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Nové aktivity pre seniorov

– Snoezelen a Fitpark pre všetky generácie

Nóóó...pekné, èo to bude? Takto sa väèšinou pýtali zvedavci, ktorí nahliadli do 
miestnosti, v ktorej bolo ve¾a svetla, hudby, ale aj dostatok miesta na oddych. 
Jednoslovná odpoveï „SNOEZELEN“ ich neuspokojila. Záujem o multisenzorickú 
miestnosś v ZsP Náruè Veselá zvýšila aj príprava jej slávnostného otvorenia, 

ktoré sa uskutoènilo za úèasti 
poslancov MsZ v Prešove a zá-
stupcov mesta Prešov. Svetla, 
farby a hudba zapôsobili. Vy-
volané pocity bezpeèia, pokoja 
a pohody prevládli nad aktivitou 
a zúèastnených lákali priestory 
na oddych. Ale to až nabudúce. 

V deò otvorenia multi sen zo-
rickej miestnosti sa uskutoènilo 
zároveò aj otvorenie fitparku. 
V exteriéroch zariadenia nás 
pri vítali seniori na cvièebných 
strojoch, ktoré sme získali v rámci 
pro jektu „Fitpark pre všetky ge-
nerácie“ od firmy Dextrade Žilina 

a firmy Colmex Praha. Náš príchod ich motivoval. Chceli sa predviesś, ale zároveò 
hosśom ochotne ponúkli možnosś zacvièiś si. Pre mnohých našich seniorov sa 
pohyb stal každodennou súèasśou. Uvedomili si, že posilòovanie svalov celého tela 
napomáha rozvoju motoriky a vhodnej koordinácií. Preto oèakávame, že fitpark spoji 
mládež, dospelých i seniorov a bude pritom zábava v kombinácií so športom pre všetky 
generácie. 

Na záver sme pri 
káve s pozvanými hovorili 
o dôležitosti duševnej 
a so ciálnej pohody pre 
život èloveka. Všetci sme 
sa zhodli na tom, že no-
vé aktivity pre seniorov 
mô žu pomôcś napåòaś ich 
predstavy o skvalitòovaní 
ži vota. Mnohí to pochopili 
a zapojili sa.

-J. Dobroviè-
riadite¾ ZsP Náruè Veselá

Mesto v pohybe
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Úcta a vïaka seniorom za Mesto Prešov

Úctu k starším vzdáva každoroène aj Mesto Prešov, kedy letné slneèné dni 
vystriedajú chladnejšie teploty a do našich príbytkov pomaly prichádza jeseò. 
Obdobie umeleckého vyèíòania prírody, kedy nás ohromuje naše okolie, krásne 
ako maliarova paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj èlovek v jeseni 
života. Tvaroval a formoval ho sám majster život svojimi skúškami. 

A ako prejav vïaky a úcty pripravuje každý rok Mesto Prešov pri príležitosti 
mesiaca venovaného našim seniorom rôzne kultúrne a spoloèenské akcie. Tradièným 
„odštartovaním“ sérií podujatí pre našich seniorov je Kultúrne popoludnie v historickej sále 
Èierneho orla PKO, po ktorom nasleduje množstvo podujatí v jednotlivých zariadeniach 
a inštitúciách pre seniorov. 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE SENIOROV 
(OKTÓBER – DECEMBER 2014)

Denné centrá – oslava mesiaca úcty k starším

09.10.2014 o 14,00 hod.  DC Popradská – VUKOV
14.10.2014 o 14,00 hod.  DC Sabinovská- VUKOV
16.10.2014 o 14,00 hod.    DC Družba – VUKOV
20.10.2014 o 14,00 hod.  DC Jiráskova- VUKOV
10.12.2014   Vianoce – PKO „Vianoèné šśastie“ program DC, 

ZpS + ZŠ Bajkalská 
11.12.2014   Vianoce – PKO – deti – 10,30 hod. „Via noèné 

šśastie“
04.12.2014 o 9.00 hod. (LINEAS)  Vianoèný turnaj seniorov v bowlingu o Putovný pohár 

primátora mesta

Denné centrá – oslava mesiaca Vianoc

09.12.2014 o 14,00 hod.  DC Popradská VUKOV 
11.12.2014 o 14,00 hod.  DC Sabinovská VUKOV
16.12.2014 o 14,00 hod.  DC Družba VUKOV
18.12.2014 o 14,00 hod.  DC Jiráskova VUKOV
24.12.2014  Veèera pre osamelých seniorov – ZpS Veselá 

Zariadenia pre seniorov – ZpS Náruè Veselá

01.10.2014 o 13.30 hod.   Deò otvorených dverí – zahájenie mesiaca úcty 
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k starším – úèinkujú folklórne súbory, ¾udový 
rozprávaè, muzikáloví speváci, denné centrá, ZŠ, 
SS 

03.10.2014 o 10.00 hod.  MŠ Èapajevova – vystúpenie
07.10.2014 o 13.30 hod.   Ukážka evakuácie osôb z výškovej budovy – 

Hasièský zbor mesta Prešov 
09.10.2014 o 10.00 hod.   O histórii Prešova so seniormi – prednáška s Dr. 

Petranskou
13.10.2014 o 10.00 hod.   Pohoda na Veselej (stretnutie s pracovníkmi Ranè 

Pohoda – ukážky jazdy na koni, hipoterapie…) 
14.10.2014 o 9.30 hod.  Ako doma – vystúpenie
16.10.2014 o 09.30 hod.   Športové popoludnie s DSS Volgogradská spojené  

s opekaním
23.10. 2014 o 15.00 hod.  Októbrová zábava s FS Agro- milk Šariš
43. týž. (ter. bude spresnený) Ukážky zlaòovania budovy
28.10.2014 o 10.00 hod.  ZŠ ¼ubotice – vystúpenie 
11.11.2014 o 17.30. hod.   Koncert Ženského komorného zboru VOCALS 
27.11.2014 o 14.00 hod.   Duchovná obnova – téma ADVENT – stretnutie 

s èlenmi rádu Františkánov
05.12.2014 o 13.30 hod.   Oslavy sviatku sv. Mikuláša – vystúpenie 

bohoslovcov GR. – kat. bohosloveckej fakulty 
16.12.2014 o 17.30 hod.   Vianoèný koncert sláèikového kvarteta 

