
Rozhovory, články, zaujímavosti, prehľad vybraných kultúrnych podujatí

www.presov.sk

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

 Ročník 58 Číslo 4  Apríl 2014

Jarné upratovanie v meste Prešov

Mládežnícky parlament v Prešove

Deò uèite¾ov



2

Obsah

Mesto v pohybe ... 3 – 13
Náboženský život ... 14
Spoloèenská rubrika ...16, 18 – 19
Vedeli ste, že ... ... 22 
Šport ... 24 –25
Radnica dokorán ... 26 – 27

Obsah

PREŠOVSKÝ MAGAZÍN kultúrno–spoločenský mesačník

Vydavateľ: Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001, IČO 00 327 646

Pre mesto Prešov: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

Náklad: 32 400, Evidenčné číslo: EV 4279/11, ISSN: 1339-2018

Šéfredaktorka: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
Redakčná rada:   Ing. Igor Andrejčák, Mgr. Mária Čížiková, Mgr Jana Jurčišinová, 

PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová PhD, Mgr. Mária Putnocká, JUDr. René Pucher

Editorka: Mgr. Anna Polačková

Grafi cké spracovanie: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO

Foto titulka:  Mgr. Matúš Vencúrik (www.fotografvychod.sk)

Tlač:  Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

Distribútor: Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov

Distribúcia do prešovských domácností

Vaše podnety a námety do redakcie nám zasielajte na adresu: magazin@presov.sk

Objednávka inzercie: vmv@vmv.sk

Dátum vydania: prvý týždeň v mesiaci
Kopírovanie akejkoľvek časti časopisu je povolené len so súhlasom vydavateľa

Prešovský magazín



3
Mesto v pohybe

Externý audit na Mestskom úrade
priniesol pozitívne výsledky

Zaèiatkom marca prebiehal na Mestskom úrade v Prešove (MsÚ) dvojdòový 
externý audit, ktorý uskutoènila certifikovaná audítorská spoloènosś. Audit 
vykonaný v rámci systému manažérstva kvality z poh¾adu ISO normy 9001 
potvrdil, že systém, ktorý je zavedený na MsÚ je v zhode s uvedenou normou 
a má zlepšujúci charakter.

„Ide o periodický audit è. 2 
a pokia¾ chceme maś v platnos-
ti certifikát kvality pod¾a normy 
ISO 9001 sme povinní externe 
sa auditovaś každý rok,“ vysvetlil 
Jozef Smetana, manažér pre kva-
litu na MsÚ v Prešove. Ako ïalej 
zdôraznil, jedná sa o audit, ktorý 
je realizovaný v rámci systému 
manažérstva kvality – kontroluje 
teda procesy a zavedenú doku-
mentáciu z poh¾adu ISO normy 
9001 o kvalite nenahrádza však 
kontrolný systém na MsÚ. „Zavedený systém manažérstva kvality je z h¾adiska roz-
sahu vo všeobecnosti nastavený tak, že zahàòa èinnosti, ktoré sú vykonávané na 
všetkých sekciách v rámci MsÚ,“ doplnil J. Smetana.

Zámerom tohtoroèného auditu bolo okrem posúdenia zhody systému manažérstva 
kvality s danou normou a hodnotenia efektívnosti systému manažérstva kvality s cie¾om 
dodržiavania relevantných zákonov, všeobecne záväzných nariadení a zmluvných pod-
mienok, aj špecifikum – posúdiś efektivitu komunikácie medzi obèanmi a MsÚ. Výsledky 
dvojdòového externého auditu tlmoèil externý audítor Ervín Martirko: „Tento audit vyko-
návam na MsÚ už po tretíkrát. Výsledky sú priaznivé, a tak ako po iné roky, konštatu-
jem ïalšie zlepšovanie jednotlivých procesov. Zamerali sme sa na oblasti týkajúce 
sa spolupráce s obèanmi, ústretovosti voèi obèanom a aj v tejto oblasti dosiahlo 
Mesto Prešov a MsÚ ïalší výrazný pokrok. Hodnotím to preto pozitívne,“ uviedol ex-
terný audítor, ktorý zároveò potvrdil, že neboli zistené žiadne nezhody a porušenia normy 
9001. „Som rád, že môžem konštatovaś takéto skutoène dobré výsledky,“ uzavrel 
E. Martirko.

Spokojnosś s pozitívnymi výsledkami vyjadril aj primátor Pavel Hagyari „Aj tento ex-
terný audit potvrdzuje, že Mesto Prešov používa vysoké štandardy pri manažovaní 
práce tak dovnútra MsÚ, ako aj navonok voèi obèanom. Slušnosś, spravodlivosś, ko-
rektnosś a hlavne promptnosś voèi našim obèanom je to najdôležitejšie a vnútorná 
efektivita je to, èo nás zaujíma.“

Externý audit je potvrdením vysokej nároènosti práce na MsÚ a je výsledkom efektivi-
ty, korektnosti voèi obèanom mesta Prešov a dobrej vzájomnej komunikácie.

(apol)
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Ocenenie najlepších pracovníkov 

školstva a vedy
Priemerný uèite¾ rozpráva, dobrý uèite¾ vysvet¾uje, výborný uèite¾ ukazuje, najlep-
ší uèite¾ inšpiruje...

Pri príležitosti Dòa uèite¾ov boli 28. marca v priestoroch 
PKO v Prešove ocenení najlepší zamestnanci v rámci pre-
šovského školstva a školského úradu. Z 50-tich návrhov 
vybrala odborná komisia osemnástich ocenených a troch 
navrhol primátor mesta Pavol Hagyari, ktorý sa na úvod pod-
ujatia prihovoril všetkým prítomným: „Sú dni bežné, sú dni 
slávnostné, no sú aj chvíle, keï sa obyèajný deò zmení 
na výnimoèný a takýmto je aj tento. Je až neuverite¾né 

aký výrazný vplyv zanechávate a ko¾ko posolstiev nesiete a rozdávate po celý Váš 
život. Ve¾a osobností svetového významu, ktoré menili osudy ¾udí a dejiny sveta sa pri 
svojich názoroch, èi rozhodnutiach èasto odvolávali na svojich pedagógov, pretože 
práve tí v nich svojou charizmou a intelektuálnym èarom zanechali nezmazate¾nú 
stopu, práve tí ich de facto nauèili myslieś, konaś, žiś...“. Primátor zároveò v rámci svoj-
ho úvodného príhovoru vyjadril všetkým zamestnancom školstva a vedy slová vïaky, úcty 
a uznania a zaželal im ve¾a šśastia a úspechov v práci, ktorá je zároveò aj poslaním.

Ocenenia sa dostalo aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí pracujú v materských 
školách, základných školách a školských zariadeniach v zriaïovate¾skej pôsobnosti mes-
ta Prešov. K slávnostnej atmosfére prispeli úèinkujúci zo základnej umeleckej školy Mi-
kuláša Moyzesa, ktorí svojimi hudobnými hitmi pripravili všetkým prítomným výnimoèný 
umelecký zážitok.

Preh¾ad ocenených:
•  Mgr. Miriam Èížová – zástupkyòa riadite¾ky MŠ Èergovská, ktorá už 22 rokov vyuèuje 

anglický jazyk.
•  Silvia Gobanová – pôsobiaca na MŠ Zemplínska a participujúca na rôznych projek-

toch mesta Prešov v oblasti školstva.
•  Blažena Šarišská – riadite¾ka MŠ Fraòa Krá¾a, ktorá je zároveò aj dlhoroènou tréner-

kou modernej gymnastiky.
•  PaedDr. Renáta Gumanová – riadite¾ka MŠ Bajkalská realizujúca tvorivé nápady aj 

za hranicami Slovenska.
•  Jozefína Bartošiová – uèite¾ka MŠ Èeskoslovenskej armády, ktorá má napriek svojej 

39 roènej praxi chuś sa neustále vzdelávaś, študovaś a prinášaś do svojej práce pod-
nety a inšpirácie.

