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Mesto v pohybe

Kostol sv. Jozefa príjme opäś v marci pútnikov

Kostol sv. Jozefa v Prešove je známy aj pod názvom „františkánsky kostol“, 
keïže tu sídli reho¾a františkánov. Už celé stároèia sa v marci pri príležitosti sviatku 
sv. Jozefa konajú odpustové slávnosti. Z rozprávania starších ¾udí vieme, že ešte 
pred druhou svetovou vojnou sem prichádzali pútnici z celého okolia peši, cez 
les pomedzi Stráže; ženy spravidla „naboso“, aby si nepoškodili topánky.

Pozrime sa však do minulosti. Na mieste dnešného 
kostola stál už v 11. storoèí menší kostol a bol zasvä-
tený Svätej Trojici. V 14. storoèí mesto poskytlo kostol 
reholi karmelitánov. Títo na mieste prvého kostola po-
stavili okolo roku 1380 nový – gotický kostol a vybudo-
vali pri òom aj kláštor. Karmelitáni odišli z Prešova v ro-
ku 1529. V období reformácie obidva objekty mesto 
využívalo ako sklady. Od roku 1671 kostol patrí fran-
tiškánom, ktorí zaèali s jeho obnovou. Poèas Tököliho 
povstania bol kostol vážne poškodený. Po nieko¾kých 
prestavbách v 18. storoèí kostol nadobudol barokovú 
podobu, v akej ho poznáme dnes a bol daný pod pat-
rocínium sv. Jozefa. Tieto údaje sa opierajú o práce 
kòaza a historika Štefana Baníka.

Hlavný oltár pochádzal z roku 1732 a bol zdobený 
42 sochami. Ich autorom bol František Strecius. Po-

èas požiaru v r.1870 padol za obeś aj hlavný oltár. V èase obnovy kostola františkán Kon-
rád Švestka už r.1872 vytvoril iluzívnu ma¾bu oltára, ako aj ústredný obraz Svätej rodiny. 
Mnohí návštevníci kostola až po èase zistia, že oltár 
aj so štyrmi piliermi je ,,iba nama¾ovaný“. Hmotnou 
èasśou oltára je bohostánok, nad ktorý Alojz Novický 
v r.1939 vytvoril trón na vystavenie Oltárnej sviatosti. 
Posledná ve¾ká oprava kostola sa uskutoènila v 80. 
rokoch 20. storoèia pod vedením kanonika ThDr. 
Jozefa Šestáka.

V kláštore nad sakristiou sa uchováva vzácna 
zbierka vyše 270 relikvií svätých a blahoslavených, 
ktorá je po dohode prístupná návštevníkom. Na pra-
vej strane v lodi kostola pri boènom oltári je relikvia 
krvi bl. Jána Pavla II. 

Toho roku sa odpustová slávnosś sv. Jozefa usku-
toèní 23. marca. Sväté omše budú o 8:00, 11:00 
a 19:00. Slávnostnú sv. omšu o 11:00 bude celeb-
rovaś košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáè.

Text a foto: PaedDr. Tomáš Majerník
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Vytúžená materská škola už v septembri

Prah dlho oèakávanej materskej školy v Nižnej Šebastovej prekroèia prvé deti už 
v septembri. Po komplikáciách spôsobených nedokonalosśou zákona o verejnom
obstarávaní sa dnes uskutoènilo odovzdanie staveniska dodávate¾skej spoloènosti,
ktorá v najbližších mesiacoch zrealizuje rekonštrukciu MŠ Haburská.

„Je to splatenie starého dlhu 
voèi našim malým Prešovèanom, 
ktorí bývajú v Nižnej Šebastovej, 
dlhu voèi Nižnej Šebastovej a spl-
nenie a dodržanie záväzku voèi 
rímskokatolíckej cirkvi,“ uviedol 
pri odovzdávaní stavby primátor 
Pavel Hagyari.

Problém zriadenia materskej 
školy v mestskej èasti Nižná Še-
bastová nie je otázkou posledných 
rokov, materská škola v tejto mest-

skej èasti sa rieši už od roku 1986, posledné roky sa však tento problém riešil dosś in-
tenzívne. Doèasným riešením bolo umiestnenie detí do priestorov rímskokatolíckej fary, 
ktorá bola v tomto smere ústretová a zmluva o nájme bola viackrát predåžená.

Keïže táto mestská èasś sa dynamicky rozvíja a je predpoklad na jej ïalší rast, uvažo-
valo sa teda o viacerých alternatívach, o ktorých sa v roku 2012 rozhodovalo v Mestskom 
zastupite¾stve. Spomedzi možností kúpy a prestavby rodinného domu, rekonštrukcie ne-
ïalekej bytovky a zmeny úèelu mestského kultúrneho strediska, sa nakoniec rozhodlo 
o poslednej z týchto alternatív. „Po zaèatí prác však mesto pre problémy so stavebnou 
firmou od zmluvy odstúpilo a odvtedy prebiehal zdåhavý proces výberu novej firmy. 
V týchto dòoch je však podpísaná zmluva s novým dodávate¾om, u ktorého je záruka, 
že mestu nespôsobí problémy ako predchádzajúca spoloènosś, preto to vnímam ve¾-
mi pozitívne a teším sa, že deti budú od septembra v nových priestoroch zodpoveda-
júcim moderným európskym štandardom,“ uviedol Martin Lipka, predseda tohto VMÈ, 
ktorý rovnako neskrýval nadšenie 
nad zaèatými prácami napredujú-
cimi každým dòom.

Na prízemí dvojpodlažnej 
budovy budú priestory zrekon-
štruované na potreby materskej 
školy a vytvoria sa triedy, šatne, 
jedáleò, kuchyòa a zázemie pre 
zariadenie s kapacitou cca 50 
detí. „Tešíme sa, že vznikne 
moderná škôlka na európskej 
úrovni, ktorá bude spåòaś tech-
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nické i edukaèné požiadavky adekvátne 
3. tisícroèiu, ktorú chceme prepojiś aj 
s jedným krásnym parkom tzv. panskou 
záhradou slúžiacou ako ihrisko,“ dodal 
primátor.

Na rekonštrukèné práce MŠ Haburská 
budú použité finanèné prostriedky v dvoch 
etapách, celková investícia je 400 000 
eur. Práce sa po dnešnom odovzdaní sta-
veniska zaènú už v najbližších dòoch, nový 
školský rok v Nižnej Šebastovej sa tak bude 
niesś v znamení otvorenia nových brán dlho 
oèakávanej MŠ Haburská.

(vkg)
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Obdàžali ste už oznámenie o vo¾be prezidenta 
Slovenskej republiky?

Mesto Prešov v súlade s  § 14 ods. 1 zákona NR SR è. 46/1999 Z. z. o spôsobe
vo¾by prezidenta  Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov informuje, 
že vo¾ba prezidenta Slovenskej republiky sa bude konaś v meste Prešov v sobotu 
15. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny. V týchto dòoch sú do prešovských
poštových schránok doruèované oznámenia o mieste a èase konania volieb. 

Ak ani jeden z  kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpoloviènú 
väèšinu platných hlasov oprávnených volièov, deò konania druhého kola vo¾by prezidenta 
Slovenskej republiky sa vykoná  na území mesta Prešov v sobotu 29. marca 2014 od 
7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Pre vo¾bu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 je na území mesta Prešov 
vytvorených 81 volebných okrskov a zriadených 81 volebných miestností.

Viac informácií o utvorení volebných okrskov a urèení volebných miestností na území 
mesta Prešov nájdete v aplikácii egov.presov.sk, zoznam volebných okrskov je uverejne-
ný na elektronickej úradnej tabuli. Mesto Prešov zriadilo na vo¾bu prezidenta Slovenskej 
republiky námietkovú kanceláriu v budove Mestského úradu, 1. poschodie, èíslo dverí 
205, Jarková 26, Prešov, e-mail: volby@presov.sk.

