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Mesto v pohybe

Prešovský magazín Dni mesta Prešov 2014 

Prvý júnový týždeò žila pešia zóna bohatým a zaujímavým kultúrnym programom, 
tradiènými remeslami, veselými hrami, nespútanou zábavou… to všetko pri 
príležitosti konania podujatia s názvom DNI MESTA PREŠOV, ktoré sa už deviaty 
rok tešilo enormnému záujmu všetkých Prešovèanov.

Dni mesta Prešov – podujatie, ktoré sa stalo neodmyslite¾nou súèasśou kalendára 
kultúrnych akcií v meste Prešov, každoroène usporadúva Mesto Prešov a Park kultúry 
a oddychu Prešov (PKO), tento rok šlo už o 9. roèník, ktorý sa uskutoènilo 2. – 7. júna 
2014. Sprievodný program sa však zaèal už 31. mája, kedy svoje brány v rámci Dòa 
otvorených dverí otvoril Dopravný podnik mesta Prešov. Pokraèovaním bola oslava Dòa 
detí 1. júna na Ranèi pohoda, kde na našich najmenších èakalo množstvo zaujímavých 
akcií, ako je jazda na koni, westernová show, èi rôzne iné lákavé súśaže. 

Od pondelka 2. júna sme sa mohli tešiś 
na bohatý kultúrny program na hlavnom 
pódiu v centre mesta, ktorý bol doprevádzaný 
sprievodnými akciami v rôznych èastiach pešej 
zóny. Svoj talent nám predviedlo množstvo 
hudobných kapiel, jednotlivcov, ale aj kolektívov 
všetkých vekových kategórií, od detí až po 
seniorov. Žánrovo bola zastúpená hudba, tanec, 
divadelné predstavenie, módne prehliadky, 
ma¾ovanie a mnohé ïalšie zaujímavé aktivity. 

Ve¾kým lákadlom pre všetkých Prešovèanov bolo urèite hudobné vystúpenie 
legendárnej skupiny Vidiek èi známeho prešovského saxofonistu Gappu, nechýbala však 
ani Michaella, Tublatanka Rivival, Hrdza, ale tiež koncert nevidiacich umelcov Maroša 
Banga a Radeka Žaludka a iné. Nemenej zaujímavou bola aj možnosś bezplatného 
výstupu (vrátané veèerného výstupu do 22:00) na vodárenskú vežu poèas celého trvania 
Dní mesta Prešov. 

V rámci podujatia sa 4. júna v PKO uskutoènilo aj slávnostné Mestské zastupite¾stvo 
v Prešove, na ktorom sa ude¾ovali Ceny mesta Prešov za rok 2013 vybraným laureátom. 
Od 5. do 7. júna centrum mesta zaplavili stánky s tradiènými remeselnými výrobkami 
a ukážkami jednotlivých remesiel, ktoré boli súèasśou 15. roèníka Prešovského trojièného 
jarmoku. 

Záver Dní mesta Prešov sa niesol v znamení 
ambicióznej a na Slovensku premiérovej akcie 
na podporu cykloturizmu i mestskej cyklistiky 
s názvom BIKE & TOUR 2014, v rámci ktorej 
sa uskutoènila unikátna cyklojazda po uzavretej 
dia¾nici D1 a sobáš dvoch cyklistov za priameho 
svedectva primátorov Prešova a Košíc.

Prešov – mesto, ktoré nikdy nespí!
-apol-
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Cena mesta Prešov za rok 2013 v rukách laureátov

Mesto, to nie sú len budovy, fasády domov, parky èi sídliská, sú to aj jeho 
výnimoèní ¾udia; ¾udia, ktorých si ako prejav vïaky, úcty a ako opisujú slová 
básnika aj ako prejav lásky naše mesto ocenilo. V historických priestoroch PKO 
sa totiž v 4. júna uskutoènilo 52. slávnostné zasadnutie Mestského zastupite¾stva 
v Prešove pri príležitosti udelenia Ceny mesta Prešov za rok 2013.

Po oficiálnom otvorení zasadnutia primátorom mesta Prešov Pavlom Hagyarim, 
nasledovali slová úcty a vïaky tohtoroèným laureátom v úvodnom príhovore. „… za našimi 
ocenenými je reálna práca, reálne výsledky, pretože vy ste tí, ktorí za sebou zanechali 
nezmazate¾nú stopu, ste školou i vzorom pre budúce generácie Prešova, ale i pre 
nás. Výrazné osobnosti, ktorým budeme maś tú èesś odovzdaś Cenu mesta Prešov za 
rok 2013,“ zneli vrúcne slová primátora. „Potvrdzujete, že Prešov nie je len výnimoène 
krásne mesto, ale má aj výnimoèných ¾udí. Želám nám preto všetkým, aby takých, ako 
ste vy, bolo èo najviac – pretože úspechy našich ¾udí sú úspechmi nášho Prešova!“

Cena mesta Prešov je jedným z troch verejných ocenení mesta Prešov. Ude¾uje sa od 
roku 2 000 ako pokraèovanie Ceny mesta Prešov za kultúru. Do dnešného oceòovania 
bolo odovzdaných celkom 39 Cien mesta Prešov, z toho 29 jednotlivcom a 10 kolektívom.

Cena mesta Prešov sa ude¾uje za vynikajúce tvorivé èiny najmä v oblasti 
umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, športovej 
a verejnoprospešnej èinnosti, za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na 
základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a èinorodej práce, za propagáciu a zvidite¾òovanie 
mesta Prešov doma i v zahranièí a za výnimoèný èin pri živelných pohromách, požiaroch, 
povodniach a pri záchrane ¾udských životov, zdravia, majetku obèanov a mesta.  

Tohtoroèné odovzdávanie Ceny mesta Prešov sa uskutoènilo už po 19. krát. 
Atmosféru celého tohto popoludnia dotvárali piesne v podaní Julky Smolkovej a Kristíny 
Oríškovej a sprievodné slová Veroniky Kmetóny Gazdovej.

V súlade s ustanoveniami Štatútu ude¾ovania ocenení mesta Prešov došlo na Mestský 
úrad v Prešove v stanovenom termíne celkom 19 návrhov na 12 laureátov Ceny mesta 
Prešov za rok 2013. Mestské zastupite¾stvo v Prešove dòa 28.apríla 2013 na svojom 49. 
riadnom zasadnutí schválilo udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 trom laureátom.

Výtvarné dielo, ktorým boli laureáti ocenení, je dielom sochára Jaroslava 
Drotára, ktorý premýš¾al, ako vizuálne, sochárskymi 
prostriedkami pretlmoèiś myšlienku poïakovaś sa a 
oceniś významné osobnosti mesta Prešov. Napadlo mu 
vyjadriś sa prostredníctvom sochárskeho tvaru putujúceho 
v dynamických krivkách priestorom, ktorý je súèasne 
stužkou aj srdieèkom. Je to však symbol. Symbol toho, že 
ocenení majú ve¾ké srdce, ktoré bije nielen pre nich, ale aj 

pre ostatných. Sochárske dielo má ešte jeden rozmer, ak sa plastika otáèa, je v pohybe, 
vnútorný tvar otvoru srdca sa mení, akoby skutoèné ožíval a pulzoval pre mesto Prešov.

Cena mesta Prešov za rok 2013 bola udelená PhDr. Darine Petranskej za 
jej dlhoroèný významný podiel pri zachovávaní a za profesionálny prístup pri 
prezentácii kultúrneho dedièstva mesta Prešov.

Darina Petranská je historièka architektúry, spoluautorka a realizátorka propagaèných 
podujatí o Prešove s názvom „Objavovanie Prešova“. Dlhodobo sa systematicky venuje 
dejinám mesta Prešov, spolupracuje pri pamiatkovom výskume jeho mestských èastí 
i širšieho okolia. O jej prínose k propagácii mesta Prešov môže napovedaś množstvo 
kníh, príspevkov, publikácií, èi odborných èlánkov. Rovnako dôležitý je jej prístup 
k problematike dejín Prešova, výtvarného umenia, architektúry, osobností a mnohých 
ïalších oblastí nášho hmotného i nehmotného dedièstva. Tí, ktorí raz mesaène absolvujú 
Objavovanie Prešova, vedia a zažívajú bezprostredný kontakt s históriou, ktorá vïaka pani 
Petranskej ožíva. Tieto a mnohé ïalšie aktivity hovoria o jej ve¾kej osobnosti a odbornom 
potenciáli, ale okrem toho je všeobecne známa jej ¾udskosś a otvorené srdce.

Cena mesta Prešov za rok 2013 bola udelená Mgr. Jánovi Štovkovi za 
mimoriadne úspešnú reprezentáciu slovenskej fotografie a propagáciu mesta 
Prešov doma i v zahranièí.

Ján Štovka je mladý prešovský fotograf, vyštudoval hudbu, dlhé roky pôsobil ako 
folklorista a pred 8 rokmi sa zaèal venovaś fotografii. Rok 2013 bol pre Jána Štovku 
mimoriadne úspešný – získal sériu ocenení v oblasti reklamnej fotografie, svadobnej 
èi portrétovej tvorby. Medzi najvýznamnejšie ocenenia možno zaradiś 1.miesto v súśaži 
o najkrajší kalendár Slovenska – a to hneï v dvoch kategóriách: v kategórii „mesto“ 
s kalendárom Noèný Prešov 2013 a v kategórii „regióny“ s kalendárom Celý svet  je divadlo. 
A aj jeho prièinením sa v minulom roku zapísala slovenská fotografia do európskeho 
fotografického diania ve¾kými písmenami, ako jediný Slovák je nosite¾om celosvetovo 
uznávaného, najvyššieho európskeho ocenenia urèeného pre profesionálnych fotografov 
– Master QEP.

Cena mesta Prešov za rok 2013 bola udelená Ing. arch. Irakli Eristavimu za 
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti modernej architektúry 
a za reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahranièí.

Irakli Eristavi je významný prešovský architekt, ktorý svojou tvorbou reprezentuje 
mesto Prešov v celoslovenskom, európskom aj svetovom kontexte modernej architektúry. 
Je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov. Absolvoval Fakultu 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2002 založil v Prešove 
architektonickú kanceláriu zerozero, ktorú vedie do dnešných dní. Na svojom konte má 
množstvo výstav a prestížnych cien, ako Cena ARCH z roku 2005, rovnako víśazstvo 
v medzinárodnej súśaži EUROPAN 10 v roku 2010, v minulom roku sa stal držite¾om 
ocenenia Krištá¾ové Krídlo 2013 za architektúru. Diela zerozero boli vystavované v rámci 
mnohých výstav v Èechách, Nemecku, Slovinsku, Rakúsku a Maïarsku. Zerozero pôsobí 
na východe Slovenska, pretože sa svojou prácou chce 
zasadzovaś za skvalitnenie života a stavebnej kultúry 
tohto regiónu.

