,“ vysvetlil P. Kónya. Druhý diel monografie bude pod¾a jeho slov tvoriś 
aj kapitola zachytávajúca vývin školstva, kultúry, literatúry, výtvarného umenia, hudby, športu 
a žurnalistiky v rokoch 1948 – 1989 a kapitola s názvom Prešov na prelome storoèí, mesto 
v rokoch 1990 – 2011.

Autorský kolektív je zložený z odborníkov - profesionálov, historikov, archeológov, geogra-
fov, prírodovedcov, historikov umenia, literatúry, školstva a divadla, ktorí sa dlhodobo venujú 
problematike dejín Prešova a sú zárukou èo najlepšieho a vèasného spracovania príslušných 
èastí monografie. Všetci sú autormi monografických alebo iných vedeckých prác, týkajúcich 
sa rôznych aspektov výskumu dejín Prešova.

Obnos finanèných prostriedkov vyèlenených na všetky 3 diely vedeckej monografie je 
stanovený vo výške 140 682 eur, celkový rozpoèet na II. diel predstavuje cca 50 000 eur.

Dejiny Prešova na pokraèovanie

Po podpise Zmluvy o spolupráci a spoloènom postupe pri vypracovaní 
I. dielu monografie Dejiny Prešova medzi Mestom Prešov a Prešovskou univerzitou 
v Prešove, sa v polovici decembra minulého roka symbolicky, v historických
priestoroch Caraffovej väznice podpisom „speèatila“ spolupráca na jej 
pokraèovaní. 

(vkg)
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Koncom minulého roku pribudli do kamerového systému v meste Prešov štyri 
nové kamery v celkovej hodnote takmer 19 000 eur. Monitorovanie vytypovaných 
problematických oblastí výrazne pomôže pri objasòovaní priestupkov, pri 
dodržiavaní verejného poriadku a bezpeènosti v našom meste.

Za úèasti poslancov MsZ v Prešove, zástup-
cov MsP, KR PZ v Prešove a ïalších pozvaných 
významných hostí v priestoroch Mestskej polície 
v Prešove sa symbolicky uviedli do prevádzky štyri 
nové priemyselné kamery. Monitorovaś budú okolie 
NS Centrál, Ulicu 17. novembra v èasti vysokoškol-
ského areálu pred Prešovskou univerzitou a oko-
lí, oblasś križovatky ulíc Metodova a Stromoradie 
a posledná má záber na križovatku ulíc Levoèská 
a Obrancov mieru s dosahom k OD Kaufland.

Primátor v tejto súvislosti vyzdvihol obdobie po-
sledných 7 rokov, poèas ktorých sa kamerový systém výrazne rozšíril. „Považujeme ho za 
silnú prevenciu, súèasne aj reálny nástroj ochrany a priameho zásahu našej mestskej 
polície a kooperácie s obèanmi a štátnou políciou,“ uviedol Pavel Hagyari. Zároveò dodal, 
že je presvedèený, že je potrebné v tomto systéme pokraèovaś, pretože mesto Prešov patrí 
medzi najbezpeènejšie krajské mestá na Slovensku.

Kamerový systém bol rozšírený z finanèného príspevku Rady vlády pre prevenciu krimina-
lity, ktorá na tento projekt vyèlenila 13 tis. eur, zvyšok bol hradený z rozpoètu mesta Prešov 
a èasś financií vyèlenil VMÈ è. 4. Lokality sa vyberali vzájomnou dohodou. „Z nášho poh¾adu, 
ale aj z poh¾adu policajného zboru to boli tie najproblematickejšie oblasti, keïže v týchto 
èastiach dochádzalo èasto k narušovaniu verejného poriadku, rušeniu noèného k¾uku, 
vzbudzovaniu verejného porušenia, požívaniu alkoholických nápojov a pod.,“ uviedol ná-
èelník MsP v Prešove Ján Andrejko. Ako ïalej zdôraznil, budúci rok je na základe podaného 
projektu na Radu vlády pre prevenciu kriminality zámer rozšíriś kamerový systém o ïalších 
6 kamier, ktoré by monitorovali druhú stranu NS Centrál, Hlavnú ulicu zo strany od Kolégia, 
Masarykovu ulicu, Hlavnú stanicu a sídlisko Sekèov pri NS Opál a Kaufland.

Dôkazom toho, že je kamerový systém výrazne nápomocný, je aj prípad z predvianoèného 
obdobia, kedy bol na MsP nahlásený unikajúci dym z jedného zo stánkov v rámci vianoèných 
trhov. Po zásahu MsP a príslušníkov HaZZ bola zistená zabudnutá variaca sa medovina, zása-

hom sa zabránilo vzniku požiaru a poškodenia 
majetku. 

V súèasnosti je v rámci kamerového systé-
mu v Prešove 28 kamier, z uvedeného poètu 
je 18 kamier v centre mesta na Jarkovej ulici, 
5 kamier je na Sídlisku Sekèov a Šváby, tie sú 
umiestnené na pracovisku MsP na Justiènej 
ul. a ïalších 5 kamier je na Sídlisku III. na pra-
covisku v NS Družba.

Rozšírenie kamerového systému o štyri nové kamery

(vkg)
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Mesto v pohybe

Darèek k prvým narodeninám

Po roku od spustenia unikátneho projektu s názvom socialnypresov.sk sa dostavil
narodeninový darèek v podobe ocenenia Slovensko bez bariér.

Zaèiatkom decembra minulého roka boli 
ocenené projekty, ktoré za predchádzajúce dva 
roky realizovali samosprávy, firmy a médiá v rám-
ci celoslovenskej aktivity Slovensko bez bariér, 
ktorá vznikla s cie¾om aktivizovaś celú spoloè-
nosś, ale najmä mestské a obecné samosprávy k 
zlepšeniu životných podmienok a integrácie po-
stihnutých obèanov. Siedmej etapy sa zúèastnilo 
so svojimi projektmi viac ako 40 inštitúcií. Uzna-
niu sa dostalo aj mestu Prešov, ktoré získalo 
ocenenie za projekt Sociálny Prešov - jedineèný 
webový portál o sociálnych službách, ktorý bol 
spustený koncom roku 2012.

Webová stránka www.socialnypresov.sk, spustená ako „mikulášsky darèek“ obyvate¾om, 
vznikla z dobrovo¾nej iniciatívy obèianskeho združenia TOLAMIR v aktívnej spolupráci s mes-
tom Prešov - Sekciou služieb obèanom MsÚ, oddelením sociálnych služieb. Hlavný symbol 
– dúhový oblúk do dnes znázoròuje spoluprácu verejných a neverejných poskytovate¾ov so-
ciálnych služieb v rámci spoloènej webovej stránky, ktorá vytvára jedineèný priestor všetkým 
organizáciám v meste Prešov poskytujúcim sociálne služby a sociálnu pomoc pre tých, ktorí 
to v dnešnej dobe skutoène potrebujú. „Ocenenie je potvrdením, že mesto myslí aj na túto 
oblasś a že v nej patríme medzi lídrov,“ uviedol primátor Pavel Hagyari, ktorý sa oceneniu 
mimoriadne teší. „O to viac to  považujem za cennejšie, keïže  ide o èloveka v núdzi, kto-
rému je samospráva najbližšie,“ dodal primátor.

