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Mesto v pohybe

Prešovský Deò matiek

Druhá májová nede¾a... deò ako každý iný, no predsa výnimoèný... deò, ktorý 
asi najviac vystihnú slová básnika: „Buïme radi, že na tomto svete nie sme sami 
a vieme si uctiś slovko MAMI...“

Malý darèek, kytièka, èi úprimné a vrúcne objatie. Druhú májovú nede¾u sme 
gratulovali našim mamám k ich sviatku, je nespoèetne ve¾a. No slová vïaky sú len malou 
štipkou toho, èo odznieva v našich srdciach za všetko, èo nám naše mamy dali, èo pre 
nás obetovali, ako nás vychovali... a to všetko zahalené rúškom ich nekoneènej lásky... 
lásky k dieśaśu, ktoré nosili pod srdcom...

Pri tejto príležitosti aj tento rok 
mesto Prešov, oddelenie sociálnych 
služieb, organizovalo podujatie s názvom 
kopírujúcim nede¾ný sviatok. Deò matiek bol 
v prešovskom PKO sprevádzaný bohatým 
kultúrnym programom. „Mama, slovo tak 
jednoduché, no krásne a ve¾avravné, 
ktoré v sebe nesie ten najvrúcnejší cit - 
lásku v podobe nenahradite¾ného puta,“ 
odznelo v úvodnom príhovore primátora 
Pavla Hagyariho, ktorý sa prešovským seniorkám prihováral prívetivými slovami úcty 
a vïaky. „Ste stredom, okolo ktorého sa krúti rodina, ste stredom, okolo ktorého sa 
krúti celý svet, okolo ktorého sa krúti celý život... ste symbolom histórie, súèasnosti 
i budúcnosti,“ povedal primátor.

Prešovské seniorské mamièky, ktoré sa potešili malému darèeku, prišli pozdraviś aj ïalší 
významní hostia, ako viceprimátor mesta René Pucher, riadite¾ Sekcie služieb obèanom 
Matúš Háber, vedúca oddelenia sociálnych služieb Beáta Horváthová, zástupcovia Rady 
seniorov s predsedom Milanom Kruèayom, podpredsedom Stanislavom Bachingerom 
a èlenmi Evou Barnovou, Máriou Bukovièovou, Andrejom Dupa¾om, Petrom Hrickom, 
Jozefom Chalupom a Pavlom Spišákom.

V programe vystúpili Martina Kolárová a Róbert Èuha s básòou „Mame“, za sprievodu 
klavírneho doprovodu v podaní Natálie Farkašovej. Hudobná skupina Spolok TOP Big 
Band zahrala a zaspievala piesne zo známych muzikálov /Báthoryèka, Starci na chmelu, 
František z Asissi, Na skle ma¾ované a My Way/ a zároveò zaspievali hity rokov minulých 
ako Pusu ti dám, Já na bráchu blues, Ma¾ovaný džbánku, Kávu si osladíma zaznelo aj 

sólo na saxafón – El Bimbo. Celým kultúrnym 
programom sprevádzal Pavel Miha¾ák.

Celé popoludnie sa teda nieslo v srdeènej 
a v¾údnej atmosfére, ktorá dotvárala posolstvo 
významného a znamenitého dòa. Dòa 
venovaného našim milovaným maminám...

...pretože láska matky k svojmu dieśaśu je 
nekoneèná...

(vkg)
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Prešovskí seniori si zmerali sily

v olympijskom päśboji

Mesto Prešov podpísalo v marci tohto roku zmluvu o spolupráci s Fakultou športu 
Prešovskej univerzity v Prešove (FŠ PU) s primárnym cie¾om rozširovaś podporu 
vo¾noèasových aktivít všetkých skupín obyvate¾ov. Pri podpise zmluvy riadite¾ 
Sekcie služieb obèanov MsÚ v Prešove Matúš Háber deklaroval, že prvé podujatie, 
ktoré sa v rámci balíka spomínanej spolupráce zrealizuje, bude zamerané na 
cie¾ovú skupinu seniorov. Na základe uvedeného bol neskôr k dohode prizvaný 
aj Olympijský klub Prešov a zainteresovaným stranám sa spoloène podarilo 
zorganizovaś Olympijský päśboj seniorov o Putovný pohár primátora mesta, ktorý 
sa uskutoènil v športovej hale FŠ PU 16. mája.

Športové podujatie otvoril primátor mesta Prešov Pavel Hagyari, ktorý pozdravil 
všetkých športových priate¾ov a súśažiacim zaželal aby bol šport napriek súpereniu tým, 
èo ¾udí spája a nie rozde¾uje. Zároveò však s úsmevom dodal, aby sa poèas celého dòa 
držali hesla: „Nie je dôležité zúèastniś sa, ale zvíśaziś“. 

Prítomným seniorom sa prihovoril aj dekan FŠ PU Pavel Ružbarský, ktorý ich na pôde 
fakulty srdeène privítal, zaželal ve¾a síl, pevné odhodlanie a vytrvalosś lebo ako dodal, 
šport pomáha odbúraś stres a posilòuje ducha. Ve¾a športových úspechov súśažiacim 
zaprial aj René Pucher, predseda Olympijského klubu Prešov a viceprimátor mesta 
Prešov so slovami: „Nároèné disciplíny si vyžadujú pripravenosś a odhodlanosś, ktorá 
Vám urèite nebude pri výkonoch chýbaś“. 