Slovami autora diela Ceny mesta Prešov Jaroslava 
Drotára, „...nech táto Cena Prešova slúži ku cti tým, 
ktorí si to zaslúžia...“

-vkg-
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Všimli sme si… zaujalo nás… Všimli sme si… zaujalo nás…

Mestská doprava prechádza na letný režim
Poèas letných prázdnin si oddýchnu nielen školáci, ale aj školské spoje è. 16, 36A a 48, ktoré pod¾a 
prázdninového cestovného poriadku platného od 30.6.2014 do 31.8.2014, nebudú v priebehu týchto 
mesiacov premávaś. Rušia sa nielen školské spoje, ale menia sa cestovné poriadky takmer všetkých liniek, 
ktoré budú fungovaś v pozmenenom èo obmedzenom režime. Bližšie informácie nájdete na: www.dpmp.sk/.

Delòa sa znovu otvára po dvanástich rokoch
Po revitalizácii vodárenskej veže, amfiteátra èi Caraffovej väznici znovu ožíva aj areál, prírodného kúpaliska 
Delòa. Súèasśou športovo-oddychovej zóny sú ihriská na športy ako volejbal, futbal, beach volejbal a 
hádzanú, malá piesková pláž pre deti, ako aj outdoorový fitnes. Poèas víkendov sa tu môžu prezentovaś aj 
prešovskí hudobníci na menších koncertoch èi v zime sa budú môcś deti korèu¾ovaś na zamrznutej vodnej 
ploche, ktorá sa z èasti kvôli bezpeènosti vypustí. Dvanásś hektárový areál je kompletne pokosený, do úprav 
bola zahrnutá aj výmena plotu, kanalizácie, spàch, toaliet .V súèasnosti je na tento úèel vyèlenených 200 
000 eur, budúci rok by mal byś tento areál kompletne obnovený. Podstatnú èasś nákladov predstavovala 
bežná údržba, avšak budúci rok sa plánuje dokonèiś aj zvyšných 30% areálu s prípadným využitím fondov na 
vybudovanie vonkajších bazénov.Vstupné je symbolické 1 € na pokrytie nevyhnutnej bežnej údržby, deti do 6 
rokov a seniori na dôchodku majú vstup zdarma.

Prešov bežal pre život!
Prešov prebral 21. júna štafetu 7. roèníka Tesco Behu pre život, najväèšieho športovo-charitatívneho podujatia 
svojho druhu na Slovensku. V Prešove sa na štart spolu s lyžiarom Matejom Falatom postavilo 2 424 ¾udí. 
Podarilo sa tak vyzbieraś sumu 8 751 eur, ktorá vïaka Slovenskej nadácii srdca pomôže pri prevencii detskej 
obezity. Trasa Tesco Behu pre život v Prešove predstavovala 3 500 metrov. Aj keï sme tento rok neprekonali 
rekord z minulého roka, pod¾a organizátorov sme však obsadili spomedzi behov na Slovensku prvé miesto v 
najlepšej atmosfére. 

„Do práce na bicykli“
Mesto Prešov sa aj tento rok zapojilo do akcie Do práce na bicykli, podporujúcej zdravý životný štýl a ochranu 
životného prostredia, ktorá má každoroène za cie¾ podporiś pravidelnú dochádzku do práce a do školy 
práve na bicykli. Z 22 prihlásených tímov najazdili úèastníci poèas kampane v Prešove 10 813,4 km. 100% 
úspešnosś v poète jázd mali tri tímy, konkrétne šlo o tímy s názvami Vietor vo vlasoch, Rojobike a K-G-K. 
Prvé miesto s najväèším poètom najazdených kilometrov obsadil tím Taylors on Bikes s 1 061 km. Aj napriek 
nepriaznivému májovému poèasiu bolo takmer 70% všetkých ciest do práce uskutoènených na bicykli. Touto 
akciou sa nášmu mestskému prostrediu ušetrilo 2 491 kg škodlivého CO2.

Prešovský kilometer
Športový klub Velodróm Prešov pod záštitou primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho v spolupráci s FY 
Opalex s.r.o. Prešov, ABC CVÈ Prešov a SCK Šariš usporiadal dòa 21. júna na cyklistickom štadióne 
2. roèník športovej akcie pod názvom „Prešovský kilometer.“ Na podujatí sa zúèśastnilo vyše 150 úèastníkov. 
Atmosféra podujatia aj napriek nepriaznivému poèasiu predèila oèakávania èím Prešovèania opäś potvrdili, že 
sú milovníci cyklistiky a ich záujem o športovanie celkovo vzrastá. 

Na bicykli deśom 2014
V júny sa uskutoènil v poradí už 5. roèník medzinárodnej charitatívnej cyklotúry s výstižným názvom Na 
bicykli deśom, ktorej cie¾om je pomôcś detským pacientom trpiacim onkologickými ochoreniam. V súvislosti 
s charitatívnou akciou, ktorá bola tento rok spojená s darovaním krvi mohli všetci úèastníci podujatia zažiś aj 
fantastický country víkend v Harleys Steak house s množstvom sprievodných aktivít.

BIKE & TOUR 2014
V dòoch 5. – 7. júna sa uskutoènilo premiérové podujatie na podporu cykloturizmu i mestskej cyklistiky, ktoré 
nemá na Slovensku obdobu. Trojdòová akcia nabitá všetkým, èo sa dvoch kolies týka, vyvrcholila unikátnou 
cyklojazdou pelotónov z Košíc a Prešova po uzavretej dia¾nici za úèasti takmer tisícky cyklistických nadšencov. 
Atmosféru podujatia a svoj vzśah k cyklistike umocnili aj novomanželia, ktorí si v strede D1, v mieste stretnutia 
pelotónov z Košíc a Prešova povedali svoje áno. Rolu svedkov tohto netradièného sobáša prijali primátori 
Pavel Hagyari a Richard Raši.

V Prešove sa uskutoènilo unikátne meranie
Na 30 žiakoch ZŠ Ès. Armády v Prešove sa pilotne uskutoènil jedineèný projekt merania detí, ktorý má 
odhaliś, aké športové predpoklady sa v nich skrývajú. Meranie, ktoré by v budúcnosti mohlo byś patentované, 
je spoloèným dielom Fakulty športu Prešovskej univerzity a Olympijského klubu v Prešove. V praxi to vyzerá 
tak, že sa zmeria sila, rýchlosś, vytrvalosś, koordinácia, zruènosti k športovým hrám. Na základe výsledkov 
a vzniknutého profilu sa odporuèí pre ktoré športové odvetvie má dieśa predpoklad, a tiež identifikovaś 
dynamická èi vytrvalostná výbušnú silu. Odmeraných je zatia¾ 30 detí, ale aby bol systém objektívny, je 
potrebné otestovaś aspoò 300 alebo 400 detí.

7. roèník Detskej športovej olympiády
ABC Centrum vo¾ného èasu, Olympijský klub v Prešove a ZŠ Šmeralova zorganizovali pre 70 súśažiacich, 
žiakov 3. a 4. roèníka prešovských základných škôl, v poradí už 7. roèník Detskej športovej olympiády (DŠO).  
Najúspešnejšou základnou školou 7. roèníka DŠO sa stala ZŠ Sibírska, 2. miesto získala ZŠ Májové námestie 
a 3. miesto obsadila ZŠ Prostejovská.

Dobrý trh 2014 – „Darujme si výnimoènosś“
Mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta Prešov ako aj kraja, sa spojili, aby umožnili verejnosti 
bližšie spoznaś nielen pomáhajúce organizácie, ale aj tie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, osvete a podporným 
skupinám. II. roèník podujatia, ktoré tento rok nieslo názov „Darujme si výnimoènosś“ umožnilo prezentáciu 
èinnosti mimovládnych organizácií, chránených dielní, zariadení pre seniorov, denných centier, a iných 
organizácií, ako aj dobroèinný predaj ich výrobkov s „puncom výnimoènosti“. 

Deò mlieka „po prešovsky“
Tretí májový utorok patrí Medzinárodnému dòu mlieka a aj tento rok to nebolo inak v našom meste, kedy 
oddelenie školstva organizovalo už 7. roèník tohto ob¾úbeného podujatia. Hlavnou myšlienkou je každoroène 
pripomínaś nielen deśom, ale aj dospelým, aby sa mlieko a mlieène výrobky stali v záujme upevnenia zdravia 
každodennou súèasśou našich jedál. Tentokrát sa akcia uskutoènila v priestoroch a v spolupráci so ZŠ na 
Lesníckej ulici.
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Mesto v pohybe Mesto v pohybe

Prešov prvýkrát v histórii medzi finalistami!

Projekt Sociálny Prešov – jedineèný webový portál o sociálnych službách 
spustený na prelome rokov 2012/2013, žne úspechy jeden za druhým. 
Najväèším úspechom je, že pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú a všetko na 
viac je dôkazom, že myšlienka jeho realizácie bola viac ako správna. Po úspechu 
v celoslovenskej aktivite Slovensko bez bariér sa prvýkrát Prešov dopracoval na 
piedestál finalistov v rámci projektu Oskar bez bariér.

Projekt Oskar bez bariér už desiaty rok vychádza zo snahy prostredníctvom celoroènej 
osvetovej a propagaènej súśaže viesś samosprávy miest a obcí k výraznejšej angažovanosti 
v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a slabších obèanov. V konkrétnej podobe 
je orientovaný na najdôležitejšie oblasti života takýchto ¾udí v mestách a obciach. Venuje 
sa rovnako základným oblastiam bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych 
zariadení, kultúrnych inštitúcií a športových podujatí, ako aj vytváraniu bezbariérových 
peších trás pre vozíèkárov a nevidiacich. Ïalšou oblasśou sú domy sociálnych služieb, 
útulky pre bezdomovcov, bezprahové centrá pre drogovo závislých, školiace centrá 
pre zdravotne postihnutých, alebo sociálne slabých obèanov. Súèasśou hodnotiacich 
kritérií je aj bezbariérovosś vo vzśahu k mentálne postihnutým obèanom, ako aj k iným 
ohrozeným skupinám.