•  Agáta Christensen – uèite¾ka a výtvarníèka v MŠ Bratislavská, ktorá je svojim pracov-
ným nasadením vzorom pre celý kolektív.

•  Katarína Mihálová – uèite¾ka a koordinátorka Zelenej školy v MŠ Budovate¾ská.
•  Mgr. Mária Tkáèová – zástupkyòa riadite¾a v ZŠ Kúpe¾ná, úspešná a dlhoroèná ria-

diaca pracovníèka v školstve.
•  PaedDr. Marta Turóciová – uèite¾ka zameriavajúca sa na výtvarné umenie

v ZŠ Májové námestie.



5

•  Mgr. Jana Maśufková – pôsobiaca na ZŠ Matice Slovenskej 
a realizátorka tréningu fonematického uvedomovania.

•  Mgr. Emília Bubancová – zástupkyòa riadite¾a ZŠ Mukaèevská realizujúca množstvo 
projektov nielen v rámci školy ale aj v celoslovenskom meradle.

•  Mgr. Viera Va¾ková – zástupkyòa riadite¾ky ZŠ Šmeralová ulici výraznou mierou pri-
spievajúca ku kvalite výuèby francúzskeho jazyka.

•  Mgr. Eva Filipovièová – uèite¾ka ZŠ Bajerová, ktorá sa ve¾kou mierou prièinila o úspe-
chy školy v celoslovenskom.

•  Ing. Marta Ichniovská – húževnatá a iniciatívna uèite¾ka matematiky na ZŠ Lesnícka
•  Valéria Hricová – zástupkyòa riadite¾a ZUŠ Mikuláša Moyzesa. So svojimi žiakmi zís-

kava popredné miesta v hudobných súśažiach.

Z radov nepedagogických zamestnancov si ocenenia prevzali:
•  Helena Novotná – ekonómka ZŠ Mirka Nešpora, podávajúca stabilne vysoké výkony 

s dodržaním všetkých pravidiel a kvalitatívnych kritérií.
•  Valentína Sabolová – profesionálka v oblasti výživy detí a mládeže, vedúca školskej 

jedálne v MŠ Jurkovièová.
•  Viera Janovèíková – vedúca školskej jedálne v MŠ Bernoláková, ktorá sa aktívne 

zapája do aktivít v rámci Prešova.

Cena primátora mesta bola udelená:
•  Mgr. ¼udmile Kravèákovej – odbornej referentke oddelenia školstva pre materské 

školy, za jej významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax v oblasti predprimárne-
ho vzdelávania. Okrem ceny primátora bolo Mgr. L. Kravèákovej pri príležitosti Dòa uèi-
te¾ov udelené ministrom školstva vedy, výskumu a telesnej kultúry aj najvyššie rezortné 
ocenenie v oblasti výchovy a vzdelania a to Ve¾ká medaila sv. Gorazda.

•  Mgr. Mariánovi Džaèarovi – riadite¾ovi ZŠ Kúpe¾ná za celoživotnú prácu v prospech 
toho najcennejšieho èo naša spoloènosś má – mladej generácie.

•  PaedDr. Valérií Stankovenovej – riadite¾ke ZŠ Šrobárová za jej výsostne profesionál-
ny prístup k výchove a vzdelávaniu žiakov.
Všetkým oceneným srdeène blahoželáme!

(apol)

Èlánok bol spracovaný na základe podkladov od L. Kravèákovej z Oddelenia školstva na 
MsÚ v Prešove.                       
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Spolupráca Mesta Prešov 

s Fakultou športu PU v Prešove
Mesto Prešov pokraèuje v jasne deklarovanom zámere skvalitòovaś a rozširovaś
sociálne, kultúrne a spoloèenské podmienky svojich obyvate¾ov. Pri napåòaní
týchto zámerov vychádza aj z osvedèenej filozofie stojacej na dlhoroènej 
a úzkej kooperácii mesta s akademickou sféru, ktorú na území mesta zastrešuje
Prešovská univerzita v Prešove (PU). K už existujúcim zmluvným partnerom 
v rámci PU v Prešove, podpísaním oficiálnej zmluvy o spolupráci v rámci podpory 
a aktivizácie obèanov v oblasti spoloèenského, kultúrneho a športového života, 
pribudla aj Fakulta športu. 

S cie¾om h¾adaś možnosti a zároveò 
rozširovaś podporu vo¾noèasových aktivít 
všetkých skupín obyvate¾ov mesta Prešov, 
bola na základe iniciatívy Sekcie služieb 
obèanom MsÚ v Prešove podpísaná zmlu-
va medzi mestom Prešov a Fakultou špor-
tu. Ako deklarovali obe partnerské strany, 
podpis zmluvy je len oficiálnym potvrdením 
už existujúcej kooperácie, ktorá je vzá-
jomne hodnotená ve¾mi pozitívne. „Daná 
spolupráca, ktorá sa vyvíja na viacerých 
úrovniach, bude prospešná nielen pre 

seniorov, deti predškolského a školského veku, ale aj pre športujúcu a nešportujú-
cu skupinu obyvate¾ov,“ uviedol pri podpise dekan Fakulty športu, Pavel Ružbanský. 
Ako ïalej vysvetlil, spolu s mestom má fakulta rozbehnutých viacero projektov, jedným 
z nich je aj projekt, zameraný na výber potenciálnych talentov z radov športujúcej mláde-
že, ktorý vznikol na základ kooperácie s viceprimátorom mesta. Slová dekana fakulty ná-
sledne doplnil aj primátor Pavel Hagyari, ktorý potvrdil, že v prípade športu nejde len šport 
vrcholový, ale najmä o aktivity, pri ktorých dôjde k zapojeniu èo najširšej verejnosti. 

Spoluprácu s akademickou sférou považuje za obzvlášś dôležitú aj Matúš Háber, ria-
dite¾ Sekcie služieb obèanov MsÚ v Prešove: „Oceòujem odborné a kapacitné záze-
mie pracovníkov nielen tejto fakulty, ale aj univerzity vôbec, pretože vždy dokážu do-
statoène pružne a kompetentne reagovaś na konkrétne podnety, návrhy a iniciatívy 
mesta Prešov.“ Na margo kooperácie s Fakultou športu zároveò poznamenal, že jednou 
z prvých aktivít, ktoré sa v rámci balíka spomínanej spolupráce pripravujú, budú aktivity 
zamerané na cie¾ovú skupinu seniorov. 

To že bude maś spolupráca s prívlastkom športová u Prešovèanov pozitívny ohlas si 
myslí aj poslanec MsZ Prešov, Miroslav Benko, ktorý je telom aj dušou športovec: „Je to 
zo strany mesta pozitívny krok, lebo v tej uponáh¾anej dobe zabúdame niekedy špor-
tovaś. Ak si niekto myslí, že športovaś treba len vtedy, ak chceme zhodiś nejaké to 
kilo navyše, je na ve¾kom omyle. Keï porovnáme život našich starých rodièov s tým 
naším a náš život so životom našich detí, zistíme, že je v òom èoraz menej a menej 
pohybu.“
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Poznáme èísla 
zo zápisov detí do materských škôl

Po zápise detí do 1. roèníka základných škôl prebiehal v èase od polovice 
februára do polovice marca zápis detí do materských škôl. Poèas tohto obdobia 
mohli rodièia podaś písomnú žiadosś spolu s potvrdením o zdravotnom stave 
dieśaśa vo zvolenej materskej škole. 

Mesto Prešov má v zriaïovate¾skej pôsobnosti 20 materských škôl, z toho je 13 
s právnou a 7 bez právnej subjektivity. Dané materské školy uskutoènili v období od 15. 
2. do 15. 3. zápisy, prièom evidujú 713 novoprihlásených detí. V porovnaní s minulým 
rokom ide o mierny pokles, keïže vlani ich bolo 721. Na základe písomných žiadostí 
zákonných zástupcov detí je zrejmé, že najväèší záujem bol tento rok o materské školy 
na Hviezdoslavovej, Budovate¾skej, Solivarskej a Sládkovièovej ulici. 

