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Mesto v pohybe

Spúšśa sa program vzdelávania pre seniorov 

Mesto Prešov zaèína v septembri s bezplatným vzdelávaním v rámci schváleného 
projektu „Aktívni seniori – atraktívne mesto“.

Projekt spolufinancovaný ESF prostredníctvom 
OP Vzdelávanie je zameraný na aktívne starnutie 
seniorov prostredníctvom rozširovania ich zruèností 
a vedomostí tak, aby napomáhal zvyšovaniu kvality ich 
života s dôrazom na prehlbovanie a rozvoj k¾úèových 
kompetencií. V rámci projektu je naplánovaných 
sedem rôznych druhov uèebných programov: 
Osobnostný rozvoj; Základy poèítaèových zruèností; 
Zdravoveda; Internetová komunikácia; Zdravý životný 
štýl; Základy finanènej, právnej a sociálnej gramotnosti 
a komunikácia s úradmi verejnej správy; Záhradkárstvo 
– ovocinárstvo. 

Po prekonaní všetkých prekážok, spojených 
aj s novelizáciou zákona pri procese verejného 
obstarávania, ktoré oddialili termín spustenia prvých 
vzdelávacích modulov sa nakoniec vzdelávacie aktivity 
urèené seniorom v meste Prešov podarí zrealizovaś. 
„Prvým spusteným kurzom bude Záhradkárstvo 

a ovocinárstvo, ktoré sa zaène 9. septembra 2014. 
Seniori prihlásení do tohto kurzu môžu oèakávaś v najbližších dòoch pozvánku 
s informáciami o mieste konania a zaèiatku kurzu,“ vysvetlil Peter Javorský, vedúci 
oddelenia projektového manažérstva MsÚ Prešov. Zároveò dodal, že z mestského úradu 
odišlo prvých 40 pozvánok, prièom distribúcia ïalších bude nasledovaś v najbližšej dobe. 

Všetci prihlásení do jednotlivých vzdelávacích modulov tak budú priebežne 
oslovovaní na absolvovanie nimi vybranej aktivity. Celkovo chce mesto Prešov ponúknuś 
vzdelávacie aktivity vyše 1000 seniorom. „Veríme, že po poèiatoèných problémoch 
sa projekt rozbehne tým správnym smerom a seniori v meste Prešov získajú okrem 
nových zruèností a skúseností aj nové priate¾stvá,“ P. Javorský. „Prešov patrí k lídrom 
komunikácie s našimi seniormi a snaží sa vytváraś vhodné podmienky na zvýšenie 
kvality ich života, s ktorým zároveò súvisí aj celoživotné vzdelávanie,“ vyjadril sa 
s úctou k našej staršej generácii aj primátor Pavel Hagyari, ktorý prešovských seniorov 
považuje za mimoriadne aktívnych ¾udí, podie¾ajúcich sa na každodennom živote mesta.

Všetci úèastníci, ktorí majú záujem  zistiś, èi sú zapísaní na vybrané vzdelávacie 
moduly, si môžu danú informáciu overiś na aj stránke mesta Prešov www.presov.sk, ako aj 
na stránke venovanej priamo tomuto projektu www.seniori.presov.sk v sekcii Vzdelávacie 
moduly. V tejto sekcii sú sprístupnené informácie o jednotlivých vzdelávacích moduloch 
ako aj zoznamy prihlásených, ktoré sa každý mesiac priebežne aktualizujú.  

Tešíme sa na prvých absolventov vzdelávacieho projektu.
-vkg, apol-
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Späś do školských lavíc

Už aj poèasie nám posledné dni naznaèuje, že èo nevidieś sa s nami leto pomaly 
rozlúèi. Hypermarkety už taktiež dýchajú atmosférou nákupov školských potrieb 
a naši školáci o pár dní opäś zamieria do prešovských škôl, ktoré o pár dní otvoria 
svoje brány do nového školského roka. V našom meste sa bude niesś v znamení 
ukonèenia rekonštrukcií, ale i nových projektov.

Základné školy
V septembri nám vstúpilo do školského roka 2014/2015 v 13 ZŠ v zriaïovate¾skej 

pôsobnosti mesta Prešov 7 223 školákov, z toho je 911 zapísaných prváèikov, pre 
ktorých je tento  vstup obzvlášś výnimoèný. Z nasledujúcich 187 vyuèovacích dní bude 
dôležitý najmä apríl, v ktorom sa uskutoèní tzv. monitor – Testovanie 9. V našom meste 
tak preverí vedomosti z matematiky a slovenèiny 819 deviatakov. 

Aj v tomto školskom roku sa školy zapoja do projektov a výziev vypísaných MŠVVaŠ 
SR, aktivít z POP na rok 2014/2015 a organizaèných pokynov mesta. Novinkami pre 
základné školy na šk. rok 2014/2015 je Olympiáda mozgov, kde sa preveria znalosti 
druhého stupòa ZŠ a  Národný štandard finanènej gramotnosti.   

Materské školy
Keïže v rámci rekonštrukcií základných škôl bolo naše mesto najúspešnejšie spomedzi 

krajských miest na Slovensku, školákom sa skvalitnil aj výchovno-vzdelávací proces, 
znížili náklady na prevádzku a zlepšili celkové podmienky na výchovu a vzdelávanie. 
V tomto roku však nezahá¾ali práce ani na materských školách, na rekonštrukciu ktorých 
boli z tohtoroèného rozpoètu vyèlenené financie vo výške 4,5 mil. eur. 

Najoèakávanejšou rekonštrukciou bola škola v Nižnej Šebastovej, ktorej celková 
investícia predstavovala 400 000 eur v dvoch etapách. Práce sa ukonèili aj na MŠ 
Jurkovièovej, v rámci ktorej boli zazmluvnené stavebné práce vo výške  200 eur. 
Rekonštrukcia vo viacerých etapách v objeme 364 000 eur prebiehala aj na MŠ 
M. Nešpora, no väèšie èi menšie investièné akcie boli realizované aj na MŠ F. Krá¾a, 
MŠ Èergovská, Bratislavská, A. Prídavku, Bajkalská, Sabinovská, Hviezdoslavova, 
Volgogradská, Ès. armády, Budovate¾ská, Važecká, Sládkovièova, Solivarská 
a Mukaèevská. „Mesto Prešov postupne revitalizuje, opravuje a odstraòuje havárie zo 
svojich materských škôl napriek ne¾ahkej ekonomickej situácii,“ uviedol primátor Pavel 
Hagyari, ktorý zdôraznil napåòanie cie¾ov zlepšovania podmienok výchovy a vzdelávania 
v meste Prešov. „Je to deklaráciou toho, že školstvo je jednou z priorít rozvoja mesta,“ 
dodal primátor. 