A pozornosti neunikla ani webová stránka www.socialnypresov.sk, ktorá bola spustená 
ako „mikulášsky darèek“ obyvate¾om v decembri 2012, vznikla z dobrovo¾nej iniciatívy 
hlavnej koordinátorky Ingrid Doležalovej, Renáty Kukovej z obèianskeho združenia TOLAMIR 
v aktívnej spolupráci s mestom Prešov – Sekciou služieb obèanom MsÚ, oddelením 
sociálnych služieb. Hlavný symbol, dúhový oblúk do dnes znázoròuje spoluprácu verejných 
a neverejných poskytovate¾ov sociálnych služieb v rámci spoloènej webovej stránky, ktorá 
vytvára jedineèný priestor všetkým organizáciám v meste Prešov poskytujúcim sociálne služby 
a sociálnu pomoc pre tých, ktorí to v dnešnej dobe skutoène potrebujú. „Jedna z hlavných 
priorít pre mesto Prešov je starostlivosś o sociálnu oblasś a aj tento úspech je potvrdením, 
že mesto myslí aj na túto oblasś a že v nej patríme medzi lídrov,“uviedol primátor Pavel 
Hagyari, ktorí zdôraznil, že ide o èloveka v núdzi, ktorému je samospráva najbližšie.

Stránka slúži ako prvý „kontakt“ s požadovanými informáciami, ktoré sú preh¾adne 
rozdelené do jednotlivých kategórií – cie¾ových skupín obyvate¾stva, ako sú seniori, 
zdravotne postihnutí obèania, rodina, sociálne vylúèení obèania a obèania z málo 
podnetného prostredia. Orientáciu v problematike u¾ahèujú aj konkrétne, tematicky 
rozdelené podkatégorie, priame odkazy na dôležité kontaktné miesta, preh¾ad udalostí 
v sociálnej problematike èi rôzne dokumenty. „Hlavným cie¾om spustenia tejto stránky 
bolo priniesś informácie o sociálnych službách v meste a mimovládnych organizácií 
pod jednou strechou pre zranite¾né cie¾ové skupiny v jednoduchej štruktúre, aj 
farebne rozlíšenej pod¾a cie¾ových skupín,“ uviedol Matúš Háber, riadite¾ Sekcie 
služieb obèanom a zároveò dodal, že pred èasom bola spustená aj facebooková verzia, 
kde sú prinášané nielen informácie preklopené z webového portálu, ale aj rady, nápady 
pre šikovných, prípadne recepty èi tipy na výlety a pod.

Prajeme teda, nech táto stránka pokrýva aj naïalej potreby èo najširšieho okruhu 
cie¾ových skupín a nech slúži ako inšpirácia aj pre ïalších.

-vkg-

Sladký prešovský kôò
sa stal slovenským rekordmanom

Koncom mája sa uskutoènil v poradí už III. roèník gastronomického podujatia 
s názvom Festival Dobrej chuti, poèas ktorého sa prešovským námestím šírili 
rôzne lahodné vône i chute neobyèajných a jedineèných gastronomických 
špecialít. Unikátnym zavàšením festivalu bolo vytvorenie slovenského rekordu – 
najväèšej torty v tvare koòa, ktorého si Prešovèania vybrali symbolicky, práve 
kvôli tomu, že sú na Slovensku známi ako „Koòare“.

S nároènou úlohou zhotoviś tortu obrovských rozmerov 
sa popasovali študenti 3. roèníka Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, SDH v Prešove pod vedením svojich 
pedagógov Beáty Teke¾ovej a Heleny Jesenskej. Budúci 
cukrári Mária Klimková, Jana Kašprišinová, Samuel Pošivák 
a Zdena Frajtková pripravovali plnku, plnili korpusy, piekli a 
modelovali jednotlivé èasti torty, ktoré na záver pośahovali 
marcipánovou hmotou. Práve túto finálnu prácu s marcipánom študenti vyhodnotili ako 
najśažšiu, keïže bolo potrebné vyformovaś srsś, chvost a hlavu takmer trojmetrového koòa. 

Torta bola nielen zložitá na zhotovenie, ale nebol to ani lacný špás. „Na cesto a plnku 
bolo totiž použitých až 24 kg múky, 20 kg cukru, 510 vajec, 13 kg èokolády, 13 
kg tuku, 24 kg marcipánu, 2 litre rumu a 35 balíèkov vanilkového cukru,“ opísala 
zoznam a množstvo jednotlivých ingrediencií B. Teke¾ová. „Vytvorenie tak nároènej 
torty svedèí o odvahe, ctižiadostivosti a bojovnosti študentov, ale hlavne o vysokej 
odbornosti majstrov odbornej výchovy v SOŠ obchodu a služieb, ktorí vychovávajú 
odborníkov pre prax,“doplnila hlavná majsterka odbornej výchovy O¾ga Kmecová. 
Zároveò dodala, že žiaci tu získavajú kvalifikáciu nielen v odbore cukrár, ale aj v odbore 
kuchár, èašník, predavaè, aranžér, mäsiar, obchodný pracovník, pracovník marketingu, 
a to tak v študijných ako aj uèebných odboroch.

O tom, že celý proces prípravy megatorty bol komplikovaný niet žiadnych pochýb, 
veï do samotného výrobného procesu bol zapojený aj stolár, ktorý z dreva vyhotovil 
maketu koòa a tú následne cukrári vypåòali jednotlivými kúskami cesta. Po dokonèení aj 
tých najmenších detailov bolo „sladké dielo“ prevezené do centra mesta, kde naò èakali 
nedoèkaví Prešovèania, ale tiež komisár Slovenskej knihy rekordov Igor Svitok, ktorý mal 
za úlohu zhodnotiś, èi kulinársky kúsok spåòa kritériá na vytvorenie slovenského rekordu.
„Je to najväèšia torta v podobe zvieraśa, má na dåžku 259 centimetrov – od chvosta 
po prednú nohu. Na Slovensku zatia¾ taká torta zhotovená nebola, práve preto sa 
Prešov stáva rekordérom a každý, kto by chcel nieèo také skúsiś, musel by rozmer 
tohto koòa prekonaś,“ potvrdil prvenstvo a zápis do Slovenskej knihy rekordov,komisár 
I. Svitok. Na torte si pochutnali najmä tí najmenší a po necelej hodine nebolo po 80 kg 
vážiacom marcipánovom „koníkovi“ ani stopy.

Prešov aj týmto opäś potvrdil, že jeho obyvatelia sú ve¾kí labužníci, ktorí si pochutnali 
nielen na megatorte, ale poèas celého trvania Festivalu Dobrej chuti okúsili špeciality 
tradiènej i exotickej kuchyne, dobré pivo, kvalitné odrody vín, destilátov, miešaných 
nápojov, èi voòavej kávy.

-apol-
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technológie výroby tepla, kde bola nainštalovaná už zmieòovaná kogeneraèná jednotka. 
Vybudovala sa trafostanica s elektrickou prípojkou. Zároveò sa nainštaloval agregát 
BOSH a akustická izolácia. Prebehla stavebná sanácia objektov, kde vznikli aj na poh¾ad 
príjemné priemyselné objekty na Sídlisku Šváby.

Prostredníctvom kotolne na Šváboch dochádza k zásobovaniu viac ako 1600 bytov, 
prièom celkový výkon kotolne využívajúcej inovatívnu technológiu kombinovanej výroby 
elektrickej energie a tepla je 8,2 MW. „Elektrický výkon je 600 kWe, tepelný zase 
650kWt a roène sa v tejto kotolni vyrobí 14.000 MWh tepelnej energie a 3 040 MWh 
elektrickej energie. Všetky tieto MWh slúžia na výrobu teplej vody a tepla pre všetky 
pripojené byty,“ vysvetlil bližšie Paul Minarik, èlen predstavenstva Spravbytkomfort, a. 
s. Prešov. Zároveò doplnil, že spoloènosś od roku 2008 v meste Prešov preinvestovala 
viac ako 9 mil. eur, prièom výška finanèných prostriedkov vyèlenených na investíciu na 
Šváboch èiní 2,5 mil. eur.

Cie¾om spoloènosti Spravbytkonfort, a.s. Prešov, ktorej 45% akcionárom je mesto 
Prešov, je moderné tepelné hospodárstvo prostredníctvom, ktorého sa dá dosiahnuś 
stabilná a trvalo udržate¾ná cena tepla, transparentná správa bytov a spokojnosś zákazníka 
s kvalitou dodávky tepla. Spravbytkomfort zabezpeèuje správu pre 9 600 bytov, 262 
bytových domov a 227 nebytových priestorov. Vykuruje viac ako 23 000 bytov a 89 
firiem.

-apol-

Nová kotolòa s kogeneráciou na Šváboch

Mesto Prešov aj naïalej pokraèuje v modernom a efektívnom využívaní 
technológií zabezpeèujúcich výrobu tepla a elektrickej energie. Koncom 
mája bola na Sídlisku Šváby  spoloènosśou Spravbytkomfort, a.s. Prešov, za 
prítomnosti predstavite¾ov mesta a viedenských akcionárov slávnostne uvedená 
do prevádzky kotolòa využívajúca inovatívnu technológiu kombinovanej výroby 
elektrickej energie a tepla v jednom zariadení – tzv. kogeneraèná jednotka KVET. 

Po výstavbe dvoch kotolní na 
biomasu na Sídlisku III. a Sídlisku 
Sekèov bola slávnostne otvorená aj 
kotolòa využívajúca novú technológiu, 
tzv. kogeneraènej jednotky KVET. „Som 
rád, že spoloènosś Spravbytkomfort 
už tretíkrát investovala v rámci mesta 
Prešov. Po biomasách na Sídlisku III. 
a Sekèove je to ïalší ve¾ký projekt, 
ktorý prináša nielen bezpeèné teplo 
a efektívne vykurovanie, ale aj chráni 
životné prostredie. Ide o technológiu 

3. tisícroèia, ktorá je na európskej a dovolím si povedaś, až na svetovej úrovni. 
Prajem si preto, aby spolupráca mesta, obyvate¾ov a spoloènosti prekvitala tak, 
ako sa nazýva aj celý tento projekt, veï podporuje sa tým nielen lokálna výroba, 
ale predovšetkým lokálna zamestnanosś,“ uviedol na slávnostnom otvorení primátor 
mesta Pavel Hagyari. „Robíme to nielen pre nás ale pre predovšetkým pre budúcnosś 
našich detí a životné prostredie. Cie¾om našej spoloènosti je aj naïalej investovaś do 
efektívnych technológii takéhoto typu, pretože sú èisté a umožòujú trvalo udržate¾ný 
rozvoj,“ doplnil primátora konate¾ spoloènosti Energieconfort Viedeò, Manfred Blöch.