Po úvodných slovách sa v priestoroch športovej haly rozozvuèala hymna seniorov 
a následne došlo zo strany organizátorov k inštruktáži týkajúcej sa pravidiel súśaže 
Olympijského päśboja seniorov. Po vypoèutí si organizaèných pokynov sa dvadsaś 

Prítomným seniorom sa prihovoril aj dekan FŠ PU Pavel Ružbarský ktorý ich na pôde
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7-èlenných družstiev pustilo do boja v piatich súśažných disciplínach:
 – kop na bránku;
 – hod do basketbalového koša;
 – florbal - stre¾ba na bránku s hokejkou;
 – ringo - hod ringo krúžkami na tyè;
 – hod šípkou.
Dodržiavanie pravidiel pri súśažení, zapisovanie a spoèítavanie bodov bolo v rukách 

dvanástich študentov FŠ PU pod vedením Lenky Tluèákovej, vedúcej katedry športovej 
edukológie a humanistiky. Po úspešnom boji sa uskutoènilo vyhodnotenie olympiády 
prièom súśažiacim, ktorí získali najvyšší poèet bodov bol odovzdaný diplom, medaila 
a Putovný pohár primátora mesta Prešov 2014. 

ZOZNAM OCENENÝCH
Zlatí medailisti:  II. mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska – Nižná 

Šebastová
Strieborní medailisti: Denné centrum Sabinovská
Bronzoví medailisti: Denné centrum Popradská

Najvyšší poèet získaných bodov:
p. Mária Kažimírová – DC Popradská
p. Krasimír Manèev –  II. mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska – Nižná 

Šebastová

Uvedené športové podujatie je len dôkazom toho, že mesto Prešov pokraèuje 
v jasne deklarovanom zámere skvalitòovaś a rozširovaś sociálne, kultúrne a spoloèenské 
podmienky za úèelom rozvoja kvality života všetkých skupín obyvate¾ov mesta Prešov. 

Èlánok bol spracovaný na základe podkladov od vedúcej Referátu starostlivosti o seniorov 
a opatrovate¾skej služby, J. Zakarovskej.

(apol)

k b l ý ákl d dkl d d dú j R f át t tli ti i
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Malí Prešovèania z MŠ Mirka Nešpora

vo vynovených priestoroch

Prvý májový týždeò sa niesol v znamení ïalšej dobrej správy, ktorej sa asi najviac 
potešili malí školáci z MŠ M. Nešpora a ich rodièia. Rekonštrukèné práce, ktoré 
sa realizovali od minulého roka, boli ukonèené a stavba bola odovzdaná.

 „Je to skvelá správa pre deti a ich rodièov. Mesto Prešov postupne revitalizuje, 
opravuje a odstraòuje havárie zo svojich materských škôl napriek ne¾ahkej 
ekonomickej situácii,“ uviedol primátor Pavel Hagyari. Dodal, že je to ïalší krok 
k zlepšeniu a skvalitneniu prostredia i výchovno-vzdelávacieho procesu našich 
najmenších. „Schválená suma z rozpoètu mesta v tomto roku na rekonštrukcie 
materských škôl predstavuje 4,5 mil. eur,“ spresnila Svetlana Pavlovièová, predsedníèka 
finanènej komisie.

Práce na MŠ M. Nešpora boli realizované vo viacerých etapách, v minulom roku prešli 
rekonštrukciou dva objekty, v rámci ktorých bolo preinvestovaných 120 000 eur, tento 
rok sú ukonèené práce vo výške 60 000 eur. Tie zahàòali pod¾a slov stavebného dozoru 
Milana Závadského výmenu okien, výmenu boletických panelov, kopilitových stien, 
murárske práce, nátery a pod. K celkovému ukonèeniu rekonštrukcie zostáva realizácia 
prác na jednom objekte, na ktorú je vyèlenených 184 000 eur. Ide o poslednú èasś, na 
ktorej sa práce uskutoènia až v lete poèas letných prázdnin, kedy bude škola prázdna. 
Radosś neskrývala ani riadite¾ka MŠ Viera Štroncerová, ktorá vyzdvihla spoluprácu 
s Mestom Prešov a taktiež s dodávate¾skou spoloènosśou Technostav.

V tomto roku sú schválené financie na cca 50 stavieb, z toho predstavujú väèšiu èasś 
rekonštrukcie škôl a škôlok, v súèasnosti prebiehajú práce napr. na MŠ Haburská a Fraòa 
Krá¾a a v najbližších dòoch sa odovzdá dodávate¾ovi stavieb budova MŠ Zemplínska a A. 
Prídavku.

 Aktivita mesta pri získavaní a realizácii projektov z európskych fondov a vyèlenením 
financií z vlastného rozpoètu v prospech rekonštrukcií škôl a škôlok je snahou o zlepšenie 
podmienok výchovy a vzdelávania v meste Prešov a deklaráciou toho, že školstvo je 
jednou z priorít rozvoja mesta v nasledujúcich rokoch.

(vkg)
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Materská škola: 1. 7.
4. 7.

7. 7. 
11. 7.

14. 7. 
18. 7.

21. 7. 
5. 7.

28. 7.
1. 8.

4. 8.
8. 8.

11. 8. 
15. 8.

18. 8.
22. 8.

25.8.
29. 8.