Aj poèas augusta boli pripravené prešovské MŠ postaraś sa o najmladšiu generáciu, 
aby trávili letné dni nielen bezpeène, ale predovšetkým zmysluplne. Týždenne boli 
v prevádzke najmenej 4 materské školy v rôznych mestských èastiach, aby rodièia 
mali možnosś najvhodnejšieho výberu. Poèas prázdnin využilo letný harmonogram 
škôlok  595 detí  z toho bolo 352 detí z vlastných MŠ a 212 z iných MŠ v zriaïovate¾skej 
pôsobnosti mesta Prešov. V súvislosti s mierne narastajúcou demografickou krivkou 
naznaèil do budúcna primátor aj možnosś rozšírenia kapacít MŠ s pomocou európskych 
výziev, s èím však súvisí podmienka spolufinancovania a navýšenia poètu pedagógov. 
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Od 25. augusta bude následne 19 MŠ v plnej prevádzke vítaś svojich škôlkarov 
s výnimkou MŠ Haburská, ktorá slávnostne otvorí svoje brány 27.8. Od budúceho týždòa 
tak bude 259 uèiteliek v 116 triedach vzdelávaś 2 616 detí. Poèet novoprijatých detí sa 
vyšplhal na 733, z toho je 206 škôlkarov tesne po dovàšení 2 rokov a 478 je 3 roèných 
detí, 49 detí má viac ako 4 roky. 

Pre mnohé z nich to bude úplne nová skúsenosś, kedy po prvýkrát ostanú bez svojich 
najbližších. Panie uèite¾ky však majú dlhoroènú prax v práci s deśmi, ktoré im prichádzajú 
poèas letných mesiacov z iných MŠ a rodièia nemusia riešiś adaptaèné śažkosti spojené 
s novým prostredím, v ktorom sa dieśa odrazu ocitne. Dobre pripravené dieśa chápe, že jeho 
pobyt v inej MŠ je iba doèasný a mnohokrát sa teší na nových kamarátov a nové hraèky. 
Iba deti, ktoré absolvujú pobyt v MŠ nepripravené a nie je im dostatoène vysvetlené, preèo 
rodièia nemôžu s nimi tráviś celé leto, majú problém s úspešnou adaptáciu na novú situáciu. 

-vkg-

Nový školský rok, nové ambície, nové prínosy

Zaèiatkom nového školského roka 2014/2015 mesto Prešov a Rada seniorov 
pokraèuje v úspešnom projekte s názvom Starší mladším a naopak v rámci 
svojho siedmeho roèníka. Základnou myšlienkou tohto projektu je aktivizovaś 
medzigeneraèný dialóg, nadväzovaś a udržiavaś kontakty medzi staršou 
generáciou a mladými ¾uïmi prostredníctvom vo¾no èasových aktivít. Šesśroèná 
prax totiž preukázala, že projekt napåòa svoje vytýèené ciele a potvrdzuje prínos 
kooperácie prešovských seniorov so žiakmi základných škôl.

Projekt spájania dvoch generácií štartuje svoj siedmy roèník
Úspešnosś projektu potvrdzuje aj fakt, že s nasledujúcim 

školským rokom narastá záujem o možnosś úèasti  na tomto druhu 
vo¾no èasových aktivít. Doterajšie aktivity ocenil aj primátor Pavel 
Hagyari, ktorý vyzdvihol túto spoluprácu a zároveò podporil myšlienku 
ïalšieho medzigeneraèného dialógu v nasledujúcom školskom roku.

V rámci siedmeho roèníka už boli naèrtnuté aj základné línie 
a rozšírenie partnerov o ïalšie dve prešovské základné školy – Kúpe¾ná 

a Šmeralova, ktoré budú spolu so seniormi z denných centier realizovaś spoloèné aktivity 
a organizovaś širokú škálu podujatí zameranú na športové, kultúrne, vzdelávacie, ale aj 
tvorivé èinnosti.

Po otvorení školského roka èaká úèastníkov projektu opäś príjemná atmosféra, 
vymieòanie si skúseností, vzájomné obohacovanie sa, ale hlavne množstvo nových zážitkov 
a pozitívnej energie, ktorá z tejto neobyèajnej spolupráce nepochybne plynie pre obe 
zúèastnené strany. Plní oèakávaní a nadšenia zo stretnutí s našimi seniormi sú prešovskí 
školáci už teraz, no nie sú sami. Reciprocita funguje aj v tomto prípade, pretože podobné 
emócie sú aj na strane naše staršej generácie. Preto želáme ve¾a radosti, úspechov pri 
napåòaniu cie¾ov tohto jedineèného projektu a najmä, ve¾a zážitkov na oboch stranách!

-dub, vkg-
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Šśastná sedmièka

Prešovskí zberatelia starožitností èi iných zaujímavých historických skvostov už 
nieko¾ko rokov nemusia cestovaś do Budimíra na pravidelné burzy starožitností, 
ale vïaka myšlienke a iniciatíve primátora Pavla Hagyariho majú možnosś obzrieś 
si èi zakúpiś rôznorodé vzácnosti priamo v centre nášho mesta. O tom, že sa 
burza teší ve¾kej ob¾ube svedèí aj fakt, že tento rok slávi svoje v poradí už siedme 
výroèie a tradícia, kedy na prešovskom námestí raz do mesiaca ožíva história, 
bude úspešne pokraèovaś aj naïalej.

Starožitníci z rôznych kútov 
Slovenska sa so svojim tovarom 
predstavili na Hlavnej ulici v Prešove po 
prvýkrát 18. augusta 2007. Na zaèiatku 
tejto spolupráce stál popri prešovskej 
radnici aj jej spoluorganizátor Karol 
Linhart, ktorý prvý bazár v kombinácii 
so starožitnosśami zorganizoval 
v Èeèejovskom kaštieli v roku 2000. 
Následne sa burza presunula do 
Zámockého parku pri starom kaštieli 
v Budimíri a odvtedy sa jeho burzy 
starožitností stali vyh¾adávaným 
miestom všetkých milovníkov histórie. 
„Myšlienka organizovaś burzu 
v Prešove vznikla v máji 2007 na 
podnet pán primátora, následne celá 
záležitosś nabrala rýchly spád,“ uviedol 
K. Linhart.  Pod¾a jeho slov sa táto 
idea stretla hneï s pozitívnymi ohlasmi 
a ve¾kou ob¾ubou nielen predajcov, 
ale aj kupujúcich. „Predajcovia si 
túto akciu ve¾mi ob¾úbili a dovolím 
si tvrdiś, že ju radia medzi najkrajšie 

burzy svojho druhu na východnom 
Slovensku. V Prešove sa nám dokonca podarilo dosiahnuś to, že na burze ponúkajú 
starožitnosti nielen oficiálni predajcovia ale aj súkromné osoby – domáci Prešovèania, 
ktorí predávajú svoje osobné veci, èo pre tradièné burzy starožitností nie je až také 
obvyklé,“ neskrýval potešenie spoluorganizátor. 