Stránka slúži ako prvý „kontakt“ s požadovanými informáciami, ktoré sú preh¾adne rozde-
lené do jednotlivých kategórií – cie¾ových skupín obyvate¾stva, ako sú seniori, zdravotne po-
stihnutí obèania, rodina, sociálne vylúèení obèania a obèania z málo podnetného prostredia. 
Orientáciu v problematike u¾ahèujú aj konkrétne, tematicky rozdelené podkatégorie, priame 
odkazy na dôležité kontaktné miesta, preh¾ad udalostí v sociálnej problematike èi rôzne do-
kumenty. „Hlavným cie¾om spustenia tejto stránky bolo priniesś informácie o sociálnych 
službách v meste a mimovládnych organizácií pod jednou strechou pre zranite¾né cie¾o-
vé skupiny v jednoduchej štruktúre, aj farebne rozlíšenej pod¾a cie¾ových skupín,“ uviedol 
Matúš Háber, riadite¾ Sekcie služieb obèanom a zároveò dodal, že pred èasom bola spustená 
aj facebooková verzia, ktorá prináša nielen informácie preklopené z webového portálu, ale aj 
rady, nápady pre šikovných, prípadne recepty èi tipy na výlety a pod.

Dôkazom ob¾úbenosti portálu je aj jeho návštevnosś. Pod¾a slov riadite¾a Hábera denne 
navštívi stránku okolo 200 návštevníkov, najviac je zo Slovenska a Èeskej republiky, stránku 
však využili aj obyvatelia Rakúska, Nemecka, Anglicka, USA èi iných štátov. Do dnešného 
dòa zaznamenal portál už takmer 26 000 návštev. „Máme ve¾a stálych návštevníkov, ale 
prichádzajú stále noví, návštevníci sú z radov mimovládnych organizácií, klienti využíva-
júci sociálne služby èi široká verejnosś,“ povedal M. Háber. „Poslednú dobu nás zaèínajú 
vyh¾adávaś aj podnikatelia, kde v spolupráci s nimi budeme prinášaś rôzne z¾avy a pomoc 
pre naše cie¾ové skupiny a pod.,“ dodal na záver riadite¾.

 (vkg)
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Mesto v pohybe

V Ý Z V A MESTA PREŠOV
V zmysle èlánku 8, èasś III. Štatútu ude¾ovania ocenení mesta Prešov

mesto Prešov   v y z ý v a   obèanov
na podávanie návrhov na laureátov 

C E N Y   M E S T A   P R E Š O V   z a    r o k    2 0 1 3 .
CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré ude¾uje Mestské zastupite¾stvo v Prešove fy-

zickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé èiny a dlhoroèný mimoriadny 
prínos pre rozvoj mesta Prešov vo vymedzených oblastiach èinnosti.

Ude¾uje sa za vynikajúce tvorivé èiny najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, tech-
nickej, publicistickej, športovej a verejno - prospešnej èinnosti, za propagáciu a zvidite¾òovanie mesta 
Prešov doma i v zahranièí, za výnimoèný èin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri 
záchrane ¾udských životov, zdravia, majetku obèanov a mesta v roku 2013 alebo za mimoriadny prínos 
a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a èinorodej práce.

Laureátom Ceny mesta Prešov môže byś fyzická osoba, cudzí štátny príslušník, kolektív, právnická 
osoba, ak spåòajú kritériá na udelenie Ceny. 

Návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov môžu predkladaś fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy. 
Návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 sa podávajú  písomne na oddelenie kultúry 

a športu Mestského úradu, Jarková 26, 080 01 Prešov do 28.02.2014 a musia obsahovaś:
1.  osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, 

v prípade kolektívu alebo inštitúcie presný názov a sídlo zriaïovate¾a),
2.  zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, podrobné zhodnotenie èinnosti a dosiah-

nuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
3.  kontaktné údaje navrhovate¾a (najmä meno, priezvisko, korešpondenèná adresa, tel. è., prípadne 

e-mailová adresa).

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènosś
/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ/“

Bezplatné poradenstvo a vzdelávanie
Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV) v súèasnej dobe implementuje pilotný projekt 

„Ïalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatnite¾nosti na trhu práce“, ktorý 
je zameraný na rozvoj ïalšieho vzdelávania. 

V krátkosti ide o poradenstvo klientom v oblasti vzdelávania a rozšírenia si kvalifikácie, ktoré im 
môžu pomôcś v zamestnaní, èi udržaní si zamestnania. Cie¾ovou skupinou pre bezplatné vzdelávanie sú 
zamestnaní klienti, teda klienti, ktorí nie sú evidovaní na ÚPSVaR. 

V národnom projekte vzniklo 40 vzdelávacích programov na získanie odborných vedomostí, zruè-
ností a spôsobilostí v trhom najžiadanejších profesiách v odvetviach priemyslu, remesiel a služieb. Bude 
sa možné bezplatne vzdelávaś do roku 2015. 

Kompletný zoznam vzdelávacích kurzov, ako aj všetky ostatné informácie o projekte, Vám radi bez-
platne predstavíme v našom Poradenskom centre pre dospelých.

Poradenské centrum pre dospelých
Priestory SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
(Po-Pia 9:00-17:00), email: tutor.po@nuczv.sk tel.: 0940 365 156

MESTO PREŠOV

Vážení obèania!
Zašlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013. Pomôžte nám zvidite¾-

niś tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!
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Mesto požiadalo ministerstvo hospodárstva 
o prostriedky na sanáciu vrtov v so¾nej bani

Súèasśou dnešného Prešova je aj mestská èasś Solivar, ktorá je známa śažbou 
a spracovaním soli. Éra hlbinného dolovania soli zaèala rokom 1570, kedy na 
historickú So¾nú Baòu prišli odborníci z Nemecka, ktorí následne zaèali robiś 
prieskumné práce. Rok 1572 tak možno považovaś za zaèiatok śažby kamennej 
soli, ako aj významný medzník v dejinách celej lokality a regiónu. Od uvádzaného 
roku zaèína proces výstavby banských diel a śažobných zariadení. V roku 2009 
však śažba soli ukonèením èinnosti závodu Solivary, a.s. skonèila. Èo teda ïalej 
s opusteným poddolovaným územím v smere na Teriakovce, ktoré zostalo bez 
správcu? 