Bajkalská x x x x 1 1 x x 1

A. Prídavka x x 1 1 x x x x 1

M. Nešpora x x x x x x 1 1 1

Mukaèevská x x x x x x 1 1 1

Volgogradská 1 1 x x x x x x 1

F. Krá¾a 1 1 x x x x x x 1

Ès. armády 1 x x x 1 x x x 1

Èapajevova x 1 1 x x x x x 1

Sabinovská x x x x x 1 1 x 1

Sládkovièova x x x x x 1 1 x 1

Hviezdoslavova 1 x x x x x x 1 1

Budovate¾ská x 1 x 1 x x x x 1

Slánska 1 x x x x x x 1 1

Važecká 1 x x x x x x 1 1

Solivarská x x x x x x 1 1 1

Zemplínska x x x x 1 1 x x 1

Bratislavská 1 1 x x x x x x 1

Jurkovièova x x 1 1 x x x x 1

Èergovská x x 1 1 x x x x 1

Bernolákova x x x x x x 1 1 1

POÈET MŠ CELKOVE: 7 5 4 4 3 4 6 7 20

Vysvetlivky: x – MŠ zatvorená; 1 – MŠ otvorená

HARMONOGRAM DOVOLENIEK V MŠ
v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta Prešov

školský rok: 2013/2014
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Mesto v pohybe

Prešovské Komunitné centrum

Priestor pre zabezpeèenie vzdelávacej, tréningovej èinnosti a vo¾no èasových aktivít, 
poskytovanie služieb v oblasti sociálneho poradenstva a vykonávania sociálnej 
prevencie, poradenstvo v oblasti zamestnania a priestor pre zmysluplné využitie 
vo¾ného èasu detí a dospelých... to všetko sa skrýva pod projektom Komunitné 
centrum v meste Prešov, ktoré rozširuje svoju èinnosś.

Mesto Prešov od roku 2005 realizuje projekty pre marginalizované Rómske komunity na 
území našej samosprávy. V súèasnom období sa implementuje Národný projekt – Terénna 
sociálna práca v obciach, ITMS: 27120130525 v troch lokalitách nášho mesta: Stará tehelòa, 
Pod Hrádkom, Tarasa Ševèenka s poètom 3 200 obyvate¾ov rómskej národnosti.

V lokalite Stará Tehelòa, kde je najväèšie zoskupenie marginalizovanej rómskej komunity 
(MRK) s poètom 2 000 obyvate¾ov, existuje od roku 2011 provizórne Komunitné centrum 
zriadené v unimobunkách, ktoré však kapacitne nepostaèuje pokrývaś potreby tejto komunity. 
Na úèel rozšírenia je vyèlenených takmer 50 000 eur z mestského rozpoètu, avšak Mesto 
Prešov prostredníctvom MV SR Úradu splnomocnenca pre r  ómske komunity požiadalo na 
rekonštrukciu 18 000 eur, èím by sa náklady mesta na tento projekt znížili. „Projekt zatia¾ prešiel 
administratívnou kontrolou, èo považujeme za pozitívnu správu, pretože našim cie¾om je 
prispieś k sociálnemu rozvoju tejto èasti nášho mesta,“ uviedol primátor Pavel Hagyari.

„Práve preto chceme zrekonštruovaś pivnièné priestory bytovej jednotky v danej lokalite 
na Komunitné centrum, ktoré by sme využívali na prácu s deśmi a rodièmi MRK, aby sme 
zlepšili prácu s vylúèenou komunitou a zaèlenili ju do spoloènosti s vyšším stupòom 
vzdelania, blahobytu, úrovòou spoloèenského rozvoja a materiálnej kultúry,“ uviedla Anna 
Zákutná, koordinátorka projektu. Ako ïalej zdôraznila, rekonštrukcia Komunitného centra je v 
súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov. K èiastkovým 
cie¾om patrí pod¾a jej slov vypracovanie projektovej dokumentácie z vlastných finanèných 
zdrojov mesta Prešov ( MsZ zo dòa 20.02.2014, Uznesenie è. XLVI.) a rekonštrukcia priestorov 
Komunitného centra z finanèných zdrojov MV SR - Úradu vlády splnomocnenca pre rómske 
komunity vrátane 5 % spolufinancovania (žiadosś podaná dòa 10.04.2014).

„Zrekonštruované Komunitné centrum bude slúžiś deśom a dospelým MRK v tejto 
oblasti, aby sme mohli ešte viacej rozvíjaś kreatívnu prácu s deśmi, ich vo¾noèasové 
aktivity, edukatívny proces, didaktické hry, skupinové vyuèovanie, poskytovaś sociálne 
poradenstvo a pomoc pri uplatòovaní práv a právom chránených záujmov,“ vysvetlila 
A. Zákutná. Koordinátorka tiež dodala, že vytvorením Komunitného centra sa zamedzí 
neefektívne využívanie vo¾ného èasu detí a mladistvých, vytvoria sa lepšie podmienky na prácu 
s deśmi, uèenie, vo¾noèasové aktivity, posilní sa vzśah rodièov a detí a upevní sa familiárnosś 
rodín. „Touto nenútenou èinnosśou detí, rodièov v spolupráci s komunitnými pracovníkmi 
a terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí tieto aktivity vykonávajú vo svojom vo¾nom 
èase a dobrovo¾níkmi z organizácie Èlovìk v tísní“, sa zlepší prospech detí v školách, 
vyprofiluje sa zameranie detí k budúcemu povolaniu, vo¾noèasovými aktivitami sa 
zamedzí nežiaducim negatívnym vplyvom (alkohol, fetovanie, drogy), a taktiež sa zlepší 
povedomie tejto skupiny obyvate¾stva medzi obèanmi mesta Prešov,“ zdôraznila na záver 
A. Zákutná.