Každoroèným javom pri zápisoch sú prípady duplicitných zápisov, teda zápisu toho 
istého dieśaśa do dvoch alebo viacerých materských škôl, preto po ukonèení zápisu sa 
musia zoznamy prijatých detí porovnaś. Je na škodu veci, že takto niektorí rodièia obsadia 
miesto urèené iným záujemcom. Skúsenosti z minulých rokov hovoria, že až nieko¾ko 
desiatok detí bolo zapísaných vo viacerých predškolských zariadeniach súbežne. Po po-
rovnaní jednotlivých zoznamov je pre tento rok poèet neprijatých detí 95. 

Vo vybraných materských školách na území mesta Prešov je však v súèasnosti evi-
dovaných aj istý poèet vo¾ných miest, celkovo 30. Konkrétne sa jedná o MŠ na Ber-
nolákovej ulici, ktorá má k dispozícií 3 vo¾né miesta, MŠ na Bratislavskej, Jurkovièovej 
a Zemplínskej ulici majú po 8 vo¾ných miest, MŠ na ulici Mirka Nešpora má 1 vo¾né 
miesto a materská škola na Volgogradskej ulici disponuje 2 vo¾nými miestami. Èiže „ak si 
odrátame od celkového poètu neprijatých detí, ktorých je momentálne evidovaných 
95, poèet 30 vo¾ných miest, vyjde nám poèet 65 neprijatých detí,“ vysvetlila ¼udmi-
la Kravèáková z oddelenia školstva MsÚ v Prešove. Zároveò dodala, že v súkromných 
a cirkevných materských školách sú spravidla tiež zapísané tie deti, ktoré sú paralelne 
zapísané i v mestských materských školách. V minulom školskom roku sa v takomto 
prípade jednalo o 20 detí. Mesto Prešov bude riešiś poèet neprijatých detí tak, aby bolo 
èo najviac z nich umiestnených v tých školách, kde riaditelia zistia, že im niektoré dieśa 
nenastúpilo, ale ho zákonný zástupca zapísal do dvoch až troch zariadení naraz.

V zmysle platnej legislatívy sú prednostne prijímané deti, ktoré dovàšili piaty rok veku, 
deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatoène odloženou školskou dochádz-
kou, prièom riaditelia škôl sú povinní rezervovaś im približne 50 miest. „Novinkou je, že 
o prijatí alebo neprijatí do jednotlivej materskej školy rozhoduje od septembra minu-
lého roku už len riadite¾ tej ktorej materskej školy. Do jeho vôle nevstupuje ani štátna 
školská inšpekcia, zriaïovate¾, ani rada školy,“ dodala na záver ¼. Kravèáková.

(apol)

Zmluva medzi mestom Prešov a Fakultou športu je významným krokom 
rozvoja spolupráce nielen s PU v Prešove, ale taktiež otvára dvere k rozši-
rovaniu kooperácie aj s mnohými organizáciami v rámci mimovládneho sektora, ktoré 
v danej oblasti pôsobia. Týmto sa ponúka široká paleta možností komplexného rozvoja 
spoloèenských podmienok života obyvate¾ov v meste Prešov.        (apol)
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Mesto v pohybe

Jarné upratovanie v meste Prešov 
prechádza do druhej etapy 

V meste Prešov, vzh¾adom na mimoriadne priaznivé klimatické podmienky, 
prebieha od 10. týždòa (3.3.2014) èistenie komunikácií a peších chodníkov 
od posypového materiálu po zimnom období. Upratovacie práce budú pod¾a 
stanoveného harmonogramu pokraèovaś až do 30.4.2014.

ÈISTENIE KOMUNIKÁCIÍ

Spoloènosś Správa a zimná 
údržba prešovských ciest, s. r. o, 
zabezpeèujúca èistenie komuniká-
cií v meste Prešov má v súèasnosti 
v teréne 15 pracovníkov, trakové 
a multitrakové zametacie vozidlá, 
nákladné vozidlá, odvážajúce nahro-
madený posypový materiál po zim-
nom období

Harmonogram postupu prác pre rok 2014 pri èistení komunikácií, na ktorých je 
vykonávaná zimná údržba

14. týždeò: 31.3. - 5.4.
Ul. Èsl.armády, Rombauerova, Jabloòová, Èerešòová, 19.januára, Mojmírova, Gorkého, 
M. Trenèianského, Fuèíkova, Fr. Krá¾a, Engelsová, Petofiho, Tatranská, Záhradnícka, 
Ružová, Kvetná, Pod Skalkou, Jesenského, Bezruèova, Mièurinova, Plavárenská, Letná, 
Mlynská, Západná, Križná, Èapajevova, Janouškova, Narcisova, Mudroòova, Jazdecká, 
Murárska, Atriová, Botanická.

15. týždeò: 7.4. - 12.4.
Ul. Burianova, Hodžova, Puškinova,Dilongova, Krátka, Vodárenská, Hviezdna, Rybár-
ska, Družstevná,Vèelárska, Jarná, Železnièná, Trnková, Belánska, Lúèna, Vodná,Nová, 
Potoèná, Strážnická, ¼ubotická, Stará Tehelòa, K Surdoku,Strojnícka, Haburská, Agáto-
vá, Po¾ná, Slanská, Šebastovská.

16. týždeò: 14.4. - 19.4.
Ul. Jánošíkova, Šídlovská, Jahodová, Orgovánova, Pustá Dolina, Javorinská, Slneèná, 
Lesná, Stavbárska, Severná, Dúbravská, Ku Okruhliaku, Pod Vinicami, Francisciho, Zá-
borského, Železnièiarska, Kúpe¾ná, T. Ševèenka, Požiarnická, Záhradná, Urbánkova, 
Zápotockého, SDH, Bjornsonova, Komenského, Kotrádova, Veselá, Terchovská.

17. týždeò: 22.4. - 30.4.
Ul. Na Rúrkach, J. Nováka, J. Bereša, Poschlova, Pod Kalváriou, Za Kalváriou, Pod Ka-
mennou baòou, Horárska, Slávièia, Dúhová, Kraskova, Okrajova, Padlých Hrdinov, Lidic-
ká, B. Nemcovej, Pri Hati, Petrovanská (pás), Pod Wilec Hôrkou, Zimný Potok, Banícka, 
Èipkárska, Gap¾ova, Jiráskova, Pod Turòou, Tokajícka, Sadová, Va¾kovská, Zborovská.
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ÈISTENIE PEŠÍCH CHODNÍKOV 

Ruèné èistenie peších chodníkov a následný zber posypového materiálu vykonáva 12 
pracovníkov, strojové èistenie prostredníctvom zametacej multikáry zabezpeèujú zvyšní 2 
pracovníci. Celkovo 14 pracovníkov spoloènosti  Záhrada Real, s.r.o., ktorá realizuje èis-
tenie chodníkov a verejných priestranstiev mesta Prešov, vykonáva èistiace práce každý 
deò, vrátane sobôt a nedelí. Daná spoloènosś zabezpeèuje aj èistenie krajníc prostred-
níctvom ve¾kého strojového zametaèa, za ktorým nasleduje vozidlo, kropiace krajnicu.

Na jarnom upratovaní v jednotlivých mestských èastiach sa v rámci projektu Menších 
obecných služieb (MOS), prebiehajúcom na základe dohody medzi Úradom práce a 
Mestom Prešov podie¾a aj 115 pracovníkov. Daní pracovníci MOS, na ktorých dohliada 
5 koordinátorov, vykonávajú manuálne èinnosti, vyplývajúce priamo z potrieb mesta Pre-
šov. Ide o aktivity ako zimná údržba chodníkov, mostov, schodísk - odstraòovanie snehu 
a ¾adu, èistenie verejných priestranstiev po zime, pomocné práce pri údržbe zelene, 
jednoduché manuálne èinnosti stavebného charakteru, údržba dopravných zariadení, 
údržba mobiliáru a iné.