V súèasnosti je v platnosti roz-
hodnutie Hlavného banského úradu 
v Banskej Štiavnici z júna 2013, ktorý 
Rudným baniam štátny podnik Banská 
Bystrica nariadil opatrenia na zaistenie 
ochrany všeobecných záujmov v dobý-
vacom priestore „Prešov I – Solivary“ 
a v jeho okolí. Okrem iného je naria-
dené, aby boli ústia jednotlivých vrtov 
technicky zabezpeèené proti odcu-
dzeniu a nežiaducemu úniku so¾anky. 
Rovnako má byś celé územie oznaèené 
a zabezpeèené proti nežiaducemu vstu-
pu nepovolaných osôb. Na tieto opatre-
nia však chýbajú finanèné prostriedky. 
Pozemky, na ktorých sa nachádza 157 
vrtov dosahujúcich håbku 150 až 200 
metrov, sú v prevažnej väèšine vo vlast-
níctve súkromných osôb, podzemné 
ložiská vlastní štát a vrty (banské diela) 
vlastní prešovská spoloènosś. „Som 
presvedèený, že vynaloženým úsilím 
sa v krátkej budúcnosti dostane tejto 
historickej pamiatke väèšia a opod-
statnená pozornosś, aby si turisti 
a návštevníci múzea a Solivaru odná-
šali neopakovate¾né zážitky po zhliad-
nutí tohto jedineèného komplexu Ná-
rodnej kultúrnej pamiatky Solivary,“ 
uviedol èlen komisie ¼udovít Malaga, 
ktorého dlhodobým záujmom a cie¾om, 

Mesto v pohybe
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ako rodeného „So¾nobanèana“ a poslanca MsZ v Prešove za Solivar, So¾nú Baòu a Švá-
by, je obnova a rekonštrukcia tohto ojedinelého skvostu  NKP Solivary  - objektov, zaria-
dení a okolia súvisiacich s śažbou soli v Solivare.

V rámci riešenia neutešenej situácie bola zriadená Komisia mesta Prešov na mo-
nitorovanie stavu v Chránenom ložiskovom území Prešov – Solivar, ktorá sa na svo-
jom prvom zasadnutí stretla 28. novembra 2013. Komisia pracuje v zložení Mgr. Peter 
Krajòák, predseda, Ing. ¼udovít Malaga, podpredseda, èlenovia Ing. Marián Harèarík 
a Ing. Viera Ježíková. Sekretárom komisie je Ing. arch. Štefan Jáni. Na svojom prvom 
zasadnutí, ktorého sa tiež zúèastnili poslanci Miroslav Benko a Stanislav Ferenc, JUDr. 
Ing. Ivan Krajník, predseda Banského úradu z Košíc, Ing. Eugen Labaniè, riadite¾ STM 
v Košiciach, Ing. Nadežda Minèíková z Okresného úradu životného prostredia v Prešove 
a Ing. arch. Vladimír Ligus z MsÚ sa prerokovali základné otázky práce komisie a súèas-
ného stavu poddolovaného územia So¾nej Bane. Komisia pripravila list pre Ministerstvo 
hospodárstva SR so žiadosśou o finanèné prostriedky urèených na likvidáciu banských 
diel (vrtov) a postupnú likvidáciu lúhovacieho po¾a v Solivare. „Zriadenie komisie, ako 
poradného orgánu pána primátora, je prvý krok v našej iniciatíve. Našou úlohou bude 
vyvíjaś tlak na štátne orgány, aby opustené banské pole neostalo bez povšimnutia 
kompetentných. Chceme využiś odborný potenciál bývalých zamestnancov závodu 
Solivary a odborníèky inžinierky Viery Ježíkovej a docieliś naplnenie „Plánu zabez-
peèenia lúhovacích polí“, ktorý po skonèení śažby v roku 2009 nebol realizovaný,“ 
uviedol Peter Krajòák, èlen spomenutej komisie a poslanec MsZ v Prešove za Solivar, 
So¾nú Baòu a Šváby.

Slávna história śažby soli bola bezprostredne spätá s Národnou kultúrnou pamiatkou 
Solivar, komplexom technických objektov na èerpanie a varenie soli zo so¾anky, pochá-
dzajúcich zo 17. storoèia. K objektom na śažbu kamennej soli a èerpanie so¾anky patrí 
šachta Leopold, èeterne (rezervoáre so¾anky), huta, varòa, sklad soli, kováèske dielne 
a klopaèka. Pod¾a slov primátora Pavla Hagyariho je zámer iniciovaś, aby prešla správa 
múzea a sklad soli od štátu pod mesto Prešov. „Mesto zvažuje zámer získaś túto his-
torickú pamiatku do svojho vlastníctva. Dôvodom je skutoènosś, že táto historicky 

ojedinelá technická pamiatka sa po-
stupne pred oèami Prešovèanov roz-
padáva,“ uviedol P. Hagyari, ktorého 
snaha je spojená aj s obnovou śažby soli 
na potravinárske aj priemyselné úèely. 
Najbližšie zasadanie komisie na monito-
rovanie stavu v Chránenom ložiskovom 
území Prešov – Solivar sa uskutoèní vo 
februári, o jeho výsledkoch budeme èi-
tate¾ov mesaèníka informovaś.

(vkg)

Mesto v pohybe
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Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša 
Nede¾a: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 (latinská), 11:30, 18:00
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
1.1.:  Slávnosś Panny Márie Bohorodièky – Nový rok: 5:45, 6:30, 

7:45, 10:00, 11:30, 18:00
6.1.: Zjavenie Pána - Traja králi: ako v nede¾u + požehnanie vody
2.2.: Obetovanie Pána: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.: Sv. Blažej, svätoblažejské požehnanie pri sv. omšiach

Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30,  9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach

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
Sobota: 7:00, 18:00
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.: Sv. Blažej, svätoblažejské požehnanie pri sv. omšiach

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; pobožnosś 9:45
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omši

Farský  chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa (Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò 18:15 (sl.); od 19:00 
- 20:00 adorácia
Všedné dni: 6:30, 18:00
2.2.: Stretnutie Pána so Simeonom: ako v nede¾u; po sv. 
liturgiách požehnanie sviec

Nede¾a: 9:30 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina

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

Chrám Svätej Trojice
Nede¾a:  sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú nede¾u aj 

11:00; detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 7:45; Štvrtok: 17:00

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nede¾a:  6:15 utreòa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 veèeròa
Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 17:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 veèeròa 
6.1.:  Predveèer roždestva Isusa Christa: 6:30 hod. – Cárske 

èasy, 7:45 liturgia sv. Vasi¾a Ve¾kého s veèeròou; 18:30 
Spievanie kolied, 19:00 Ve¾ké poveèerije s litijou a utreòou

7.1.:  Roždestvo Isusa Christa: 9:00 Archijerejská liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho; 15:00 veèeròa

8.1.: 6:15 utreòa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia, 15:00 veèeròa
9.1.: 6:30 utreòa, 7:30 sv. liturgia, 17:00 veèeròa
19.1.:  9:00 liturgia sv. Vasi¾a Ve¾kého, po liturgii ve¾ké posvätenie 

vody; 15:00 veèeròa

Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00 bohoslužba

Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Nede¾a: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00 (uto, štv); 
Sobota: 7:00, 18:00
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.: Sv. Blažej, svätoblažejské požehnanie pri sv. omšiach

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.: Sv. Blažej, svätoblažejské požehnanie pri sv. omšiach

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:00 pre deti; uto a pia 6:30
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach

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
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00
2.2.: Stretnutie Pána so Simeonom: ako v nede¾u; po sv. 
liturgiách požehnanie sviec

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
V str a pia o 17:30
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00; Všedné dni: 6:30, 17:00
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach

Gréckokatolícka cirkev

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)

Reformovaná kresśanská cirkev

Evanjelická cirkev a.v.