Aktivity budú zamerané na: 
– na prácu s deśmi;
– na prácu s rodièmi;
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– na spoloènú prácu detí a rodièov;
– na sociálne poradenstvo pre dospelých a detí;
– na vykonávanie preventívnych opatrení pre dospelých a detí;
– na záujmovú èinnosś s deśmi a dospelými.
Zámerom Mesta Prešov je, aby zrekonštruované Komunitné centrum prispelo 

k sociálnemu rozvoju tejto èasti Prešova. V blízkej budúcnosti je zámerom tieto priestory ešte 
ïalej zve¾aïovaś s cie¾om vytvorenia podmienok pre vznik chránenej dielne, ktorá by slúžila 
k zamestnaniu mužov a žien z MRK, ktoré by vykonávali najmä jednoduché opravárenské 
práce, oprava okenných rámov, oprava dverí, dreveného nábytku, oprava a šitie domáceho 
obleèenia pre deti.

(vkg)
Opatrovate¾ská služba

Pod¾a § 41 zákona è. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov mesto zabezpeèuje poskytovanie sociálnej služby – opatrovate¾skej služby 
pre obèanov, ktorí sú pod¾a posudku príslušného orgánu  odkázaní na poskytovanie 
opatrovate¾skej služby. Tá je poskytovaná terénnou formou, priamo v domácom 
prostredí, v rozsahu, ktorý je stanovený v posudku, ale súèasne aj v zmluve, ktorú 
uzatvára obèan s poskytovate¾om sociálnej služby, MsÚ v Prešove. 

Opatrovate¾ská služba je poskytovaná nielen obèanom v seniorskom veku, ale aj tým, 
ktorí sú napríklad po úraze, po náhlej mozgovej príhode, po dlhšej lieèbe kvôli chorobe, 
po dlhodobej hospitalizácii, alebo majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a chcú 
zostaś v domácom prostredí a potrebujú pomoc inej osoby, nevedia sa urèitý èas postaraś 
o svoju domácnosś, o seba, nezvládajú základné úkony pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
a momentálne  obmedzenia v úkonoch.

Cie¾om poskytovania služby je okrem pomoci pri zvládaní základných úkonov starostlivosti 
o domácnosś, vlastnú osobu a kontakt so spoloèenským prostredím, integrácia do spoloènosti, 
prispievaś aj k vytváraniu pokojnej atmosféry v rodine klienta a zabezpeèiś individuálne potreby 
pod¾a jeho požiadaviek. 

Pri poskytovaní služby sa zabezpeèujú nevyhnutné životné potreby obèana a poskytujú 
sa sebaobslužné úkony (bežné úkony osobnej hygieny, donáška obeda, doh¾ad a pod.), 
nevyhnutné práce v domácnosti (upratovanie, varenie, pranie, žehlenie a pod.) a zabezpeèuje 
sa kontakt so spoloèenským prostredím (vybavovanie úradných záležitostí, návšteva lekára, 
prechádzky, sprievod na kultúrne podujatia a sprievod pri využívaní rôznych druhov služieb).

Podmienkou poskytovania opatrovate¾skej služby  je posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu, ktoré vykonáva MsÚ v Prešove na základe podanej žiadosti obèana, následne 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – domácu opatrovate¾skú službu, 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, trvalý pobyt v meste Prešov.

Služba sa poskytuje v pracovné dni v èase od 7.00 do 19.00 hod. za úhradu, ktorá je 
stanovená v platnom VZN è. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe urèenia a výške úhrad 
za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov è. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci obèanom mesta.

Kontakty: telefón: 051/3100 525, 051/3100 529.
Viac informácií na: www.presov.sk, www.socialnypresov.sk, Kancelária soc. poradenstva 
MsÚ v Prešove, Kancelária 1. kontaktu MsÚ v Prešove.



10
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Ve¾vyslanec Èínskej ¾udovej republiky
na prešovskej radnici

Na pôde Mestského úradu v Prešove prijal primátor Pavel Hagyari prvý májový 
týždeò Jeho Excelenciu Pan Weifanga, mimoriadneho a splnomocneného 
ve¾vyslanca Èínskej ¾udovej republiky.

Jeho Excelencia Pan Weifang navštívil Prešov prvýkrát. Aj keï dôvody ve¾vyslancovej 
návštevy boli pracovné, stretnutie s primátorom Pavlom Hagyarim sa nieslo v priate¾skej 
atmosfére. J. E. P. Weifang ve¾kú èesś z možnosti navštíviś a spoznaś metropolu Šariša, 
tretie najväèšie mesto na Slovensku a vyjadril obdiv nad jeho krásami a atmosférou 
celého východoslovenského regiónu.

Primátor Pavel Hagyari vzácnu návštevu oboznámil so skvostami a unikátmi Prešova, 
historickými pamiatkami a výnimoènosśami okolia, ako aj s aktuálnou situáciou v meste 
a regióne, èo sa ekonomickej a sociálnej situácie týka. „Návšteva bola prínosom pre 
naše partnerské vzśahy a je potrebné zameriavaś sa na oblasś spolupráce aj naïalej 
s dôrazom na investície èi rozvoj cestovného ruchu,“ zdôraznil na stretnutí P. Hagyari.

Na rokovaní sa tiež naèrtli vzájomné vízie do budúcnosti, najmä možná realizácia 
projektov s èínskymi partnermi. Tie by mali napomôcś rozvoju zamestnanosti a vzájomná 
spolupráca s èínskou stranou, najväèšou svetovou ekonomikou, by sa mala rozvíjaś naïalej. 

Pan Weifang je vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného ve¾vyslanca Èínskej 
¾udovej republiky od minulého roka, napriek tomu má ako ve¾vyslanec bohaté skúsenosti. 
Od svojich 18 rokov pôsobil v diplomatickom prostredí, a to na Ve¾vyslanectve Èínskej 
¾udovej republiky v Afganskej islamskej republike, neskôr ako pracovník a atašé Odboru 
západnej Ázie a severnej Afriky Ministerstva zahranièných vecí È¼R, poèas svojej 
profesionálnej kariéry pracoval na viacerých pozíciách v rámci delegácií, ve¾vyslanectiev 
a pod. Posledné roky pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený ve¾vyslanec È¼R 
v Sultanáte Omán, neskôr ako ve¾vyslanec MZV a v súèasnosti ako mimoriadny 
a splnomocnený ve¾vyslanec ÈLR v Slovenskej republike.