Kto môže voliś?
Voliś prezidenta môžu v marcových vo¾bách všetci obèania Slovenskej republiky, ktorí 

budú maś 15. marca najmenej 18 rokov a zdržiavajú sa v deò volieb na území Slovenskej 
republiky. Nemusia maś pritom trvalé bydlisko na Slovensku. V takomto prípade musia 
svoju totožnosś vo vo¾bách preukázaś pasom. 

Prenosný volièský preukaz
Oprávnenému volièovi, ktorý nebude môcś voliś v okrsku, kde je zapísaný pod¾a tr-
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Prešovské „objavko“

Objavovanie Prešova je tradièným podujatím, ktoré každý mesiac láka nielen 
zvedavých Prešovèanov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Jeho ob¾úbenosś 
z roka na rok stúpa, èo potvrdzujú aj slová Moniky Bujòákovej zo sekcie 
strategického rozvoja MsÚ v Prešove, ktorá zároveò o.i. prezradila, na èo sa môžu 
objavovatelia tešiś aj tento rok.

Prvé stretnutie zo série podujatí sa konalo v septembri 2007 pod názvom „O do-
moch prešovských mešśanov, ich zákutia a tajomstvá“. „Vtedy sa na òom zúèastnilo 
33 objavovate¾ov, do roku 2009 sa Objavovanie konalo každú druhú sobotu v mesia-
ci a odvtedy Objavovaniu patrí každý druhý víkend v mesiaci,“ spomína na zaèiatky 
tohto podujatia M. Bujòáková. Každý rok sa pod¾a jej slov opakujú aj témy, ktoré naj-
viac zaujali v minulých rokoch, najviac úèastníkov je vždy pri židovskej téme, témach zo 
sakrálnej oblasti (Prešovskí františkáni, Kalvária, Konkatedrála sv. Mikuláša, Gréckoka-

valého pobytu, vydá mesto Prešov v úradných hodinách na jeho žiadosś volièský preu-
kaz. Miestom vydávania volièských preukazov na vo¾bu prezidenta SR je Mestský úrad 
v Prešove, Kancelária prvého kontaktu,  prízemie, pracovisko è. 12 na Jarkovej ulici 
26, Prešov. Na vybavenie je potrebný platný obèiansky preukaz a žiadosś o vydanie voliè-
ského  preukazu (v prípade, že ho budete žiadaś prostredníctvom splnomocnenej osoby 
alebo písomne). V žiadosti voliè musí uviesś svoje meno a priezvisko, rodné èíslo a adre-
su trvalého pobytu (obec, ulica, èíslo domu). V písomnej a v elektronickej žiadosti musí 
byś uvedená aj korešpondenèná adresa, na ktorú mu má mesto volièský preukaz poslaś. 
Mesto pošle volièský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporuèenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“. Volièa, ktorému vydajú volièský preukaz, mesto vyèiarkne zo zoznamu 
oprávnených volièov. Volièský preukaz oprávòuje na zápis do zoznamu oprávnených vo-
lièov v ktoromko¾vek volebnom okrsku.

Upozornenie:
volièské preukazy pre 1. kolo sa vydávajú do 14. marca 2014 vrátane
volièské preukazy pre 2. kolo sa vydávajú do 28. marca 2014 vrátane
Telesne postihnutý voliè má právo vziaś so sebou do priestoru urèeného na úpravu 

hlasovacích lístkov iného oprávneného volièa aby zaòho hlasovací lístok pod¾a jeho po-
kynov upravil a vložil do obálky.

Oprávnený voliè, ktorý sa nemôže dostaviś do volebnej miestnosti a zdržiava sa v èase 
vo¾by v obci, v ktorej má trvalý pobyt, alebo má volièský preukaz, má právo požiadaś okrs-
kovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

V celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo kde sa vyko-
náva trest odòatia slobody, zabezpeèí oprávneným volièom možnosś výkonu volebného 
práva na základe volièského preukazu v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia 
okrsková volebná komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie. 

(vkg,terp)
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tolícky chrám sv. Jána Krstite¾a, Katedrálny chrám Alexandra Nevského), divácky ob¾ú-
bená bola aj prehliadka Solivaru, Cemjaty, Ve¾kého Šariša a pod. „K ve¾mi zaujímavým 
z h¾adiska úèasti patrila aj téma o slobodomurároch,“ dodáva k ob¾úbeným okruhom 
M. Bujòáková.

Koordinátorka tohto projektu vysvet¾uje, že pri výbere tém sa berie do úvahy aj his-
torické h¾adisko, t.j. výroèie mesta Prešov a jeho inštitúcií, nové témy, témy navrhované 
objavovate¾mi a témy, ktoré sa opakujú vzh¾adom na ve¾ký záujem. „Vlani sa na poduja-
tiach Objavovanie Prešova spolu zúèastnilo 990 úèastníkov, najviac záujemcov bolo 
o témy „Mazel tov – židia v dejinách Prešova“, „Sakrálne pamiatky baòasov“ (Solivaru), 
„Zabudnuté Cemjatské kúpele“, „Prešovské krá¾ovské katolícke gymnázium“ a „De-
lostretlecké kasárne vèera a dnes“,“ približuje vlaòajšie podutia.

Sprievodkyne nemajú núdzu aj o netradièné otázky. „Poèas objavovania Cemjaty sa 
ktosi opýtal, preèo sa zastávka pri vydumaneckej kaplnke volá „Lahôrka“. Náhodou 
som stretla dcéru krèmára z Vydumanca (miestna èasś Prešova) a tá mi povedala, že po-
zemky v tejto lokalite patrili Lacimu Hurkovi. Z toho skrátené La Hurka a potom poslovenèe-
né Lahôrka,“ spomína si Darina Petranská, ktorá spolu Andreou Sivanièou tieto podujatia 
sprievodcovsky zastrešuje. Ako s úsmevom dodáva, toto vysvetlenie sa nenachádza do-
konca ani v najnovšej publikácii týkajúcej sa tejto problematiky.

A na èo sa môžu objavovatelia tešiś tento rok? Pod¾a slov M. Bujòákovej sú napláno-
vané nové témy ako napr. „Vyfintené Fintice“, „Kláštor anglických panien“, „Kaviarne 
a krèmy“ a pod. „Vrátime sa tiež k niektorým témam z minulých rokov - k 70. výroèiu 
vzniku Divadla Jonáša Záborského zopakujeme tému o prešovskom divadle a opa-
kovane sme pripravili tému „Židovský Prešov“, dodáva a upozoròuje, že tak ako v roku 
2013, aj v tomto roku sa uskutoènia dve mimoriadne podujatia, februárové, k Medzinárod-
nému dòu turistických sprievodcov, ktoré malo ve¾ký úspech a v septembri sa Prešovèania 
môžu tešiś na podujatie k Dòom svetového kultúrneho dedièstva. Témy realizované do 
augusta 2010 boli dokonca spracované aj knižne, a to v knižoèkách Objavovanie Prešova I. 
a II.

(vkg)
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Mesto v pohybe

Úspech v podobe 2,5 milióna eur

Aj vás niekedy prekvapili rady klientov pri okienkach na úrade? Vïaka neustálemu
zvyšovaniu kvality služieb a znižovaniu èakacej doby už odzváòa aj prípadným 
minimálnym „èakaèkám“. Mesto Prešov bolo totiž úspešné pri ïalšom projekte,
v rámci ktorého bude 2,5 milióna eur použitých na elektronizáciu a skvalitnenie 
služieb.