Harmonogramom prác pri èistení peších chodníkov po zimnej údržbe s násled-
ným strojovým zametaním a kropením ciest a krajníc pre rok 2014

14. týždeò: 31.3. - 5.4.
Ul. Èsl.armády, Rombauerova, Jabloòová, Èerešòová, 19. Januára, Mojmírova, Gor-
kého, M. Trenèianského, Fr. Krá¾a, Engelsova, Petöfiho, Tatranská, Záhradnícka, Ru-
žová, Kvetná, Pod Skalkou, Jesenského, Bezruèova, Mièurinova, Plavárenská, Letná, 
Mlynská, Západná, Križná, Èapajevova, Lipová, Janouškova, Narcisova, Mudroòova, 
Jazdecká.

15. týždeò: 7.4. - 12.4.
Ul. Burianova, Hodžova, Puškinova, Dilongova, Krátka, Vodárenská, Hviezdna, Ry-
bárska, Družstevná, Vèelárska, Jarná, Železnièná, Trnková, Belánska, Lúèna, Vodná, 
Nová, Potoèná, Strážnická, ¼ubotická, Stará Tehelòa, K Surdoku, J. Hollého, Nám. Nár. 
povstania.

16. týždeò: 14.4. - 19.4.
Ul. Janošíková, Šidlovská, Jahodová, Orgovánová, Pustá Dolina, Javorinská, Slneèná, 
Lesná, Stavbárska, Severná, Dúbravská, Ku Okruhliaku, Pod Vinicami, Francisciho, 
Záborského, Železnièiarska, Kúpe¾ná, T. Ševèenka, Požiarnická, Záhradná, Urbán-
ková, Zápotockého, SDH, Bjornsonova, Komenského, Kotrádová, Veselá, Murárska, 
Údenárska.

17. týždeò: 22.4. - 30.4.
Ul. Na Rúrkach, J. Nováka, J. Bereša, Poschlova, Pod Kalváriou, Za Kalváriou, Pod 
Kamennou baòou, Horárska, Slávièia, Dúhová, Kraskova, Okrajová, B. Nemcovej, Pri 
Hati, Petrovanská.
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Jar a s òou prichádzajúce otep¾ovanie je obdobím, kedy 
sa zvyšuje nebezpeèenstvo vzniku požiarov a narastá 
poèet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Obèania 
v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred 
požiarmi a svojím nezodpovedným a ¾ahkovážnym ko-
naním, ohrozujú okrem seba, aj svoje okolie a prírodu. 

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypa¾ovaním po-
rastov bylín, kríkov a stromov v jarnom období boli nosné témy pracovnej porady, 
ktorá sa uskutoènila na pôde Okresného riadite¾stva Hasièského a záchranné-
ho zboru v Prešove. Danej porady sa zúèastnili zástupcovia Okresného úradu, 
pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosś o životné prostredie, sta-
rostovia vybraných obcí a primátori miest okresu Prešov a Sabinov, Okresného 
riadite¾stva policajného zboru SR v Prešove, Mestskej polície v Prešove, Mest-
skej polície v Sabinove, Dobrovo¾nej požiarnej ochrany  v Prešove a Dobrovo¾nej 
požiarnej ochrany v Sabinove. 

O predmetnom stretnutí informuje vedúci oddelenia požiarnej prevencie OR 
HaZZ v Prešove. kpt. Ing. Jiøi Velièka. „V roku 2013 v porovnaní s rovnakým 
obdobím v lani vznikli v okrese Sabinov v lesnom hospodárstve 2 lesné požia-
re, èo predstavuje nárast o 1 požiar oproti predchádzajúcemu roku. Hmotné 
škody boli vyèíslené na 1 520 €. Hasièi z hasièských staníc v Sabinove a Li-
panoch zasahovali pri požiaroch kde príèinou vzniku požiaru bolo vypa¾ova-
nie trávnatých a suchých porastov celkom 87 krát, prièom priame škody boli 
vyèíslené na 4 335 €, uchránené hodnoty boli v sume 43 410 €“, uviedol J. 
Velièka. Zároveò dodal, že v lesnom hospodárstve v okrese Prešov vznikol v roku 
2013 1 požiar, èo predstavuje pokles o 7 požiarov oproti predchádzajúcemu 
roku. Hmotné škody boli vyèíslené na 220 €. Hasièi z prešovskej hasièskej sta-
nice zasahovali pri požiaroch, kde príèinou vzniku požiaru bolo vypa¾ovanie tráv-
natých a suchých porastov celkom 60 krát, prièom priame škody boli vyèíslené 
na 1 845 €, uchránené hodnoty boli v sume 23 960 €. 

V rámci preventívneho opatrenia preto Okresné riadite¾stvo hasièského a zá-
chranného zboru v Prešove zaslalo všetkým 134 obciam a mestám v jeho pô-
sobnosti, usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi. Požadované informácie 
budú následne prostredníctvom obcí poskytované obèanom s dôrazom na ich 
správanie sa v lesoch a prírodnom prostredí, ako aj informácie o zákaze vypa¾o-
vaś porasty bylín, kríkov a stromov. Usmernenie na úèely predchádzania vzniku 
požiarov boli zaslané aj vlastníkom lesov a ich správcom. 

Apel Okresného riadite¾stva 
Hasièského a záchranného zboru v Prešove
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„Pomoc pri preventívno-výchovnej èinnosti ponúkli aj zástupcovia Dobro-
vo¾nej požiarnej ochrany v Prešove a Dobrovo¾nej požiarnej ochrany v Sabi-
nove najmä so zameraním na deti a mládeže. V rámci besied a praktických 
ukážok na školách, objasnia deśom a mládeži nebezpeèenstvo vzniku po-
žiarov pri manipulácii s otvoreným ohòom na vo¾nom priestranstve, “ vysvet-
lil ïalej J. Velièka, prièom dodal, že poèas stretnutia bol dohodnutý aj postup 
v rámci represívnych opatrení. „Zástupcovia Okresného riadite¾stva policajné-
ho zboru SR, Mestskej polície v Prešove a v Sabinove ako aj èlenovia Dobro-
vo¾nej požiarnej ochrany v Prešove a v Sabinove v spolupráci s Okresným ria-
dite¾stvom Hasièského a záchranného zboru v Prešove sa dohodli, že poèas 
hliadkovacej èinnosti sa vo väèšej miere budú sústrediś na rizikové lokality 
potenciálneho vzniku požiarov, ktoré sú chronicky známe a každoroène sa 
opakujú v tých istých lokalitách“. Zdôraznil však, že v prípade prichytenia pá-
chate¾a pri èine, budú kompetentné orgány nekompromisné. 

Pod¾a § 62 ods. zákona è. 
314/ 2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov môže byś za 
priestupky na úseku ochrany 
pred požiarmi uložená v blo-
kovom konaní pokuta do výšky 
100 eur. V priestupkovom ko-
naní môže byś fyzickej osobe 
za priestupky na úseku ochra-
ny pred požiarmi uložená po-
kuta do výšky 331 eur. Vecne 

a miestne príslušným orgánom je v tomto prípade Okresné riadite¾stvo Hasièské-
ho a záchranného zboru v Prešove. 

Vypa¾ovanie trávy je každoroène sa opakujúcim javom a preto sa Okresné 
riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Prešove obracia na všetkých ob-
èanov s výzvou rešpektovaś zákon o ochrane pred požiarmi a žiada obèanov: 
nevypa¾ovaś trávu ani iné suché porasty! Nezakladaś oheò v prírode na 
miestach, kde sú hor¾avé látky a odkia¾ sa môže oheò rozšíriś! Nefajèiś 
v lesoch!

Èlánok vznikol na základe podkladov, ktoré vypracoval kpt. Ing. Jiøi Velièka, vedúci 
oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

(apol)
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... lebo mladým patrí budúcnosś

Mládežnícky parlament Prešova (MP2) po siedmych rokoch existencie v posled-
nej dobe trocha viac ožil. S novým (re)štartom prišiel projekt Misia Prešov, ktorý 
finanène podporila Európska komisia. Z neho vyplývajú ve¾ké plány do budúcna, 
ale aj menšie aktuálne prebiehajúce projekty, ktorých cie¾om je zvýšiś záujem 
mladých o verejné dianie a aktívne sa do neho zapájaś.