Výber lokality a samotnú technológiu výroby ozrejmila predsedníèka predstavenstva 
a riadite¾ka Spravbytkonfort, a.s. Prešov, Natália Bandurièová. „Na Sídlisku Šváby 
sme nemohli zvažovaś o biomase, h¾adali sme preto iné riešenie. V tejto lokalite 
sme zvolili alternatívu výroby tepla cez agregát, to znamená, tým, že sa spa¾uje 
plyn sa zároveò vyrobí elektrická 
energia aj samotné teplo.“ Ako ïalej 
doplnila, spoloènosś Spravbytkonfort, 
a.s. Prešov sa rozhodla investovaś 
do zmeny technológie v kotolniach 
K 1 a K 2. Kotolòa K1 sa zmenila 
na výmenníkovú stanicu, kde sa 
odstránili 4 komíny a vybudoval sa 
nový prepoj medzi kotolòami K1 a 
K2 o celkovej dåžke 360 m. V kotolni 
K 2 došlo k výmene kotlov a zmene 
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Najkrajšie kreslené vyznanie otcovi

Málokto vie, že 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... A práve 
tretia júnová nede¾a patrí každoroène èloveku, ktorý je vzorom i ochrannou 
rukou, autoritou i našou prívetivou láskou... je to otec...

Tretia nede¾a v mesiaci jún je 
„zasvätená“ všetkým mužom, ktorí 
sa pýšia otcovstvom. Uplynulú 
nede¾u sa v tak mnohých štátoch 
oslavoval Deò otcov, èím sa 
pripomenula dôležitosś otca v 
rodine a pri výchove detí. Deò 
otcov sa totiž oslavuje údajne od 
nepamäti.

Nech už je pôvod tohto sviatku 
akýko¾vek, dôležité je, že sa vôbec 

slávi a že tak, ako mamky, aj naši otcovia majú svoj vlastný deò, kedy na nich myslíme 
možno o nieèo viac, než obyèajne... Ani Mesto Prešov na tento sviatok nezabudlo a od 
2.6. prebiehala na všetkých prešovských materských 
školách súśaž o „Najkrajšie kreslené vyznanie svojmu 
otcovi“. V polovici júna sa práve pri tejto príležitosti 
uskutoènilo prijatie školákov zo zapojených škôl, ktorých 
kresby boli porotou vyhodnotené ako víśazné. Školákov, 
pedagógov a rodièov prijal na pôde radnice primátor 
Pavel Hagyari, ktorý ich odmenil malým darèekom 
a v súvislosti s blížiacim sa koncom školského roka, 
im zaželal aj pekné prázdniny. „Je skvelé, že mesto 
zorganizovalo túto súśaž a aj týmto spôsobom sa 
zdôraznila úloha otecka v rodine,” uviedla mamièka 
ocenenej Martinky z MŠ Bernoláková, Martina Klimková. Deti tak 
odchádzali s nadšením, že mali možnosś prvýkrát navštíviś radnicu 
a neskrývali radosś ani zo spoloèných fotografií s primátorom na 

záver stretnutia.
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...

-vkg-

Roky skúseností a vedomostí pretavené do systému

Ocenenie za dlhodobú spoluprácu a výraznú odbornú kvalitu požiadaviek na 
rozvoj informaèného systému mesta Prešov dostala pracovníèka Mestského 
úradu, pani ¼udmila Líšková, vedúca referátu vybavovania žiadostí.

Ak by ste chceli nazrieś do kuchyne 
mestského úradu, museli by ste zaèaś 
v klientskom centre. Na recepcii vás 
privítajú vždy s úsmevom, vybavia, poradia 
alebo usmernia. Jednou z tých, ktorí stáli 
od zaèiatku pri zrode Kancelárie prvého 
kontaktu je pani ¼udmila Líšková. Poèas 
svojho profesionálneho života spojeného 
s agendou evidencie obèanov naberala 
skúsenosti, najprv pri „kartotékach“, neskôr 
pri jednoduchšom poèítaèovom spracovaní 
až po súèasné v komplexnom prepojenom informaènom systéme mesta Prešov.

V roku 2008, po rekonštrukcii budovy na Jarkovej ulici è. 26, radnica pristúpila 
k realizácii myšlienky zriadenia klientskeho centra. Pre jeho bezproblémový chod, 
v rámci procesného riadenia, sú v pozadí využívané softvérové prostriedky, programy na 
vybavovanie požiadaviek obèanov. Tvoria jeden celok, ktorého vidite¾ným výsledkom je aj 
portál egov.presov.sk. Zahàòa v sebe nielen rôzne registre a evidencie, ale aj nieko¾ko 
druhov tematických máp – nieèo ako „Prešovský gúgl“. Tieto databázy spravujú, napåòajú, 
aktualizujú pracovníci mestského úradu.

Údaje, ktoré sa týkajú obèanov mesta, hovoria o demografických štruktúrach, ich 
vekovom zložení, poèetnostiach na jednotlivých uliciach… „Na webe sa okrem iného 
užitoèného ¾ahko dozvieme ko¾ko 100–roèných obèanov býva v Prešove“,vysvet¾uje 
¼udmila Líšková, vedúca referátu vybavovania žiadostí. Unikátne informácie sú o všetkých 
adresách v meste, v preh¾adnej tabu¾ke aj s odkazom na zobrazenie v mape. V mape si 
môžeme zobraziś a vytlaèiś aj iné témy, ako Územný plán mesta, Cyklotrasy, Majetok 
mesta pod¾a katastra nehnute¾ností, áplavové územia a iné.

Prešovská radnica nastolila trend, aby sa verejnosti, predovšetkým obèanom, spätne 
vracali užitoèné informácie, ktoré pre výkon svojich samosprávnych agend mestský úrad 
prvotne zbiera a spracúva. Dodávate¾ská spoloènosś tohto komplexného informaèného 
systému CORA GEO, s.r.o. si zaèiatkom júna pripomenula 20. výroèie svojho založenia. 
Je dodávate¾om softvéru pre vyše 50 slovenských samospráv. Jej vedenie ocenilo na 
výroènej konferencii nieko¾ko významných osobností, ktoré svojou invenènou prácou 
a nápadmi výrazne prispeli pri budovaní informaèného systému pre samosprávu. Za 
Mesto Prešov bola ocenená ¼udmila Líšková, vedúca referátu vybavovania žiadostí. 

Blahoželáme k tomuto úspechu, ktorý je výsledkom jej dlhoroèných skúseností, 
vedomostí a ¾udského prístupu.

M. Hurná
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Ekopark znovuotvoril 
svoje brány pre širokú verejnosś

Tieto letné prázdniny sa možu tešiś deti i dospelí, Technické služby mesta Prešov 
totiž znovuotvorili brány Ekoparku. Tento chránený  prírodný výtvor v novom šate 
núka tohtoroènú sezónu návštevníkom „kúsok z prírody“.

Ekopark Holá Hora prešiel od 1.4.2014 do správy spoloènosti Technických služieb 
mesta Prešov, a.s. V posledných týždòoch prebiehali v Ekoparku rekonštrukèné práce, 
aby v letnej sezóne ponúkala návštevníkom priestor pre vo¾no èasové aktivity deśom 
i dospelým. 

Prvá etapa bola zameraná na 
bezpeènosś a zve¾adenie oddychovej 
zóny ako takej, dôraz sa kládol na revízie a 
veci, ktoré boli v areáli znaène zanedbané. 
V súèasnosti je opravená kanalizácia, 
vybudované nové toalety aj s bezbariérovým 
prístupom, oplotenie a voliéry pre zvieratá. 
Je prestavaná oddychová zóna s novým 
detským multifunkèným ihriskom, v rámci 
ktorého sa upravili a doplnili herné prvky, taktiež kryté pódium s krytým zázemím. 

V rámci druhej etapy sa zabezpeèuje spevnenie prístupovej komunikácie, 
vybudovanie chodníkov a spevnených plôch v rámci celého areálu, tiež bufetu s terasou. 
Nasledovaś by mala aj oprava toho najvzácnejšieho, a to 130 rokov starej budovy, kde by 
mali vzniknúś reprezentaèné priestory prešovských mestských lesov a tiež detašované 
pracovisko Prešovskej univerzity.

V súèasnosti je areál so zvieratkami (poníky, kozy, ovce, rôzne druhy sliepok, zajace, 
morské prasiatka, andulky, papagáje, ryby, žaby, hady … ) pripravený pre materské 
a základné školy, centrá vo¾ného èasu, tábory, ale aj vo¾no èasové aktivity rodín s deśmi. 
Pre ve¾ký záujem zo strany obyvate¾ov boli upravené aj otváracie hodiny, v letnej sezóne je 
Ekopark pre širokú verejnosś otvorený zdarma od pondelka do nedele až do 20.00 h.

V rámci ïalšieho fungovania sa pod¾a slov Petra Kleina, predsedu predstavenstva 
TSmP, a.s. plánujú organizovaś vzdelávacie environmentálne podujatia pre žiakov MŠ, ZŠ 
a SŠ, organizovanie tvorivých dielní s ukážkami remesiel, vo¾no èasových aktivít pre CVÈ 
a letné tábory, organizovanie festivalu environmentálnej výchovy a propagácie raz v roku, 
koncertov a iných outdoorových kultúrnych podujatí. „Celý areál tak nadobúda funkèný, 
bezpeèný a preh¾adný priestor pre poznávanie, vzdelávanie a relax Prešovèanov od 
tých najmenších po najstarších,“ zdôraznil P. Klein. 

Areál je v týchto dòoch dostupný len pre peších a cyklistov, keïže k Ekoparku je 
teraz jediný prístup po Botanickej ulici, ktorá je ve¾mi úzka. Prístup je však možný aj cez 
Kolmanovu záhradu po napojení sa na Botanickú ulicu. „V súèasnosti je areál prístupný 
bezplatne, so symbolickým poplatkom sa ráta len v prípade organizovaných podujatí, 
a to na pokrytie ich nevyhnutných nákladov, eventuálne ako vklad pre ïalšie investície 
do areálu,“ uviedol predseda predstavenstva, s ktorým sme zároveò diskutovali o ïalšom 
prínose revitalizácie tohto unikátneho areálu.