(vkg)
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festival komornej hudby
II. ročník

Ortodoxná synagóga
Okružná 32, Prešov

GALA Štefan KOCÁN, bas
Slovenská operná hviezda — sólista Metropolitnej opery a La Scaly 
a Dagmar Duždová — klavír

Najkrajšie ruské romance, slovenské piesne a výber z árií

ROMANTICKÉ STRUNY
Igor Karško — husle, Zuzana Schmitz-Kulanová — husle,

Thomas Schmitz — violončelo, Dagmar Duždová — klavír

Koncert z diel českých a ruských romantických skladateľov

VÁŽNE vážne SAXOFÓNOVANIE 
Vážna hudba trocha inak

Peter BREINER    TRIANGO
Pôsobivá zmes tanga, improvizácie a klasiky

3. júl 19.00 h
štvrtok

17. júl 19.00 h
štvrtok

19. august 19.00 h
utorok

28. august 19.00 h
štvrtok

viac informácií nájdete na: www.artis-oz.sk
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Náboženský život

Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša 
Nede¾a:  5:45, 6:30, 7:45, 10:00 (lat.), 11:30 (okrem 1. 

a 8. 6.), 18:00
Prac. dni:  5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem sob), 18:00
22.6.:  Eucharistický sprievod: zaèiatok v gr. kat. 

katedrále o 15:30; františkáni, Sancta Maria, ACM 
na Metodovej ul., konkatedrála

23.6.:  Te Deum vysokoškolákov v ACM na Metodovej ul. 
o 19:00

27.6.:  Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 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)
19. 6.: 18:00

Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00; v str 17:00 pre deti
Sobota: 7:00, 18:00
27.6.:  Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:15, 9:00, 16:00, 

18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:30
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 17:00

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa 
(Sídlisko III)
Nede¾a:  8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò 17:00 (sl.); od 

19:00 - 20:00 adorácia
Všedné dni: 6:30, 18:00
19.6.: 6:30, 18:00

Nede¾a: 10:00 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, 18:00; v prvú a poslednú 

nede¾u aj 11:00; 
detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 7:45; Štvrtok: 18:00

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, 18:00 veèeròa
Sviatok: 6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 18:00 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, 19:00
Prac. dni:  6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00, 18:00 (uto, 

štv)
Sobota: 7:00, 18:00
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:00, 18:00
29.6.: Farfest: sv. omša iba o 10:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni:  6:30 (uto), 7:50 sv. omša pre CZŠ, 18:00 

(okrem pon)
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 18:00

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:00 pre deti; uto a pia 6:30
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30
29.6.: Veèer chvál: 19:00

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária 
(Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30

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
24.6.:  Narodenie sv. Jána Krstite¾a: 5:45 (csl.), 7:00 

(sl.), 8:30 (cs1.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
V str a pia o 18:30
24.6.: Narodenie sv. Jána Krstite¾a:  8:30, 18:00
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 18:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00; Všedné dni: 6:30, 17:00
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 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
27.6.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo: 6:30, 8:00, 16:30

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, štv a pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 

18:00 (sl.); str 7:40 (sl.); štv o 19:00 
adorácia s požehnaním

Sobota: 7:30 (sl.)
19.6.: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.)

Zmena programu vyhradená. pripravil: tm

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nede¾a: 16:00



15

®



16

Samuel Eštoèak
Laura Kotalová
Sofia Petíková
Filip K¾oc
Eugen Guman
Samuel Mihok
Ema Benková
Christián Mansfeld
Lucas Pa¾uv
Dárius Gulik
Radka Balážová
Tomáš Lukèa
Anhthai Duong Van
Ráchel Feketeová
Leo Kollár
Jana Mižáková
Tobias Mallo
Júlia Kuchárová

Patrik Tirdil
Michal Balog
Katarína Mrázová
Sebastián Michalík
Michaela Petriková
Viola Lišková
Patrik Pustovka
Matúš Gall
Matúš Šenitka
Matias Maïar
Teo Kluèár
Marek Jurèišin
Lukas Cehelský
Jasmína Bocková
Sabína Bocková
Matias Gerda
Peter Matis
Mia Vašigová

Slávka Petrová
Lukáš Dankoviè
Maroš Miškuf
Rebeka Šebejová
Dominika Zsoldosová
Michal Fedorèo
Alžbeta Frištyková
Branislav Polanský
Christian Kopøiva
Sebastian Kopøiva
Dávid Rafael Humeòaj
Natália Ugorová
Darja Michalèík
Timur Shalan
Dominik Hurajt
Oliver Beliš
Pavol Surmik

Spoločenská rubrika (01. 04. – 30. 04. 2014)

Narodili sa

Navždy nás opustili

Maroš Pi¾a a Xiaoxuan Liu
Rastislav Škerlík a Lucia Eliašová
Michal Èontofalský a Daniela Janusová
David Moravec a Zuzana Kaèová
¼uboš Mruz a Jana Šalamonová
Patrik Bandy a Laura Petíková
Dávid Sirotòák a Tatiana Kaòuchová

Mikuláš Kundra a Daniela Forraiová
Ivan Molèan a Martina Štefanièová
Jozef Šoltis a Daniela Mikitová
Daniel Gomulec a Ing. Michaela Barteková
Ing. Marek Kravec a Ing. Lenka Marcinová
Peter Mihalik a Denisa Èuchtová

Uzavreli manželstvo

Karabinoš Imrich, 80 r.
Velièková Klára, 59 r.
Karlik Peterm, 50 r.
Ing. Ramazetter Tichomír, 69 r.
Martonová ¼udmila, 60
Galdunová Vlasta, 73
Kvašòáková Valentína, 87 r.
Pribulová Helena, 85 r.
Bulajèik Ladislav, 80 r.
Kraèúnová O¾ga, 86 r.
Kytýr Zdenìk, 80 r.
Leško Ján, 58 r.