„STRIEBORNÉ STRUNY“
30.12.2014 o 17.30 hod. Silvestrovská zábava

ZpS Harmónia Cemjata

9.10.2014  Deò otvorených dverí v ZpS Harmónia, Prešov 
– Cemjata

30.10.2014  Ukonèenie mesiaca úcty k starším – kultúrno – 
spoloèenské popoludnie v zariadení ZpS Harmónia

november 2014  Filmové dopoludnie – premietanie filmov v je dálni 
zariadenia v spolupráci s OZ Cirkus 49

  Katarínska zábava – taneèné popoludnie pri živej 
muzike 

december 2014  Koledu vám nesieme – kultúrny program našich 
obyvate¾ov pri príležitosti vianoèných sviatkov
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Mesto v pohybe

Prešovskí seniori

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“
Johann Wolfgang von Goethe

Mesto Prešov patrí medzi jedno z mála miest, ktoré venuje svojim seniorom okrem 
bežnej „agendy“ a zabezpeèenia základných potrieb, ve¾kú pozornosś v podobe 
spoloèenských podujatí, kultúrnych èi športových akcií, rôznych projektov èi bežným 
dialógom. „Naši seniori, prešovské denné centrá, èi rada seniorov sú neformálnym 
poradným orgánom, prostredníctvom ktorých sú mimoriadne aktívni,“ povedal 
s úctou k našej staršej generácii primátor Pavel Hagyari. Zároveò zdôraznil, že 
práve oni stáli na pulze ve¾kého rozvoja Prešova, za èo im patrí naša úcta a vïaka. 
„Dokonale poznajú Prešov, dávajú podnety, èím zlepšujú život nášho mesta a aj 
na ich podnet sa napríklad prinavracia zašlá sláva Amfiteátru, Delni èi Vodárenskej 
veži, ktorú si pamätajú z èias ich mladosti,“ doplnil primátor. 

Životné jubileá
Jedným z takýchto prejavov úcty a vïaky našim seniorom je aj organizovanie 

slávnostných obradov pri príležitosti životných jubileí našich obèanov. Organizované 
obrady a slávnosti sú totiž dôležitým prejavom úrovne kultúrneho a duchovného života 
spoloènosti a zároveò výrazom pozornosti a starostlivosti spoloènosti o obèana, 
ktorý dotvárajú celkový obraz mesta – dokumentujú vzśah primátora a zastupite¾stva 
k svojim obèanom.

V meste Prešov má organizovanie obèianskych obradov a slávností svoju už 
takmer 60 roènú tradíciu a pevné miesto v organizaènej štruktúre MsÚ. Mesto Prešov 
dokonca patrilo k málu miest, ktoré po roku 1989 nezrušili organizovanie a realizáciu 
obèianskych obradov a slávností. 

„Každý mesiac sa pozývajú všetci jubilanti dožívajúci sa v danom mesiaci 70., 
80. a 90. jubilea s trvalým pobytom v meste Prešov; 65, 75, 85 a 95-roèným sú 
od Mesta Prešov každý mesiac zasielané blahoprajné pozdravy,“ vysvetlila Edita 
Hudáková z oddelenia kultúry MsÚ. Ako ïalej dodala, každý mesiac je okrúhlych 
jubilantov priemerne 100, svoju úèasś na slávnostných obradoch potvrdí spravidla 
polovica oslávencov. „Niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov zúèastniś nemôžu, 
telefonicky sú však týmto našim pozvaním ve¾mi poctení,“ doplnila E. Hudáková.

Životné jubileá pozostávajú zo slávnostného príhovoru, kultúrneho programu, 
slávnostného podpisu jubilanta do Pamätnej knihy mesta Prešov a odovzdanie malej 
pozornosti aj s kultúrnym programom. Organizovanie tejto slávnosti má ve¾mi pozitívne 
ohlasy nielen od samotných jubilantov, ale aj od rodinných príslušníkov èi blízkych 
priate¾ov, keïže niekedy na nich následne nadväzujú aj rodinné oslavy. „Je to urèitá 
forma poïakovania mesta našim obèanom,“ zdôraznila na záver E. Hudáková. 

Roène sa tak v našom meste zrealizuje v priemere 300 obèianskych obradov 
a slávností, tzv. Uvítania detí do života spolu so Životnými jubileami patria do kategórie 
rodinných slávností a tešia sa mimoriadnej ob¾ube a pozitívnym ohlasom našich 
Prešovèanov. 

-vkg-
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Mesto v pohybe

EkoPrešov

Prvý prešovský EKOFEST sa stretol s ve¾kým nadšením, poèas celého týždòa 
bol pripravený pre návštevníkov Ekoparku Holá hora bohatý vzdelávací, kultúrny 
a sprievodný program s hlavnou EKO-tematikou. Ukázalo sa, že ekoproblematika 
nie je Prešovèanom vzdialená ani ¾ahostajná, na svoje si prišli malí i ve¾kí. 

Ekofest odštartoval v pondelok èajovými 
dýchankami, poèas ktorého sa návštevníci dozvedeli 
rôzne zaujímavosti zo sveta èaju spolu s ochutnávkou 
èajov z produkcie Katedry ekológie. „Poèasie nám 
ve¾mi neprialo, ale aj tak nás navštívili deti z MŠ 
Budovate¾ská, vypoèuli si prednášku o lieèivých 
bylinkách a ochutnali rôzne druhy èajov, ve¾mi sa 
im to páèilo a èajík ich aj príjemne zahrial,“ opísala 
atmosféru prvého dòa Ingrid Miha¾ová z TSmP. 

Poèas celého týždòa bol pripravený bohatý 
harmonogram podujatí, na malých i ve¾kých 
ekoobjavite¾ov bolo pripravené podujatie Noèní lovci 
- netopiere zblízka, prezentácia, ktorej sa zúèastnilo vyše 100 žiakov. Tí kládli svoje otázky 
Marte Hrešovej z Regionálneho centra ochrany prírody, ktorá napríklad  vysvet¾ovala, èi 
netopiere pijú krv, alebo sa zamotávajú do vlasov. 180 detí v strede týždòa absolvovalo 
prezentáciu Mestských lesov, vyskúšali si, ako sa zakladá lesná škôlka s výsadbou 
stromèekov, podujatie s názvom Ferdo mravec ekológov neoklame prinieslo skúmanie 
chrobákov, ukážky chrobáèikov a na záver týždòa bol zvedavcom v rámci podujatia Èo 
má krídla všetko letí odprezentovaný odchyt vtákov, krúžkovanie, výroba vtaèích búdok 
a pod. 