Cie¾om tohto úspešného projektu 
je zefektívnenie èinnosti samosprávy 
zvýšením rozsahu, kvality a dostup-
nosti elektronických služieb mesta 
Prešov. Projekt zavedie poskytovanie 
eGovernment služieb vybudovaním in-
tegrovaného informaèného systému, 
dobudovaním IT infraštruktúry a za-
bezpeèením interoperability informaè-
ných systémov. Zlepší sa tým dostup-
nosś služieb mesta všetkým obèanom 

v súlade s cie¾om OPIS zameraným na vytvorenie inkluzívnej spoloènosti. Zároveò zvýši 
efektívnosś samosprávy v súlade s cie¾om prioritnej osi.

Rozmeneným na drobné, po zavedení týchto služieb si bude môcś obèan ušetriś ces-
tu na úrad a vybaviś si potrebné veci zo svojho poèítaèa èi dokonca mobilu a priebežne 
sledovaś priebeh vybavovania jeho žiadosti. „Obèan bude maś možnosś z pohodlia 
domova vybaviś si množstvo služieb v elektronickej podobe, èím sa vyhne najmä ra-
dom,“ uviedla poslankyòa NR SR Svetlana Pavlovièová, predsedníèka finanènej komisie 
pri MsZ v Prešove.

Hlavným výsledkom projektu bude poskytovanie 128 eGovernment služieb mesta, 
z toho 42 informaèných a 86 transakèných (stavebné, majetkové, finanèné, matrièné 
a iné služby). Rozšírenie a inovácia softvérovej a hardvérovej infraštruktúry a vybudo-
vanie integrovaného informaèného systému umožní efektívne poskytovanie špecializo-
vaných a zdie¾aných eGovernment služieb a zvýšenie dostupnosti služieb samosprávy, 
pre všetkých tak vytvorí podmienky pre efektívnu samosprávu. „Ukazuje sa, že tieto pe-
niaze, ktoré sme získali z EÚ budú pozitívne najmä pre obèanov mesta, ponuka slu-
žieb bude neporovnate¾ná a komfort pre obèanov bude výrazný,“ neskrýval nadšenie 
primátor Pavel Hagyari, ktorý považuje za pozitívum aj prepojenie systémov základných, 
materských škôl s mestom a rovnako tak aj mestských firiem, ekonomika mesta teda 
bude braná ako jeden celok.

Realizácia projektu tak vytvorí podmienky pre efektívny výkon samosprávy a zlepší 
dostupnosś služieb poskytovaných Mestom Prešov obèanom, ale aj podnikate¾om a or-
ganizáciám verejnej správy vybudovaním integrovaného informaèného systému Mesta 
Prešov.

Výška nenávratného príspevku predstavuje sumu 2 406 968,68 eur, pod¾a slov 
primátora tvorí finanèná spoluúèasś mesta na spomínanom projekte 5% a v priebehu 
2 mesiacov by mohlo prebehnúś aj výberové konanie.

(vkg)
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Mesto v pohybe

...najbližšie k obèanovi...

Sociálna problematika je ukážkovým príkladom pre uplatòovanie známeho 
princípusubsidiarity a solidarity vo verejnej sfére. Tam, kde žijú ¾udia, koncentrujú
sa aj rôzne sociálno-spoloèenské problémy, ktoré vie z prirodzených dôvodov 
najlepšieriešiś daná samospráva, ktorá je obèanovi najbližšie. Mesto Prešov je v tejto 
súvislosti svetlým príkladom kooperácie samosprávy a mimovládnych 
organizácií. Subsidiarita a prepojenie verejného sektora s tretím sektorom 
prináša pozitíva, o ktorých nevraví iba teória, ale v tomto prípade sa to aj reálne 
v praxi dokazuje a potvrdzuje.

Mesto Prešov - prosociálna samospráva
Mesto Prešov v rámci rozpoètu mesta rozdelilo v roku 2013 pre 24 organizácií a zdru-

žení finanèné prostriedky v celkovej výške 26 590, - € na podporu ich aktivít a èinností 
v uplynulom roku. V rámci fungovania mimovládnych organizácií je èastým problémom 
uhrádzanie nákladov spojených s prevádzkou a organizáciou èinnosti. Organizácie majú 
k dispozícii iba príspevky od èlenov a v prípade schválenia projektu im mesto Prešov 
poskytne finanèné prostriedky vo forme dotácie. „Mesto Prešov myslí aj na túto oblasś 
a táto spolupráca a aktivity potvrdzujú, že v nej patríme medzi lídrov,“ uviedol primátor 
Pavel Hagyari.

V oblasti sociálnych služieb za úèelom aktivizácie rôznych skupín obyvate¾stva je 
mesto taktiež aktívne v organizovaní rôznych akcií ako je napr. Ples seniorov, MDŽ, Deò 
matiek, Športový deò o Putovný pohár primátora mesta, Mesiac úcty k starším, Bowling, 
Vianoèné posedenie, Štedrá veèera pre osamelých seniorov a pod. V rámci spájania 
generácií a vedenia medzigeneraèného dialógu uje mesto už siedmy rok projekt „Star-
ší mladým a naopak“, zameraný na vzájomnú spoluprácu a podporu rozvoja sociálnej 
súdržnosti medzi rôznymi vekovými skupinami. V rámci tohto projektu sa seniori aktívne 
zúèastòujú na kurzoch zameraných na zvyšovanie gramotnosti a zruènosti v oblasti práce 
s PC, èo prispieva aj k zvýšeniu kvality ich života. Na vzdelávanie seniorov bol v roku 2013 
spustený aj obdobný projekt „Aktívni seniori, atraktívne mesto“, urèený pre cie¾ovú sku-
pinu seniorov vo veku nad 50 rokov. Hlavným zámerom tohto vzdelávacieho programu je 
zvýšiś kvalitu ïalšieho vzdelávania, rozvíjaś a prehlbovaś k¾úèové kompetencie.

Mesto spolupracuje s tretím sektorom aj na úseku starostlivosti o rodinu a deti. Kon-
krétne ide o NGO Záujmové združenie žien Mymamy a Obèianske združenie Magis, 
ktoré poskytujú sociálnu pomoc ženám a deśom – obetiam domáceho násilia a osame-
lým matkám s deśmi a azylové ubytovanie v zariadení núdzového bývania na utajenej 
adrese. Mesto na zabezpeèenie utajeného ubytovania v rámci spolupráce poskytlo dva 
mestské byty a zakúpilo interiérové vybavenie.

V oblasti realizácie výchovných a sociálnych programov pre deti a rodiny o sociál-
noprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele má mesto Prešov podpísanú zmluvu s mi-
movládnou organizáciou Spoloènosś priate¾ov detí z detských domovov Úsmev ako 
dar Košice. Ide o programy, ktoré sú urèené na pomoc ohrozeným deśom a plnoletým fy-
zickým osobám a rodinám v prirodzenom rodinnom prostredí. V roku 2013 bolo do tých-
to programov zaradených dvadsaś rodín s nezaopatrenými deśmi. Ïalšou organizáciou 



10
Mesto v pohybe

intenzívne spolupracujúcou s mestom je Èlovìk v tísni, o.p.s. – poboèka Slovensko, 
ktorej aktivity sú zamerané na komunitné a integraèné programy a programy vzdeláva-
nia a sociálnej inklúzie pre cie¾ovú skupinu, ktorou je marginalizovaná rómska komunita 
v meste. Cie¾om spolupráce je riešiś sociálne problémy súvisiace s chudobou, dlhodo-
bou nezamestnanosśou a nízkou úrovòou vzdelania èlenov tejto komunity. Dobrovo¾níci 
z tejto organizácie pôsobia v komunite dvakrát v týždni v popoludòajších hodinách a svoje 
aktivity zameriavajú predovšetkým na deti a mládež, pre ktorých organizujú mimoškolské 
a vo¾noèasové aktivity. Ïalšou partnerskou organizáciou je organizácia Synapsia, ktorá 
pôsobí ako neformálne združenie neziskových organizácií a obèianskych združení a tvorí 
sieś partnerov na podporu a pomoc rodinám s nezaopatrenými deśmi. V rámci tejto spo-
lupráce sa vytvára priestor pre zdie¾anie skúseností, kladenie otázok, ale tiež dochádza 
k prepájaniu pomáhajúcim službám, posilòovaniu rodiny a pomáhaniu deśom, ktoré sa 
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, kríze èi v priamom ohrození.