Vo februári sme spolupracovali s mes-
tom Prešov na krásnom podujatí pri príle-
žitosti sviatku Svätého Valentína. Koncom 
februára sa nám podarilo zorganizovaś už 
IV. roèník Mládežníckeho plesu, prostred-
níctvom ktorého chceme každoroène 
mladým Prešovèanom poskytnúś kvalitné 
kultúrno-spoloèenské podujatie. Pravi-
delne organizujeme aj otvorené diskusie 
s názvom “openVoices”. Ide o stretnutia 
mladých ¾udí, pri ktorých môže každý vyjadriś svoj názor, postoj èi myšlienku. Všetky 
stretnutia majú vopred danú tému z rôznych oblastí. Súèasśou väèšiny týchto diskusií je aj 
odborník z danej problematiky. Ich cie¾om je poskytnúś mladým ¾uïom priestor na vyjad-
renie vlastných názorov, budovanie si schopnosti argumentácie, èi osvojovanie nových 
myšlienok a postojov.

Projekt Misia Prešov, ktorý momentálne prebieha, zaujal nie len mesto, ale aj Európ-
sku úniu. V marci navštívili naše mesto zástupcovia celoeurópskej televízie Euronews. 
Prežili s nami príjemné dva dni, poèas ktorých natoèili nieko¾ko aktivít MP2, našich èle-
nov a život v meste Prešov. Táto reportáž bude odvysielaná zaèiatkom apríla a jej cie-
¾om je ukázaś verejnosti konkrétny pozitívny príklad spolupráce mládeže a samosprávy. 
Hlavným výstupom tohto projektu je vytvoriś Mládežnícke mestské zastupite¾stvo, ktoré 
budú tvoriś mladí ¾udia, s rôznymi záujmami, potrebami, z rôznych škôl a komunít. Svojimi 
nápadmi na riešenie aktuálnych problémov a rôznymi inovatívnymi myšlienkami sa tak 
priamo zapoja do života mesta. Prešov tak bude maś ïalšiu významnú hodnotu, v podobe 
mladých aktívnych obèanov.

Aby mala naša èinnosś väèší význam, v naj-
bližšom období plánujeme osloviś a spolupraco-
vaś aj so žiackymi školskými radami základných 
a stredných škôl a tiež inými mládežníckymi or-
ganizáciami, ktoré v meste pôsobia. 

Pevne veríme že sa nám podarí naše sny a 
plány dotiahnuś do konca, ktorý bude však ve¾-
kým zaèiatkom pre mladých, aby sme sa mohli 
aktívne podie¾aś na celkovom dianí v meste 
Prešov.

(S)nami sa to nekonèí, (s)nami sa to zaèína...

Mládežnícky parlament Prešova



13
Preventívny projekt 

„Spolu za zdravý a krásny úsmev“
Každý z nás túži po krásnom úsmeve, pretože krásny úsmev  odzrkad¾uje fyzic-
ké aj duševné zdravie, èím otvára cestu k úspechu. Úroveò ústneho zdravia na 
Slovensku je v alarmujúcom stave, èo podnietilo nás – budúcich zubných lekárov 
vyjsś do ulíc, šíriś osvetu medzi širokou verejnosśou a daś tak každému rovnakú 
šancu každodenne zlepšovaś stav svojho ústneho zdravia.

Po úspešnom pilotnom roèní-
ku akcie „Spolu za zdravý a krásny 
úsmev“  študenti zubného lekárstva 
aj tento rok pripravujú celoslovenskú 
roadshow, tentokrát po osemnástich 
slovenských mestách. Poèas štrnás-
tich dní budú cestovaś dvomi dodáv-
kami zo západu na východ Sloven-
ska a vykonávaś inštruktáže s cie¾om 
nauèiś ¾udí správnu techniku èistenia 
zubov, motivovaś ich ku zlepšovaniu 
starostlivosti o ústne zdravie a zvýšiś 
úroveò povedomia o dôležitosti pre-
vencie v oblasti ústnej hygieny.

Úèastníci inštruktáží obdržia zá-
roveò zubnú kefku, a tak dostanú možnosś precvièiś si techniku v reálnom èase. 

Projekt sa uskutoèní v dòoch 23. 4. – 6. 5.2014 na verejných priestranstvách, mimo 
prostredia zubnej ambulancie s myšlienkou „Keï neprídu pacienti do ambulancie musia 
vyjsś lekári do ulíc“. 

Všetkých vás srdeène pozývame a tešíme sa na vás v Prešove 2.5.2014 !
Buïme pri tom spolu!

Cie¾om projektu je nauèiś 
¾udí správnu techniku èistenia 
zubov, motivovaś ich k zlep-
šovaniu starostlivosti o ústne 
zdravie a zvýšiś úroveò pove-
domia o dôležitosti preven-
cie v oblasti ústnej hygieny. 
Prepojením šírenia informácií 
o správnej starostlivosti, postu-
poch a praktickou inštruktážou 
chceme dosiahnuś èo najvyššiu 
úèinnosś každého školenia.

M. Kamenický 

Mesto v pohybe
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Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša 
Krížová cesta v pôste: nede¾a 14:15 + pôstna kázeò; piatok 17:30
17.4.:  Zelený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie, 
          21:00 spoloèné kompletórium
18.4.: Ve¾ký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 
          15:00 obrady, celonoèná poklona
19.4.: Ve¾konoèná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály,  
           poklona do 19:00, 19:30 obrady ve¾konè. vigílie; 
Požehnanie jedál: 14:00 - Surdok, Dúbrava, 15:00 – Cemjata, 
Šidlovec, Vydumanec, Veselá ulica, 14:00 a 16:00 konkatedrála 
20.4.: Ve¾konoèná nede¾a: 5:45 + požehnanie jedál, 6:30 , 7:45,  
10:00, 11:30 (sláv.), 18:00; o 15:00 sv. omša a eucharistický 
sprievod na cintoríne
21.4.: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00

Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
17.4.: 18:00; 18.4.: obrady 15:00
19.4.: 20:00 obrady; 20.4.: 7:30, 9:00, 11:00

Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: Pôstna kázeò 14:30 nasleduje krížová cesta; pia 17:15
17.4.: 18:00; 18.4.: 10:00 krížová cesta, obrady 15:00 a 17:00
19.4.:  od 7:00 do16:00 adorácia; požehnanie jedál 16:00; obrady 19:30
20.4. a 21.4.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
17.4.: 18:00; 18.4.: obrady 15:00
19.4.: 19:30 obrady; požehnanie jedál o 15:00
20.4. a 21.4.: 10:15

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa (Sídlisko III)
17.4.: 17:00 Lit. sv. B.V. s veèieròou, 18:30 Strasti
18.4.: 7:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice 
19.4.:  7:00 Jeruz. utiereò + poklona, 17:00 Lit. sv. B.V. s veèieròou
20.4.:  5:00 utiereò Vzkriesenia + požehnanie pokrmov, 8:00 

a 10:00 sv. lit. + požehnanie pokrmov; 17:00 V. veèiereò
21.4.: 8:00 a 10:00 sv. lit.