Okrem denného programu boli pre všetkých každý deò pripravené tvorivé dielne, 
poèas ktorých mohli študenti ma¾ovaś pomocou prírodných farbív, vyskúšaś si prácu 
s prírodným materiálom a pomocou listov, kôry, kameòov a machu vytváraś rôzne obrázky, 
poznávaś prírodniny prostredníctvom hmatu èi èuchu, súśažiś v hode šiškou do prúteného 
koša, zmeraś si sily v pretekoch v skákaní vo vreci, ako aj oboznámiś sa s princípom 
triedenia a separácie odpadu. 

Poèas víkendu zavàšila týždòovú ekoakciu kultúrna sobota a vystúpenie T.O.P. 
Big Band Prešov. Všetky podujatia 
sa uskutoènili v areáli Ekoparku, 
k dispozícii bola aj príjemná terasa 
s obèerstvením, farmársky chodník, 
stála expozícia zvierat, detské ihriská 
a pre úèastníkov jednotlivých súśaží 
aj zaujímavé darèeky. Keïže akcia 
sa stretla so záujmom a pozornosśou 
návštevníkov, organizátori sa už teraz 
tešia na prípravy ïalšieho roèníka. 

-vkg-
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Trhy, kone a parkúr …

V období 18. – 21. septembra sa v Jazdeckom areáli na Sídlisku III. uskutoènili 
Prešovské trhy 2014, ku ktorým už neodmyslite¾ne patria aj Prešovské parkúrové 
preteky Mercedes Benz 2014.

V rámci napåòania myšlienky 
vrátiś kone do Prešova sa po 
úspešnej ve¾kej prešovskej 
steeplechase uskutoènila jedna 
z akcií roka, a to – Prešovské trhy 
a parkúrové preteky, súèasśou 
ktorých bol aj pestrý športový 
i sprievodný kultúrny program. 
Návštevníci si prišli „na svoje“ aj 
v rámci ponúkaných tovarov. Viac 
ako 90 stánkov otvorili predajcovia 
so svojim širokým sortimentom a 
svoju šikovnosś predviedli priamo 
na mieste aj remeselníci.Všetci 
labužníci si teda mohli vyberaś 
z bohatej ponuky.

Sprievodný program na ve¾koplošnom zastrešenom pódiu odštartoval 18. septembra. 
Deò na to sa uskutoènilo slávnostné otvorenie trhov primátorom mesta Pavlom Hagyarim, 
súèasśou ktorého bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Starišan a skupiny Sunlips.

Nasledujúce dni mohli návštevníci Prešovských trhov a parkúrových pretekov 
sledovaś popoludòajší sprievodný kultúrno-spoloèenský program nielen na pódiu 

(Žobráci, Shadoogies, Dixieland…), 
ale aj priamo na parkúre. Nemenej 
zaujímavé boli aj ukážky výcviku 
služobných psov èi zásahovej 
skupiny ÚVV a ÚVTOS Prešov.

Zavàšením celého podujatia bolo 
vytvorenie slovenského rekordu, 
a to v podobe najväèšieho, zo 
zeleniny vyrezaného erbu mesta, 
ktorý zhotovila šikovná Barbara 
Velebirova. Na 120 kg erbe 
pozostávajúceho z reïkvièky 
a cvikly si nakoniec pochutnali, 
hlavní „aktéri“ parkúrových pretekov 
– kone. 

-MsÚ-
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Tradícia Prešovských parkúrových pretekov 

Krásne slneèné poèasie prialo aj tento rok nadšencom jazdeckého športu, ktorí 
sa prišli pozrieś na Prešovské parkúrové preteky Mercedes-Benz. Išlo už o štvrtý 
roèník jazdeckých pretekov, ktoré tradiène organizuje Obèianske združenie 
Parkur Team Slavoj Prešov v spolupráci s Mestom Prešov. 

Na parkúre predviedlo svoje umenie 
takmer 60 jazdeckých dvojíc z 30 jazd. klubov 
z východoslovenského, stredoslovenského 
regiónu, ale taktiež nás svojou úèasśou potešili 
aj jazdci zo západného Slovenska a Po¾skej 
republiky. V sobotu bola súśaž rozdelená do 
troch kategórií, skákalo sa od 100 do 130 
centimetrov. Prvou súśažou bola stupòovaná 
nároènosś do 120 cm, kde si prvenstvo vybojoval 
Juraj Koprivòák na kobylke Mette-Marit. Po 
malej úprave kolbiska predviedli svoje jazdecké 
schopnosti kone na parkúre st. „S“, kde sa 
na 1.mieste umiestnil Juraj Poláš na kobylke 
Lili Star. Sobotòajšie skákanie uzavrela hlavná 

súśaž pretekov a to finále Majstrovstiev východoslovenskej oblasti v kategórií dospelých, 
ktorá bola prvýkrát odštartovaná veèer o 19:00 hod pod umelým osvetlením, kde zvíśazil 
Zdeno Kuchár na koni Lordes. V nede¾u sa odštartovali preteky súśažou st. „L“ , kde svoje 
kvality ukázala Svetlana Koèíková na koni Stanley-Boy. V druhej súśaži st. „S“ bodoval 
jazdec Juraj Koprivòák na koni Christen. Tretia súśaž bola pre tento roèník novinkou, 
kde výška prekážok bola až 140cm a v nej ukážkovo najlepší výkon predviedla Svetlana 
Koèíková na koni Victor. Poslednou súśažou, ktorá uzatvárala Prešovské parkúrové preteky 
Mercedes-Benz bolo bariérové skákanie, kde sa bojovalo o opálový prsteò primátora 
mesta Prešov. Do finále sa prebojovali Juraj Hanulay, Róbert Uchwat a Lea Kovalèíková, z 
ktorých bez zaváhania skoèila prekážku vo výške 175cm len mladá jazdkyòa Lea. Celkový 
priebeh spestril aj program medzi jednotlivými súśažami, kde sme mali možnosś vidieś: 
príslušníkov Ústavu na výkon väzby, malú nebojácnu Karin Vaòovú na poníkovi Chrisovi, a 
skupinu Agility Klub Prešov, ktorým za predvedené výkony ïakujeme. Na bezproblémovú 
organizáciu dohliadal rozhodcovský zbor pod vedením hlavného rozhodcu Miloša Kravca, 
ktorému usporiadate¾ ïakuje za pomoc rovnako tak aj celému rozhodcovskému zboru. 
Znaènou mierou sa o korektný priebeh podujatia prièinil aj stavite¾ parkúrov Eduard 
Petroviè z Chorvátska, ktorý odviedol kus poctivej práce a postavil parkúry zodpovedajúce 
nároènosti podujatia. 