Na základe spolupráce mesta Prešov so sociálnymi partnermi vznikol tiež projekt 
s výstižný názvom „Aj keï na ulici, ale èistí...“, ktorého zámerom je poskytnúś možnosti 
samosprávy aj štátnej správy pri riešení problematiky ¾udí bez domova v meste, prièom 
sumárnym výstupom tejto spolupráce je vytvoriś systém vzájomnej pomoci pre tých, ktorí 
to najviac potrebujú. Cie¾ovou skupinou projektu sú bezdomovci, ktorí žijú na ulici a kto-
rým sa od spustenia tohto projektu (rok 2012) podáva pomocná ruka v ich ne¾ahkej 
životnej situácii.

V tejto súvislosti riešenia sociálnej problematiky nie je možné opomenúś ani aktívnu 
spoluprácu s Prešovskou univerzitou, konkrétne s Inštitútom edukológie a sociálnej 
práce, èi už v rámci kooperácie na spoloèných projektoch alebo špecializovanou praxou 
študentov na oddelení sociálnych služieb. Dôležitými a dlhodobými partnermi participu-
júcimi v sociálnej oblasti sú aj Gréckokatolícka charita a Èervený kríž.

Jedineèným projektom samosprávy mesta Prešov a obèianskeho združenia je aj we-
bový portál o sociálnych službách „Sociálny Prešov“, spustený zaèiatkom roka 2013. 
Tento projekt vytvára priestor pre spoluprácu všetkých verejných a neverejných posky-

tovate¾ov sociálnych služieb a so-
ciálnej pomoci v meste Prešov. 
Stránka plní funkciu dôležitého 
komunikaèného a informaèného 
priestoru v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb, ktorého cie¾om 
je priniesś informácie o sociálnych 
službách v meste a mimovládnych 
organizácií pod jednou strechou 
v jednoduchej štruktúre. Portál 
teda slúži ako prvý „kontakt“ s po-
žadovanými informáciami, ktoré sú 
preh¾adne rozdelené do jednotli-
vých kategórií – cie¾ových skupín 
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obyvate¾stva, ako sú seniori, zdra-
votne postihnutí obèania, rodina, 
sociálne vylúèení obèania a obèa-
nia z málo podnetného prostredia. 
Orientáciu v problematike u¾ahèujú 
aj konkrétne, tematicky rozdelené 
podkatergórie, priame odkazy na 
dôležité kontaktné miesta, preh¾ad 
udalostí v sociálnej problematike 
èi rôzne dokumenty. Túto stránku, 
ktorá predstavuje jeden z pilierov 
otvorenej samosprávy, navštívilo za 
3 mesiace od jej spustenia viac ako 
18 000 ¾udí. Po necelom roku od spustenia tohto portálu získalo mesto za tento projekt 
ocenenie „Slovensko bez bariér.“ Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 
1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých obèanov SR („AOZPO 
SR“) obèianskeho združenia GEMMA´93 a Únie miest Slovenska („ÚMS) s cie¾om akti-
vizovaś celú spoloènosś, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných 
podmienok a integrácie postihnutých obèanov. Aj takéto ocenenia sú istým potvrdením 
toho, že mesto nemarginalizuje oblasś sociálnych služieb, ale práve naopak, èo potvr-
dzuje aj obsah tohto príspevku.

V rámci spolupráce mesta s obèianskymi združeniami, ktoré vykonávajú svoju èinnosś 
na území mesta a pre obèanov mesta, spolupracuje mesto s nasledujúcimi združeniami: 
Združenie kresśanských seniorov Mestské centrum, Združenie kresśanských seniorov 
klub Solivar, Združenie kresśanských seniorov klub Sekèov, Združenie kresśanských 
seniorov klub Staré mesto, Združenie kresśanských seniorov klub Sídlisko III, Združe-
nie kresśanských seniorov klub Nižná Šebastová, OZ VENUŠE, Základná organizácia 
Zväzu diabetikov Slovenska Prešov, Združenie žien Slovenska, okresný klub v Prešove, 
Združenie vojnových poškodencov Mestská organizácia, Prešov, Jednota dôchodcov 
Slovenska – mestská organizácia 1, Jednota dôchodcov Slovenska – mestská organi-
zácia 2, Jednota dôchodcov Slovenska – mestská organizácia 3, Obèianske združenie 
BARLIÈKA, centrum Sociálnych služieb Radosś, Zväz zdravotne postihnutých Slovenska 
– Okresná rada (evidovaných 38 organizácií), Obèianske združenie zdravotne postih-
nutých TEHLIÈKA, Prešovské dobrovo¾nícke centrum OZ, Partneri pre sociálny rozvoj 
a pomoc MAGIS o. z., OZ NÁVRAT, Záujmové združenie žien MYMAMY, Zväz vojakov 
SR, Klub Prešov.

Pozn: Informácie týkajúce sa spolupráce mesta Prešov s NGO vznikli na základe 
osobného rozhovoru s riadite¾om Sekcie služieb obèanom na Mestskom úrade v Prešo-
ve PhDr. Matúšom Háberom.

(vkg, apol)
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Vedenie mestskej polície informuje III.

Vedenie mestskej polície v spolupráci s mestom Prešov si vás dovo¾uje upozorniś 
na zmenu v cestnom zákone, ktorá sa dotýka predovšetkým chodcov

Našśastie, ešte stále musíme používaś svoje 
nohy a nielen auto. Jedno s druhým však úzko sú-
visí a pre bezpeènosś chodcov je táto povinnosś 
takpovediac život zachraòujúca.

Povinnosś spoèíva v oznaèení chodcov reflex-
nými prvkami za zníženej vidite¾nosti už aj v obci 
– meste, teda aj v našom krásnom meste. Aby 
sme sa vyhli nedorozumeniam, tak chodec je kaž-
dý úèastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. 
Dokonca je ním aj osoba, ktorá nieèo tlaèí, alebo 
śahá, prièom šírka ruèného vozíka nepresahuje 

600 mm. Taktiež je ním aj korèuliar, skateboardista a osoba, ktorá tlaèí bicykel, alebo 
vedie svojho štvornohého miláèika (psa).

Hore konštatujeme, že táto povinnosś je život 
zachraòujúca. Doslova a do písmena to myslíme 
vážne. Je všeobecne známe, že s reflexnými 
prvkami sa zlepšuje vidite¾nosś ich nosite¾a, èo 
výrazne napomáha prevencii dopravných ne-
hôd. Preto investovaś pár centov do reflexných 
prvkov sa urèite oplatí.

Vaša mestská polícia
Autor: Slavomír Pavelka (MsP)

Mesto v pohybe

Zaklopali už u vás opytovatelia?

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutoèòuje 
na Slovensku Zisśovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súèasśou
európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). 
V rámci neho navštívia v priebehu mesiacov február a marec opytovatelia celkovo
4 200 domácností.