17.4.: Pašie 18:00
18.4.: Ve¾konoèná bohoslužba 10:00
20.4.: Bohoslužba Vzkriesenia 10:00
21.4.: Bohoslužba zdie¾ania 10:00

Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom 
a.v. chráme Sv. Trojice
21.4.: Ve¾konoèný pondelok: sl. Božie o 11:00

Chrám Svätej Trojice
17.4.: 18:00 sl. B. s Veèerou Pánovou
18.4.: 7:30 Veèera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie
20.4.Ve¾konoèná nede¾a: 9:00, 11:00, 18:00
21.4. Ve¾konoèný pondelok: 9:00 

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
17.4.: 6:30 Lit. sv. V.V. s veèeròou, 17:00 Strasti
18.4.: 6:30 Cár. èasy, 17:00 Veèeròa s výnosom Plašèanice
19.4.: 6:30 Lit. sv. V.V. s veèeròou, chrám bude otvorený do 19:00

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

Farský kostol Krista Krá¾a (Sídlisko Sekèov)
Krížová cesta v pôste: ned 15:00, pia 18:00
17.4.:  16:00 a 18:00; 18.4.: obrady 15:00 a 18:00; živá krížová 

cesta o 21:00
19.4.:  8:30 ranné chvály + poklona, 20:00 obrady; požehnanie 

jedál o 15:30
20.4.: 6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00, 11:00, 18:00 
21.4.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
17.4.:  18:00; 18.4.: 8:30 posvätné èítania + kríž. cesta po 

farnosti, obrady 17:00, adorácia do 22:00
19.4.:  od 8:30 posvätné èítania, 16:30 požehnanie jedál, obrady 

Vzkriesenia 19:45
20.4. a 21.4.: 7:30, 10:00, 11:30; 
V Opále: 17.4.: 15:30; 18.4.: 17:00; 19.4.: 19:30; 20.4. a 21.4.: 11:45

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
17.4.: 17:00; 18.4.: obrady 15:00
19.4.: 15:30 požehnanie jedál, obrady 21:30; 
20.4. a 21.4.: 7:30, 18:00

Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
17.4.:  9:30 sv. lit., 16:30 Lit. sv. B.V. s veèieròou, nasledujú Strasti
18.4.:  8:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice do hrobu
19.4.: 7:00 Jeruzalemská utiereò, 16:30 Lit. sv. B.V. s veèieròou 
20.4.: 4:00 Utiereò vzkriesenia a posv. jedál, nasleduje sv. lit., 
ïalšie sv. lit.: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00; V. veèiereò 17:00
21.4.: 5:50, 8:00,10:00, 11:45, 18:00; Utiereò 7:00, 
V. veèiereò 17:00

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
17.4.:  16:30; 18.4.: obrady 15:30, gr. kat.: 17:00 V. veèiereò 

s ulož. plašèenice 
19.4.: 15:30 požehnanie jedál, 21:30 obrady; 
20.4.: 8:30, gr. kat.: 6:00 Utiereò vzkriesenia a posv. jedál, 7:30 sv. lit.
21.4.: 8:30, gr. kat.: 10:00

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
17.4.: 17:00; 18.4.: obrady 15:00, poklona do 21:00
19.4.:  poklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:30, 

požehnanie jedál 16:00
20.4.: 6:30 + požehnanie jedál, 11:00, 17:00; 21.4.: 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
Krížová cesta: ned 14:00, pia 15:45
17.4.:  16:30; 
18.4.: 9:00 krížová cesta, 16:30 obrady, poklona do 20:00
19.4.:  8:00 ranné chvály a poklona, 19:30 obrady + požehnanie jedál
20.4.: 6:00 + požehnanie jedál, 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; 
21.4.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)

17.4.: 7:30 sv. lit., 17:00 Lit. sv. B.V. s veèieròou + Strasti
18.4.: 8:00 Krá¾. hodinky, 15:00 V. veèiereò s ulož. plašèenice
19.4.: 8:00 Jeruz. utiereò + adorácia, 17:00 Lit. sv. B.V. s veèieròou
20.4.:  5:00 slávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov, 6:30 a 10:00 

sv. lit.; 15:00 V. veèiereò
21.4.: 8:00 a 10:00 sv. lit.; 7:00 utiereò, 15:00 veèiereò

Zmena programu vyhradená
pripravil: tm

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
17.4.:  18:00; 
18.4.: obrady 15:00, do 19:00 poklona, 19:30 krížová cesta (od 
jezuitov)
19.4.:  19:30 obrady; 20.4.: 8:00 požehnanie jedál, nasleduje sv. omša
od 27.4. budú sv. omše v nede¾u o 16:00
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Filip Telepák 
Michal Šimkoviè 
Sandra Gregorová 
Zhi Le Wang
Šimon Šebej 
Dorota Figurová 
Rebeka Kolivošková 
Daniel Grige¾ 
Oliver Barbas 
Eliška Mlatièeková 
Simon Èižek 
Arthur Hugo Rios Lopez
Áaron Rios Lopez 
Kristína Pavlinská 
Stanislav Harèár 

Marek Bardoviè
Ema Holéczy
Marcel Andrej Kandrik 
Michal Potoèòák 
Olívia Onofrejová 
Alexandra Lišková 
Juraj Babinèák 
Lucia Virbová 
Emma Petrovská 
Richard Repèík 
Nella Bakošová 
Mária Gobanová 
Ella Novysedláková 
Nikoleta Vrábliková 
Marek Šulík 

Sebastián Pleceník Gašpar
Karolína Balážová 
Róbert Košè 
Marco Tanèin 
Marcus Halecký 
Juraj Kubík 
Adam Fides 
Filip Šimko 
Filip Jaš 
Patrik Keslér 
Daniela Makulová 
Dávid Vrábe¾
Maroš Uhlár 
Sandra Dudová 
Chiara Cloe Èerevková

Spoločenská rubrika

Narodili sa od 01.02.2014 do 28.2.2014

Navždy nás opustili od 01.02.2014 do 28.02.2014

Adrián Boris a Zuzana Maš¾árová
Peter Tej a Katarína Kopancová
Ing. Oliver Tarcala a JUDr. Júlia Šoltésová
Ján Sabó a Jana Szabová
Mgr. Martin Mikluš a MUDr. Irena Šmahová
Maroš Czaja a Dominika Pažinová

Uzavreli manželstvo od 1.2.2014 do 28.2.2014

Grejtáková Bernardina, 55 r.
Katová Metodeja, 92 r.
MUDr. Škovran Mikolaj, 82 r.
Vardza¾ Štefan, 61 r.
MUDr. Vaškoviè Pavol, 64 r.
Havrilová Magdaléna, 61 r.
Hurová Anna, 84 r.
Procházková Margita, 85 r.
Kozej Mikuláš, 78 r.
Macková Mária, 80 r.
Burdelák Peter, 47 r.
Boháè Jozef, 61 r.
Klinka Ján, 86 r.
Èuchran Rudolf, 68 r.
MUDr. Duda Slavomír, 52 r.
Ivanová Mária, 92 r.
JUDr. O¾ha Martin, 87 r.
Ing. Èekan František, 66 r.
Doc. PhDr. Petrus Pavel Csc., 86 r.

Tkáèiková Anna, 92 r.
Binderová Anna, 79 r.
Doc. PHDr. Jusko Csc. Anton, 76 r.
PaedDr. Libová Antónia PhD., 50 r.
Galajdová Anna, 72 r.
Klaciková Helena, 54 r.
Krempaský Jozef, 85 r.
Sukovská Ernestina, 85 r.
Surgent Stanislav, 55 r.
Kozmová Gabriela, 77 r.
Majerèák Jozef, 45 r.
Dybala Jozef, 70 r.
Ing. Staroò Rudolf, 63r.
Torma Jozef, 67 r.
Sopko Jaroslav, 51 r.
Lukáè Ján, 81 r.
MVDr. Rencz Štefan, 62 r.
Gajdoš Peter, 39 r.
Jurèenková Magdaléna, 65 r.

Ciulis Eduard, 86 r.
Ing. Šesták Ján, 71 r.
Tapšáková Anna, 90 r.
Tkaèik Belo, 82 r.
Faśarová Helena, 85 r.
RNDr. Mihály Martin, 86 r.
Brtáò Karol, 90 r.
Dinda Štefan, 76r.
Némethová Zlata, 76 r.
PhDr. Baèa Jozef, 79 r.
Rajnová Katarína, 76 r.
Smoter Rudolf, 78 r.
Ján Baèík, 58 r.
Ing. Leššo Koštantín, 81 r.
Kvolek Andrej, 90 r.