Dovolím si tvrdiś, že po štvrtom roèníku tohto úžasného podujatia už môžeme povedaś, 
že jazdecký šport sa opäś v Prešove stal neoddelite¾nou súèasśou, a tým už urèite obnovil 
tradíciu, a to vïaka obèianskemu združeniu na èele s predsedníèkou Drahomírou 
Olexyovou, ktorá urobila obrovský kus poctivej práce a vytvorila skvelé podmienky pre 
tento nádherný šport.

-Z. Dráèová-
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KOMUNÁLNE VO¼BY 2014

Dòa 15. novembra 2014 v èase od 7.00 do 20.00 hod. si volièi 
mesta Prešov zvolia svojich reprezentantov. 

Pre vo¾by primátora mesta Prešov, tvorí mesto Prešov jeden jednomandátový volebný 
obvod. Pre vo¾by poslancov Mestského zastupite¾stva v Prešove je v meste vytvorených 

sedem volebných obvodov, v ktorých sa volí celkom 31 poslancov. 

Prinášame Vám presné vymedzenie volebných obvodov pod¾a ulíc a orientaèných èísiel 
a poèet poslancov, ko¾kí môžu byś v danom volebnom období volení. 

Volebný obvod è. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosś, Rúrky) zahàòa tieto ulice:
Alexeja Duchoòa, Antona Prídavka, Aurela Stodolu, Bajkalská, Bikoš, Gorazdova, 
Holländerova, Jána Béreša, Jána Nováka, Koce¾ova, Ku Krá¾ovej hore, Levoèská (párne 
è. 34-164), Matice slovenskej, Mirka Nešpora, Mukaèevská, Na Bikoši, Na Rúrkach, 
Námestie biskupa Vasi¾a Hopka, Námestie Krá¾ovnej pokoja, Pöschlova, Pribinova, 
Prostìjovská, Rastislavova, Šmeralova, Tarjányiho, Tehelná, Tomášikova, Vlada 
Clementisa, Volgogradská. 
Vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci.

Volebný obvod è. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baòou, pod 
Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata) zahàòa tieto ulice: 
19. januára, Átriová, Bachingerovka, Borkut, Botanická, Bulharská, Cemjata, Èerešòová, 
Èeskoslovenskej armády, Dúhová, Engelsova, Fraòa Krá¾a, Fuèíkova, Gorkého, 
Horárska, Jabloòová, Jána Pavla II., Jazveèia, Jelenia, Kollárova, Ku Brezinám, Ku Kyslej 
vode, Kvašná voda, Levoèská (nepárne è. 47-149), Líšèia, Malkovská, Marka Èulena, 
Matky Terezy, Matúša Trenèianskeho, Medvedia, Mojmírova, Nábrežná, Námestie 
mládeže, Obrancov mieru, Odborárska, Októbrová, Ortáš, Petõfiho, Pod Kalváriou, Pod 
Kamennou baòou, Pod Rúrkami, Pod Wilec hôrkou, Pražská (èasś ulice), Rombauerova, 
Sázavského, Skromná, Slávièia, Srnèia, Sú¾ovská, Športová, Terchovská, Turistická, 
Vlèia, Vydumanec, Za Kalváriou, Zabíjaná, Zajaèia, Zimný potok.
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Volebný obvod è. 3 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná 
Šebastová) zahàòa tieto ulice:
Agátová, Belianska, Bendíkova, Bezruèova, Björnsonova, Bociania, Borovicová, 
Brezová, Broskyòová, Buková, Èapajevova, Družstevná, Dúbravská, Duklianska (è. 1, 
2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 29), Fintická, Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, 
Gerlachovská, Haburská, Herlianska, Horská, Hrabová, Jahodová, Jána Bottu, 
Jánošíkova, Janouškova, Jarná, Javorinská, Jazdecká, Jed¾ová, Jesenského, Južná, 
K Okruhliaku, K Starej tehelni, K Surdoku, Komenského, Kopaniny, Kotrádova, Krížna, 
Ku vykládke, Kúty, Kvetná, Lesná, Letná, Levoèská (párne è. 2-30), Liesková, Limbová, 
Lipová, Lúèna, ¼ubotická, Majakovského, Malinová, Mateja Hu¾u, Mateja Murgaša, 
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Mièurinova, Mlynská, Mudroòova, Murárska, Narcisová, Na Rovni, Na Tablách, 
Nemèíkova, Nová, Orgovánová, Pažica, Plavárenská, Pod dubom, Pod komínom, Pod 
Skalkou, Pod Vinicami, Po¾ná, Potoèná, Priemyselná, Pri ihrisku, Pri kostole, Pustá 
dolina, Raèia, Rieèna, Ružová, Rybárska, Rybníèky, Sabinovská, Severná, Slanská, 
Slneèná, Spannerovej, Stavbárska, Strážnická, Strojnícka, Surdok, Šebastovská, 
Šidlovec, Šidlovská, Školská, Tatranská, Topo¾ová, Trnková, Údenárska, Vèelárska, 
Veselá, Veterná, Vodná, Vranovská, Wolkerova, Za traśou, Záhradnícka, Západná, 
Železnièná.
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod è. 4 (stred mesta – Staré mesto) zahàòa tieto ulice:
17. novembra, Baštová, Bayerova, Biskupa Gojdièa, Budovate¾ská, Burianova, Dilongova, 
Dostojevského, Duchnovièovo námestie, Duklianska (è. 17, 18, 19,19B, 20, 21, 23, 25), 
Floriánova, Francisciho, Františkánske námestie, Grešova, Hlavná, Hodžova, Hurbanistov, 
Hviezdna, Hviezdoslavova, Jána Hollého, Janka Borodáèa, Jarková, Jilemnického, 
K amfiteátru, Kmeśovo stromoradie, Konštantínova, Košická (párne è. 2-16), Kováèska, 
Kpt. Nálepku, Krátka, Ku Kumštu, Ku Škáre, Kúpe¾ná, Kuzmányho, Lesík delostrelcov, 
Levoèská (nepárne è. 1-29), Masarykova, Maybaumova, Medzinárodného dòa žien, 
Metodova, Moyzesova, Námestie 1. mája, Námestie legionárov, Námestie mieru, 
Námestie Národného povstania, Okružná, Partizánska, Pavlovièovo námestie, Plzenská, 
Pod Táborom (è. 1-33), Požiarnická, Pražská (èasś ulice), Pri Toryse, Protifašistických 
bojovníkov, Puškinova, Radlinského, Raymanova, Remscheidská, Rumanova, Rusínska 
(èasś ulice), Sedliackeho povstania, Sídlisko duklianskych hrdinov, Sládkovièova, 
Slovenská, Suchomlynská, Svätoplukova, Šafárikova, Šarišská, Škultétyho, Špitálska, 
Štefánikova, Štúrova, Tarasa Ševèenka, Tkáèska, Urbánkova, Vajanského, Vodárenská, 
Východná, Weberova,Záborského,Záhradná, Zápotockého, Železnièiarska, obèania 
s trvalý pobytom Obec Prešov. 
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod è. 5 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby) zahàòa ulice: 
Arm. Gen. Svobodu (è. 1, 3), Banícka, Bencúrova, Bohúòova, Boženy Nìmcovej, 
Èajkovského, Èipkárska, Dlhá, Gáp¾ová, Chalupkova, Chme¾ová, Janáèkova, Jelšová, 
Jesenná, Jiráskova, K studnièke, Kamencová, Košická (nepárne è. 1-11, párne è. 18-
50), Kraskova, Kukuèínova, Kutuzovova, Kysucká, L. Novomeského (nepárne è. 1-11), 
¼. Podjavorinskej (okrem è. 22, 23, 25), Lesnícka, Lidická, Lomnická, Na brehu, Na 
vyhliadke, Námestie oslobodite¾ov, Okrajová, Ondavská, Opavská, Padlých hrdinov, 
Palackého, Palárikova, Pekná, Petrovianska, Pionierska, Pod Debrami, Pod Hrádkom, 
Pod Turòou, Pražská (èasś ulice), Pri Delni, Pri hati, Pri mlyne, Royova, Sadová, 
Smetanova, So¾anková, Solivarská (okrem è. 1A, 1B), So¾ná, So¾nobanská, Suchoòova, 
Suvorovova, Šípková, Švábska, Tajovského, Teriakovská (èasś ulice), Tokajícka, Urxova, 
Úzka, Valkovská, Važecká, Zborovská, Zimná (è. 7A), Zlatobanská.
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.