Projekt HFCS je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúèastòujú sa na òom 
všetky štáty eurozóny. Jeho cie¾om je získaś spo¾ahlivé údaje o súèasnej ekonomickej 
situácii domácností v eurozóne. Údaje z tohto zisśovania poskytnú podklady pre rôzne 
štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, 
výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosś domácností, prístupnosś získania úveru 
a pod. Výsledky zisśovania umožnia získaś dôležitý poh¾ad na ekonomické správanie sa 
rozlièných typov domácností, èím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-
politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2014 bolo do zisśovania v mesiacoch február – marec 2014 vybraných pri-
bližne 430 obcí, medzi nimi aj mesto Prešov, do zisśovania bolo náhodným výberom 
zaradených celkovo 4 200 domácností.
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
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V tomto období vybrané domácnosti v meste Prešov navštívi pracovník ŠÚ SR po-
verený funkciou opytovate¾a, ktorý je povinný preukázaś sa v domácnostiach pre-
ukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS 
a predsedníèkou ŠÚ SR. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto 
zisśovania domácnosśami poskytnuté, budú spracované anonymne a využijú sa 
výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerèného charakteru. So všetký-
mi odpoveïami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom 
è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ako aj s európskou legislatívou o dôveryhodnosti osobných údajov.

(ŠÚ SR)

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; 14:15 
krížová cesta, 15:00 Pôstna kázeò
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
5.3.: Popolcová streda: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 16:00, 18:00; 
pri sv. omšiach znaèenie veriacich popolom na znak pokánia; 
Krížová cesta: piatok 17:15
25.3.: Zvestovanie Pána: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 18:00

Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nede¾a: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
5.3.: Popolcová streda: 18:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 19:00

Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
V nede¾u o 14:30 pôstna kázeò; nasleduje krížová cesta o 15:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00; v str 17:00 pre deti (okrem 5.3.)
Sobota: 7:00, 18:00
5.3.: Popolcová streda: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; pobožnosś 9:45
19.3.: Sv. Jozef: 17:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 17:00

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
3.3.: Zaèína Ve¾ký pôst – Štyridsiatnica

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

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
5.3.: Popolcová streda: 6:00, 9:00, 12:00, 16:00, 18:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 6:00, 9:00, 18:00
Krížová cesta v pôste: nede¾a 15:00, v piatok pred veèernou sv. omšou

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
5.3.: Popolcová streda: 6:30, 7:50, 18:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 6:00, 9:00, 18:00
Krížová cesta: v piatok o 17:30

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:00 pre deti; uto a pia 6:30
5.3.: Popolcová streda: 6:30
19.3.: Sv. Jozef: 17:00

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
3.3.: Zaèína Ve¾ký pôst – Štyridsiatnica

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
V str a pia o 17:30
5.3.: Popolcová streda: 17:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00; Všedné dni: 6:30, 17:00
5.3.: Popolcová streda: 6:30, 17:00

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
5.3.: Popolcová streda: 6:30, 8:00, 16:30
19.3.: Sv. Jozef: 6:30, 8:00, 10:00, 16:30
23.3.: Odpustová slávnosś sv. Jozefa: 8.00, 9:30, 11:00, 19:00
25.3.: Zvestovanie Pána: 6:30, 8:00, 16:30
Krížová cesta: nede¾a 14:00, piatok 15:45

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná 
Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 11:00
5.3.: Popolcová streda: 18:00

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.)
3.3.: Zaèína Ve¾ký pôst – Štyridsiatnica

Zmena programu vyhradená
pripravil: tm
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Spoločenská rubrika

Adamèinová Antónia
Bednárová Viktória
Beòová Amália
Bohumel Maroš
Dlugošová Olívia
Feko Lukáš
Gall Thomas
Hamajdák Noel

Havrilová Karin
Horváth Teodor
Horváthová Martina
Jakub Boris
Jandová Eliška
Kantoris Vladimír
Kaòuková Veronika
Kašprišin Nikolas
Kavalecová Dominika
Komara Marek
Kováè Jakub
Krížová Dominika
Kucharík Jakub
Kuchárová Tatiana
Leukanièová Lívia

Linkesch Leonard
Macková Tina
Madžová Deana Veronika
Mandu¾a Patrik
Marèáková Karin
Margita Ján
Margita Jaroslav
Marièák Tomáš
Marušák Šimon
Maśaš Tomáš
Melicher Alexander
Opoèenský Tomáš
Platko Daniel
Potáš Oliver
Priester Benjamín

Sabatula Damián
Smoter Dominik
Horváth Ján 
Sokol Maxim
Stašková Alexandra
Strelec Jakub
Šarjaková Sofia
Šimèíková Sára
Škovranová Eliška
Šoltysová Nela
Štec Tomáš
Turák Peter
Vašková Tamara
Wagnerová Nina

Narodili sa od 01.01.2014 do 31.01.2014

Navždy nás opustili od 01.01.2014 do 31.01.2014

Pavol Gerják a Magdaléna Gerjáková
Marek Kašper a Mgr.art. Stanislava Pázmányová
Jaromír Krasl a Jana Bartošová
Róbert Husovský a Mária Frohmannová

Uzavreli manželstvo od 1.1.2014 – do 31.1.2014

Barej Andrej, 75 r.
Rusòáková Anna, 90 r.
Baòasová Marta, 63 r.
Ileèková Helena, 74 r.
Èuchran Valentín, 82 r.
Jurèišin Ján, 92 r.
Kožlej Juraj, 86 r.
Janošík Ján, 71 r.
Leòková Mária, 73 r.
Tallová Edita, 95 r.
Vavrová Priska, 94 r.
Pastorák Valent, 80 r.
Fejko Radoslav, 31 r.
Olejník Juraj, 69 r.
Ing. Hudák Jozef, 74 r.
Tomeš Pavol, 80 r.

Brillová ¼udmila, 71 r.
Milenovská Antónia, 89 r.
Pecuch Rudolf, 79 r.
Kochaníková Mária, 75 r.
Sakala Ludvík, 85 r.
Buzgová Mária, 81 r.
Duždová Gizela, 105 r.
Kotu¾ák Ján, 84 r.
Kravcová Eva, 74 r.
Sabolová Mária, 82 r.
Eštoková O¾ga, 81 r.
Malý Michal, 93 r.
Sabolová Božena, 69 r.
Tomaš Viktor, 77 r.
Kunáková Valéria, 61 r.
Háber Miroslav, 67 r.

Severová Mária, 92 r.
Palenèárová Paulína, 80 r.
Ratkoš Miroslav, 66 r.
Kostelniková Johana, 74 r.
Godlová Alžbeta, 73 r.
Tomáš Štefan, 57 r.
Gabèová Helena, 51 r.
Petijová O¾ga, 71 r.
Ga¾ Michal, 92 r.
Mihaliková Margita, 85 r.
Mgr. Ramazetterová Viera, 68 r.
Hricková Veronika, 90 r.
Kišš Gejza, 66 r.
Murcková Jozefina, 74 r.
Vièanová Mária, 82 r.
Donovalová Mária, 86 r.

Jacková Magdaléna, 82 r.
Mihala Ervín, 83 r.
Verbovská Anna, 88 r.
Hraško Juraj, 60 r.
Cisková Anna, 85 r.
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Prešovskí seniori v úlohe parketových levov

V priestoroch PKO sa uskutoènil V. roèník Plesu seniorov, ktorý sa konal už 
tradiène, pod záštitou primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho a ktorý bol 
organizovaný Mestom Prešov, oddelením sociálnych služieb.

Mesto Prešov je jediným krajským 
mestom, ktoré ako jediné organizu-
je podujatie tohto typu. Každoroène 
sa naò tešia tak organizátori, ako aj 
naši seniori. „Je skvelé, že Prešov 
má takú výnimoènú tradíciu a že 
sú naši seniori vždy duchom mladí 
a vedia sa bezprostredne zabávaś,“ 
uviedol primátor Pavel Hagyari, ktorý 
celé podujatie „odštartoval“ prípitkom 
a viedenským valèíkom v spoloènosti 
Anny Lukáèovej, vedúcej DC Jirásko-
va, po ktorom sa zapojil aj viceprimátor René Pucher s taneènou partnerkou Jolanou 
Kažimírovou, vedúcou DC Sabinovská a následne ïalší hostia.