Zomrel v mesiaci január 2014:
Štefanko Andrej, 86 r.
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Spoločenská rubrika

Prešovské seniorky slávili Medzinárodný deò žien

Aj keï sa vraví, že muž je hlavou rodiny, žena je krkom, ktorý nás vie správne 
nasmerovaś... srdcom, ktoré je zdrojom lásky...

Pri príležitosti sviatku Medzinárod-
ného dòa žien, ktorý sa slávi 8. marca, 
zorganizovalo aj tento rok mesto Prešov, 
Oddelenie sociálnych služieb, kultúrne 
podujatie s cie¾om vyjadriś úctu a vïaku 
prešovským ženám. „Je vek, kedy žena 
musí byś krásna, aby bola milovaná. 
A potom príde vek, kedy musí byś mi-
lovaná, aby bola krásna... Milé dámy 
všetky ste nádherné a vo svojom srdci 
dúfam, že aj milované. Milované svo-

jim manželom, deśmi, vnúèatami a ¾uïmi, ktorí Vás obklopujú,“ prihováral sa prítom-
ným seniorkám v sále PKO Prešov, primátor Pavel Hagyari. S poïakovaním a prianím 
všetkého najlepšieho im zároveò venoval spoloène s Matúšom Háberom, riadite¾om 
Sekcie služieb obèanom, kvet a malý darèek – ozdobu v tvare srdca zdobenú znakom 
mesta Prešov. Sviatok žien si medzi 500 senioriek prišli uctiś aj poslankyne Mestského 
zastupite¾stva v Prešove Svetlana Paulovièová a Štefánia Andrašèíková.

Keïže všetkým ženám vždy vyèarí úsmev na tvári tanec, hudba a spev, v sále sa 
rozozvuèali tóny folklórneho súboru „Šarišan“, ktorý si pripravil program pod názvom 
„Z valašeèku za dražeèku“. Vo svojom vystúpení èlenovia súboru zatancovali goralské, 
zbojnícke i cigánske tance a zaspievali na ¾udovú nôtu.

Málo kto vie, že nápad oslavovaś Medzinárodnej deò žien vznikol už v roku 1910 na 
konferencii, ktorá sa konala v Kodani. Dátum tohto sviatku bol stanovený na 8. marca na 
poèesś ve¾kého štrajku newyorských krajèírok z roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie 
desaśhodinového pracovného èasu, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmien-
kam. Prvý sviatok MDŽ v ÈSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový 
charakter. Poèas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. 
Po roku 1945 bol opäś obnovený. Podobne ako pri oslavách sviatku 1. mája platí, že sa 
nejedná o socialistický sviatok, èo potvrdzuje aj skutoènosś, že bol v roku 1975 oficiálne 
uznaný aj Organizáciou spojených národov.

Mesto Prešov si uctieva našu staršiu generáciu po celý rok a okrem MDŽ organizuje 
každý rok pre seniorov podujatia aj pri príležitosti Dòa matiek, ïalšími akciami sú Špor-
tový deò pre seniorov, kultúrne podujatia Mesiac úcty k starším, 
Bowling pre seniorov o putovný pohár primátora, Posedenie pri 
jedlièke s primátorom v predvianoènom období, Ples seniorov, 
ako aj mnohé ïalšie podujatia realizované v spolupráci so zaria-
deniami, dennými centrami, neziskovými organizáciami a pod.
Èlánok bol spracovaný na základe informácií poskytnutých Janou Za-
karovskou, vedúcou referátu starostlivosti o seniorov a opatrovate¾skej 
služby. 

(apol)
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Spoločenská rubrika
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KultúraMesto Prešov a dobrovo¾níci z farnosti Prešov – Nižná Šebastová

16.apríla 2014 o 19:30 hod.

pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove

POSLEDNÁ VEÈERAPOSLEDNÁ VEÈERA

Mesto Prešov 
a dobrovo¾níci z farnosti 

Prešov – Nižná Šebastová

ŽIVÁ KRÍŽOVÁ ŽIVÁ KRÍŽOVÁ 
CESTACESTA

18.apríla 2014 o 10:00 hod.

pred Mestským úradom 
v Prešove
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Kultúra

POSLEDNÁ VEÈERA

�� 10:00 – 14.00 Lesnícky deň na pešej 
zóne v Prešove 

�� Program 

�� 10:00 Poľovnícke signály – slávnostné 
otvorenie a príhovor riaditeľov Lesov Slo-
venskej republiky  štátny podnik 
a pozvaných hostí,  

�� 10:30 Trubači, ukážky poľovníckych 
signálov  

�� 10:00 – 13,:30  Informačné stánky pre 
verejnosť, aktivity lesnej pedagogiky for-
mou zážitkového učenia - výroba lesných 
ceruziek, lesná doprava, liečivé byliny, kôň, 
zver v lese, ochrana lesa, športovanie v 
lese, hádzanie šišky do terča, vystúpenie 
sokoliarov, BABADLO – divadelné roz-
právky pre malých aj veľkých, LADA NIVA, 
maľovanie na tvár, vábničky, psy, sokoliari, 
kynológovia, pilčík, POZOR súťaž!!! O ví-
kendový pobyt na chate LSR 

�� 14:00 Vyhodnotenie a ukončenie Les-
níckeho dňa v Prešove 

Kontakt 
Peter Fedor Ing. 
+421  907 916 612 

peter.fedor@lesy.sk 

Navštívte našu webovú lokalitu: 
www.lesy.sk 

Pod stromom i pohanova duša pookreje. 

P. O. Hviezdoslav 

LESNÍCKE DNI 
Jar 2014 

    

Pozvánka 
25. apríl 2014            

Regionálne Lesnícke 
dni na východe       

Slovenska v Prešove 
od 10:00 - 14:00 hod 

 

Sprievodný program: 

Zážitkové aktivity lesnej 
pedagogiky, kynológovia, 
sokoliari, trubači, včelári, 
detské,  
divadlo—BABADLO, les-
nícke autá, vozenie na 
koni, konský záprah—
ranč POHODA, súťaž 
o zaujímavé ceny pre ma-
lých aj veľkých, stánky 

LESY Slovenskej republiky štátny podnik Odštepný závod Prešov 

Lesnícke dni : 

�� ôsmi ročník celoslovenskej akcie pre 
deti, mládež a širokú verejnosť 

�� piaty ročník regionálnych lesníc-
kych dní v Prešove 

�� nadväzujú na tradíciu Apríl – mesiac 
lesov 

�� Les zdravie pre všetkých 

�� pripájajú sa k odkazu Dňa Zeme 
a Medzinárodného roku biodiverzity 

�� prinášajú informácie o význame a 
funkciách lesa pre spoločnosť 

�� približujú prácu lesníkov a úlohy les-
ného hospodárstva 
zdôrazňujú potrebu osobnej zodpoved-
nosti za ochranu hodnôt lesa 

Viac na : 

www.lesnickedni.sk 
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Vedeli ste, že ...

Po období vegetaèného k¾udu, ktoré trvá od 1. októbra do 31. marca nastáva po 
1. apríli „vegetaèný nek¾ud“. Príroda sa definitívne prebúdza zo zimného spánku. Zaèína-
jú kvitnúś stromy, kry, rastliny.

Z brlohov už dávno vyšli ve¾kí spáèi ako medvede a jazvece. Zato plchy, tie si dajú 
ešte naèas. Na celom Slovensku i v okolí Prešova vrcholí jarný śah slúk, nenápadného 
sśahovavého vtáka s dlhým zobákom. Najviac ho možno zrete¾ne poèuś zrána pri prebú-
dzaní spevavcov a veèer pri ich zaspávaní pri západe slnka, kedy sluèie „písk-kvor-kvor-
kvor-kvor-kvor, písk-kvor-kvor-kvor-kvor-kvor...“ poèuś poèas jeho preletov nad hlavami 
lesných obyvate¾ov, èi hostí.