Brajer Ján, 90 r.
Cehelník Marián, 60 r. 
Hirka Ján, 90 r.
Ing. Murèinko Jaromír, CSc., 78 r.
Saloka Ján, 68 r.
Kohanová Klára, 81 r.
Bašista Mikuláš, 79 r.
Beliš Štefan, 72 r.
Balún Milan, 78 r.
Márová Helena, 93 r.
Hycová Anna, 81 r.
Klebanová Júliana, 93 r.

Koša Dušan, 75 r.
Kaleja Július, 63 r.
Chromý Daniel, 62 r.
Centko Vladimír, 60 r.
Fecková Aurélia, 85 r.
Marcin Ladislav, 50 r.
Mušková Mária, 82 r.
Surgent Eduard, 61 r.
Baèenková Mária, 88 r.
Pošivák Félix, 82 r.
Sedláková Margaréta, 88 r.
Stankay Ján, 76 r.
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100-roèná jubilantka si zaspievala „A od Prešova“

Do „klubu storoèných“ Prešovèanov 
pribudla pani Anna Horváthová, ktorá 
v polovici mája slávila svoje krásne 
životné jubileum. Oslávenkyni prišiel 
k jej úctyhodnému veku zaželaś pevné 
zdravie a lásku od svojich najbližších aj 
riadite¾ Sekcie služieb obèanom MsÚ 
v Prešove, Matúš Háber.

Pani Anna sa narodila 9. mája 1914 
v Miškolci, vo svojich 7 rokov sa spoloène 
so svojou mamou a otèimom presśahovali 
do Prešova, kde strávila väèšinu svojho 
života. V súèasnosti žije v Zariadení pre 
seniorov sv. Kozma v Zborove. „Aj napriek 
tomu, že pani Anna do nášho zariadenia 

nastúpila pred necelými troma mesiacmi, ve¾mi sme si ju ob¾úbili lebo vždy je plná 
elánu, prekypuje pozitívnou energiou a rada vtipkuje,“ opísala jubilantku s úsmevom 
na tvári pracovníèka zariadenia.  

Na okamihy zo svojho života si pospomínala aj èerstvá oslávenkyòa: „Ešte pred 2. sv. 
vojnou som pracovala u Židov, kde som vypomáhala s deśmi a neskôr som pracovala 
ako predavaèka v obchode.“ Napriek tomu, že pani Anna nemala vlastné deti s láskou 
sa celý život starala o dcéru svojho dnes už nebohého manžela. Ve¾kú radosś jej robí 5 
vnúèat a 8 pravnúèat, ktoré jej, ako sama opisuje, ve¾mi prirástli k srdcu.

Slávnostnú atmosféru narodeninovej oslavy storoènej pani Anny dotvorili aj deti 
z Materskej škôlky v Zborove, ktoré si pre oslávenkyòu prichystali malý, no ve¾mi milý 
kultúrny program. Jubilantka si dokonca so všetkým prítomnými zaspievala aj svoju  
najob¾úbenejšiu pieseò „A od Prešova“. 

V centrálnom registri obyvate¾ov meste Prešov tento rok evidujeme desaś 100 
a viacroèných obyvate¾ov. Z toho je 
sedem 100-roèných, ide o 2 mužov a 5 
žien. Najstaršou Prešovèankou je pani 
Helena Krajèiová, ktorá v apríli oslávila 
úctyhodných 105 rokov. Po nej nasledujú 
103-roèná Margita Mareková a pani Anna 
Knuthová, ktorá v septembri oslávi svoje 
102. narodeniny. Do „klubu storoèných“ 
Prešovèanov pribudol koncom mesiaca 
máj aj pán Anton Lukáè.  

(apol)

Srdecne blahozeláme!

Spoločenská rubrika
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nastúpila pred necelými troma mesiacmi
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Kultúra

Mesto Prešov, Národná banka Slovenska a Mincovòa 
Kremnica, š.p. Vás srdeène pozývajú na stretnutie, ktoré 

sa uskutoèní pri príležitosti prvého dòa predaja striebornej 
zberate¾skej mince nominálnej hodnoty 20 euro s tematikou 

„Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov“.

Stretnutie sa uskutoèní dòa
18. júna 2014 o 14:00 hod. v Caraffovej väznici.

Dubnícke opálové bane sú svetoznámym ložiskom najkrajšieho 
európskeho drahokamu – drahého opálu. Až do objavenia nálezísk 
v Mexiku a Austrálii v 19.storoèí bol Dubník jedinou lokalitou jeho 
śažby na svete. Okrem opálu majú Dubnícke bane ešte jeden unikát, 
predstavujú významné zimovisko 16 druhov netopierov. 
Strieborná minca s priemerom 40 mm má hmotnosś 33,63g; 
autorom výtvarného návrhu je Mária Poldaufová a rytcom je Dalibor 
Schmidt.
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Vedeli ste, že ...