12

Volebný obvod 6 (èasś sídliska Sekèov – stavba 1-4) zahàòa ulice:
Alexandra Matušku, Arm. gen. Svobod (okrem è. 1,3), Bernolákova, Bratislavská, 
Dargovská, Dubová, Federátov, Justièná, K potoku, Kozmonautov, L. Novomeského 
(párne è. 2-24), ¼. Podjavorinskej (è. 22, 23, 25), Májové námestie, Martina Benku, 
Oravská, Orechová, Pavla Horova, Popradská, Rusínska (èasś ulice), Sekèovská (è. 1, 
1A, 23A), Smreková, Šoltésovej, Vansovej, Višòová, Zemplínska, Zimná (okrem 7A). 
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Volebný obvod è. 7 (èasś sídliska Sekèov /stavba 5-7/, Šalgovík) zahàòa ulice: 
Bažantia, Èergovská, Drozdia, Ïumbierska, Exnárova, Holubia, Hruny, Jastrabia, 
Jurkovièova, Kamenná, Karpatská, Keratsinské námestie, L. Novomeského (èasś ulice), 
Labutia, Lastovièia, Jantárová, Magurská, Medová, Námestie Krista Krá¾a, Orlia, Pávia, 
Pod Šalgovíkom, Pod Táborom (è. 35-47), Rusínska (èasś ulice), Sekèovská (okrem è. 
1, 1A, 23A), Sibírska, Sokolia, Šrobárova, Teriakovská (è. 1, 1A, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 
15, 22), Tichá, Vihorlatská. 
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Ktorú volebnú miestnosś môže voliè navštíviś za úèelom vo¾by primátora mesta Prešov 
a poslancov Mestského zastupite¾stva sa voliè dozvie z „Oznámenia o èase a mieste 
konania volieb“ ktoré mu bude doruèené do 21.10.2014. Tieto ale aj ïalšie informácie 
sú dostupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk (banner „Komunálne 
vo¾by 15. novembra 2014“) a tiež na http://egov.presov.sk/.

Európsky týždeò mobility 2014 v Prešove
 

Aj tento rok sa Prešov v období 16. – 22. septembra stal súèasśou Európskeho 
týždòa mobility, v rámci ktorého bolo realizovaných množstvo akcií na podporu 
cyklodopravy v našom meste. Navyše, v rámci tejto akcie mohli všetci držitelia 
vodièského preukazu na základe dohody primátora Pavla Hagyariho s Dopravným 
podnikom mesta Prešov cestovaś mestskou hromadnou dopravou v priebehu 

piatich dní bezplatne.

Cyklodoprava je v meste Prešov 
ve¾mi ob¾úbenou aktivitou, èoho 
dôkazom sú aj projekty zamerané 
na podporu cyklodopravy v našom 
meste a rovnako aj dobudovávanie 
cyklotrás za posledné obdobie 
v meste a okolí. „Ide o pozitívnu 
aktivitu z dvoch h¾adísk, a to 
z poh¾adu podpory ekodopravy 
v meste ako náhrada áut a MHD 
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a tiež ako podpora oddychovo-relaxaèno-turistickej oblasti,“ uviedol k tejto téme P. 
Hagyari, ktorý je každoroèným aktívnym úèastníkom cyklopodujatí.

V duchu tejto myšlienky sa aj poèas týždòa mobility realizovali v meste podujatia 
odborného aj popularizaèného charakteru zamerané na otázky udržate¾nej mestskej 
dopravy, ktoré boli tohto roku sústredené viac na podporu bicyklovej dopravy. Hneï v prvý 
deò sa v rámci tejto akcie uskutoènila otvorená diskusia odbornej, ale aj laickej verejnosti 
so zástupcami mesta na tému Cyklodoprava v Prešove, na ktorej boli prezentované 
prítomným zaujímavosti týkajúce sa cyklodopravy v meste. „Obèania èi aktívni cyklisti 
mohli diskutovaś o tom, èo ich najviac v rámci tejto témy nielen zaujíma a trápi, ale 
tiež predostrieś vlastné návrhy a podnety,“ uviedol Miroslav Širgel, vedúci odelenia 
dopravy, energetiky a životného prostredia. 