Ako vnímate znovuotvorenie tohto areálu pre verejnosś?
Otvorenie areálu Ekoparku Holá hora v roku 2014 je dlho oèakávaný akt, spojený 

so znaènými investíciami do revitalizácie areálu, ktorý bol roky v defenzíve. Za krátky 
èas boli vytvorené hygienické podmienky pre využívanie tohto miesta skoro v centre 
Prešova ako oázy pokoja s možnosśou zoznámiś sa s faunou a flórou „na vlastné 
oèi“. Je to priestor pre vo¾no èasové aktivity hlavne mladých rodín s deśmi, miesto 
pre environmentálne vzdelávanie žiakov MŠ, ZŠ a SŠ, možné detašované pracovisko 
študentov Prešovskej univerzity. Areál by sa mal opäś zaplniś Prešovèanmi, ktorí si 
potrebujú oddýchnuś, deśmi, ktoré sa potrebujú hýbaś v prostredí prírody a žiakmi, 
ktorí sa môžu stretnúś s tým, èo sa uèia na hodinách biológie, èi už v rámci hodín 
poèas školského roka alebo aj v èase prázdnin, ako napr. letný mestský tábor. 
Našou snahou bude tento areál využiś aj na menšie kultúrne podujatia v lone prírody 
a ustanovenie tradície Ekofestu – environmentálneho festivalu v meste Prešov.

V èom vidíte najväèší prínos tejto revitalizácie? 
Hlavnym cie¾om realizovanych i planovanych uprav je zvýšiś návštevnosś areálu 

Prešovèanmi vytvorením priestoru na vzdelávanie i oddych, vytvorením hygienických 
priestorov, bufetu, pódia so zázemím, doplnením hracích prvkov na detskom ihrisku 
a dopadových plôch, vytvorením výbehov pre zvieratá sprístupniś tesnejší kontakt s nimi 
a možnosś pozorovaś ich život, rekonštrukciou voliér spreh¾adniś a priblížiś drobné zvieratká 
oku èloveka. Ostatný priestor chceme tiež využiś na tvorivé políèka s možnosśou overenia 
si pestovate¾ských schopností a zároveò doplniś stávajúcu flóru z dôvodov vzdelávacích 
a poznávacích.
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Mesto v pohybe

Športom k aktívnemu životu

Týmto heslom sa riadia prešovskí seniori už nieko¾ko rokov a tradícia Cemjatskej 
olympiády, ktorá sa tento rok organizovala už šiestykrát, je toho dôkazom. 
Nezaostávalo sa však ani po nej, pár týždòov na to sa uskutoènil tretí roèník 
turnaja seniorov v minigolfe v ZpS Náruè.

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov 
– Cemjata dýchalo zaèiatkom júna olympijskou 
atmosférou, ktorú hneï po slávnostnom 
nástupe súśažiacich a hostí umocòovala báseò 
od zakladate¾a olympijských hier Pierre de 
Coubertina „Óda na šport“. Krátko po nej 
nasledovalo vztýèenie cemjatskej vlajky, ktoré 
je neodmyslite¾nou súèasśou tohto kultúrno-
spoloèenského podujatia.

Na Cemjatskej olympiáde si v príjemnom prostredí dotváranom slneèným poèasím 
takmer stovky športových nadšencov, rozdelených do družstiev, zmerali sily v tradièných 
disciplínach, ako hod do basketbalového koša, hod granátom, stre¾ba zo vzduchovky, 
kop do bránky a hod šípkou do terèa. „Teším sa, že sa naši seniori opäś stretli na 
skvelom podujatí, kde vek nie je žiadnou prekážkou,“ povedal na úvod jeden zo 
„súśažiacich“, primátor Pavel Hagyari, ktorý prišiel seniorov povzbudiś aj úèasśou 
v jednotlivých disciplínach v oboch zariadeniach. 

Aj súśažiacich minigolfu v ZpS Náruè privítalo s odstupom pár dní nádherné slneèné 
poèasie a hudba. Veselosś a súśaživosś charakterizovali všetkých 11 súśažných družstiev. 
Zúroèiś natrénované a bojovaś o najlepšie umiestnenie sa rozhodli denné centrá z Prešova, 
ale aj zariadenia sociálnych služieb zo  Spišskej Novej Vsi, Nálepkova a Prešova.

„Rozhodovalo sa na dráhach, seniori sa koncentrovali na jamky, rozhodcovia 
poèítali údery, tak ako to v športe býva, vyskytli sa aj protesty. Pravidlá však nepustia 
a víśaz môže byś iba jeden. Prvé miesto obsadilo Denné centrum Jiráskova a ... èo tí 
ïalší? Samozrejme, že zvíśaziś chcel každý, ale celková príjemná atmosféra uvo¾nila 
napätie a pomohla prekonaś momentálny neúspech ,“ priblížil atmosféru ob¾úbeného 
podujatia riadite¾ zariadenia Jozef Dobroviè. 

Zanietené súśaženie oboch športových podujatí 
vyvrcholilo následným odovzdávaním cien pre víśazov, po 
ktorom sa podával chutný guláš a iné maškrty, atmosféru 
dotvárali mimosúśažné spoloèenské aktivity, èi spev a tanec 
za sprievodu hudby. 

„Poèas oboch športových podujatí bolo cítiś príjemnú 
atmosféru relaxujúcich, športujúcich seniorov, ktorí sa 
rozhodli aj touto aktívnou formou využiś svoj vo¾ný èas 
a nadchnúś sa pre takúto formu športového zápolenia,” 
uviedol Igor Andrejèák, predseda sociálnej komisie, ktorému je problematika seniorov 
blízka. Zároveò dodal, že naši prešovskí seniori tak atmosférou každého takéhoto podujatia 
dokazujú, že aj mladšie roèníky sa od nich majú v oblasti zábavy, relaxu a športu stále èo uèiś. 

-vkg-
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Vtáctvo Prešovského okresu    1.10.2013 – 31.7.2014 
Výstava venovaná vtáctvu zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove. 
Rodové erby šarišskej š¾achty    1.4.2014 – 30.9.2014 
Výstava realizovaná prevažne z exponátov Krajského múzea v Prešove. 
Mementá I.svetovej vojny    12.6.2014 – 15.9.2014 
Vojenské cintoríny 1.svetovej vojny na severovýchode Slovenska – panelová výstava 
doplnená o trojrozmerné exponáty zo zbierok múzea. 
65 rokov parašutizmu v Prešove    5.6.2014 – 31.8.2014 
Minulosś a súèasnosś parašutistického športu v Prešove. 
Historické hudobné dychové nástroje PKO v Prešove 3.7.2014 – 24.8.2014 
Výstava prezentuje hudobné nástroje dychového orchestra Robotníckeho kultúrneho 
spolku v Prešove od 20.rokov 20.storoèia.

Krajské múzeum v Prešove

Stále expozície: 
  1.  Historické zbrane – vývoj zbraní od najstarších èias až po 20. storoèie. 
  2.  Historické hodiny – poh¾ad na remeselno-umelecké stvárnenie hodín. 
  3.  Prešov v dejinách od 9. – 19. storoèia (vznik, rozvoj a postavenie mesta, historický 

vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru – napåòanie prívlastku Atény nad Torysou). 
  4. 100 rokov korunovej meny. 
  5.  Historický nábytok a bytové doplnky – dokumentuje úroveò bývania mestskej vrstvy. 
  6.  Dejiny èipkárstva v So¾nej bani – venované histórii výroby èipiek v tomto regióne. 
  7.  Z pokolenia na pokolenie – národopisná expozícia, preh¾ad tradiènej materiálnej 

a duchovnej kultúry ¾udu Šariša. 
  8.  Salašníctvo na Šariši – obraz tradièného spôsobu chovu oviec. 
  9.  Z dejín hasièstva na Slovensku. 
10. Zima na Šariši.

Expozície sú prístupné verejnosti: 
pondelok: vo¾ný deò 
utorok – piatok: 9.00 hod. – 17.00 hod. 
sobota: vo¾ný deò 
nede¾a: 14.00 hod. – 18.00 hod. 

Vstupné do expozícií: 
Dospelí: 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia 
do 70 rokov: 1,00 € 
Deti predškolského veku, ZŤP 
a dôchodcovia nad 70 rokov: 0,50 € 
Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

Adresa: 
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 

Tel.: 051/77 347 08, 051/75 982 20, fax: 051/ 77 212 25 
e-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk 

www.muzeumpresov.sk 

Aktuálna ponuka: 

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

���������	
�������

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

POHREBNÉ SLUŽBY:

���������	
�������

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

www.pohrebnictvopo.sk
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Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša 
Nede¾a:  5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 

18:00
Prac. dni:  5:45, 6:15, 12:00 (okrem soboty), 

18:00
5.7.:  Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, 

spolupatróni Európy: 5:45, 6:30, 7:45, 
10:00, 11:30, 18:00

6.8.:  Premenenie Pána: 5:45, 6:15, 12:00, 
18:00

9.8.:  Výroèie vyhlásenia konkatedrály: 5:45, 
6:15, 18:00

15.8.:  Nanebovzatie Panny Márie: 5:45, 6:15, 
7:00, 12:00, 16:00, 18:00

29.8.: 5:45, 6:15, 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)
6. a 15.8.: 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
Sobota: 7:00, 18:00
5.7.:  Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:15, 8:30, 

10:00, 11:30, 18:00
6. a 15.8.: 6:15, 6:00, 16:00, 18:00
24.8.:  Odpustová slávnosś: 6:00, 7:15, 8:30, 

10:30 (slávnostná), 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 10:15
15.8.: 17:00

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

(sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
5.7.:  Sv. Cyril a Metod: 8:00 (starosl.), 10:00 

(slov.)
Duchovná obnova: 16.7.-19.7. 
20.7.:  Odpustová slávnosś bl. P.P. Gojdièa: 8:00 

a 10:00
6. a 15.8.: 6:30, 18:00
29.8.: 8:00, 10:00

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 
Štvrtok: 18:00
V nede¾u 6.7. o 18:00 zaène ekumenická 
cyrilometodská slávnosś za úèasti speváckych 
zborov.