Tretia nede¾a v mesiaci jún je „zasvätená“ všetkým mužom, ktorí sa pýšia otcovstvom. V túto 
nede¾u sa v mnohých štátoch oslavuje Deò otcov, èím sa pripomína dôležitosś otca v rodine a pri 
výchove detí. 

Deò otcov sa už oslavuje od nepamäti. V jeho modernej podobe však tento sviatok vïaèí za 
svoj zrod s najväèšou pravdepodobnosśou Amerièanke s menom Sonora Louise Smart Dodd, 
ktorá cítila potrebu uctiś si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán obèianskej vojny William Smart. 
Bol to vskutku aj otec - hrdina, pretože po smrti jeho manželky sám vychovával a staral sa o ich 
šesś detí. Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca naozaj ako hrdinu a chcela, aby tak ako 
aj matky majú svoj deò, mali takýto sviatok aj všetci otcovia.

Nech už je pôvod tohto sviatku akýko¾vek, dôležité je, že sa vôbec slávi a že tak, ako matky, 
aj naši otcovia majú svoj vlastný deò, kedy na nich myslíme možno o nieèo viac, než obyèajne...

Ani Mesto Prešov na tento sviatok nezabúda, a tak prebieha od 2.6. na všetkých prešovských 
materských a základných školách (I. stupeò) súśaž o najkrajšie kreslené vyznanie svojmu otcovi. 
Traja víśazi, o ktorých rozhodne porota, získajú zaujímavé ceny, ktoré im osobne odovzdá sám otec 
mesta, primátor Pavel Hagyari.

Nezabúdajme teda ani my na to, že slová vïaky a úcty našim otcom by mali byś vyslovené nielen 
v deò, ktorý je im venovaný. Pretože otec tu bude pre svoje deti stále...

Dakujem Ti!

… tretia júnová nede¾a patrí všetkým našim otcom?

Deò detí, deò matiek, deò žien, èi deò kníh, priate¾stva, uèite¾ov, hasièov... každému patrí 
aspoò jeden deò v roku, kedy sa zastavíme a vzdáme im našu úctu a vïaku... Málokto však 
vie, že tretia júnová nede¾a patrí èloveku, ktorý je vzorom i ochrannou rukou, autoritou 
i našou prívetivou láskou... je to otec... 

n je as ätená“ šetkým m žom ktorí sa pýšia otco st om V túto

Vyznanie otcovi:
Pamätáš sa ocko, keï som sa narodila?
Plakali sme vtedy spolu, bola to neopakovate¾ná chví¾a...
...pamätáš sa ocko, keï som bola malá?
Pritúlil si ma do náruèia, keï som sa v noci bála.
Uèil si ma prvé slová, ako sa povie mama,
držal si ma za ruku, keï prvé krôèky robila som sama.
S napätím v oèiach som śa denne v okne z práce vyèkávala
a slová „vrátim sa“ vždy na mysli mala...
Èítal si mi rozprávky, èo nemali koniec,
snívali sme spolu skôr, než zazvonil zvonec.
Keï  sme stáli pred škôlkou, mal si ocko v oèiach slzu ve¾kú,
malými krôèikmi do nového sveta, videl si kráèaś svoju dcérku.
Dni a roky postupne ubiehali, no všetky zážitky sa v nás uchovali...
Dnes  už  kráèam životom vlastným, už nie som malé dievèatko...
...a s hrdosśou tvojej dcéry vravím, toto je môj milovaný otecko!
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Šport

Prešov pomáha vïaka charitatívnej akcii
Tesco beh pre život!

Prešovèania, vedeli ste, že až 12% detí 
v školskom veku je obéznych a ich poèet 
neustále pribúda? Odbehnite si preto 3,5 
kilometra so svojou rodinou alebo priate¾m 
a urobte tak nieèo prospešné pre svoje 
zdravie v rámci 7. roèníka charitatívnej akcie 
Tesco beh pre život v sobotu 21.6.2014. 

Dåžku trate zvládne naozaj každý. Môžete po 
nej bežaś, kráèat, prejsś ju s koèíkom, domácim 
miláèikom alebo sa len tak prechádzaś a príjemne 
debatovaś s rodinou èi známymi. Pomôžete tak nielen sebe, ale symbolickým štartovným 
zároveò aj tým, ktorí to potrebujú. Charitatívne podujatie Tesco beh pre život podporuje 
edukáciu a prevenciu pred obezitou a nezdravým životným štýlom u detí a mladých ¾udí. 

Do Tesco beh pre život sa tento rok okrem sympatickej rodiny Mišky Králikovej opäś 
aktívne zapája viacero známych osobností: herci Juraj Loj, Zuzana Kanócz, Juraj Hrèka, 
Peter Nádasdi, Ivana Kubaèková, taneènica Miroslava Kosorínová, moderátori Dagmar 
Didiana Dianová a Ivan Binïo Bindas. Nebudú však chýbaś ani športovci Anastasia 
Kuzminová, Martin Koiš, Matúš Michal èi Lucia Medeková, ktorých môžete stretnúś 
na štarte v niektorom zo šiestich slovenských miest. V Prešove s vami pobeží lyžiar 
a olympijský reprezentant Matej Falat.

Rozcviète sa aj vïaka bezplatným tréningom: 
Sídlisko III – Atletický štadión, ZŠ Šmeralova
07.6.2014 – 09.30 hod.
14.6.2014 – 09.30 hod.
A nezabudnite, štartujeme o 11:00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove.