Pravoslávna cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dòa (Štefánikova ulica 12)

Kostol sv. Jozefa - františkáni
Nede¾a: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach
3.2.: Sv. Blažej, svätoblažejské požehnanie pri sv. omšiach

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná 
Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 11:00
1. a 6.1.: ako v nede¾u; 6.1.: aj požehnanie vody
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omšiach

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nede¾a: 9:00
2.2.: ako v nede¾u + požehnanie sviec pri sv. omši

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereò 7:00, 15:00
              veèiereò,
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40 
(sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia 
s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); 
Sobota: 7:30 (sl.)
2.2.: Stretnutie Pána so Simeonom: ako v nede¾u; po sv. 
liturgiách požehnanie sviec

Zmena programu vyhradená



13



14
Spoločenská rubrika

Veronika Makulová
Eliška Mervová
Lívia Pohlodová
Kristián Giòa

Jakub Svat
Lea Kušnírová
Dorota Jurecová
Michal Sinay
Viliam Grega
Amanda Mrúzová
Nina Giòovská
Hana Sarnecká
Carla Hanude¾ová
Adam Harèár
Lilien Tallová
Alžbeta Hermanovská
Simona Smolenová

Sára Medzanská
Jazlyn Bari
Lukáš I¾ko
Tomáš Domen
Timotej Ján Jusko
Karolína Džubáková
Juraj Garbera
Nikolas Sivák
Kristína Petra Majirská
Daniel Miženko
Viktor Haviar
Veronika Èechová
Petronela Kyse¾ová

Timotej Túš
Samuel Klempay
Jasmina Fecenková
Patrik Gardoš
Ema Dzijaková
Nikoleta Goriczká
Richard Michalik
Natália Hirková
Evelin Kitsanis
Bianka Belišová
Juraj Vavrek
Michal Matéffy
Sofia Jakabová

Narodili sa od 01. 11. 2013 do 30. 11. 2013

Navždy nás opustili od 01.11.2013 do 30.11.2013

Jozef Jurko a Martina Vasková
Jozef Tomèišák a Petra Fedorèáková
Marián Rašev a Alexandra Švecová
Mgr. Štefan Barjak a Ing. Katarína Mihoková
Miroslav Zozu¾ak a Jana Šoltýsová
uraj Tutko a Martina Gdovinová
Martin Janda a Silvia So¾aková
Miloš Michalov a Lenka Cmarová
Peter Mariniè a Jana Pašáková
Ladislav Piroch a Emília Rožièová
Peter Kažimír a Anna Budzáková
Miroslav Krafèík a Nikol Baranová
Jozef Marcinèin a Jana Kopecká
Ing. Tomáš Rakoci a Ing. Dominika Krištofová

Uzavreli manželstvo od 01.11.2013 do 30.11.2013

Azari Juraj, 77 r.
Kvoèka Albert, 70 r.
Blašková Margita, 64 r.
Dolžová Anastázia, 74 r.
Mgr. Ducár Marián, 41 r.
Fialkovièová Zuzana, 89 r.
Baranová Anna, 80 r.
Timko František, 88 r.
Fejková Anna, 85 r.
Harèárová Mária, 84 r.
Ilkoviè Alexej, 70 r.
Šimkoviè Imrich, 76 r.
Gáborová Irena, 80 r.
Hudáková Marta, 53 r.
Üebersax Peter, 77 r.
Hendrichová Emília, 93 r.

Gira Jozef, 88 r.
Kopèik Michal, 69 r.
Škurla Ivan, 81 r.
Petrová Mária, 53 r.
Belanèín Štefan, 80 r.
Kukela Vladimír, 47 r.
Karpjáková Eva, 75 r.
Hanzel Ivan, 66 r.
Kasteloviè Jozef, 87 r.
Nižníková Mária, 84 r.
Balogová Anna, 70 r.
Baòas Marián, 63 r.
Jurašeková Anna, 62 r.
Pavlík Peter, 60 r.
Múdry Peter, 54 r.
Krá¾ Stanislav, 48 r.

Palková Mária, 57 r.
Jurgoš Ján, 87 r.
Konrády Ladislav, 89 r.
Stašková Mária, 75 r.
Kožuško Jozef, 61 r.
Krivda Ján, 50 r.
Kubuš Štefan, 85 r.
Szentesiová Žofia, 79 r.
Gábor Július, 73 r.
Nazarej Jaroslav 40 r.
Ing. Vilèek František, 85 r.
Cmar Rudolf, 78 r.
Kominko Ján, 73 r.
Baèíková Mária, 92 r.
Drutarovská Žofia, 74 r.

Narodená v mesiaci september 2013: Giovanna Melissa Izzeppi
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Spoločenská rubrika

Uzavreli manželstvo od 01.12.2013 do 31.12.2013

Narodili sa od 01. 12. 2013 do 31. 12. 2013

Lenka Gajdošová
Tadeáš Piskura
Sebastián Daòo
Annamária Marcinová
Matej Jaš
Oliver Rak
Diana Eštoèáková
Ester Karchòáková
Šimon Richnavský
Oliver Urban
Natália Pecuchová
Filip Verešpej
Oliver Kováø
Pavol Miškuf
Miroslav Balog

Sofia Kropúchová
Kristína Fecková
Nela Mensárová
Karin Vargová
Jakub Karniš
Adela Tkáèová
Leonel Feri
Timea Èerveòáková
Gordana Gajdoš
Pavol Kováè
Viktória Nakatová
Marko Stoják
Vivien Pukitová
Branislav Fecko
Michaela Chyškárová

Eliška Oravcová
Tomáš Bandy
Ivana Jarková
Adam Hammer
Samuel Patleviè
Daniel Koèiš
Peter Pavlinský
Michal Šima
Barbora Gondžurová
Petra Knapová
Max Laurenèík
Ján Stašík
Michaela Mudráková

Navždy nás opustili od 1.12.2013 – 31.12.2013

Bartošová Mária, 87 r.
Timkaniè Peter ,73 r.
Kubíková Justína, 81 r.
Lišková Eva, 63 r.
Tomášová Irena,73 r.
Uhliarová Františka, 78 r.
Fuèo Anton, 59 r.
Dzuriš Ján, 87 r.
Petíková Šarlota, 80 r.
Pravda Imrich, 65 r.
Kaòuk Jozef, 64 r.
Dobroviè Ludvik, 86 r.
Imrich Vladimír, 59 r.
Stašková Eva, 88 r.
Gu¾ová Anna, 80 r.
Koristko František, 84 r.

Lelák František, 82 r.
Križová Františka, 80 r.
Zgrochová Anna, 68 r.
Baran Ladislav, 83 r.
Csongrádyová Vlasta, 55 r.
Ferjo Viliam, 69 r.
Nálepková Mária, 79 r. 
Nálepka Igor, 87 r.
Kováèová Agnes, 81 r.
Harnièár Ján, 60 r.
Maèugová Mária, 76 r.
Èerveò Jozef,71 r.
Ing. Arch. Osvald Juraj, 75 r.
Ceperko Andrej, 92 r.
Mat¾áková Katarína, 94 r.
Šalamun Ervín, 66 r.