Burzy v Prešove sa pravidelne zúèastòuje približne päś desiatok predajcov, no ich 
poèet samozrejme závisí aj od poèasia. Predajcovia prichádzajú z celého Slovenska, ale 
tiež Maïarska, Po¾ska èi Nemecka. 

Popri Budimíri a Košiciach sa tak mesto Prešov už sedem rokov nachádza na 
pravidelnej trase starožitníkov. „Prešovská burza je zaujímavá hlavne tým, že k nám 
prídu aj domáci Prešovèania, ktorí prechádzajú centrom mesta, èo je pre mòa, ako pre 
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predávajúceho celkom príjemná zmena, 
pretože na klasické burzy chodia väèšinou 
štamgasti, ktorí kupujú a predávajú,“ 
uviedol svojho èasu predajca Dávid Jankov 
z Bardejova, ktorý sa prešovských búrz 
pravidelne zúèastòuje. Pod¾a jeho názoru 
bolo situovaś burzu priamo na pešiu zónu 
vynikajúcou myšlienkou, „ide o akési 
spríjemnenie celkovej atmosféry na 
konci pracovného týždòa, prièom je to 
jeden z ïalších spôsobov, ako oživiś 
námestie,“ dodal D. Jankov. Jeho ïalšie 
kroky, ale i ostatných predajcov poputujú 
z Prešova tradiène, na burzu do Košíc 
a Budimíra, do miest tvoriacich pomyslený 
trojuholník zastávok predajcov na „mape 
starožitníkov“. 

Primátor: z tiene minulosti na svetlo 
súèasnosti

„Takéto burzy sa v zahranièí 
konajú najmä vo ve¾kých metropolách, neznamená to však, že mesto ako Prešov 
nemôže maś svetové maniere,“ povedal s úsmevom primátor Pavel Hagyari, ktorý 
ïakuje organizátorom, že sa mestu v spolupráci s partnermi darí každý mesiac burzu 
organizovaś. „Som mimoriadne rád, že burza našla svoje stabilné miesto nielen na 
námestí, u milovníkov umenia ale i u bežných obèanov,“ dodal primátor, ktorý sa 
poèas siedmych rokov jej organizovania stal majite¾om nieko¾kých  unikátnych skvostov 

s vlastnou výnimoènou históriou. 
Burzy starožitností v Prešove 

sa môže zúèastniś záujemca 
– predajca po zaplatení 
úèastníckeho poplatku. Koná sa 
vždy dva dni pred treśou nede¾ou 
v mesiaci v èase od 08.00 do 
18.00 hod. Najbližšie sa na 
burzu v tomto roku v centre nášho 
mesta môžeme tešiś 19. 09, 17. 
10, 14. 11 a 19. 12. Posledná 
Burza starožitností v Prešove sa 
bude prelínaś s Vianoènými trhmi. 

-apol, vkg-
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Leto v réžii ABC centra vo¾ného èasu

ABC centrum vo¾ného èasu (ABC CVÈ), školské zariadenie s celoroènou 
prevádzkou, aj poèas letných prázdnin vytvorilo priestor na rekreaènú a relaxaènú 
èinnosś pre deti a mládež. Súèasśou týchto aktivít boli aj prímestské tábory, 
s ktorými majú pracovníci CVÈ dlhoroèné skúsenosti. 

ABC CVÈ v mesiaci júl 2014 v troch turnusoch odrekreovalo 105 detí, o ktoré bolo 
postarané od pondelka do piatku, denne od 7,00 do 16,30 hod. Obed si mohli vyberaś 
z ponuky piatich jedál. Program bol zameraný na šport, turistiku, hry a súśaže. Deti 
zaujali ukážky z èinnosti Okresného hasièského zboru, Mestskej polície; OZ-Múzeum 
na kolesách hravou formou priblížilo deśom tému: II. Svetová vojna a Zdravoveda, èo 
sa deśom ve¾mi páèilo. Súèasśou programu bola aj návšteva Ekoparku Holá hora, 
dopravného ihriska, hvezdárne v rámci tvorivých dielní si deti vyskúšali skladanie origami, 
zumbu, gymnastiku... Za súśaže, ktorých sa deti zúèastnili ich èakala sladká odmena. 
Vždy v piatok si zaplávali v mestskom bazéne pri ZŠ Mirka Nešpora. Pestrý program 
svedèí o tom, že deśom sa niekedy nechcelo isś ani domov a mnohé z nich absolvovali 
všetky turnusy.

Súèasśou letnej èinnosti ABC CVÈ boli aj sústredenia záujmových útvarov a klubov 
za úèelom zdokona¾ovania zruènosti. Takéto týždenné sústredenie pre svojich èlenov 
zorganizoval v priestoroch ABC CVÈ ZÚ – Spoloèenský tanec a ZÚ – Stolný tenis v Plavèi 
a Ružomberku. Po nároèných, ale veselých pobytoch na MFF v Po¾sku a Estónsku FS 
Rozmarija, ktorý pracuje v ABC CVÈ, koncom augusta šíril a prezentoval folklór nášho 
regiónu v španielskom meste Zaragóza. Okrem medzinárodných festivalov FS Rozmarija 
zorganizoval poèas letných prázdnin osem vystúpení aj na Slovensku.

Pracovníkov a èlenov ABC CVÈ potešila informácia o schválení finanèných 
prostriedkov na opravu strechy a výmenu okien. V èase letných prázdnin pokraèovali 
prípravné práce na opravu budovy ABC CVÈ.

V novom školskom roku 2014/2015 pripravuje ABC CVÈ pre zmysluplné využitie 
vo¾ného èasu, získanie a rozvoj zruèností detí a mládeže tieto záujmové útvary a kluby: 
gymnastika, stolný tenis bedminton, box, zumba, karate, break dance, poèítaèový, moje 
šikovné ruky, hip-hop, spoloèenský tanec, capoeira, plávanie, letecký modelár, gitara, 
turistika, divadelný, cyklistický, keramika, DFS a FS Rozmarija-spev, tanec a ¾udová 
hudba. 