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
5.7.:  Sv. Cyril a Metod: 6:00, 7:00, 9:00, 

11:00, 19:00
6.8.: 6:00, 18:00
15.8.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30 
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30, 10:00, 11:30
6.8.: 6:30, 18:00
15.8.: 6:30, 8:00, 18:00

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
Pondelok: 17:00 pre deti
Uto a pia: 6:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 7:30

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

Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
Nede¾a:  sv. liturgie 5:50 (sl.), 8:00 (sl.), 10:00 

(sl.), 11:45 (sl.), 18:00 (sl.); utiereò 
7:00, veèiereò 17:00

Prac. dni: 5:45 (sl.), 7:00 (sl.), 16:30 
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00
5.7.:  Sv. Cyril a Metod: sv. liturgie 5:45 (csl.), 

7:00 (sl.), 8:30 (csl.), 16:30 (sl.),18:00 
(sl.)

6., 15. a 29.8.:  5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 8:30 
(csl.), 16:30 (sl.), 18:00 (sl.)

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
Str a pia: 17:30; 15.8.: 17:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a:  6:30, 11:00, 17:00
Všedné dni: 6:30, 17:00
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 17:00
6. a 15.8.: 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: 8:00, 16:30;
Sobota: 6:30, 16:30
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 6:30, 9:30, 16:30
6.8.: 8:00, 16:30
15.8.: 8:00, 16:30, 19:00

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, 
Opál)
Nede¾a: 8:00, 10:00 (sl.), utiereò 7:00, 17:00 
veèiereò
Pracovné dni:  pon, štv a pia 7:30 (csl.), 18:00 

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

Sobota: 7:30 (sl.)
5.7.: Sv. Cyril a Metod: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.)
6., 15. a 29.8.: 8:00, 18:00

Zmena programu vyhradená. pripravil: -tm-

Náboženský život (júl – august 2014)

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

Kaplnka sv. Rócha (So¾ná Baòa)
10.8.: Odpustová slávnosś: 10:30

Kostol sv. Štefana Uhorského (Na Hrádku)
11. – 16.8.: 18:00
17.8.:  Odpustová slávnosś: 8:00, 10:30 

(slávnostná)
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Arvay Adrián
Bajúszová Gréta
Barňáková Lea
Bartoš Richad
Bochňáková Viktória
Centko Martin
Čurilla Filip
Dujčák Dávid
Dužda Peter
Eštočák Alechandro
Falat Roman

Funtál Matej
Galyas Marek
Iskrová Anna
Jadviš Tobias
Jakubčin Tobias
Jurkovská Mia
Kancirová Mia
Karabinošová Michaela
Kardošová Rebeka
Köhler Patrik
Kozár Tomáš

Lakatošová Barbora
Libová Sára
Ličák Michal
Lorková Šarlota
Majcher Hugo
Marcin Filip Ladislav
Markovič Marek
Matysová Natália
Menykő Nella
Mihalová Helena
Michalik Michal

Novák Dávid
Olajošová Eva
Olearníková Veronika
Orečný Oliver
Sárossy Peter
Senčík Alex
Sralik Simon
Špesová Natália
Vozňak Teodor
Železníková Amélia

Spoločenská rubrika (01. 05. – 31. 05. 2014)

Narodili sa

Navždy nás opustili

Peter George Pritchard a Slavomíra Kosśová
Ondrej Hrabèák a Mgr. Zuzana Palenèarová
Vladimír Pavúk a Kristína Baranová
Ján Kluèár a Veronika Palková
Matej Polák a Lucia Jurèišinová
Ing. Martin Mihok a Bc. Natália Hricová
Alexander Du¾a a Miroslava Sedláková
Daniel Košut a Nataša Mikolajová
Marián Sitta a Barbora Mochòacká
Ing. Matúš Kocúr a MUDr. ¼uboslava Frajtová
Marek Gerhart a Petra Fritzová
Tibor Fecko a Jana Tomková
Slavomír Szabo a Lucia Kõhlerová
Vladimír Referoviè a Jana Brunèíková
Josef Komárek a Alexandra Bilasová
Pavol Matys a Jana Pierzgová
Martin Oravec a Alexandra Fejerèáková
Michal Šimko a Sidónia Zábavová

Pavel Gazdaèko a Soòa Straková
Pavol Svat a Valeria Krajòaková

Peter Talaroviè a Mgr. Milota Borgu¾ová
Bc. Matej Kmec a Mgr. Zdenka Holomáòová

Mário Hricko a Tímea Ferková
Matej Žiga a Gabriela Tkáèiková
Tadeáš Lazor a Petra Bašistová

Ing. Tomáš Tomko a Ing. Erika Bujòáková
Patrik Ferenc a Stanislava Raticová
Miroslav Roman a Viera Skolodová

Michal Lukáè a Mgr. Adriána Ondisová
Daniel Kašprišin a Dominika Mikušová
Michal Tutoky a Ing. Barbara Hanisová

Mgr. Marek Centko a Mgr. Veronika Maśuchová
Vladimír Vnenk a Katarína Michalová

Peter Andrašèík a Slavomíra Škopárová
Ing. Michal Verešpej a Mgr. Anna Mikulová

Štefan Trojanoviè a Antónia Šoltisová

Uzavreli manželstvo

Matejovský Ladislav, 77 r.
Mihalik Jozef, 52 r.
Ing. Jusko Jozef, 90 r.
Sopková Michaela, 46 r.
Kysel Ján, 65 r.
Berecký Milan, 70 r.
Handlovièová Zuzana, 83 r.
Kaèníková Cecília, 87 r.
Akad. Arch. Ing. Zelem Jozef, 68 r.
PhDr. Sidor Milan, CSc., 63 r
Varga Vladimír, 49 r.
Ing. Leško Miroslav, 53 r.
Ing. Èopák Daniel, PhD., 60 r.
Dobroviè Imrich, 62 r.
Pacosa Martin, 40 r.
Daòo Vojtech, 78 r.

Sopko Viktor, 74 r.
Šoltysová Elena, 78 r.
Šimko Ondrej, 80 r.
Ing. Králik Michal, 73 r.
Bajerovská Anna, 83 r.
RNDr. Brilla Michal, 82 r.
Dobroviè Ladislav, 48 r.
Horochoniè Andrej, 88 r.
Kundráciková Helena, 75 r.
Cehelníková Alžbeta, 83 r.
Rešetárová Mária, 92 r.
Mižík František, 81 r.
Polomský Karo¾, 88 r.
Barník Jozef, 69 r.
Semanová Gizela, 83 r.
Zachardala Mikuláš, 49 r.

Horák Jaroslav, 63 r.
Chovanová Václava, 20 r.
Kacvinský Michal, 72 r.
Mikolaj Štefan, 79 r.
Palágyi Fratišek, 73 r.
Urban Jozef, 79 r.
Ing. Varga Pavol, 54 r.
Nagyová Marianna, 83 r.
Štefanková Eva, 73 r.
Tomko Ján, 63 r.
Hrivnáková Zuzana, 88 r.
Stavrovský Jozef, 65 r.
Gavulová Júlia, 95 r.
Doplnenie k zoznamu v mesiaci apríl:
Majerník Tomáš, 69 r.
Forintová Helena, 92 r.

Spoločenská rubrika (01. 06. – 30. 06. 2014)

Boroò Oliver
Cvanciger Jozef
Dang Y Nhu
Farkašová Zara
Ferková Tamara
Giòa Miroslav
Goè Kristián
Galdun Teodor
Gu¾áš Patrik
Havrilová Natália 
Hricková Jenifer
Holub Vladimír 
Chudíková Nina
Juhás Michal

Kašper Tomáš
Kuchár Šimon
Kivaderová Eliška
Krajòáková Diana
Lisièan Matej
Makula Kevin
Marinièová Michaela
Matisová Alexandra
Merèiaková Ema
Nováková Timea
Palenèárová Lea
Polohár Patrik
Poráè Martin
Radvanský Marek

Rázusová Alžbeta
Rusòáková Dária
Sopková Kiara
Staš Simon
Stankoviè Andrej
Steranka Jozef
Suchanièová Michaela
Škreèko Samuel
Tarasovièová Ema
Tejová Sofia
Vafeková Veronika
Závacký Michal
Želinská Klaudia

Narodili sa

Navždy nás opustili

Jozef Barlík a Agáta Adzimová
Viliam Škuta a Adriána Kriváòová
Tomáš Adamèík a Katarína Pavlièková
Mgr. Róbert Eliáš a Jana Petraninová
Tomáš Kravèák a Agnieszka Stania
Vladimír Pangrác a Martina Sabolová
Vladimír Petruš a Andrea Staneková
Vladimír Kudelas a Katarína Jaššová
Marián Maras a Alena Ondisová
Marián Sirka a Tatiana Sovièová
Karol Reèièár a Martina Ïuraková
Ing. Michal Kormoš a MUDr. Jana Frická
Conor Paul Hurley a ¼udmila Medòanská

Matúš Dlugoš a Alena Semanová
Milan Binc a Veronika Munková

Marcel Loja a Petronela Rojáková
Igor Potocký a Katarína Petrásková

Stanislav Pepích a Michaela Hudáková
Matúš Lukáè a Mária Hricová

Martin Granèiè a Ivana Urbanová
Tomáš Luèivjanský a Katarína Kvašòáková

Marek Daòo a Marcela Balogová
Jozef Olejník a Ing. Lucia Semešová
Ernest Kovács a Michaela Hégerová

Ing. Marián Hudák a Ing. Katarína Havadejová
Ing. Martin Korbel a PharmDr. Dominika Dobrovièová

Uzavreli manželstvo

Klubalová Mária, 88 r.
Polomský Ladislav, 73 r.
Jelinek Zdenìk, 72 r.
Džubáková Anna, 82 r.
Lipovský Jozef, 89 r.
Štofko Marián, 58 r.
Vaòo Ladislav, 71 r.
Nalepová Helena, 81 r.
Rušin Ján, 62 r.
Šlacký František, 92 r.
Tarta¾ Jozef, 71 r.
Sibalová Magdaléna, 89 r.
Balun František, 77 r.
Kozák Jozef, 76 r.
Rogu¾a Pavol, 60 r.
Rusiòák Jozef, 82 r.

Sedlák Eugen, 71 r.
Becherová Júlia, 72 r. 
Maliòáková Mária, 58 r.
Mareková Margita, 103 r.
Hrudálová Zuzana, 88 r.
Karabinoš Patricius, 38 r.
Cup Anton, 82 r.
Bahurinská O¾ga, 86 r.
Harèárová Anna, 60 r.
Maèajová Anna, 78 r.
Kubušová Helena, 76 r.
Boroò Štefan, 72 r.
Džuganová O¾ga, 78 r.
Klimková Gizela, 81 r.
Ferenc Juraj, 67 r.
Marcinko Jozef, 82 r.