Kultúrny program otvorili èlenovia taneènej skupiny TŠK SOUL štandardnými tancami 
a spevom spríjemnila Zuzana Lešová. Seniorov „rozohnili“ prešovské mažoretky kanká-
nom a záver programu finišoval latinsko-americkými tancami. Moderovania sa výborne 
zhostil Pavol Miha¾ák, dlhoroèný spolupracovník radnice pri organizovaní kultúrnych ak-
cií. Do tanca hrala až do neskorých veèerných hodín hudobná skupina „Spolok TOP Big 
Band“.

K plesu už tradiène patrila okrem pohostenia aj tombola, v ktorej bol prvou cenou te-
levízor od primátora, ktorý vyhrala p. Anna Kivaderová z Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Do tomboly prispeli na Ples seniorov aj ïalší hostia:

Matúš Háber, riadite¾ sekcie služieb 
obèanom
Beáta Horváthová, vedúca oddelenia 
sociálnych služieb
Jana Zakarovská, vedúca referátu 
starostlivosti o seniorov a opatrova-
te¾ská služba
Jozef Dobroviè, riadite¾ ZpS Náruè 
Veselá s manželkou
Slavko Poptrajanovski, riadite¾ ZpS 
Harmónia Cemjata

Ïalší spoluorganizátori, ktorí prispeli 
do tomboly:
Igor Andrejèák, poslanec Mestské-
ho zastupite¾stva, predseda sociálnej 

Spoločenská rubrika



19
Spoločenská rubrika

a bytovej komisie
Zariadenie pre seniorov Náruè, Veselá è.1, Prešov
Zariadenie pre seniorov Harmónia Cemjata, Cemjata è.4,
Gréckokatolícka charita Prešov
Jozef Mu¾ – Norma Prešov
STAPROSLOVENSKO, s.r.o. Hroncová 3, Košice
ZOS Nádej, Sládkovièova 14, Prešov
Denné centrum Družba, Nám. Krá¾ovnej pokoja 3, Prešov
Denné centrum Sabinovská è.34, Prešov
Denné centrum Jiráskova è.1, Prešov
Zduženie žien Slovenska Prešov
Jednota dôchodcov Slovenska, MO è. 1
Firma Vapstra Prešov
Peter Duháò, VIVAMEXICO, Sabinovská 16, Prešov
TSV Papier Luèenec
Firma Nussy Prešov
Združenie kresśanských seniorov, Klub Sídl. III.

Ples seniorov je tradíciou, ktorou mesto Prešov vyjadruje svoju vïaku a úctu seniorom 
a ktorá sa teší ve¾mi ve¾kej ob¾ube, èoho dôkazom je aj každoroèná úèasś prekraèujúca 
hranicu vyše dvesto hostí. Oslovovaní sú všetci seniori, kluby, denné centrá, zariadenia, 
obèianske združenia, teda všetci naši aktívni seniori. Vstupenka je za symbolickú cenu, 
hostia sa zabávajú do neskorých noèných hodín. Vrátane nultého roèníka bol tento roè-
ník už šiestym v poradí. Okrem Plesu seniorov organizuje Mesto Prešov podujatia pre 
seniorov pri príležitosti Medzinárodného dòa žien, Dòa matiek, ïalšími akciami sú Špor-
tový deò pre seniorov, kultúrne podujatia Mesiac úcty k starším, Bowling pre seniorov 
o putovný pohár primátora, Posedenia pri jedlièke s primátorom v predvianoènom ob-
dobí, ako aj mnohé ïalšie stretnutia realizované v spolupráci so zariadeniami, dennými 
centrami, neziskovými organizáciami a pod.

V. roèník Plesu seniorov skonèil až v skorých ranných hodinách a seniori odchádzali 
so slovami „vážime si, že na nás seniorov nezabúdate a už dnes sa tešíme na ïalší 
roèník plesu“.

Ïakujeme všetkým spoluorgani-
zátorom za ich pomoc a podporu!

Èlánok bol spracovaný na zákla-
de informácií poskytnutých Janou 
Zakarovskou, vedúcou referátu sta-
rostlivosti o seniorov a opatrovate¾-
skej služby.

(vkg)
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Valentín „po prešovsky“

Èervené valentínske srdce na pešej zóne sa stalo symbolom ob¾úbeného 
podujatia „Prešov – láska moja“. Preto aj v tomto roku, na Deò sv. Valentína, 
deò všetkých zamilovaných, sa uskutoènil VII. roèník tohto valentínskeho 
podujatia. Organizátorom bolo Mesto Prešov v spolupráci s Rádiom Prešov, PKO, 
Mládežníckym parlamentom MP2 Prešov a prešovskými školami.

Kto miluje, ten chce darovaś seba samého...
Aj táto myšlienka sa niesla Prešovom v deò sv. Valentí-

na. Centrum nášho mesta sa piatkové popoludnie zaplni-
lo milujúcimi a milovanými. K tomuto dòu v našom meste 
už totiž tradiène patrí v rámci valentínskej akcie Prešov 
- láska moja aj sladké maškrtenie. Obyvatelia a návštev-
níci Prešova si pochutnávali na 14-tich valentínskych tor-
tách a 720-tich vyzdobených perníèkoch, ktoré pre nich 
pripravilo 12 základných škôl, 4 materské školy a všetky 
4 denné centrá seniorov, za èo im patrí srdeèná vïaka.

Komisia, ktorú tvorili primátor Prešova Pavel Hagyari, 
viceprimátor René Pucher a riadite¾ SSOŠ Mladosś Franti-
šek Novotný, vybrala viacerých víśazov valentínskych tort:

Víśaz è.1 - MŠ Jurkovièová – hlavná cena
Víśaz è.2 - MŠ Zemplínska - zvláštna cena p. primátora
Víśaz è. 3 -  DC Družba spomedzi všetkých štyroch denných centier seniorov, ktoré 

boli rovnako ocenené za ochotu prispieś svojimi chutnými tortami k do-
tvoreniu podujatia.

Víśaz è. 4 - SSOŠ Mladosś – cena za originálny nápad
V tento deò plný oèakávaní a prekvapení sa podával aj primátorský drink. Podujatie 

bolo sprevádzané diskotékou Rádia Prešov, SUŠ na Vodárenskej ponúkala valentínsky 
bodypainting pod vedením Michala Fischera, Mládežnícky parlament zasvätil návštevní-
kov do histórie sviatku sv. Valentína a rozdával valentínky. Hodinový program pripravilo 
súkromne konzervatórium Dezidera Kardoša, ktorý bol, žia¾, z dôvodu zlého poèasia 
zrušený.

Za¾úbencom však kvapky dažïa neprekazili ich ve¾ký deò, na srdieèkovú násten-
ku si vpisovali za¾úbené odkazy a bozkávali sa, vyznávali a s¾ubovali si lásku na veè-
nosś pod ve¾kým srdieèkom, o ktorého inštaláciu a osvetlenie sa postarala spoloènosś 
O. S. V. O.comp. a.s.

Ve¾mi pekne ïakujeme všetkým participantom za prípravu tohto, už tradièného pod-
ujatia, ktoré je oslavou lásky nielen partnerskej, rodièovskej a priate¾skej, ale aj lásky 
k nášmu mestu Prešov.