Zápis do záujmových útvarov a klubov pokraèuje do 20.9.2014.
Prihláška ako aj bližšie informácie sú dostupné na: www.abccentrum.sk, 

051/7712291, ABC CVÈ, Októbrová 3O, Prešov
Elena Šimèíková

riadite¾ka ABC CVÈ

Milí rodièia, deti a mládež, ak neviete èo s vo¾ným èasom tešíme sa na Vás, 
abeceèko je tu pre Vás. 
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Jedineèný poh¾ad z vtáèej perspektívy

Medzi jednu z dominánt Prešova, ktorá núka osobitý výh¾ad na mesto, možno 
popri kostolnej a nedávno zrevitalizovanej vodárenskej veži, nepochybne 
zaradiś aj barokový komplex zvaný Kalvária. Nachádza sa na vyvýšenine 
v západnej èasti mesta, ktorá sa  v èase svojho vzniku rozprestierala mimo 
územia mesta, dnes je už však neodmyslite¾nou súèasśou periférie Prešova.

Prešovská Kalvária sa nad 
mestom vyníma už od prvej polovice 
18. storoèia. Jej jedineènosś potvrdzuje 
aj fakt, že ju už v èasoch Uhorska 
oceòovali ako jednu z najkrajších 
v krajine. História komplexu Kalvárie 
sa zaèala písaś v roku 1720 kedy sa 
na južnom úpätí Holej hory zaèalo 
s výstavbou prvých sakrálnych 
objektov. Proces výstavby komplexu 
14 kaplniek a Kostola sv. Kríža bol 
ukonèený v roku 1893. Na celom 
komplexe už v minulosti nieko¾kokrát 

prebiehali stavebné záchranné rekonštrukèné èi reštauraèné práce, ktoré však na 
viacerých objektoch pokraèujú aj naïalej.

Komplex Kalvárie tvorí Kostol sv. Kríža, kaplnka krížovej cesty a kaplnka Svätých 
schodov, ktorých špecifikum spoèíva v tom, že sú vybudované na základe predlohy 
z Ríma. Kostol sv. Kríža, ktorého výnimoènosś spoèíva vo vzácnej maliarskej výzdobe 
stropu a zaujímavom interiéri. Interiér kostola je vyzdobený nástennými ma¾bami, ktoré 
sú výtvorom prešovského maliara Ondreja Trtinu. Autor svojím umením využitia farieb 
a svetla dokázal barokový priestor opticky zväèšiś.  Nad oltárom sa nachádzajú tri kríže 
a sochy Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána apoštola. Postavy sú vytvorené 
v životnej ve¾kosti a prostredie je celkovo znázornené v pochmúrnej farebnosti. Slabá 
svetelnosś túto atmosféru ešte podèiarkuje. Kaplnky predstavujú cyklus krížovej cesty 
a ich význam narastá najmä vo ve¾konoènom období. Zaujímavosśou je socha modrého 
anjela ako aj hrob s nápisom ,,tu je pochovaná jedna hriešna žena“.

Okrem kostola a kaplniek ku komplexu patria aj katakomby, ktoré boli postavené 
v prvej polovici 19. storoèia a slúžili ako podzemná krypta na hroby cirkevných 
predstavite¾ov. Ich vzh¾ad pri poh¾ade z mesta vytvára dojem hradieb. Súèasśou 
komplexu je aj miestny cintorín, ktorý bol pôvodne urèený na pochovávanie významných 
donátorov, spravidla mešśanov a okolitej š¾achty, ktorí sa významnou mierou finanène 
podie¾ali na jeho vybudovaní. Dodnes sa na cintoríne zachovali umelecky ako aj 
historicky cenné meštianske a š¾achtické krypty v empírovom a historizujúcom slohu.  

Výstavba tohto barokového sakrálneho skvostu znamenala významný mí¾nik 
v období ve¾kých zmien podoby Holej hory, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila 
charakter tejto mestskej èasti, a to nielen èo architektonickej stránky týka, ale aj 
šírenia duchového posolstva medzi veriacimi. 
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Po tom, èo bolo v Uhorsku zrušené poddanstvo, zaèali do oblasti Holej Hory 
prichádzaś prví ro¾nícki prisśahovalci a postupne tu vybudovali sústavu ro¾níckych 
hospodárstiev. Jedni si svoje príbytky stavali na jednej strane Kalvárie, druhí sa 
orientovali na územie za Kalváriou. Obyvatelia tejto územnej èasti dokázali za znaènej 
pomoci mesta Prešov vytvoriś jednu z najkrajších a najpríjemnejších obytných zón. 
Osadníci tu obrábali èasto śažko prístupné pozemky a sami si utvorili podmienky pre 
príjemné a spokojné bývanie.

Práve prešovská Kalvária teda zohrala významnú rolu pri pomenovaní dvoch 
novovznikajúcich obytných zón, ktoré sú situované v susedstve Kalvárie. Na základe 
toho bola jedna z chotárnych èastí mesta pomenovaná ,,Pod Kalváriou“ a druhej 
bol pridelený názov „Za Kalváriou“. Takmer o sto rokov neskôr v rámci následnej 
urbanizácie pribudli ïalšie ulice orientované severne od týchto dvoch èastí. V chotárnej 
èasti Pod Kalváriou bola 
neskôr zriadená botanická 
záhrada, ktorá aj v súèasnej 
dobe vzorne reprezentuje 
Prešov. Táto významná 
turistická atrakcia Prešova 
neskôr dostala pomenovanie 
Kolmanova záhrada.

V èasti Za Kalváriou bola 
v druhej polovici 19. storoèia 
vybudovaná súkromná 
tehelòa. Tehelòa pokraèovala 
vo výrobe tehál aj poèas 
prvej svetovej vojny, no 
svoje brány musela zatvoriś 
poèas ve¾kej hospodárskej 
krízy, na sklonku druhej svetovej vojny. No svoj význam nestratila ani po ukonèení 
vojny. Obyvatelia náhodne objavili stroj na výrobu tehál, ktorý si svojpomocne opravili 
a s jeho využitím si sami zabezpeèili produkciu stavebného materiálu. Ten tak mohli 
využiś na výstavbu svojich rodinných domov. Táto skutoènosś mala výrazný vplyv na 
prudký rozvoj bytovej výstavby. Cez údolie Za Kalváriou sú presmerované niektoré 
znaèené turistické chodníky, po ktorých sa nadšenci turistiky môžu dostaś do údolia 
Kvašnej vody, na Cemiatu, tiež okolo Malkovskej hory do údolia Borkutu alebo iných 
zaujímavých lokalít.

Tmavobordová a biela farebnosś komplexu, štíhle vežièky kostola sa ostro vynímajú 
v zeleni susediacich vrchov a priśahujú tak záujem ako obyvate¾ov, tak aj turistov,  
ktorým núkajú jedineèný poh¾ad na mesto z vtáèej perspektívy. 