Ïalší deò mali úèastníci 
podujatia možnosś nauèiś sa pod 
doh¾adom odborníkov základný 
servis pre svoj bicykel v takzvanej 
cyklodielni vytvorenej v priestoroch 
LOKAL PUB-u. V rámci týždòa 
mobility sa uskutoènila pred 
prešovskou radnicou aj akcia (Ne)
vidite¾ný cyklista versus autobus, 
na ktorej bol prezentovaný màtvy 
uhol z poh¾adu vodièa autobusu, 
teda kedy sa stáva cyklista pre 
šoféra nevidite¾ným a naopak 
kedy ho v spätnom zrkadle 
vodiè zaregistruje. Štvrtý deò sa 
v šiestich vytipovaných lokalitách – dopravných uzloch uskutoènil  monitoring poètu 
cyklistov, ale tiež sa zisśovalo správanie sa cyklistov, ktorí sa pohybujú mimo vyznaèených 
cyklociest v rámci bežnej cestnej premávky. Nemenej zaujímavou bola aj strategická 
terénna hra v meste a jeho okolí na bicykli s názvom Cyklopátranie, ktorú organizovala  
Krajská organizácia cestovného ruchu. V rámci tohto podujatia bol taktiež širokej 
verejnosti sprístupnený jedineèný areál cyklistického štadiónu Velodrom. Predposledný 
deò sa niesol v znamení akcie „Happening pri moste“, poèas ktorej si mohli úèastníci 
vychutnaś kávu na netradiènom mieste a vypoèuś si slávnu hudobnú skupinu Cyklišśanka 
a jej názor na cyklodopravu v meste. Zavàšením Európskeho  týždòa mobility bol Deò bez 
áut kedy sa ¾udia pohybujú bez auta a mnohí znovu objavujú chôdzu, bicykel èi verejnú 
dopravu. V tejto súvislosti bolo na základe dohody primátora mesta s DPmP, a.s. možné 
jazdiś vo verejnej doprave v období od 18. 9. do 22. 9. s využitím platného vodièského 
preukazu bezplatne. 

„Atmosféra celoeurópskej akcia, ktorá dáva priestor zamyslieś sa nad kvalitou 
životného prostredia a zaèaś aktívne prispievaś k jej zlepšovaniu, bola poèas celého 
týždòa  ve¾mi priate¾ská a ohlasy ¾udí ve¾mi pozitívne,“ zhodnotil vydarenú akciu M. Širgel.

-apol- 
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Stav kultúry je odrazom stavu spoloènosti

V neustálom pracovnom zhone máme stále pocit, že polstoroènicu „kvalitnej 
kultúry“ v meste, teda zriadenia úèelovej organizácie mesta na ošetrovanie 
a rozvíjanie kultúrnych aktivít Prešova, teda Parku kultúry a oddychu, sme si 
pripomínali iba nedávno. A už je tu opäś 10. október, tentoraz 2014 a s ním 
aj 55. výroèie rozhodnutia Rady Mestského národného výboru v Prešove 
a naväzujúceho vydania zriaïovacej listiny PKO v Prešove. Dnes s uznaním 
kvitujeme aj rozhodnutie o tom, že nová mestská kultúrna inštitúcia bude maś 
svoje sídlo v jednom z najkrajších historických objektov mesta – v Èiernom orle.

Park kultúry a oddychu 
prešiel poèas uplynulých 55 
rokov svojim vývojom rovnako, 
ako celá naša spoloènosś. 
Aj tu sa striedali chvíle 
radosti s obdobiami smútku, 
úspechy s neúspechmi, hek-
tické a búrlivé vody s ticho 
teèúcim prúdom. Stav kul-
túry vždy bol a je odrazom 
aktuálneho stavu spoloènosti. 
Z poèiatoèného detského štá-
dia sa táto inštitúcia rozvíjala 
nielen do ve¾kosti (s mí¾nikmi 
v rokoch 1960, 1970, 1976 

a 1978 až po rok 1989), ale aj do rozmanitosti svojej èinnosti, množstva interných 
a spolupracujúcich súborov a umelcov, škôl i ïalších kultúrnych zariadení. Napríklad, 
dnes už iba tí najstarší z nás pamätajú èasy, keï pod PKO patrila vtedy slávna, ale dnes 
už bezmála zabudnutá Pionierska železnica, spájajúca Šváby s prímestskou rekreaènou 
oblasśou Sigord. Za dávne, avšak dodnes fungujúce kultúrne projekty, ktoré ctia nielen 
PKO, Èierny orol a naše mesto, ale predovšetkým tunajšiu divácku obec spomeniem 
Prešovskú hudobnú jar, ktorá v jubilejnom 55. roku PKO mala už svoju 51. premiéru 
a jej mladšiu sestru Prešovskú hudobnú jeseò, ktorá onedlho zaène odvíjaś svoje 48. 
pokraèovanie. Aspoò jednu vetu v tomto kontexte úspechov si zaslúži aj najmladšia 
základòa PKO, sála Scala, ktorú sme zo zanikajúceho kina dokázali v ostatných piatich 
rokoch zmeniś na úspešné multifunkèné kultúrne stredisko, slúžiace všetkým druhom 
scénovej a pódiovej kultúry. Radosś máme aj z toho, že Prešovská kultúrna verejnosś 
prijala ako prirodzenú súèasś mestskej kultúry nové výstavné priestory v jednom 
z najstarších historických objektov v starom meste, v tzv. Caraffovej väznici. 

K terajšej realite, že Park kultúry a oddychu je dnes cítiś, poèuś a vidieś v každej èasti 
mesta, aby prinášal kultúru k obèanom, vïaèíme v podstate samotným záujemcom 
o kultúru, ktorí zapisujú domáce i zahranièné úspechy jednotlivých súborov s rodným 
listom vystaveným v PKO. A sú to úspechy nielen lokálnych, ale èasto celosvetových 
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parametrov. Úspechy, tvorené a budované v skromných podmienkach, budované 
dobrovo¾ne a s k tomu patriacim potom stekajúcim po tvárach a chrbtoch. Úspechy 
vznikajúce z poctivej driny a lásky k umeniu. Od detského až po kmeśovský vek. 