(vkg, terp)

Kultúra

5.     ZŠ Prostejovská
6.     ZŠ Šrobárova
7.     ZŠ Májové námestie

Poïakovanie patrí:
     Perníèky
1.     ZŠ ÈSA 2
2.     ZŠ Bajkalská 29
3.     ZŠ Važecká  11
4.     ZŠ Lesnícka  1
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Torty

1.     ZŠ Mirka Nešpora
2.     ZŠ Mukaèevská 1
3.     ZŠ Èsl.1 armády 22
4.     ZŠ Matice slov. 13
5.     ZŠ Šmeralova (aj perníèky)

Program 
MŠ Èergovská – moderný tanec 12 dievèat (zrušený kvôli poèasiu)

Torty
Denné centrá seniorov:

1.     DC Sabinovská 34
2.     DC Jirásková 1
3.     DC Popradská 8
4.     DC Družba
Spolu: 14 tort a 720 perníèkov

6.     MŠ Zemplínska
7.     MŠ Važecká
8.     MŠ Sabinovská 22/A
9.     MŠ Jurkovièová
10.  SSOŠ Mladosś

SPISOVATELIA A PREŠOV

Marec je mesiacom kníh, a tak im venujeme aj naše marcové Objavovanie Pre-
šova. Spoloène budeme spoznávaś tvorbu prešovských, ale aj mimoprešovských 
majstrov pera, v ktorých tvorbe Prešov nejakým spôsobom rezonuje. Prejdeme sa 
mestom a ich literárny poh¾ad na  Prešov si sprítomnime èítaním krátkych ukážok 
z ich diel. Budú to úryvky veselé aj smutné veselé, pravdivé aj vymyslené, pro-
zaické aj básnické, od autorov pre dospelých ale aj pre deti, známych aj menej 
známych. Našu púś za spisovate¾mi zakonèíme v chráme kníh, v knižnici Pavla 
Országha Hviezdoslava. Ste zvedaví, èo sme pre Vás pripravili? Tak príïte v so-
botu 08. marca 2014 o 10:00 alebo v nede¾u 09. marca 2014 o 14:00 pred MIC 
v Prešove na Hlavnej 67. Sprevádzaś budú PhDr. Darina Petranská a Mgr. Andrea 
Sivanièová.

Predaj vstupeniek:   MIC Prešov alebo na mieste konania
Cena vstupenky:
V predpredaji v MIC Prešov:  1,50 €
Na mieste konania – poèas víkendu: 2,30 €
Zvedavé deti zadarmo

Kultúra
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Kultúra

Domáca opatrovate¾ská služba 
a zníženie poplatku

Novela zákona o sociálnych službách od 01.01.2014 definuje opatrovate¾skú 
službu ako domácu opatrovate¾skú službu. Cie¾om uvedenej služby je zabezpeèiś
poskytovanie sociálnej služby pre obèana, ktorý je odkázaný na pomoc v jeho 
domácom prirodzenom prostredí. V súlade s VZN mesta Prešov è. 4/2012 sa 
s úèinnosśou od 1. marca 2014 znižuje výška úhrady za poskytovanie sociálnej
služby – domácej opatrovate¾skej služby (do 31.12.2013 opatrovate¾ská 
služba). O detailoch a postupoch v rámci tejto problematiky sme diskutovali s Janou 
Zakarovskou, vedúcou referátu starostlivosti o seniorov s opatrovate¾skej 
služby.

Všeobecným cie¾om organizovania sociálnej služby je zabezpeèenie a ochrana so-
ciálneho blaha, èiže urèitej úrovne kvality života všetkých obèanov. Primárnou úlohou 
v rodine je vzájomná pomoc, ktorú ale v súèasnosti nedokážu deti seniora poskytnúś, 
nako¾ko im to pracovné alebo iné povinnosti neumožòujú. V takomto prípade nastupuje 
pomoc prostredníctvom zabezpeèenia poskytovania sociálnej služby – domácej opat-
rovate¾skej služby, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí klienta prostredníctvom pro-
fesionálnych opatrovateliek.

„Zámerom poskytovania služby je prispievaś k vytváraniu pokojnej atmosféry 
v rodine klienta a zabezpeèiś individuálne potreby pod¾a jeho požiadaviek,“ definuje 
základné pozitíva tejto služby J. Zakarovská. Služba sa pod¾a jej slov poskytuje nielen ob-
èanom v pokroèilom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a zo zdravotných dôvo-
dov si nedokážu zabezpeèiś základné životné potreby samostatne, ale aj ¾uïom, ktorí sa 
v dôsledku choroby dostali do śažko zvládnute¾ných životných situácií. „Pri poskytovaní 
služby sa zabezpeèujú nevyhnutné životné potreby obèana a poskytujú sa sebaob-
služné úkony, ako sú bežné úkony osobnej hygieny, donáška obeda, doh¾ad a pod., 
ïalej nevyhnutné práce v domácnosti, ako upratovanie, varenie, pranie, žehlenie 
a pod. a tiež sa zabezpeèuje kontakt so spoloèenským prostredím formou vybavova-
nia úradných záležitostí, návštevy lekára, prechádzok, sprievodom na kultúrne podu-
jatia a sprievodom pri využívaní rôznych druhov služieb,“ vysvet¾uje vedúca referátu.

Podmienkou poskytnutia tejto služby je po¾a slov J. Zakarovskej žiadosś o uzatvo-
renie zmluvy o zabezpeèení poskytovania sociálnej služby, trvalý pobyt v meste Prešov 
a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – domácu opatrovate¾skú 
službu. „U jedného prijímate¾a spravidla vykonávajú službu dve opatrovate¾ky, ktoré 
sa v pravidelných cykloch menia, v súèasnosti je evidovaných 109 prijímate¾ov tejto 
služby,“ upozoròuje vedúca referátu.

„Problémom starších ¾udí je nielen samota a zatrpknutosś, ale èasto aj nepriaz-
nivý zdravotný stav, ktorý im neumožòuje zabezpeèiś si základné životné potreby, 
nepriaznivý zdravotný stav môže u èloveka vyvolaś stres, ktorý negatívne ovplyvòuje 
život èloveka,“ zdôrazòuje J. Zakarovská a zároveò na záver dodáva, že poskytovanie 
domácej opatrovate¾skej služby umožòuje seniorom zmierniś následky sociálnej núdze 
a zmeniś neznesite¾ný strach krutej reálnej budúcnosti, pretože stres a zúfalstvo z ne-
schopnosti je možné zmeniś na obdobie radosti a šśastia.

(vkg)
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MESTO PREŠOV
vyhlasuje v súlade s VZN mesta Prešov è. 2/2013 o evidencii 

pamätihodností mesta Prešov

VÝZVU
na predkladanie návrhov do evidencie pamätihodností mesta Prešov

•Predkladatelia návrhov môžu byś: všetky fyzické a právnické osoby
•Predmetom výberu návrhov do evidencie pamätihodností môžu byś:
1.  Hnute¾né a nehnute¾né pamätihodnosti (objekty miestneho významu, ktoré majú 

historickú, spoloèenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, tech-
nickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a nie sú evidované ako kul-
túrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, napr. pomníky, 
rodné domy, resp. pôsobiská miestnych významných osobností, socha patró-
na mesta, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali 
v meste, kronika mesta, športové a iné trofeje minimálne s celoslovenským význa-
mom, ...),

2.  Kombinované diela prírody a èloveka (pútnické miesta, ktoré sa viažu na his-
torickú udalosś a osobnosś, pramene s lieèivou vodou, udržiavané besiedky 
v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravované èlovekom, ...),

3.  Nehmotné pamätihodnosti (pamätné dni mesta, historické udalosti ako napr. 
významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných bu-
dov, pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii 
a osobnostiam mesta, ...).

•Návrh na pamätihodnosś by mala obsahovaś:
1. Struèný popis objektu, predmetu, udalosti, osoby... 