Zdroje: Štefan Staviarky: Prešov v plášti pamäti, 2013.
Peter Švorc a kol. Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova, 1999.
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UPOZORNENIE 

pre obyvateľov v blízkosti lokality bývalých vrtov 

nad Solivarom a sídl. Sekèovom

Zastavením  dobývania  so¾anky z lúhovacích vrtov v roku 2010 v dobývacom priestore 
Prešov I – Solivary, stratou oprávnenia na dobývanie spoloènosśou Solivary akciová 

spoloènosś Prešov v konkurze a tým aj ukonèením zabezpeèovania vydobytých priestorov 
zakladaním cementaèným materiálom, vznikol v dobývacom priestore nežiaduci 
nebezpeèný stav na èasti poddolovaného územia, na ktorom nie je možné vylúèiś vznik 
závalu s prejavom na povrch.

Tento nebezpeèný stav pretrváva zvlášś po tom, èo spoloènosti EKOFARMA, s.r.o. 
Prešov bolo ako vlastníkovi vrtov zrušené banské oprávnenie.

Obvodný banský úrad v Košiciach a nadväzne Hlavný banský úrad v Banskej 
Štiavnici vydali rozhodnutia, kde jedným z opatrení je oboznámenie širokej verejnosti 
s nebezpeèným stavom v dobývacom priestore Prešov I – Solivary. Za tým úèelom

upozoròujeme
obèanov na zákaz pohybu v dobývacom priestore Prešov I – Solivary z dôvodu 

možného ohrozenia života a zdravia vyplývajúceho z nebezpeèného stavu vzniklého 
poddolovaním èasti územia. Všetky prístupové cesty do dobývacieho priestoru boli 
vyznaèené tabulami:

ZÁVALOVÉ PÁSMO. VSTUP ZAKÁZANÝ!
Vzh¾adom na uvedené žiadame obèanov, aby rešpektovali tento zákaz a nevystavovali 

sami seba nebezpeènému stavu a neohrozovali si vlastné životy a zdravie.

Navyše chceme upozorniś, že vstup do oznaèeného priestoru zákazovými tabu¾ami je 
v zmysle § 45a ods. 1 pís. a zákona è. 51/1988 Zb. v platnom znení – Zákon Slovenskej 

národnej rady o banskej 
èinnosti, výbušninách a štátnej 
banskej správe považovaný za 
priestupok, za ktorý môže štátna 
banská správa uložiś pokutu do 
výšky až 1 660,- EUR.

Rovnako odstránenie èi 
znehodnotenie zákazových tabú¾ 
je v zmysle § 45a ods. 1 pís. d 
citovaného zákona považované 
za priestupok s uplatnením 
rovnakej pokuty ako v prípade 
porušenia § 45a ods. 1. pís. a.

Rudné bane š.p.
Banská Bystrica
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Dve zariadenia, dva úspechy

Mesto Prešov má vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti dve zariadenia pre seniorov, 
ZpS Náruè a ZpS Harmónia, v prípade ktorých boli schválené dve dotácie, ktoré 
zlepšia komfort a prostredie klientov. 

Mesto Prešov bolo žiadate¾om o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 
služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej kurately s úèelom 
nákupu materiálno-technického vybavenia obytných miestností pre ZpS Harmónia Cemjata, 
cie¾ovou skupinou ktorej sú imobilní prijímatelia sociálnej služby.  „Tešíme sa, že aj takéto 
menšie projekty výrazne zlepšia podmienky starostlivosti o túto cie¾ovú skupinu našich 
seniorov a zvýšia komfort obyvate¾ov v tomto zariadení,” uviedol pri podpise zmluvy o 
dotáciách primátor. V zmysle zmluvy bola schválená dotácia z MSVaR vo výške 6 000 eur, 
ku ktorej 600 eur vyèlení harmónia z vlastného rozpoètu, teda nákup bude v objeme 10 
ks postelí. Pod¾a slov riadite¾a zariadenia Slavka Poptrajanovskeho z ich rozpoètu vyèlenia 
ešte 3 500 eur na nákup antidekubitových matracov.

„Fitpark pre všetky generácie“
Zariadenie pre seniorov Náruè bolo zaradené medzi úspešných uchádzaèov o 55 % 

dotáciu na COLMEX „Fitpark pre všetky generácie“. „Výberová komisia zaradila našu 
žiadosś o dotáciu na vonkajšie cvièebné stroje medzi slovenské projekty, ktoré budú 
realizované ešte v tomto roku,“ uviedol riadite¾ zariadenia Jozef Dobroviè. V týchto dòoch 
bola podpísaná zmluva na dodávku 2 ks strojov s firmou Dextrade Žilina, s.r.o. Zariadenia 
sa stanú súèasśou už existujúcej relaxaènej zóny, ktorá týmto rozšíri ponuku pre seniorov 
na pravidelný pohyb a starostlivosś o svoje telo. Predpokladom tohto zámeru je, že fitpark 
budú využívaś aj blízki príbuzní našich obyvate¾ov. Zámerom projektu, ktorého celková výška 
je cca 4 000 eur je kombinovaś zábavu  so športom, èo urèite ocenia všetky generácie.

-vkg- 
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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, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
15.9.:  Sedembolestná Panna Mária: 5:45, 6:30, 7:45, 

10:00,11:30,18:00

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)

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 pre deti o 17:00, v pia o 18:00 pre mládež
Sobota: 7:00, 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; ruženec 9:45
15.9.: Sedembolestná Panna Mária: 10:15

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa 
(Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò 18:15 (sl.)
Všedné dni: 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:  o 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov 

a študentov EKG, aj pre verejnosś
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, 18:00
Prac. dni:  6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00 (uto, štv), 
Sobota: 7:00, 18:00
14.9.: 6:00,7:00, 9:00,11:00, 18:00
15.9.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V utorok o 7:50 pre CZŠ, 18:00
14.9.: 7:30, 10:00, 11:30
15.9.: 7:30, 10:00, 11:30

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:00 pre deti; uto a pia 6:30
14.9 a 15.9.: 7:30, 18:00

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 (csl./sl.),
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (veèiereò), 18:00(sl.)
Sviatok poèas všedných dní:  5:45, 7:00, 8:30, 16:30, 18:00

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
str a pia 17:30
15.9.: 8:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a:  6:30, 11:00, 17:00; 
Všedné dni: 6:30, 17:00
15.9.: 6:30, 11:00, 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
14.9.: Povýšenie Sv. kríža: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekèov, Opál)
Nede¾a:  8:00, 10:00 (slov.), 11:45 (rím. kat.); utiereò 7:00, 

15:00 veèiereò
Všedné dni:  pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 

7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 
19:00 – adorácia s požehnaním;  pia 7:30 (csl.), 
18:00 (sl.); Sobota: 7:30 (sl.)