Mrava Jozef, 96 r.
Kövesiová Matilda, 91 r.
Trudiè Jozef, 87 r.
Bella František, 68 r.
Cehelníková Helena, 83 r.
Fedor Jozef, 86 r.
Krajòák Ivan, 57 r.
Gdovinová Helena, 92 r.
Miškuvová Anna, 93 r.
Zelinka Ladislav, 64 r.
Dugasová Alžbeta, 77 r.
Kuropèáková Helena, 78 r.
Kozák Jozef, 75 r.
Sopko Jozef, 61 r.
Trenèan Jozef, 68 r.
RNDr. Hromada Jozef, 66 r.
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„Klub100-roèných“ Prešovèanov sa opäś rozrástol

Úctyhodný vek 100 rokov oslávil 24. mája pán Anton Lukáè. Ku gratulantom 
k jeho krásnemu jubileu sa okrem rodiny a najbližších pridal aj primátor Pavel 
Hagyari. 

„Želám Vám pevné zdravie, ve¾a lásky, a ešte mnoho takýchto radostných chví¾ 
v kruhu Vašej rodiny a priate¾ov. Nech Vám nasledujúce roky aj naïalej prinášajú 
taký životný elán a optimizmus, aký z Vás dnes žiari,“ blahoželal jubilantovi na rodinnej 
oslave primátor.

Pán Anton Lukáè je Prešovèanom telom i dušou, v Prešove žije už od svojho narodenia 
v roku 1914. Vyrastal v tesárskej rodine, avšak v rovine povolania nekráèal v otcových 
š¾apajach a vyuèil sa klampiarskemu remeslu, ktorému ostal verný až do dôchodku. 
Dozvuky śažkého života na oslávencovi plnom životnej energie nebadaś. „Ujo si prežil 
svoje, poèas druhej svetovej vojny bol dokonca odvleèený do lágru v Brandensburgu, 
odkia¾ sa však, chvalabohu, vrátil,“ uviedla oslávencova neter, pani Slávka Lukáèová. 

Dnes ma pán Anton úsmev na tvári, tešiac sa zo svojich 2 detí, 4 vnúèat a 6 pravnúèat. 
Èo vraj nemá, je recept na dlhovekosś, chuś a elán do života mu však pod¾a vlastných slov 
dopåòajú aj každodenné posedenia s kamarátmi pri piveèku v neïalekej krème. 

V meste Prešov bolo doposia¾ evidovaných trinásś 100 a viacroèných obèanov. Žia¾, od 
zaèiatku tohto roka nás už navždy opustila najstaršia Prešovèanka Gizela Duždová vo 
veku nedožitých 106 rokov, ale tiež 103-roèná pani Margita Mareková a 102-roèný pán 
Bartolomej Kravec. Najstaršou Prešovèankou je tak pani Helena Krajèiová, ktorá v apríli 
oslávila úctyhodných 105 rokov. Po nej nasleduje 103-roèná pani Anna Knuthová, ktorá 
v septembri oslávi svoje 102 narodeniny.  100 rokov v marci oslávil pán Jozef Gajdoš 
a do „klubu 100 roèných“ Prešovèanov tento rok pribudnú aj pani Anna Dolhyová a pani 
Anna Zaśková.

A. Dušenková 

Spoločenská rubrika Spoločenská rubrika

®
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Vedeli ste, že ... Šport

Druhý roèník futbalového turnaja v Solivare 

Vo štvrtok 12. júna 2014 sa na školskom ihrisku CZŠ sv. Gorazda v Prešove-
Solivare uskutoènil druhý roèník futbalového turnaja žiakov, ktorý bol zároveò 
sprievodným podujatím partnerskej návštevy pedagógov a žiakov základnej školy 
z po¾skej Klimkowky. Tento turnaj podporilo aj Mesto Prešov prostredníctvom 
dotácie na šport vychádzajúcej zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov è. 13/2013. V roku 2014 bolo na podporu športu z mestského rozpoètu 
vyèlenených spolu 171.900. 

Víśazom turnaja, ktorého sa v roli divákov 
zúèastnilo aj 150 žiakov a obyvate¾ov Solivaru, 
stali chlapci zo ZŠ Lesnícka, druhé miesto 
získala ZŠ Klimkowka, tretia bola CZŠ sv. 
Gorazda a štvrtá ZŠ Važecka. Najlepším hráèom 
sa stal Marcin Zajdel (Po¾sko), strelcom Jozef 
Dzivý Balucha (CZŠ sv. Gorazda) a brankárom 
Matej Horváth (ZŠ Lesnícka). 

Dušou podujatia (a zároveò osobou, ktorá 
sa prièinila o ïalšiu etapu obnovy školského 
ihriska) bol predseda ŠK Slovan Solivar pán 
Pavol Straka a kolektív pedagógov cirkevnej 
školy na èele s jej riadite¾kou Máriou Kertysovou. Na turnaji sa zúèastnili aj miestni 
poslanci Miroslav Benko, Stanislav Ferenc, Peter Krajòák a dekan solivarskej farnosti 
vdp. kanonik Jozef Šechný spolu so svojim kaplánom. Moderátorom turnaja bol športový 
novinár Ján Jacoš. 

Aj tento turnaj potvrdil, že záujem o futbal v Solivare stále trvá a viacerí prítomní vyslovili 
presvedèenie, že tretí roèník sa uskutoèní už na obnovenom futbalom ihrisku na Tajchu. 

-pkm- 

... že Prešov sa pýši aj lukostreleckým klubom?

V metropole Šariša existuje množstvo športových odvetví a každý športový 
našinec si tak nájde v rámci športového vyžitia to, èo h¾adá. Na obzore nových 
športov v našom meste, ktorý si pomaly, ale isto h¾adá cestu v kruhu športovcov 
je aj lukostre¾ba. Lukostre¾ba je  jednou  z najstarších ¾udských èinností a zároveò 
patrí k najmasovejšiemu športu fungujúcemu na existenènej (lov lukom ako forma 
zabezpeèenia obživy), rekreaènej až profi-športovej úrovni na všetkých kontinentoch. 

V Prešove sa lukostre¾be venujú v klube X-FOCUS Prešov, ktorý je riadnym 
registrovaným èlenom Slovenského lukostreleckého zväzu. O zaèiatkoch tohto klubu, 
ale i celkovo o tomto športe sme sa porozprávali so šéfom a zároveò aj trénerom klubu 
Ing. arch. Mariánom Antalom.

„Osobne sa venujem lukostre¾be prakticky od malièka, keï babièkina metla padla 
za obeś, lebo mala vynikajúcu bambusovú rukoväś, no a staèilo pridaś šnúru od prádla 
a vlastne to bol môj prvý luk,“ zaspomínal si úsmevom na zaèiatky pri tomto športe Marián 
Antal a pokraèoval: „V roku 2007 som založil klub v Michalovciach, ktorý združoval 
záujemcov o tento šport. Keïže som sa neskôr presśahoval do Prešova, tak rozhodol 
som presondovaś podmienky pre tento šport tu v Prešove. Odozva nedala na seba 
dlho èakaś. Ozvali sa potenciálni záujemcovia a aj tí, ktorí sa doposia¾ venovali 
tomuto športu rekreaène - amatérsky. Po nieko¾kých spoloèných stretnutiach s nimi 
som sa rozhodol založiś klub, ktorý od roku 2011 fungoval na neoficiálnej báze, ale 
od minulého roku sme už riadnym èlenom Slovenského lukostreleckého zväzu. 
V súèasnosti máme v klube 22 èlenov so zameraním na terèovú i 3D lukostre¾bu. 
Myslím si, že sme na ve¾mi dobrej ceste ako tento šport v našom meste zvidite¾niś 
a priblížiś ho širšej verejnosti.“ 

V pláne výstavba centra lukostre¾by  
Ïalším krokom Mariána Antala, šéfa a trénera lukostreleckého klubu X-FOCUS 

Prešov je vytvoriś v Prešove akési centrum lukostre¾by. „My trénujeme v areáli Strednej 
lesníckej školy v Prešove na Kollárovej ulici pod Kalváriou, kde máme vytvorené 
výborné podmienky. Sme garantom školského lukostreleckého krúžku SLŠ. 
Vedenie školy podporuje tento šport a SLŠ v Prešove sa tak stala prvou strednou 
školou lesníckeho zamerania, kde sa žiaci môžu stretnúś s lukostre¾bou a získaś aj 
vedomosti o lukostre¾be ako „najstaršom spôsobe lovu „zveri“. 

Mojou prvotnou snahou je však vytvoriś v Prešove Centrum lukostre¾by, pretože 
si myslím, že Prešov má už teraz ve¾mi ve¾ký športový potenciál, a spolu so skvelou 
geografickou polohou sa môže staś jedným z centier rozvoja tohto športu na 
východe Slovenska. Spolu so špièkovým centrom vo Viniènom, ktoré je zamerané na 
olympijskú lukostre¾bu by sa vytvoril silný „tandem“ schopný vychovaś špièkových 
reprezentantov v tomto športe so širokým vykrytím disciplín. A to by bol ïalší dôležitý 
krok k tomu ako pomôcś tomuto športu v našom regióne,“ naznaèil plány Marián 
Antal a pokraèoval: „Pri lukostre¾be nepotrebujete svalový objem, ale skôr jemnú 
motoriku podporenú silnou mentálnou stabilitou  so schopnosśou precízne opakovaś 
potrebné úkony.“ Záujemcovia o lukostre¾bu nájdu aktuálne informácie o tréningoch na 
facebookovom profile X-FOCUS Prešov. 

-miv-
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World Challenge Day 2014 – Prešov zdolal Košice aj Ra´ananu

Prešovèania opäś ukázali, že vedia podporiś svoje mesto. Do Medzinárodného 
vyzývacieho dòa sa zapojilo 17 623 obyvate¾ov, èo znamená, že z celkového 
poètu obyvate¾stva nášho mesta sa zapojilo do celosvetového projektu 19,38%. 
Toto èíslo nám prinieslo prvenstvo tak na národnej i na medzinárodnej úrovni, za 
èo patrí ve¾ká vïaka najmä vám Prešovèania.