Apríl je zaujímavý aj svojimi dòami venovanými prírode. Hneï prvý apríl. Nie je iba 
dòom provaprílových žartíkov, ale je aj Dòom vtáctva. Síce, ak prvoaprílový žartík ozna-
èíme za vtákovinu, tak to potom istú súvislosś má. 22. apríl je Deò zeme a 29. apríl je 
Deò stromov. Takže príroda v apríli má aj dosś sviatkov. Tie treba patriène pripomínaś 
i osláviś. Napríklad sadením stromov. Apríl je ideálnym mesiacom na sadenie nových les-
ných porastov. Sadievajú sa sadenice lesných drevín najèastejšie vo veku 2 – 4 rokov. 
Záleží na druhu a spôsobe pestovania v lesnej škôlke, kde sa ako sa vraví, uèia stromy 
rovno rásś.

V okolí Prešova máme lesov dosś. Našśastie. Na území mesta, treba chápaś v širšom 
ponímaní, pretože mesto Prešov je tvorené štyrmi katastrálnymi územiami – Nižná Še-
bastová, Prešov, Solivar, Šalgovík, je spolu takmer 2 170 hektárov lesov. Z toho najväè-
šiu èasś tvoria lesy osobitného urèenia – lesy urèené na rekreáciu, lesy na zachovanie 
genetických zdrojov a lesy urèené na lesnícky výskum a lesnícku výuèbu, ktorých výmera 
je 2 024 hektárov, teda prevažujúca väèšina. Lesov ochranných s prevažujúcou funkciou 
ochrany pôdy je 6 hektárov a zvyšných 140 hektárov je lesov hospodárskych.

Prešovèania zo svojich potuliek okolím Prešova poznajú najmä tie lesy osobitného 
urèenia. Tie sú na Cemjate, Kvašnej vode. Niekto to síce volá Kyslá voda, a¾e kto tam bul 
a okoštoval, ta je vera kvaśna, òe kisla. 

Ak tam toho roku pôjdete, urèite naïabíte na rôzne druhy kvitnúcich stromov, krov, èi 
rastlín. Majte na pamäti, že tie lesy sú tam aj pre iných a dajte príležitosś pokochaś sa tou 
nádherou aj tým, ktorí prídu po vás. Aj o tom je Apríl – mesiac lesov.

M. Lieskovský

... história „APRÍL – MESIAC LESOV“ 
siaha do polovice minulého storoèia? 

Od roku 1952 sa na našom území apríl oznaèuje ako mesiac lesov.
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VEÈERNÝ BEH PREŠOVOM 2014

Historické centrum nášho mesta bude 8. mája 2014 po roku opäś patriś 
bežcom všetkých vekových kategórií. Svojho druhu najstaršie bežecké 
podujatie na Slovensku – Veèerný beh Prešovom totiž napíše v tento deò už svoju 
54. kapitolu. Organizátorom podujatia je mesto Prešov v spolupráci s TJ Slávia 
PU Prešov, Oblastným bežeckým spolkom Prešov a SŠG ELBA Prešov. Záštitu 
nad podujatím prevzal primátor mesta Prešov Pavel Hagyari.

Najvýznamnejšie atletic-
ké podujatie v našom meste, 
ktoré je súèasśou aj Oblastnej 
bežeckej ligy, má stále mnoho 
priaznivcov a to aj vïaka tomu, 
že sa koná v historickom cen-
tre, èím sa Hlavná ulica stáva 
príśažlivou športovou scénou. 
Okrem už tradièných bežec-
kých kategórii urèených napr. 
pre deti predškolského veku 
až po vitálnych seniorov, sa 
zúèastòujú Veèerného behu 
Prešovom nieko¾ko rokov aj 
rýchlokorèuliari. Navyše ich 
kategórie budú tohto roku roz-
šírené o tzv. FUN kategóriu - urèenú pre všetkých milovníkov pohybu na korèuliach.

Prihlášky na Veèerný beh Prešovom 2014 môžete zasielaś do 6. mája 2014 na ad-
resu: TJ Slávia PU Prešov, atletický klub, Ulica 17. Novembra è. 13, 080 01 Prešov. 
Prihlásiś sa je možné aj pred štartom jednotlivých kategórií v kancelárii pretekov (PKO 
Èierny Orol).

V súvislosti s poduja-
tím pripomíname, že dòa 
8. mája 2014 bude od 
14.00 hod. až do skon-
èenia podujatia (cca. 
20.30 hod.) Hlavná ulica 
uzatvorená. Bežecké ka-
tegórie, harmonogram 
ako aj ïalšie potrebné 
informácie nájdete dva 
týždne pred podujatím 
na stránke www.presov.
sk.

(miv)
 

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

13. 4. 2014      KST Lokomotíva Prešov
19. roèník Minerálne pramene Prešova
Dr. Mária Kolcunová, 0903 321 615

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

26. 4. 2014     RR KST a MsÚ Prešov
CESTOU OSUDU A NÁHODY
Cestovate¾ská prednáška o putovaní stopom cez Áziu do Austrálie, 
ktoré sa neplánovane predåžilo na sedem rokov . . .
Podujatie sa uskutoèní v priestoroch zasadaèky Mestského úradu v Prešove
 na Jarkovej ulici è. 24, 1. poschodie, od 17. hodiny

27. 4. 2014      KST KPT Prešov
21. roèník Aprílový výstup na Lysú Stráž 
Ing. Alena Bodnárová, 0915 910 418

27. 4. 2014      KST ZVL Prešov 
Her¾any 2014, cyklo – 80, 100 km 
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422

30. 4./1. 5. 2014    KST KPT Prešov 
42. roèník Noèný pochod Krompachy – Prešov (50 km)
Ing. arch. V. Ligus, 0905 242 508

8. 5. 2014      KST Horal Sedlice 
Pochod oslobodenia – Svetový deò turistiky 
Ing. Ján Hudák, 0902 783 295

18. 5. 2014      KST Chotarna Hermanovce 
Stretnutie na Chotarnej (pod Mindžovou) 
Gabriel Dugas, 0905 208 530

18. 5. 2014      KST ZVL Prešov 
26. roèník Šarišskou vrchovinou na horskom bicykli 
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422

Viac na www.kstpo.sk

Šport
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DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

6.5.2014 (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

12.5.2014 (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

15.5.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113 

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primáto-
ra a prednostu MsÚ

20.5.2014 (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

22.5.2014 (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 

26.5.2014 (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

29.5.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 3100113 

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie primáto-
ra a prednostu MsÚ

Radnica dokorán

Prijímacie dni predstaviteľov 
a zamestnancov Mesta Prešov – máj 2014



27
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 
7.5.2014 (streda) 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 
15.5.2014 (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  
5.5.2014 (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
5.5.2014 (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
5.5.2014 (pondelok) 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
6.5.2014 (utorok) 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
7.5.2014 (streda) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
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� PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
� PARAPETNÉ DOSKY
� RETIAZKOVÉ CELOTIENIACE ŽALÚZIE
� VERTIKÁLNE ŽALÚZIE
� SIETE PROTI HMYZU
� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
� PREDAJ DEKORAČNÝCH OBKLADOV 
� Z UMELÉHO KAMEŇA
� INTERIÉROVÉ DVERE
� NÁKUP NA SPLÁTKY
� ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
� GARÁŽOVÉ BRÁNY

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

NENECHAJTE SA CHYTIŤ
NA NEZMYSELNÉ ZĽAVY!

POŽADUJTE KVALITU,
NIE ZĽAVY!

PONÚKAME SPOĽAHLIVÉ OKNÁ
ZA SUPER CENY!

Jednoduchý nákup na splátky

 Okružná 41, 080 01  Prešov
(za budovou bývalého 

Daňového úradu, Levočská 9)

Tel.: 051/ 38 11 473
Mobil: 0908 455 414

E-mail: stgokna@gmail.com
www.stgpo.sk

� PLAST
� PARA
� RET
� VE
� SI
� K
�
�

NA N

Okružná 41, 080 01  Prešov

��



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