14.9.:  Povýšenie Sv. kríža: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.) slávnostná
11. – 14.9.: Duchovná obnova 

Zmena programu vyhradená. pripravil: tm

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nede¾a: 16:00 (okrem 14.9.)
12.9.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 20:00
13.9.:   Kríž. cesta na Kalváriu od Jezuitov o 19:15, sv. omša 

o 20:00 
14.9.:  8:00 sv. omša; 9:00 veèeradlo, sviatosś zmierenia, 

10:00 slávnostná odpustová  sv. omša
15. 9.: Sv. omša o 16:00
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Spoloèenská rubrika – júl 2014

Babejová Laura
Blichárová Juliana
Èervenický Branislav
Èuchran Maxim
Dobrovolská Vanesa
Dunová Mária
Dupejová Nina
Ïurišin Michal
Dvorská Melisa
Eštoèáková Anna Mária
Feòušová Soòa
Futóová Denisa
Goèová Zina
Gulotta Marko
Hajduková Sára
Husovský Kryštof
Ivanèová Zuzana
Jachym Marcus
Jaracz Alex

Jaško Felix
Ježko Nio
Kise¾a Jakub
Klaèeková Michaela
Kova¾ Samuel
Kraslová Simona
Kraviarová Lara
Krišová Saša
Kušnírová Viktória
Laclavíková Natália
Lazor Šimon
Lešková Dominika
Maèeková Stanislava
Majerèík Alan
Malinovský Ondrej
Maśko Boris
Maśufková Klára
Minèák Šimon
Mirgová Sofia

Molitoris Michal
Nováèková Ema
Olejár Simon
Palai Tomáš
Papcunová Nela
Potoèòáková Karolína
Pulšèak Adam
Rusnák Matej
Rybovièová Andrea
Sasarák Dávid
Sivák Lucas
Stankovièová Tamara
Surzen Liliana
Štefko Filip
Uhrin Zdenko
Vargová Lívia
Vnenková Karolína

Narodili sa

Navždy nás opustili

Ing. Marcel Labaško a Mgr. Erika Mydlarčiková
Milan Peèovský a Veronika Potoèková
Ľubomír Podsedlý a Mgr. Júlia Bednarčiková
Tomáš Fesič a Marianna Marcinková
Tomáš Hrabčák a Andrea Striničová
Ing. Matúš Čonka a Mgr. Lýdia Bartková
Peter Köhler a Mgr. Zuzana Kreitlerová
Tomáš Amrich a Mgr. Adela Mičková
Prof. Jaroslav Kušnír PhD. a Mgr. Lenka Struhárová

Richard Verdon a MUDr. Lucia Sláviková
Martin Schläsinger a Mgr. Martina Koláriková

Mgr. Vladimír Lenz a Mgr. Monika Kretová
Róbert Grega a Daniela Danèová

Jozef Gernát a Paulína Spišáková
Patrik Škríp a Mária Šebejová

Mgr. Peter Dzugas a Ivana Šimková
Marek Semančík a Katarína Kubová

Michal Šefčík a Mgr. Nika Antolová

Uzavreli manželstvo

PaedDr. Garbera Milan, 59 r.
Mudroòová Monika, 72 r.
Stano Jozef, 87 r.
Baèová Helena, 84 r.
Andrejèáková Aurélia, 83 r.
Cuker Milan, 79 r.
Špelitzová Ema, 85 r.
Peèitová Zuzana, 86 r.
Scholzová Viktória, 90 r.
Karabinošová O¾ga, 60 r.
Sanetriková Marta, 70 r.
Dobranský Edmund, 83 r.
Laca Ján, 81 r.
Lichvárová Mária, 87 r.
Horvátová Janka, 88 r.
Kováèová Helena, 95 r.
Pivovárová Helena, 78 r.

Prišèák Bartolomej, 87 r.
Falat Vladimír, 62 r.
Jánošová Mária, 70 r.
Kancír Viktor, 79 r.
Ïurmanová Anna, 63 r.
Dzivá Marta, 83 r.
PaedDr. Jop Rudolf, 70 r.
Staško Juraj, 73 r.
Galová Anna, 72 r.
Koèiš Karabinoš Radoslav, 35 r.
Bocán Karol, 90 r.
Èižmar Mikuláš, 75 r.
Pavliková Anna, 91 r.
Kristek Konštantín, 78 r.
Kristmanová Janina, 88 r.
Štepita Juraj, 81 r.
Germuška Anton, 64 r.

Bariliková Anna, 83 r.
Buryová Magdaléna, 83 r.
Majoroš Anton, 84 r.
Skrip Ján, 58 r.
Olekšák Ján, 67 r.
Nováková O¾ga, 79 r.
Hrišová Vìra, 87 r.
Lukáè Anton, 79 r.
Marasová Brigita, 79 r.
Pillár Adam, 89 r.
Slovák Viliam, 82 r.
Mikloš Martin, 33 r.
Štelbacká Daniela, 42 r.

Doplnenie k zoznamu v mesiaci máj: 
Márie Chovanová, 77 r.
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MESTSKÁ OÁZA ZA HRADBAMI
– VODA V ŽIVOTE MESTA

V septembri sme pre Vás v spolupráci s organizáciou Urbanika pripravili netradièné 
noèné Objavovanie Prešova, venované vode v živote mesta. Hovoriś budeme o rieke 
Toryse, o tom, ako bolo v stredoveku mesto zásobované vodou a hlavne o unikátnom 
hydraulickom zariadení – machine hydraulike, umiestnenom v hradobnej bašte nazývanej 
Kumšt. Predstavíme si aj novovzniknutú mestskú oázu za hradbami, ale aj neïalekú 
prvú prešovskú elektráreò. A to všetko bude doplnené špeciálnymi svetelnými efektmi 
a prezentáciou historických fotiek.

Noèné Objavovanie Prešova si môžete vychutnaś v sobotu 13. septembra 2014 
a v nede¾u 14. septembra 2014 o 20:00. Stretneme sa  pri Trojici na konci pešej zóny. 
Sprevádzaś budú PhDr. Darina Petranská a Mgr. Andrea Sivanièová.

Predaj vstupeniek:   
MIC, Hlavná 67 
Prešov alebo na 
mieste konania

Cena vstupenky:

V predpredaji v MIC 
Prešov:  3,00 €*

*držitelia permanentiek:
  1,50 €

Na mieste konania – 
poèas víkendu: 4,50 €

Zvedavé deti zadarmo



Spoločenská rubrika

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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Vedeli ste, že ...

... v Prešove pôsobí od roku 2010 
Prešovský spolok nepoèujúcich?