A keïže každá generácia má svojich umeleckých favoritov, svoje ob¾úbené žánre, 
buïme k sebe aj v ïalších rokoch navzájom tolerantní, vážme si svoju prácu, názory 
aj formy pretavovania umenia 
do nových, èi novoobjavených, 
mladými nepoznaných foriem. 
Keï to dokážeme, nemusíme 
maś o kultúru v našom 
meste žiadne obavy. Bude 
žiś aj v najväèšej chudobe 
a nedostatku. Pretože umenie je 
duchovný dar stvorenia ¾udstvu, 
ktorý je darom nadèasovým. 
Teda, neznièite¾ný núdzou, 
èasom, hmotou, ani peniazmi. 
Tešme sa na nové kultúrne 
projekty, ktoré obohatia náš 
život a mnohokrát nám dajú 
aspoò na chví¾u zabudnúś 
na každodenné starosti. Potešme sa z lahodných tónov hudby, ladných pohybov èi 
iskrivého vtipu tvorivých mozgových závitov nádherných farieb a zádumèivých śahov 
štetca. To všetko sú dary, ktoré prinášajú dobré pocity všetkým, ktorí ich dokážu prijaś, 
vstrebaś a neraz aj zamyslieś nad ich významom. K tomu všetkému èo som spomenul, 
teda k vám, divákom, smeruje každodenná èinnosś našich pracovníkov. Ak dokážeme 
nájsś obojstranne prospešné riešenia, kultúra nám významným spôsobom obohatí 
život. A potom sa opäś budeme znenazdajky èudovaś, ako ten èas rýchlo letí a PKO sa 
už chystá na 60. narodeniny.

-E. Chlapeèek-
riadite¾ PKO
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Náboženský život – október 2014

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
13.10.: Veni Sancte – otvorenie akademického roka o 19:00
Októbrová pobožnosś - každý deò o 17:30

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
Októbrová pobožnosś – každý deò pred sv. omšou o 18:00

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; pobožnosś 9:45

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra Gojdièa 
(Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), veèiereò 17:30 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
1.10.: 6:30 (csl.), 18:00 (sl.)

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

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále) 
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V utorok o 7:50 pre CZŠ, 18:00
Októbrová pobožnosś –  nede¾a 14:30, všedné dni 17:30 

(okrem pon)

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

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

Katedrálny chrám sv. Jána Krstite¾a
Nede¾a:  sv. liturgie 5:50 (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.)
1.10.: Presvätá Bohorodièka Ochrankyòa:  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

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00; všedné dni: 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; ruženec 14:00; 

okt. pobožnosś 14:30
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
3.10.: Tranzitus sv. Františka 16:30
Októbrová pobožnosś – všedné dni 16:00

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.)

1.10.: 8:00 (csl.), 18:00 (sl.); So¾ná Baòa 16:30

Zmena programu vyhradená. pripravil: -tm-

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
Nede¾a: 16:00 
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Alberty Matej
Aštaryová Zuzana
Balocký Maximilián
Balog Dominik
Balog Samuel
Balog Sebastián
Bandiová Dominika
Barabasová Veronika
Baranová Nina
Barník Dominik
Bartošová Simona
Bendiková Meghan
Cubjaková Veronika
Èierník Branko

Durkáèová Alexandra
Gazdaèková Ema
Guman Richard
Gurèík Richard
Halajová Nina
Harèar Marko
Hudaèková Elizabeth
Jurov Aurelián
Klimová Emma
Košè Tomáš
Krajòáková Vivien
Kubáò Matej
Kubincová Linda
Lacko Adam

¼ašová Adela
Malinovská Nataša
Martonová Adriana
Mátéffyová Adela
Mátéffyová Karin
Matis Lukáš
Miha¾ Peter
Mikluš Martin
Mikulka Daniel
Molnárová Simona
Nguyen Thien An
Oláh Róbert
Orlovská Naïa
Pa¾a Matej

Pepích Teo Elliot
Petrík Martin
Polanská Ria
Potoèòák Matej
Robert Benjamin
Robová Alexandra
Ružbarská Karolína
Sedláková Nina
Schifferová Ella
Schneider Richard
Sopala Maximilián
Steranková Adela
Tramitová Timea
Žlebeková Lucia

Narodili sa

Navždy nás opustili

Mgr. Ivan Šaro a PhDr. Lucia Bauchová
Ing. František Gajdoš a Mgr. Dominika Matisová
Ing. ¼ubomír Michalov a Mgr. Simona Kominková
Ing. Peter Román a Ing. Miroslava Ferèáková
Peter Kostúr a Valéria Sobotová
Marián Tkáè a Daniela Mihalèinová
Martin Kipikaša a Dominika Janovèíková
Tomáš Gregor a Zuzana Háberová
Daniel Pribula a Simona Stachurová
Marek Viazanko a Marta Lešková
Matúš Kseniè a Adriána Poráèová
Mgr. Peter Dráè a Mgr. Zuzana Minïašová
Peter Kubík a Zuzana Kuliková
Ing. Michal Višòovský a Mgr. Jaroslava Jurèáková
Viktor Fecko a Petra Ulièná
Jaroslav Kofrit a Erika Franková
Ján Martinka a Laura Hrabèáková
Ing. Peter Špánik a Denisa Bilá
Róbert Krchník a Natália Gallová
Tomáš Karaffa a Eva Klimešová
Marek Baláž a Lenka Slatkovská
Daniel Pacacha a Mária Lešková
Ján Filièko a Simona Škorvaneková

Peter Revák a Mgr. Simona Levendovská
Slávo Gregor a Eva Siváková

Dušan Cina a Lenka Cifranièová
Jozef Pavlišèák a Eva Virostková

Daniel Mihòák a Katarína Gerjaková
Richard Tobiaš a Lenka Magdová

Marián Vojtek a Veronika Hurná
Štefan Šèerbák a Alena Kravcová

Štefan Horòák a Mária Tomková
Milan Holent a Silvia Valeriánová

Daniel Šmalec a Marcela Sakalová
Daniel Bašista a Edita Šimková

Peter Kováè a Ingrid Michalèíková
Matúš Hanzes a Katarína Bialková
Róbert Jurkovský a Lívia Lešková

Ing. Tomáš Fatula a MUDr. Nina Kalinová
Mgr. Ján Benko PhD. a Bc. Ing. Katarína Bujdošová

Milan Repe¾ a Alica Katušèáková
Michal Hrabèák a Lucia Vargová

Jozef Drobný a Bc. Lucia Malinovská
Marek Ilkoviè a Ivica Kolenèíková
Michal Kormoš a Júlia Gáborová

Uzavreli manželstvo

Slaninová Marta, 76 r.
Zelinková Anna, 84 r.
Šèípová Magdaléna, 80 r.
Stanko Rudolf, 81 r.
Amrich Vladimír, 63 r.
Fedorèová Erika, 72 r.
Popovec Jozef, 75 r.
Kubièková Elena, 70 r.
Maèeková ¼udmila, 69 r.
Zavacký Ján, 59 r.
Bodnárová Anna, 84 r.
Mgr. Kašprišinová Eva, 70 r.
Bašistová Helena, 74 r.