Program 21.06.2014
8.30 zaèiatok registrácie a prezentácie úèastníkov
9.30 zaèiatok programu, otvorenie šatní a úschovne osobných vecí
9.30 preteky lezúòov
10.00 atletika pre deti
10.00 ukonèenie registrácie a prezentácie úèastníkov
10.30 ŠTART Detského behu
10.45 spoloèná rozcvièka pred štartom
10.55 slávnostné príhovory
11.00 ŠTART Tesco Behu pre život
12.00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, losovanie tomboly o vecné ceny
13.00 záver podujatia

Viac informácií nájdete na www.behprezivot.sk alebo na www.facebook/tescobehprezivot
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bežcom a korèuliarom

Svojho druhu najstaršie bežecké podujatie na Slovensku – Veèerný beh Prešovom 
2014 napísalo v 8. mája 2014 svoju 54. kapitolu. Tradièné atletické podujatie 
prilákalo do historického centra množstvo bežcov a korèuliarov všetkých 
vekových kategórií.

Veèerný beh Prešovom 2014 slávnostne otvoril viceprimátor mesta Prešov René 
Pucher. Po tomto slávnostnom otvorení sa postavili na štartovaciu èiaru ako prví – 
rodièia a deti predškolského veku, ktorí zvládli 300 m traś na výbornú. V rámci všetkých 
bežeckých kategórii štartovalo na 54. roèníku viac ako 180 bežcov. Víśazom hlavnej 
mužskej kategórie sa stal èasom 27:14 (8760 m) Oleksander Babaryka z oddielu JM 
Demolex Bardejov a v ženskej hlavnej kategórii sa tešila z víśazstva jeho oddielová kolegyòa 
Daria Stolyarchuk èasom 17:07,9 (4380 m). Svoje zastúpenie na Veèernom behu 
Prešovom mali prostredníctvom mladých bežcov základné a stredné školy. Spomedzi 
17 základných škôl sa stala najúspešnejšou s poètom bodov 284 ZŠ Šmeralova. Medzi 
strednými školami sa tešilo z prvenstva Súkromné športové gymnázium ELBA s poètom 
77 bodov.

Ako to už tradiène býva popri bežcoch sa prešovským historickým centrom preháòali 
aj in-line korèuliari, ktorí súperili o èo najlepšie umiestnenia v 4 kategóriách. Novinkou 

Šport
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Program Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov
na mesiac jún – júl 2014

22. 6. 2014     KST ZVL Prešov
Základy výcviku pohybu vo vysokohorskom teréne VHT
František Bednár, 0907 105 086

22. 6. 2014      KST Slovan Sabinov
13. roèník Stretnutie na Kohúte
Ing. Rastislav Perdík, 0905 940 984

19. 7. 2014     KST Lišiaci
14. roèník Slansko-Beskydská 33 – Zlatá Baòa – Domaša-Dobrá
Dušan Kotora, 0907 916 111

7. – 10. 8. 2014     ZOVT Prešov
Prázdniny na Dunajci
Ing. Vladimír Olejár, 0905 252 043

Viac na: www.kstpo.sk

Šport

54. roèníka podujatia bola tzv. FUN kategória urèená pre všetkých milovníkov pohybu na 
korèuliach. V tejto kategórii štartoval aj primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. 

Tradièné bežecké podujatie v našom meste bolo sprevádzané kultúrnym programom. 
Na pódiu sa postupne vystriedali 
speváèka Petra Magdová, 
taneèný súbor Ovocníèkovia 
a Bounce, mažoretky LABI 
a športové aerobièky z KGŠ 
Slávia PU Prešov. Moderátorom 
podujatia bol Ivan Kriššák.

Umiestnenia bežcov a korèuliarov vo všetkých 
kategóriách sú zverejnené na www.presov.sk.

(miv)
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DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE  ZABEZPEÈUJE

1.7.2014 (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

3.7.2014 (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 

7.7.2014 (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

10.7.2014 (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

15.7.2014 (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

17.7.2014 (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 

21.7.2014 (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

24.7.2014 (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

29.7.2014 (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

31.7.2014 (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

Radnica dokorán

Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – júl 2014
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Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – júl 2014

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
3.7.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D 

Výbor v mestskej časti č. 2: 

Z dôvodu èerpania dovoleniek v mesiaci júl 2014 nezasadá.

Výbor v mestskej časti č. 3: 

PhDr. Martin Lipka, PhD. (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD. (sekretárka), Mgr. Mária Èížiková, 
MUDr. Peter Klein
7.7.2014 (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
7.7.2014 (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
7.7.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 v Prešove 
– Solivare

Výbor v mestskej časti č. 6: 
PhDr. Rudolf Dupkala (predseda), Ing. Igor Andrejèák, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Daniela 
Mrouahová
3.7.2014 (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
3.7.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20



• Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

• Sociálne služby a poradenstvo

• Hospodárska a podnikateľská etika

• Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

• Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry





Košická 44/A, 080 01 Prešov
tel.: 051 77 11 407, mobil: +421 905 918 564
e-mail: zakazky@vmv.sk, vmv@vmv.sk

MICHAL VAŠKO – VYDAVATEĽSTVO

Vďaka dlhoročným polygrafi ckým skúsenostiam realizujeme aj:

HĽADÁTE RÝCHLU, KVALITNÚ A CENOVO VÝHODNÚ TLAČ?
(LETÁKY, NOVINY, ČASOPISY …)

PONÚKAME 
Ofsetová hárková tlač (do formátu A1)

• málonákladová tlač farebná aj čiernobiela do 24 hodín
• všetky druhy väzieb (V1 – V8) 

• ofsetová tlač rotačná



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
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Nie je ľahké stratiť milovaného
človeka. Vieme, že nemáme 
moc odstrániť Váš smútok, 
no v tejto ťažkej chvíli Vás 
môžeme sprevádzať

POHREBNÉ SLUŽBY:

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

www.pohrebnictvopo.sk