Prešovský spolok nepoèujúcich (POSN) vznikol za úèelom vytvorenia vhodných podmienok na 
to, aby sa Prešovèania so sluchovým hendikepom mohli stretávaś na jednom mieste a vzájomne 
si vymieòali skúsenosti èi zvyšovali sebavedomie. Èlenovia spolku realizujú poèas roka rôzne 
programy, aby strávili èas aktívne a vyhli sa izolácii okolia. Nepomoèujúci medzi sebou vzájomne 
komunikujú prostredníctvom slovenského posunkového jazyka s vlastnou históriou, ktorý im 
napomáha lepšie sa etablovaś v spoloènosti. POSN zároveò ponúka rôzne vzdelávacie programy 
a informácie s cie¾om zmierniś komunikaènú a informaènú bariéru, ktorá vzniká na základe 
sluchového handicapu. 

Prešovský spolok nepoèujúcich vlani zvíśazil vo výberovom konaní, ktoré vyhlásil Slovenský 
zväz nepoèujúcich (SZN) a získal štatút usporiadate¾a Slovenského dòa nepoèujúcich (SDN). Jeho 
celoštátne oslavy sa konajú každý rok v inom meste Slovenska a tento rok sa uskutoènia práve 
v Prešove. V rámci programu sa uskutoèní aj podujatie s názvom „Tichý pochod“, ktorého cie¾om 
je ukázaś širokej verejnosti a predstavite¾om štátnej, verejnej správy a samosprávy, že nepoèujúci 
obèania sú integrálnou súèasśou našej spoloènosti. Vyvrcholením pochodu bude odovzdanie 
aktualizovaného dokumentu „Deklarácia potrieb nepoèujúcich 2014“, ktorý je zostavený na 
základe uplatòovania ¾udských práv v zmysle dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím“ a jeho opèného protokolu, ktorého signatárom je aj Slovenská republika. 
Záver podujatia sa bude niesś v snahe vytvorenia rekordu v tlieskaní v posunkovom jazyku, do 
ktorého sa môžu zapojiś nielen nepoèujúci, ale aj poèujúci obèania .

V prípade záujmu podporiś Prešovský spolok nepoèujúcich nájdete všetky potrebné informácie 
na www.posn.sk
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Nepoèujúci futbalisti v Prešove

Obèianske združenie Športový klub nepoèujúcich detí v Prešove v spolupráci 
s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Mestským úradom v Prešove, 
Slovenskou federáciou nepoèujúcich športovcov a Slovenským futbalovým zväzom 
zorganizovalo v prvej polovici júla už 22. roèník medzinárodného halového 
futsalového turnaja nepoèujúcich žiakov do 16 rokov. Záštitu nad týmto turnajom 
prevzal primátor mesta Prešov Pavol Hagyari.

V  meste Prešov sa od roku 1993 
pravidelne každý rok uskutoèòuje 
medzinárodný halový futsalový turnaj 
nepoèujúcich žiakov do 16 rokov, 
prièom ide o jediné športové podujatie 
pre nepoèujúce deti v tejto kategórii vo 
svete. Okrem preukázania športového 
majstrovstva, jeho podstatnou 
myšlienkou je aj stretnutie nepoèujúcich 

detí z èo najväèšieho poètu krajín sveta.
Športová úroveò jednotlivých krajín sa z roka na rok zlepšuje a všetci sa snažia 

reprezentovaś svoju krajinu èo najlepšie. Chlapci aj dospelí sa každým rokom tešia, nielen 
na turnaj ale aj na naše mesto, ktoré sa im ve¾mi páèi a stále u nás objavia nieèo nové. 
Na terajší 22. roèník sa prihlásili družstvá z rôznych kútov sveta ako Alžírsko, Azerbajdžan, 
Belgicko, Èeská republika, Indonézia, Kazachstan, Mali, Po¾sko (2 družstvá), Rusko, Sierra 
Leone a Slovensko. Okrem týchto krajín nás požiadali o informácie z Bieloruska, Brazílie, 
Ghany, Guiney, Kirgizska, Nigérie, Portugalska, Austrálie a Španielska. Žia¾ prišlo iba šesś 
družstiev, lebo napríklad reprezentácii Ruska nebol povolený prechod cez Rusko-Ukrajinskú 
štátnu hranicu. Africké štáty nemohli prísś zo zdravotne – bezpeènostných dôvodov (ebola) 
a Indonézia pre nestabilnú politickú situáciu. Pevne však veríme, že v najbližšom období 
k nám do Prešova zavítajú. 

Po športovej stránke mal turnaj vysokú úroveò. Víśazom sa stalo reprezentaèné družstvo 
Po¾ska, na druhom mieste sa umiestnila reprezentácia Kazachstanu a na treśom Slovenska. Aj 
všetky kategórie, t.j. najlepší hráè, brankár a strelec obsadili chlapci z po¾skej reprezentácie. 

Na závereènej porade vedúcich jednotlivých krajín bolo dohodnuté, že veková hranica sa 
posunie vyššie, t.j. z terajších 16 rokov na 17 rokov, nako¾ko populácia nepoèujúcich klesá 
a mnohé štáty majú problém zostaviś reprezentaèné družstvá. 

Záverom sa chceme poïakovaś nielen všetkým èlenom organizaèného výboru, ktorí 
organizaène zabezpeèovali hladký priebeh turnaja, ale aj inštitúciám, ktoré sa na turnaji 
podie¾ali, a tak pomohli udržaś vysokú športovo – spoloèenskú úroveò 22. roèníka. 

Hlavný organizátor futsalového turnaja Obèianske združenie športový klub nepoèujúcich 
detí v Prešove už zaèal s prípravnými prácami na ïalší 23. roèník, ktorý by sa mal uskutoèniś 
v dòoch 05. – 11. júla 2015 opäś v Prešove. Tešíme sa na Vašu úèasś, všetci ste srdeène vítaní!

Aj tým roèníkom sme chceli všetkým dokázaś, že nepoèujúci sa športovým zápolením 
vyrovnajú svojím poèujúcim rovesníkom. 

Vladimír Kohut

p
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Už sa pripravujú na Pavlovic Cup 

Tradièný mládežnícky halový futbalový turnaj, ktorý sa koná na poèesś 
nezabudnute¾nej futbalovej legendy prešovského futbalu prinesie tohto roku do 
metropoly Šariša opäś výborné zápasy a skvelé športové výkony v kategórii U17. 
Snahou organizátorov je, aby sa v nasledujúcich roèníkoch stal turnaj O pohár 
Ladislava Pavlovièa športovo-spoloèenskou udalosśou, na ktorú si nájdu cestu 
fanúšikovia podporujúci slovenský futbal.