Bindas Vincent, 81 r.
Kašovský Ján, 76 r.
Baranová Marta, 77 r.
Jaworský František, 64 r.
Petrášová Anna, 82 r.
Demeková Juliana, 97 r.
Semanèo Ján ,85 r.
Gábor Otto, 85 r.
Macej Jozef, 82 r.
Platková Rozália, 84 r.
Bujòáková Marta, 84 r.
Mitriková Eva, 61 r.
Pribula Dušan, 77 r.
Savková Marta, 90 r.
Straka Pavol, 67 r.
Jurkovský Jaroslav, 67 r.

Križan Dušan, 27 r.
Starinec Anton, 65 r.
Hudák Rudolf, 83 r.
Pišová Katarína, 66 r.
Sajdák Štefan, 78 r.
Goèová Mária, 86 r.
Szatmáriová Anna, 94 r.
Blichár František, 87 r.
Gavulová Ema, 60 r.
Blašková Jolana, 77 r.
Fabian Aurel, 78 r.
Kiss František, 64 r.
Klimovièová Kristína, 80 r.

Peter Kolesár a Slávka Klingová
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Oslavy 103. narodenín prvej jubilantky 

v tomto roku 
Pani Margita Mareková je Prešovèankou, ktorá druhého januára oslávila svoje 
103. narodeniny. A tak ako vlani, patril okrem rodiny k jej gratulantom aj primátor 
Pavel Hagyari.

Oslávenkyòa sa teší relatívne dobrému 
zdraviu, svojim štyrom deśom, ale najväè-
šiu radosś jej robí 10 vnúèat, 12 pravnúèat 
a 2 prapravnúèatá. Na oslave bola najbližšia 
rodina v plnej zostave, najstaršia dcéra Mar-
ta, druhorodený syn Juraj a dcéry Magda 
a Matilda. Deti svoju mamièku – jubilantku 
opísali ako ve¾mi pracovitú a dobrosrdeènú. 
Poèas celého svojho života bola usilovná, 
recept na dlhovekosś však nemá. 

Pod¾a slov jej syna Juraja nemala vo zvyku daś si ani kávu èi ranný „štamprlík“, celý 
svoj život ale zasvätila práci, starostlivosti o deti a svoju rodinu.

Pani Margita žila od svojich štrnástich rokov na Solivare, v súèasnosti býva už sedem-
násty rok u svojej najmladšej dcéry Matildy Vaòovej. „Mamièka je šikovná, poèas dòa 
jej obèas pomáham, no stále vie sama prejsś po byte, obèas si nieèo preèíta, pozrie 
televíziu, rada si zdriemne.“ 

Primátor mesta, ktorý oslávenkyni 
blahoželal s kyticou kvetov a finanèným 
darom, zaželal pani Margite najmä ve¾a 
zdravia a ešte ve¾a chví¾ strávených 
v kruhu svojich najbližších. „Pri takých-
to jubileách si uvedomujeme životné 
priority a síce, že najdôležitejšími v ži-
vote sú rodina a medzi¾udské vzśahy,“ 
povedal primátor, ktorý už teraz teší na 
budúcoroènú oslavu ïalších narodenín 
pani Margity. 

V meste Prešov je v súèasnosti evidova-
ných jedenásś sto a viac roèných seniorov. 
S najstaršou Prešovèankou, pani Gizelou 
Duždovou, ktorá v novembri oslávila 105. 
narodeniny, sme sa, žia¾, rozlúèili zaèiat-
kom tohto roka. Pani Gizka, ktorej domov 
sa stalo posledných 5 rokov ZpS Harmónia 
na Cemjate bola svojím okolím vnímaná ako 
ve¾mi prívetivá žena, ktorej životným krédom 
bolo správaś sa milo k ostatným. Najstaršou 
Prešovèankou je tak pani Helena Krajèiová, 
ktorá v apríli oslávi 105. narodeniny.

(vkg)

Spoločenská rubrika
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„Áno“ po šesśdesiatich rokoch

Po úctyhodných 60 rokoch si na prešovskej radnici zaèiatkom nového roka 
povedali svoje symbolické „áno“ manželia Džurbalovci. Druhý januárový deò sa 
tak stal pre pani Julianu a pána Mikuláša opätovne mimoriadne slávnostným.

„V jednej piesni sa spieva: „èože je to 50-tka“, 
ale 60 rokov – to je už viac ako polstoroènica; 
a vo Vašej réžii je to spoloèný život v dobrom 
i v zlom, šśastí i nešśastí, v zdraví i chorobe, v bo-
hatstve i chudobe...,“ odznelo v príhovore primátora 
Pavla Hagyariho, ktorý vítal diamantových manželov 
v obradnej sieni v sprievode svadobného pochodu.

Slávnostnú chví¾u tohto dòa umocòovali láskyplné slová, verše i hudobné melódie, 
pri ktorých sa nejednému z hostí zaligotala slza v kútiku oka. Manželia si pri príhovore 
prešovského primátora zaspomínali na ich prvé zaèiatky na fašiangovej zábave v Štúrove, 
ale i na nasledujúce, spoloène prežité roky. Civilný sobáš mali manželia 2. januára 1954 
a o tri roky neskôr sa ich domovom stalo mesto Prešov. Pán Mikuláš, po odchode do 
civilu z povolania vojaka, pracoval naïalej ako zamestnanec mestských èi súkromných 
inštitúcií a pani Juliana v administratíve. Z ich vrúcneho vzśahu sa im narodili dve dcéry 
Mária a Katarína a dnes im robia radosś deti ich detí – vnúèence Róbert, Marián a Ka-
tarína a pravnúèatá Adamko a Nicollete. Dodnes zdie¾ajú spoloèné zá¾uby ako sú knihy 
a krížovky. Ich receptom na dlhé manželstvo je láska a porozumenie.

„Vo Vašom krásnom vzśahu ste sa neriadili ani nepísanými pravidlami, ani múdry-
mi knihami, pretože Vy sami ste autormi tej najkrajšej monografie – tej Vašej, vlastnej 
knihy života. Ste ukážkou Vašej generácie, ktorá so skromnosśou a pokorou prijímala 
a s obrovskou radosśou rozdávala to najcennejšie, èo ste mali a máte – svoje srdce,“ 
povedal primátor, ktorý zároveò diamantovým manželom zaželal na ich ïalšej spoloènej 
ceste životom hlavne ve¾a zdravia, šśastia a lásky. Aby svoju jeseò života prežili v zdraví 
a láske, s akou sa na seba, aj po tých krásnych 60 rokoch spoloèného života, pozerali 
a stále pozerajú.

Opätovný s¾ub speèatili manželia svojim podpisom v Pamätnej knihe mesta Prešov. 
Jubilujúcim manželom, pani Juliane a pánovi Mikulášovi, prajeme ešte dlhý a krásny 
manželský život naplnený zdravím, láskou a vzájomným porozumením.

(vkg)

Spoločenská rubrika
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ŠportŠport

Spoznali sme mená najúspešnejších športovcov 
mesta Prešov za rok 2013

V januári sa v spoloèenskej sále Parku kultúry a oddychu uskutoènil už v poradí 
53. roèník „Vyhlásenia najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2013“. 
V slávnostnej atmosfére si ocenenia prevzali tí športovci a športové kolektívy, ktoré
v predošlom kalendárnom roku dosiahli výrazné športové úspechy na národnej
aj medzinárodnej úrovni.