Cie¾om tohto projektu bolo zapojiś v 
tento deò èo najviac obyvate¾ov mesta 
Prešov do akejko¾vek fyzickej aktivity, 
ktorá musela trvaś nepretržite viac ako 15 
minút.

Na národnej úrovni sme porazili 
Košice, nášmu tradiènému rivalovi sa 
podarilo zapojiś do podujatia 42 826 
obyvate¾ov (17,79%). Rovnako úspešní 
sme boli aj na medzinárodnej úrovni, kde 
sme zdolali izraelské mesto Ra´anana. 
Nášmu zahraniènému súperovi sa 

podarilo zapojiś do projektu 11 600 obyvate¾ov, èo znamená, že k celkovému poètu 
obyvate¾stva ich mesta sa zapojilo do podujatia 14,32%.

Prešovèania opäś ukázali, že majú v sebe športového ducha a podujatie celosvetového 
parametra podporili svojou aktívnou úèasśou skoro všetky materské, základné a stredné 
školy. 15 minút pre seba a svoje mesto absolvovali školské zariadenia, centrá vo¾ného 
èasu, obèianske združenia, športové kluby, zariadenia pre seniorov a hendikepovaných. 

Šport

Akcie Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
na mesiac júl a august 2014

19. 7. 2014     KST Lišiaci
14. roèník Prechodu Slanskými vrchmi a Beskydským predhorím Zlatá 
Baòa – Domaša-Dobrá
Dušan Kotora, 0907 916 111

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

10. 8. 2014      KST KPT Prešov
8. roèník Po stopách partizánov
Mgr. Štefan Šimoèko, 0914 256 155

16. 8. 2014     KST ZVL Prešov 
25. roèník Údolím Svinky – 30 a 80 km cyklo
Ing. Miroslav Mormák, 0907 455 422 

28. – 31. 8. 2014     KST Tatran, RR KST Prešov
36. Slovenský zraz cykloturistov KST – OPALEX Sigord 
KST Tatran Prešov 

7. 9. 2014      KST KPT Prešov
Mierový pochod do Zlatej Bane – 70. výroèie SNP
Mgr. Štefan Šimoèko, 0914 256 155 

15. 9. 2014      KST Mladosś Odeva Lipany
25. Stretnutie štyroch okresov na Minèole 
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – info vedúci akcie.

Šport
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Ve¾ká vïaka za úèasś patrí aj 2. mechanizovanej brigáde OS SR v Prešove, Okresnému 
riadite¾stvu Hasièského záchranného zboru v Prešove, Fakulte športu Prešovskej 
univerzity a mnohým ïalším organizáciám. Všetkým aktívnym úèastníkom podujatia patrí 
jedno ve¾ké poïakovanie.

-miv-
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Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – august 2014

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove prijímajú požiadavky obyvateľov 

mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – august 2014

Výbor v mestskej èasti è. 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 

Z dôvodu èerpania dovoleniek v mesiaci august 2014 nezasadá.

Výbor v mestskej èasti è. 2:
JUDr. René Pucher (predseda), Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Miroslav Lukáè 
14.8.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – 
v jedálni na Odborárskej ul. è. 30

Výbor v mestskej èasti è. 3:
PhDr. Martin Lipka, PhD. (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD. (sekretárka), Mgr. 
Mária Èížiková, MUDr. Peter Klein
4.8.2014 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34

Výbor v mestskej èasti è. 4:
Mgr. Janette Langová (predsedníèka), PhDr. Ivan Benko, Stanislav Grega, Ing. 
arch. Viktor Tkaèík
4.8.2014 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu 
v Prešove na Jarkovej ul. è. 24 (III. poschodie)

Výbor v mestskej èasti è. 5:
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko (sekretár), Mgr. Stanislav 
Ferenc, Mgr. Peter Krajòák 
4.8.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. 
è. 27 v Prešove – Solivare

Výbor v mestskej èasti è. 6:
PhDr. Rudolf Dupkala (predseda), Ing. Igor Andrejèák, Mgr. Radovan Gondžúr, 
MUDr. Daniela Mrouahová
7.8.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1

Výbor v mestskej èasti è. 7:
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD., MPH; 
PhDr. Radovan Baèík, PhD., MBA; MUDr. Vasi¾ Janko, Ing. Andrea Turèanová
28.8.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

4.8.2014 (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 

7.8.2014 (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

12.8.2014 (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

14.8.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

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

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta 
Prešov

18.8.2014 (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 

21.8.2014 (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

26.8.2014 (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

28.8.2014 (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
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Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – september 2014

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove prijímajú požiadavky obyvateľov 

mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – september 2014

Výbor v mestskej èasti è. 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
4.9.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej ul. è. 35D 

Výbor v mestskej èasti è. 2:
JUDr. René Pucher (predseda), Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Miroslav Lukáè 
4.9.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v ZŠ na ul. Èeskoslovenskej armády è. 22 – v jedálni na 
Odborárskej ul. è. 30

Výbor v mestskej èasti è. 3:
PhDr. Martin Lipka, PhD. (predseda), Ing. Marta Kollárová, PhD. (sekretárka), Mgr. Mária Èížiková, 
MUDr. Peter Klein
2.9.2014 (utorok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34

Výbor v mestskej èasti è. 4:
Mgr. Janette Langová (predsedníèka), PhDr. Ivan Benko, Stanislav Grega, Ing. arch. Viktor Tkaèík
9.9.2014 (utorok) o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej 
ul. è. 24 (III. poschodie)

Výbor v mestskej èasti è. 5: 
Ing. ¼udovít Malaga (predseda), PaedDr. Miroslav Benko (sekretár), Mgr. Stanislav Ferenc, Mgr. 
Peter Krajòák 
9.9.2014 (utorok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome PKO na Solivarskej ul. è. 80 v Prešove 
– Solivare

Výbor v mestskej èasti è. 6:
PhDr. Rudolf Dupkala (predseda), Ing. Igor Andrejèák, Mgr. Radovan Gondžúr, MUDr. Daniela 
Mrouahová
4.9.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1

Výbor v mestskej èasti è. 7:
Ing. Stanislav Kahanec (predseda), doc. PhDr. Štefánia Andrašèíková, PhD., MPH; PhDr. Radovan 
Baèík, PhD., MBA; MUDr. Vasi¾ Janko, Ing. Andrea Turèanová
4.9.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE ZABEZPEÈUJE

4.9.2014 (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

8.9.2014 (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 

11.9.2014 (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

16.9.2014 (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

18.9.2014 (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

22.9.2014 (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 

25.9.2014 (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

30.9.2014 (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
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MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE V OBCHODE A SLUŽBÁCH

Absolvent tohto odboru má nadobudnuté základné poznatky z oblastí podnikania v obchode a 
službách v medzinárodnom kontexte, rozšírené o jazykovú kompetenciu v 2 svetových jazykoch. 
Dokáže analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, 
v obchodnej prevádzke, podnikoch cestovného ruchu a služieb a implementovať ich. Disponuje 
znalosťami o spôsoboch spolupráce s manažérmi iných profesií v SR a v zahraničí. Má nadobudnuté 
teoretické vedomosti o zriadení samostatnej obchodnej spoločnosti, o hospodárskych, právnych a 
sociálnych aspektoch jej fungovania.

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

Exkluzivita tohto študijného programu je v tom, že sa zameriava na užšiu interakciu medzi sociál-
nym pracovníkom a klientom, v súvislosti s najnovším trendom v Európskej únii, a to preferenciou 
proklientskeho prístupu k jednotlivcovi a na progres kvality jeho života. Úspešní absolventi budú 
mať široký výber uplatnenia. Získajú kvalifi káciu, ktorá im umožní vykonávať profesie sociálnych a 
sociálno-právnych poradcov, sociálnych kurátorov, špecializovaných 
personálnych poradcov, ergoterapeutov a v neposlednom rade aj 
riadiacich pracovníkov.  Svoje uplatnenie nájdu na úradoch práce, 
sociálnych vecí a rodiny, v orgánoch samosprávy; edukačných 
a reedukačných zariadeniach, detských domovoch, domovoch 
dôchodcov a ostatných zariadeniach sociálnych služieb, inštitúciách 
azylového typu, v treťom sektore, ale aj v komerčnej sfére.

ETIKA VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU A OBCHODNÝ PROTOKOL

Študijný program je zameraný na moderné ponímanie komunikácie a vzťahov s verejnosťou, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou sú aj z nej vychádzajúce princípy etikety, protokolu a diplomacie. Absol-
vent tohto  študijného programu sa môže uplatniť ako ,PR manažér,  špecialista na obchodný proto-

kol, etický audítor, tvorca etických kódexov (v súkromnom sektore, v medzinárodných inštitúciách 
Európskej únie, v ústredných orgánoch štátnej správy, v úradoch štátnej správy, verejnej správy a 
samosprávy, v mimovládnych organizáciách).

HOSPODÁRSKA A PODNIKATEĽSKÁ ETIKA

Študijný program vychádza z aktuálnych potrieb praxe  vychovávať profesionálov v oblasti ap-
likovanej etiky v ekonomike. Kopíruje potrebu vyrovnávania sa Slovenskej republiky s vyspelý-
mi štátmi Európskej únie v oblasti neformálnej regulácie trhu podľa princípov hospodárskej a 
podnikateľskej etiky. Relevantné študijné programy môžete nájsť napr. v Rakúsku, Nemecku, Hol-
andsku, USA a Japonsku.

TEÓRIA, RIADENIE A SLUŽBY V OBLASTI KULTÚRY

Študijný program je smerovaný do sféry aplikovanej estetiky, pričom sa orientuje na čiastkové 
predmety, predovšetkým na moderné ponímanie erudovaného poznania a práce vo sfére kultúry a 
poločenských služieb. Absolventi sa uplatnia v širokej oblasti kultúrneho a spoločenského života, 
súkromného a verejného sektoru, napr. v redakciách rozličných printových, audiovizuálnych a 
nových médií, galérií, múzeí, divadiel a aukčných domov.

Ponúkame MBA štúdium, ktoré je určené tým, ktorí si chcú rozšíriť 
svoje poznatky z oblasti ekonomických a právnych vied. 

Je to dvojsemestrálne štúdium, ktoré zabezpečujeme v Prešove…



25. - 27.7.2014 PREŠOV
Reklamní partneriHlavný reklamný partner Partneri Mediálni partneri

Corekta
Plus

JAZDÍME V CELEJ

EURÓPE