„Chceme v organizácii tohto futbalového turnaja pokraèovaś a uchovaś tak tradíciu 
a posolstvo najpopulárnejšieho prešovského športovca minulého storoèia,“ rozhovoril 
sa vnuk futbalovej legendy Ladislav Pavloviè ml. Aj napriek tomu, že do zaèiatku turnaja, 
ktorý sa bude konaś koncom novembra je ešte dosś èasu, organizátori už teraz majú 
plné ruky práce. „Hneï po skonèení piateho roèníka sme zaèali premýš¾aś a aj reálne 
pracovaś na tom nasledujúcom. Okolo podujatia je ve¾a práce, ale pre nás je to poslaním 
a v prvom rade nás organizácia takéhoto podujatia ve¾mi baví.“

Chystajú aj prekvapenie 
V predošlom roèníku prijali úèasś na turnaji okrem domáceho celku 1. FC Tatran 

Prešov aj ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, MFK Košice, FC Nitra, MFK Dubnica, 
FK Senica a víśazný celok MFK Ružomberok. „Po turnaji sme z klubov zaznamenali ve¾mi 
pozitívne ohlasy na kvalitu jednotlivých zápasov. Tento rok by sme chceli v tomto smere 
pokraèovaś a pridaś jeden malý bonbónik, ktorý sa však nebude odohrávaś na palubovke 
ihriska,“ predznamenal Ladislav Pavloviè ml. a pokraèoval: „Chceme, aby kluby využili 
zimnú prestávku futbalovým spôsobom, ale zároveò by sme radi hráèom a trénerom 
ponúkli aj nieèo viac ako len športový zážitok. Z tohto dôvodu sme rozšírili turnaj o jeden 
hrací deò a získali tak potrebný èas na zaujímavú športovú prezentáciu pre všetkých 
150 aktívnych úèastníkov turnaja. Našou snahou je organizáciu tohto turnaja posúvaś 
každoroène o stupienok vyššie, nielen po futbalovej, ale aj po spoloèensko-kultúrnej 
stránke,“ prezradil na záver vnuk prešovskej futbalovej legendy. 

PAVLOVIC CUP sa tento rok uskutoèní v termíne 28. – 30. novembra 2014 v športovej 
hale na Baštovej ulici v Prešove. 

-miv-

K nedožitým deväśdesiatinám
futbalovej legendy Gejzu Šimanského 

Vynikajúci futbalista Gejza Šimanský sa narodil 29. augusta 1924 v Seèovciach. 
V rokoch po druhej svetovej vojne patril v Èeskoslovensku medzi najlepšie 
krídla. Bol neobyèajne rýchly a technicky zdatný. S futbalom zaèal v Prahe, kde 
zaèal študovaś na gymnáziu, ktoré dokonèil v Prešove. Svoj futbalový talent 
cibril v dorasteneckom družstve prešovskej Slávie pod vedením trénera Emila 
Biharyho. S dorastencami Slávie sa tešil z titulu majstra Slovenska. V rokoch 
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Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
na mesiac september a október 2014

15. 9. 2014     
25. Stretnutie štyroch okresov na Minčole
Ing. Bernard Majtner, 0905 276 339
21. 9. 2014
22. ročník Poznaj vrcholy svojho rodiska 
RNDr. Mária Vavreková, 0905 762 986
28. 9. 2014
27. ročník Stretnutie turistov veteránov v Borkúte 
Ing. M. Callo, 0908 988 245
5. 10. 2014
4. ročník S bicyklom okolo Sabinova 
Ing. Rastislav Perdík, 0905 940 984
12. 10. 2014
25. ročník Jesenný prechod Demiankou 
Dpt. Bernard Majtner, 0905 464 915
12. október 2014
11. ročník Trasa priateľstva 
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461

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

Šport

1946 až 1951 študoval farmáciu v slovenskej metropole a hral za mužstvá ŠK 
a Sokol NV Bratislava – získal s nimi dva tituly majstra Èeskoslovenska. Vojenèinu 
si odkrútil v mužstve Tankista Praha. Je èlenom Klubu ligových kanonierov – 
v prvej slovenskej a prvej èeskoslovenskej lige dal spolu 106 gólov. 

Zo všetkých Prešovèanov zohral najviac zápasov v mužstve Èeskoslovenska – 15 
a na svoje konto si pripísal sedem gólov. Do histórie vstúpil aj tým, že sa stal druhým

slovenským kapitánom v reprezentácii Èeskoslovenska (predtým Štefan Èambal v roku 
1933 v zápase ÈSR – Juhoslávia) a jediným kapitánom èeskoslovenskej reprezentácie 
z prešovských futbalistov. Premiéru mal 26. apríla 1953 (vtedy hral za Tankistu Praha) – 
Èeskoslovensko v Medzinárodnom pohári vyhralo v Prahe nad Talianskom 2:0. 

Po skonèení aktívnej èinnosti sa venoval profesii lekárnika a viac rokov trénoval 
mladých futbalistov. Tiež rád pracoval v Združení futbalových internacionálov Tatran 
Prešov. Zomrel 19. júna 2007 v Prešove. Èeskoslovenský olympijský výbor mu udelil 
Cenu fair play, Slovenský futbalový zväz ocenil jeho pôsobenie udelením futbalovej Ceny 
fair play MUDr. Ivana Chodáka. Bol v jedenástke najlepších prešovských futbalistov, ktorá 
bola vyhlásená pri príležitosti 85. výroèia vzniku klubového futbalu v Prešove a v desiatke 
najlepších prešovských športovcov dvadsiateho storoèia. Pri tejto príležitosti vyslovil 
krédo, že v každej dobe sa presadia tí hráèi, ktorí na to majú.

-jac-  
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Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – október 2014

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE  ZABEZPEÈUJE

2.10.2014 (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

6.10.2014 (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

9.10.2014 (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

14.10.2014 (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

16.10.2014 (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

20.10.2014 
(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 

23.10.2014 (štvrtok)
tel. kontakt: 3100103

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

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

JUDr. René Pucher
zástupca primátora mesta Prešov

28.10.2014 (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

30.10.2014 (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
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Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – október 2014

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove prijímajú požiadavky obyvateľov 

mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

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

2.10.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na Prostìjovskej                      
ul. è. 35 D 

Výbor v mestskej èasti è. 2:
JUDr. René Pucher (predseda), Ing. Richard Drutarovský, MUDr. Miroslav Lukáè 

2.10.2014 (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    

6.10.2014 (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

6.10.2014 (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  

6.10.2014 (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

2.10.2014 (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

2.10.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20



novú predajňu s diskontným predajom kníh

• knihy pre všetky vekové kategórie
• knihy pre najmenších
• knihy v zaujímavých cenových reláciách

Otvorili sme pre Vás

Kde nás nájdete:
Hlavná 29, Prešov

(v budove Unicredit bank, bývalý Marsab)

051/381 1874
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