Najviac ocenení si prevzal deväśná-
sobný hádzanárky majster a najúspeš-
nejší klub v novodobej histórii sloven-
skej hádzanej – Tatran Prešov. Honor 
pre najúspešnejšieho športovca mesta 
Prešov za rok 2013 putoval do rúk a to 
už druhý raz po sebe hádzanárovi Daj-
nisovi Kristopansovi. Mužstvo prešov-
ských hádzanárov získalo ocenenie za 
najúspešnejší kolektív mesta Prešov za 
rok 2013, starší a mladší dorastenci boli 

ocenení v kategórii mládeže a absolútnu dominanciu zeleno-bielych farieb na slávnost-
nom galaveèeri potvrdila úèasś Tomáša Urbana medzi desiatkou najlepších jednotlivcov 
a jeho menovca Lukáša Urbana, ktorý sa stal skokanom roka, èi víśazstvo Radoslava 
Antla v èitate¾skej ankete Prešovského veèerníka. Úspech prešovských hádzanárov v tej-
to súśaži oceòuje aj poslanec MsZ Mikuláš Komanický: „V posledných rokoch vládnu 
nielen na Slovensku, ale výborné výsledky dosahujú aj v nadnárodných súśažiach. 
Preto neprekvapuje, že hlavné trofeje pre najúspešnejšieho športovca a klubu za rok 
2013 putujú do vitríny klubu, ktorý je pýchou Prešova a jeho športu. Ja len dúfam 
a verím, že èoskoro sa im aspoò priblížia aj futbalisti“. Poslanec, ktorý je telom aj 
dušou športovec pri tejto príležitosti zároveò blahoželá aj všetkým ostatným oceneným 
športovcom, ich rodinám a trénerom.

Medzi ocenenými jednotlivcami sa ocitol aj nádejný lyžiar Matej Falat, ktorý bude už 
o pár dní reprezentovaś nielen naše mesto, ale predovšetkým Slovensko na zimných 
olympijských hrách v Soèi. Vrcholom slávnostného oceòovania bolo uvedenie v poradí 
štvrtého laureáta do Siene slávy prešovského športu. Tejto pocty sa doèkal vynikajúci 
hokejista - majster sveta a strieborný i bronzový olympijský medailista Igor Liba.

Galaveèer oceòovania najlepších športovcov a športových kolektívov umocnil aj 
výborný kultúrny program, keï sa na javisku postupne predstavili spevácka skupina 
The Gods chord, Júlia Smolková, Freestyle footbal, Ady Hnat, TJ Slávia PU – Klub gym-
nastických športov, Mária Èuchtová a B. O. C. crew Prešov. Celým veèerom prítomných 
hostí sprevádzal slovom Marcel Merèiak, ktorému v samom závere priamo na javisku 
poïakoval za skvelú a profesionálnu prácu Igor Drotár. 

Týmto oceòovaním mesto Prešov vyjadrilo vïaku výnimoèným športovým individuali-
tám a športovým družstvám, ktoré sa v roku 2013 zapísali ve¾kými písmenami do symbo-
lickej Ve¾kej kroniky prešovského športu.
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PREH¼AD OCENENÝCH ŠPORTOVCOV 
A ŠPORTOVÝCH DRUŽSTIEV:

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA PREŠOV ZA ROK 2013: 
DAJNIS KRISTOPANS
NAJÚSPEŠNEJŠIE DRUŽSTVO DOSPELÝCH ZA ROK 2013: 
hádzanári Tatrana Prešov
NAJÚSPEŠNEJŠIE DRUŽSTVA MLÁDEŽNÍKOV (bez urèenia poradia)
- starší dorastenci Tatrana Prešov (hádzaná)
- mladší dorastenci Tatrana Prešov (hádzaná)
- hokejisti P. H. K. Prešov (U 18)
- strelkyne ŠKP Polícia Prešov (športová stre¾ba)
- mladšie dorastenky Bemaco ŠŠK SLŠ Prešov (hádzaná)
NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI:
BALÁŽOVÁ Veronika (taekwondo - ŠK TKD GE-BAEK Prešov)
DROTÁR Igor a BÁNOCI Vladimír (motorizmus - Rally system Slovakia Prešov)
DUCHNOVSKÁ Jana (moderná gymnastika - KMG Charm Prešov )
FABIAN Peter (karate - Karate klub Goju-kai Prešov)
FALAT Matej (èlen reprezentaèného a-teamu v alpských disciplínach)
GLOD Dominik (armwrestling – pretláèanie rukou - AWK Prešov)
NAMEŠPETROVÁ Martina (tlak na lavièke - ŠK Slyo Fit Prešov)
TARTA¼OVÁ Erika (kickboxing - Kickboxing club Panter Prešov)
URBAN Tomáš (hádzaná - Tatran Prešov)
OBJAV ROKA: Juraj Milý (hokej - P. H. K. Prešov)

SKOKAN ROKA: Lukáš Urban (Tatran Prešov – hádzaná)

CENA ÈITATE¼OV PREŠOVSKÉHO VEÈERNÍKA: Martina Namešpetrová a R. Antl

SIEÒ SLÁVY PREŠOVSKÉHO ŠPORTU: IGOR LIBA
M. Vlèek
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Program Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov
na mesiac február a marec 2014

9. 2. 2014      KST Mladosś Odeva Lipany
25. roèník Prechod Demiankou
Dpt. Bernard Majtner, 0905 464 915

16. 2. 2014     KST Tatran Prešov
45. roèník Lyžiarsky prechod 
Branisko – Bachureò – Lipany
Mgr. Jarmila Chovancová, 0903 882 600

22. 2. 2014      KST Mladosť Odeva Lipany
47. roèník Prechod Èergovom 
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339

23. 3. 2014      RR KST Prešov
58. roèník Privítanie jari
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461

Viac na www.kstpo.sk

Po úspešne zrealizovanom projekte výstavby „Lanového centra Outdoorpark 
Prešov“ v rámci programu EÚ – Operaèný program cezhraniènej spolupráce Po¾sko 
– Slovenská republika 2007-2013 na ktorom participovali ako partneri mestá 
Krosno, Svidník a OZ Skalná Hrana (v spolupráci s mestom Prešov), sa ïalšie 
aktivity a nadviazané kontakty neutlmili, ale naopak, naïalej sa prehlbujú.

OZ Skalná Hrana z Prešova sa stalo partnerom projektu realizovaného „Združením 
rozvoja krosianskeho športu v Krosne“ s názvom „Akadémia pohybovej rekreácie po-
hranièia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii“, ktorý je realizovaný taktiež 
v rámci Operaèného programu cezhraniènej spolupráce Po¾sko – Slovenská republika 
2007-2013. Cie¾om tohto projektu je využiś naplno kapacitu existujúcich už vybudovaných 
zariadení cestovného ruchu a vytvoriś cesty pohybovej rekreácie, ktoré budú dokonalým 
prostredím pre cvièenie na èerstvom vzduchu. Tieto cesty budú verejne prístupné pre 
každé obèana, urèené na prechádzanie, behanie a realizáciu fyzických cvièení. V rámci 
projektu budú preškolení animátori pohybovej rekreácie – inštruktori nordic-walkingu, 
vzniknú vyznaèené trasy pre nordic-walking a iné pohybové aktivity. Na týchto trasách 
budú na po¾skej a slovenskej strane vybudované aj verejne prístupné atraktívne cvièebné 
stanovištia (v Prešove v rámci Lanového centra Outdoorpark).