Pre rok 2014 hľadáme osobnosti z obdobia 18. STOROČIA!!!
2.  Lokalizáciu - len v rámci katastrálneho územia mesta Prešov (presné urèenie 

miesta, kde sa objekt nachádza, v prípade nehnute¾nosti bude nápomoc-
né aj parcelné vymedzenie, mapový podklad, fotografia alebo iná grafická 
dokumentácia),

3. Meno, adresu a telefónne èíslo navrhovate¾a.
Vaše návrhy nám zasielajte do 31. marca 2014 na adresu:

Mestský úrad v Prešove, Sekcia strategického rozvoja - oddelenie kul-
túry a športu, Jarková 26, 080 01  Prešov, (obálku oznaète slovom 

„pamätihodnosti“)
alebo na e-mailovú adresu maria.pervanova@presov.sk

• Všetky aktuálne pamätihodnosti a Národné kultúrne pamiatky (NKP)
nájdete na http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=592

Kultúra
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Šport

Program Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov
na mesiac marec a apríl 2014

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

30. 3. 2014     KST Tatran Prešov 
Èierna hora: Klenovský vrch – Lodinské lúky – ¼ubovec – Cemjata 
František Kostelník, 0918 160 221 

6. 4. 2014     KST Tatran Prešov 
Svetový deò športu – v spolupráci s Olympijským zväzom 
Prešov – Slanské vrchy + cyklo 
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461 

21. 4. 2014     KST Sekèov Prešov
30. roèník Ve¾konoèný výstup na Šimonku 
Vladimír Blaško, 0908 251 618

Viac na www.kstpo.sk

MESTO PREŠOV

Oznam pre organizátorov verejných športových podujatí
1. februára 2014 nadobudol úèinnosś zákon è. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športo-

vých podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V tejto súvislosti mesto Prešov upozoròuje organizátorov verejných športových podujatí na ich 

nové oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.
Zákon è.1/2014 Z. z. nielenže zachoval, ale ešte rozšíril povinnosś organizátora verejného 

športového podujatia oznámiś zámer organizovaś podujatie obci, na ktorej území sa má konaś 
o nové údaje.

Mesto Prešov na splnenie tejto oznamovacej povinnosti malo pre organizátorov  k dispozícii 
formulár „Oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na 
území mesta Prešov“. Tento formulár vychádzal z ustanovení zákona NR SR è. 479/2008 Z. z. 
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí 
v znení neskorších predpisov, ktorý však bol zákonom è.1/2014 Z. z. zrušený.

Vychádzajúc z uvedených skutoèností  mesto Prešov tento formulár považuje za neplatný 
a neakceptovate¾ný pre ïalšie používanie. V súèasnosti pripravuje všeobecne záväzné nariadenie, 
ktorým urèí, na ktoré z podujatí sa nebude vzśahovaś oznamovacia povinnosś pod¾a § 4 zákona 
1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, a ktorým podujatiam sa zúži jej rozsah.

Mesto Prešov preto upozoròuje organizátorov verejných športových podujatí, aby 
v prechodnom období – teda do doby prijatia všeobecne záväzného nariadenia – si všetci 
plnili svoju oznamovaciu povinnosś k mestu Prešov v súlade s § 4 zákona è. 1/2014  Z. z. 
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene s doplnení niektorých zákonov. 
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Na Slovensku je spolu 2 061 verejných knižníc. V týchto knižniciach je èitate¾om 
k dispozícií spolu vyše 17 miliónov dokumentov – to znamená knihy, viazané èasopisy 
CD a pod. a z toho je to vyše 16 700 000 len kníh. Roène pribudne do knižníc 200 000 
nových kníh a jedna kniha stojí priemerne 8.50 €.

V Prešove sú 3 ve¾ké knižnice: Štátna vedecká knižnica, Knižnica P.O.Hviezdoslava 
a Univerzitná knižnica. Okrem nich sú tu ešte dve historické knižnice: Kolegiálna knižnica 
Evanjelickej cirkvi a Eparchiálna knižnica Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove.

Najstaršou verejnou knižnicou je Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá na 
budúci rok oslávi 90. výroèie založenia. Táto knižnica poskytuje služby všetkým kategó-
riám obyvate¾ov od deti po dôchodcov. Jej fond tvorí 220 597 kníh, èo je na 1 obyvate¾a 
Prešova priemerne 2,5 kníh. Navštevuje ju každý siedmy obyvate¾ Prešova a denne ju 
navštívi 429 návštevníkov. Jeden èitate¾ si priemerne roène vypožièia 45 kníh, èím ušetrí 
382 eur, ak by si ich mal kúpiś.

Povedali o knihách: Lev Nikolajeviè Tolstoj – Ako èítaś
Váž si dobrú knihu a èítaj iba dobrú knihu!
Skôr ako si knihu kúpiš, poraï sa o nej.
Neèítaj ve¾a kníh, ale dobrú knihu preèítaj aj viackrát.
Èítaj pomaly a premýš¾aj èo pekného ti kniha hovorí.
Poznaè si knihy, ktoré si èítal, kto ich napísal a o èom hovoria

Výroky od – anonym
Neèítaj iba oèami, èítaj aj srdcom a konaj tiež š¾achetne a statoène.
Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou
Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plným priehrštím rozosieva otázniky.

Výroky od èitate¾ov
...nielen v Googli nájdeš to, èo potrebuješ. Tvoja knižnica 
Len v knihách, jedine v knižniciach. Knihy – vitamíny pre dušu
Zrazil si sa s koòom ? Pri èítaní by sa ti to nestalo...

A nakoniec ? 
Vaša knižnica smúti ...èitatelia knihy zabúdajú vracaś, zlostia sa ak im to pripomíname, 
hnevajú sa, že musia platiś sankcie...
Buïte preto vzorní èitatelia ! Pamätajte, že ak ste knihu požièali , treba ju aj vrátiś!
Nenúśte nás, aby sme pristupovali k súdnym vymáhaniam a exekúciám!

Napriek tomu tešíme sa na všetkých nových èitate¾ov! V každej knižnici ste 
v marci – mesiaci knihy vítaní!

Marta Skalková,  riadite¾ka KPOH v Prešove

Vedeli ste, že ...

Mesiac marec je mesiacom knihy alebo èo ešte 
o knihách a knižniciach neviete v zaujímavostiach a èíslach.....
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Prijímacie dni predstaviteľov a zamestnancov Mesta Prešov – apríl 2014
DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

1.4.2014 (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

3.4.2014 (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

7.4.2014 (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

10.4.2014 (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

15.4.2014 (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

17.4.2014 (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

24.4.2014 (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

28.4.2014 (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

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
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

27.3.2014 (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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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 
6.3.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D
3.4.2014 (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 
6.3.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na Odborárskej ul. è. 30
3.4.2014 (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
3.3.2014 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34
7.4.2014 (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
3.3.2014 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ul. 
è. 24 (III. poschodie)
7.4.2014 (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 
3.3.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. 80 v Prešove – Solivare
7.4.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. è. 27 v Prešove – Solivare

Výbor v mestskej časti č. 6: 
PhDr. Rudolf Dupkala (predseda), Ing. Igor Andrejèák, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Daniela Mrouahová
6.3.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
3.4.2014 (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
6.3.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
3.4.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
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Knižný výber  Vydavateľstva Michala Vaška

R. DOBIÁŠ
JOHANA. JOHANIN CHLAPEC

Žena s pohľadom trpezlivého anjela. 
Dobrovoľná obeť, nepožadujúca súcit 
ani ohľady. 

M i c h a l  V a š k o  –  V y d a v a t e ľ s t v o

JOHANA
R u d o l f   D o b i á š

Johanin
chlapec
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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