Tieto aktivity budú podporené aj vytvorením trojjazyènej mobilnej inštruktážnej apli-
kácie, podporujúcej samostatnosś vo vykonávaní cvièení, ktorá bude vo¾ne dostupná na 
webovej stránke projektu. Vyvrcholením projektu bude zorganizovanie 1. cezhranièného 
nordic – walkingu na ceste trate pohybovej rekreácie.

¼. Kuderjavý

Akadémia pohybovej rekreácie na pohranièí – športom 
a rekreáciou k spolupráci a integrácii (Krosno – Prešov)
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Vedeli ste, že ...

Prešov lákal nových usadlíkov pre rozšírený miestny trh, pretože ležal na križovatke kra-
jinských obchodných ciest. Jedna viedla cez Branisko do Spiša, druhá do Po¾ska, tretia do 
Bardejova a cez Duklu do Halièa. V Prešove žilo spoèiatku slovensko-maïarské obyvate¾stvo. 
V 12. storoèí ich spestrili nemecké rodiny, ktoré prišli do Prešova zo Saska a z iných krajín. 
Po príchode nemeckých kolonistov sa zaèali remeslá a obchod rozvíjaś na vyššej úrovni. Ne-
meckí kolonisti sa zblížili so Slovákmi, pretože obe strany videli, že zo spoloèného priate¾stva 
môžu len získaś. Usilovali sa o rozšírenie obchodu a remesiel, no hlavne o získanie mestských 
výsad, èo sa im podarilo 28. januára 1299.

Uhorský krá¾ Ondrej III. udelil Prešovu, Ve¾kému Šarišu a Sabinovu mestské výsady. Lis-
tinou dostali rovnaké práva, aké mali spišskí Nemci. Tak Prešov prestal byś poddanskou osa-
dou hradného panstva Šariš a stal sa krá¾ovským mestom. Obyvatelia boli oslobodení od pod-
danských povinností – odovzdávania peòažných a naturálnych dávok šarišským županom, 
nepodliehali krá¾ovským kapitánom Šarišského hradu a boli vyòatí z ich súdnej právomoci, 
ako aj zbavení povinnosti služby v krá¾ovskom vojsku. Mešśania troch miest však museli platiś 
každoroène daò krá¾ovi, a to 150 mariek striebra. Privilégium bolo síce udelené Nemcom, 
no vzśahovalo sa aj na ostatné obyvate¾stvo. Jeho význam spoèíval predovšetkým v tom, že 
Prešov sa politicky, právne a cirkevne vyèlenil spomedzi susedných obcí.

Udelením mestských privilégií v roku 1299 získali Prešovèania právo voliś si svojho rich-
tára. Mestská obec (tota comunitas), èiže všetci držitelia meštianskych práv volili spomedzi 
seba richtára a mestskú radu. Predstavite¾om mestskej samosprávy bola v prvom rade mest-
ská rada, inak nazývaná aj radní páni a tiež senátori (magistratus, senatus, Stadtrat), na èele 
s richtárom (iudex, Richter). Takýto richtár stelesòoval najvyššiu výkonnú a súdnu moc v mes-
te. Prvého richtára pod termínom villicus, známeho po mene, poznáme z roku 1314. Bol ním 
Hannus zvaný Ogh.

Vïaka rozsiahlym mestským privilégiám sa v údolí Torysy zaèiatkom predposledného roku 
13. storoèia zrodilo z nemecko-maïarsko-slovenskej trhovej osady stredoveké mesto. Práve 
tieto výsady umožnili, že Prešov od 14. storoèia nastúpil právne aj politicky na inú cestu vývinu 
ako ostatné sídla v širokom okolí a vïaka ïalším privilégiám sa mohol nerušene vyvíjaś ako 
slobodné krá¾ovské mesto. Pamätný deò 28. január 1299 sa teda stal medzníkom vo vývoji 
Prešova. 

... mestské výsady boli Prešovu prvýkrát udelené 
28. január 1299?

(Originál listiny z roku 1299 je tiež ne-
známy, text privilégia poznáme z jeho kon-
firmácie Karolom Róbertom z roku 1314, 
ktorý je uložený v Štátnom archíve Prešov 
vo fonde archíve Magistrát mesta Prešov.)

Zdroje:
Kováèová Zuzana: Listina mestských výsad z roku 1314 dostala novú tvár. In: Prešovský 

veèerník. Roè. X, è. 2263. 1999. s. 3.
Doménová Marcela: Krá¾ovské mesto Prešov a jeho mestské práva. In: Sprievodca po 

historickom Prešove, (2. doplnené vydanie). Prešov: Universum, 2006. s. 19.
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Radnica dokorán

Prijímacie dni predstaviteľov 
a zamestnancov Mesta Prešov – február 2014

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
4.2.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Jarková 26, 
3. poschodie, 
kancelária vedúcej oddelenia

Mgr. ¼udmila Haleèková
vedúca oddelenia služieb obèanom MsÚ

6.2.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie,
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ

10.2.2014 (pondelok)
(MESTSKÁ POLÍCIA
V PREŠOVE)
tel. kontakt: 7732670
bezplatná tel. linka: 159

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

MsP, Jarková 24, 
1. poschodie, 
kancelária náèelníka MsP

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície v Prešove

13.2.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária zástupcu primátora mesta

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta Prešov

18.2.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Jarková 26, 
3. poschodie,
kancelária vedúcej oddelenia

Mgr. ¼udmila Haleèková
vedúca oddelenia služieb obèanom MsÚ

20.2.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ

24.2.2014 (pondelok)
(MESTSKÁ POLÍCIA
V PREŠOVE)
tel. kontakt: 7732670
bezplatná tel. linka: 159

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

MsP, Jarková 24, 
1. poschodie, 
kancelária náèelníka MsP

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície v Prešove

27.2.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária zástupcu primátora mesta

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta Prešov

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE
4.3.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Jarková 26, 
3. poschodie,
kancelária vedúcej oddelenia

Mgr. ¼udmila Haleèková
vedúca oddelenia služieb obèanom MsÚ

6.3.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ

10.3.2014 (pondelok)
(MESTSKÁ POLÍCIA
V PREŠOVE)
tel. kontakt: 7732670
bezplatná tel. linka: 159

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

MsP, Jarková 24, 
1. poschodie,
 kancelária náèelníka MsP

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície v Prešove

13.3.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária zástupcu primátora mesta

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta Prešov

18.3.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Jarková 26, 
3. poschodie, 
kancelária vedúcej oddelenia

Mgr. ¼udmila Haleèková
vedúca oddelenia služieb obèanom MsÚ

20.3.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primátora a prednostu MsÚ

24.3.2014 (pondelok)
(MESTSKÁ POLÍCIA
V PREŠOVE)
tel. kontakt: 7732670

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

MsP, Jarková 24, 
1. poschodie, 
kancelária náèelníka MsP

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície v Prešove

27.3.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária zástupcu primátora mesta

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta Prešov

Prijímacie dni predstaviteľov a zamestnancov Mesta Prešov – marec 2014
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Radnica dokorán

Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove prijímajú požiadavky obyvateľov 

mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Výbor v mestskej časti č. 1: 
PhDr. Milan Laca (predseda), JUDr. Katarína Ïurèanská, PhDr. Michal Kaliòák, PhD.; PhDr. Mikuláš Komanický, 
MUDr. Karol Kyslan, PhD.; Ing. Svetlana Pavlovièová, Mgr. Helena Zamborská 
6.2.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
6.3.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D

Výbor v mestskej časti č. 2: 
JUDr. René Pucher (predseda), Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Miroslav Lukáè 
6.2.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30
6.3.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30

Výbor v mestskej časti č. 3: 
PhDr. Martin Lipka, PhD. (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD.(sekretárka), Mgr. Mária Èížiková, MUDr. Peter Klein
3.2.2014 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
3.3.2014 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34

Výbor v mestskej časti č. 4: 
Mgr. Janette Langová (predsedníèka), PhDr. Ivan Benko, Stanislav Grega, Ing. arch. Viktor Tkaèík
3.2.2014 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. 
è. 24 (III. poschodie)
3.3.2014 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove  na Jarkovej ul. 
è. 24 (III. poschodie)

Výbor v mestskej časti č. 5: 
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko (sekretár), Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. Peter Krajòák  
3.2.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. 27 v Prešove – Solivare
3.3.2014 (utorok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. 80 v Prešove – Solivare

Výbor v mestskej časti č. 6: 
PhDr. Rudolf Dupkala (predseda), Ing. Igor Andrejèák, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Daniela Mrouahová
6.2.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
6.3.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1

Výbor v mestskej časti č. 7: 
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD., MPH; PhDr. Radovan Baèík, 
PhD., MBA; MUDr. Vasi¾ Janko, Ing. Andrea Turèanová
6.2.2014 (štvrtok)v Športovom areáli – U KOMIÒÁRA, Sekèovská 54, Prešov – Šalgovík
6.3.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
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R. DOBIÁŠ
JOHANA. JOHANIN CHLAPEC

Žena s pohľadom trpezlivého anjela. 
Dobrovoľná obeť, nepožadujúca súcit 
ani ohľady. 
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Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii

V. PALKO
LEVY PRICHÁDZAJÚ

Prečo práve levy a prečo sú tieto neľútostné 
zvery symbolom prenasledovania kresťanov 
v dobe po páde komunizmu? Odpoveď  možno 
nájete v knihe Vladimíra Palka.

Biblické verše 
pre deti  I. diel

Ladislav 
Fricovský

Ladislav 
Fricovský

Biblické verše 
pre deti  II. diel

Biblické verše Biblické verše 
pre deti  III. dielpre deti  III. diel

Ladislav 
Fricovský

L. FRIČOVSKÝ
BIBLICKÉ VERŠE PRE DETI I. II. III.

 Veršované rozprávanie o Stvorení sveta, Kainovi 
a Ábelovi, Potope sveta, Babylonskej veži, Ab-
rahámovi a o Izákovi a Jozefovi, Vám ponúkame 
v troch knižočkách Biblických veršov pre deti.

A. VAŠKOVÁ
CINGI-LINGI OD ANINKY

Kúzelná kniha básničiek, veršovaniek 
a krátkych rozprávok obohatená kreatívnymi 
ilustráciami určite rozžiari detské očká.

F. MIKLOŠKO
DESAŤ SPRAVODLIVÝCH

Názov knihy odkazuje na Abrahámovu otázku Hos-
podinovi v biblickom citáte z Knihy Genezis. Práve 
túto biblickú spravodlivosť hľadá František Mikloško 
v knihe štyridsiatich dvoch životných príbehov.

V. PALKO
BOJ O MOC

Kniha je opisom štrnásťročného príbehu 
Slovenska. Kniha o spoloč nosti, ktorá si neváži 
svoju slobodu, o politikoch, ktorí si nectia 
dohody, o mé diách, ktoré kašlú na pravdu...

kol. autorov
ZLOČINY KOMUNIZMU
1948:1989 sada I. II. 

Publikácia je prvým vážnejším pokusom 
o celistvé zdokumentovanie obdobia 
komunistickej diktatúry na Slovensku. 

Publikácie si môžete objednať na:
Adrese:  Michal Vaško – Vydavateľstvo, Košická 44/a, 080 01 Prešov
Tel. číslach: tel./fax: +421 (0) 51 771 14 07, 77 10 097,  mobil: +421 (0) 905 91 85 64 
E-maile: literasklad@vmv.sk

cena 6,80 € cena 9,92 € cena 14,00 €

cena 3,17 €/ ks

cena 7,90 € cena 10,00 € cena 33,17 €

V. HLOŽNÍK
BIBLIA V OBRAZOCH
VINCENTA HLOŽNÍKA
Umelecké prerozprávanie biblických príbe-
hov, ktorým sa môže pochváliť máloktorý 
okolitý európsky národ.

L. N. TOLSTOJ
ČÍTANIE NA KAŽDÝ DEŇ

Výborný priateľ na každý deň, neoceniteľný 
poradca, tôňa, do ktorej sa môžete ukryť 
v slnečnom dni, príjemný dáždnik pred 
upršaným počasím… Kniha.

cena 63,06 € cena 22,00 €



NON-STOP linka 
0918 698 213

Pri objednaní 
KOMPLETNÝCH SLUŽIEB 

poskytujeme ZĽAVU 
z cien smútočných potrieb.

Nie je ľahké stratiť milovaného 
človeka. Vieme, že nemáme  
moc odstrániť Váš smútok,  
no v tejto ťažkej chvíli Vás 
môžeme sprevádzať  
a pripravíme pre Vás rozlúčku  
so zosnulým podľa Vašich 
osobných prianí. 

POHREBNÉ SLUŽBY:

- prevoz zosnulého z domu, z patológie, 
  zo zariadenia pre seniorov
- príprava smútočného obradu
- vybavenie administratívnych náležitostí 
  na jednom mieste - matrika, uzatvorenie  
  nájomnej zmluvy na hrobové miesto a pod.
- široký výber smútočných potrieb: rakiev, 
  urnových schránok, krížov, kvetov, 
  parte a pod.
- úprava zosnulého
- pietna hudba podľa výberu
- videoprezentácia
- zabezpečenie kremácie
- prevoz zosnulého v rámci Slovenska 
  alebo zahraničia - vrátane 
  administratívnych úkonov
- výkop hrobu, exhumácia, uloženie urny, 
  rozptyl popola

POHREBNÁ SLUŽBA

SPRÁVA CINTORÍNOV 
mesta Prešov

���������	
�������

Krátka 2, 080 01 Prešov (hlavný cintorín, 
vedľa vchodu do Domu smútku)

www.pohrebnictvopo.sk