Krehe¾ Štefan, 85 r.
Danišová Valéria, 66 r.
Adamkoviè Anton, 41 r.
Nižníková Mária, 87 r.
Èmelík Alexander, 84 r.
Justiòáková Alžbeta, 90 r.
Ing. Petruš Ladislav, PhD., 
65 r.
Smreková Helena, 80 r.
Doležiová Anna, 94 r.
Hrušková Katarína, 72 r.
Menykö Oskár, 82 r.
Virèíková Alžbeta, 88 r.

Hanobíková Mária, 78 r.
Korba Mikuláš, 84 r.
Ruppová Halina, 65 r.
Sièak Ladislav, 61 r.
Varga Jozef, 53 r.
Blašková Alžbeta, 63 r.
Millyová Magdaléna, 94 r.
Olšavská Mária, 82 r.
Tarasoviè Ján, 82 r.
Husivarga Ján, 40 r.
Koladová Helena, 89 r.
Sobotová Helena, 75 r.
Javorská Júlia, 70 r.

Kohútová Helena, 61 r.
Striniè Marián, 59 r.
Šintal Vladimír, 73 r.
Kuk¾a Ján, 86 r.
Petruš Štefan, 54 r.
Brehuvová Anna, 76 r.
Jozef Sabol, 61 r.
Pribiš Marián, 60 r.
Sisáková Mária, 72 r.
Stankovièová Mária, 67 r.
Melioriszová Mária, 85 r.
Ing. Simonik Stanislav, 56 r.
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Krásne životné jubileá

Mesiac september bol pre Annu Knuthovú a Annu Dolhyovú obzvlášś výnimoèný, 
a to z dôvodu osláv jubileí, ktorých by sa hádam chcel dožiś každý z nás. A èo mali 
obe Anny pri oslavách spoloèné? Bol ním jeden z prvých gratulantov, primátor 
Pavel Hagyari, ktorý oslávenkyniam prišiel zaželaś pevné zdravie, úsmev na tvári 
a ve¾a krásnych chví¾ strávených v kruhu svojich milovaných. 

100 roèná jubilantka Anna Dolhyová 
Pani Anna sa narodila 05. septembra 

1914, pochádza zo štyroch detí 
a v súèasnosti žije v domácnosti so svojou 
dcérou. Receptom na dlhovekosś je pod¾a 
jej slov tvrdá a poctivá práca, ktorá musí 
èloveka napåòaś. „Žila som zo štyroch 
korún na deò, aj napriek tomu sa nemám 
na èo sśažovaś, boli to skvelé èasy, žilo 
sa śažko, ale dobre,“ opisuje svoje život 
pani Anna. Najkrajšie spomienky má však 
na svoju rodinu a milovaného manžela: „Viete, nepil, nefajèil, do krèmy nechodil, 
výplatu mi dal a ešte ma aj ¾úbil,“ prezradila s úsmevom na tvári vitálna jubilantka, na 
ktorej nebadaś ustarostenosś. Veï si na vlastnej oslave so svojimi najbližšími dokonca 
zaspievala a zatancovala. 

102 roèná jubilantka Anna Knuthová 
Pani Anna ve¾mi rada cestovala, no skoro 

celý život prežila v Prešove. „Keï sme boli deti 
spoloène sme s rodièmi precestovali celé 
Èeskoslovensko a spoznávali sme krásy a 
zákutia našej krajiny,“ spomína dcéra oslávenkyne 
pani Justová, ktorá svoju mamu považuje za ve¾mi 
pracovitú a usilovnú ženu. „Naša mamièka má rada 
ruèné práce, výborne štrikuje, varí a samozrejme 
aj rada peèie“. Aj napriek tomu, že pani Anna 
oslávila 102 rokov, stále sa teší dobrému zdraviu no 
najmä svojim 6 deśom. Ve¾kú radosś jej však robí aj 
19 vnúèat a 21 pravnúèat. „Starostlivosś bola jej 
celoživotným poslaním,“ dodáva pani Justová. 

Pani Anna Knuthová je v súèasnosti najstaršou 
Prešovèankou, zaèiatkom septembra nás žia¾ navždy opustila vo veku nedožitých 106 
rokov Helena Krajèiová, ktorá bola zároveò aj najstaršou Slovenskou. V Prešove máme 
v súèasnosti šesś 100 a viacroèných jubilantov, budúci rok by k nim mali pribudnúś ïalší 
4 jubilanti. 

Obom jubilantkám srdečne blahoželáme! 
-apol-
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Vedeli ste, že ...

…jedineèným dobrovo¾ným projektom samosprávy mesta Prešov a obèianskeho 
združenia Tolamir je webový portál o sociálnych službách „Sociálny Prešov“, 
spustený v decembri 2012?

Webový portál je snahou dobrovo¾ných nadšencov, kolegov, 
priate¾ov a hlavne tímovej spolupráce medzi jeho realizátorkami 
Ingrid Doležalovou a Renátou Ku kovou v aktívnej spolupráci 
s mestom Prešov, sekciou služieb obèanom, OZ Tolamir a ïalšími 
orga ni záciami a jednotlivcami. Tento projekt vytvá ra priestor pre 
spoluprácu všetkých verejných a neverejných poskytovate¾ov 
sociálnych služieb a so ciálnej pomoci v meste Prešov. Stránka 
plní funkciu dôležitého ko mu nikaèného a informaèného priestoru 
v oblasti po sky to vania sociálnych služieb, ktorého cie¾om je pri-
niesś informácie o sociálnych službách v meste a mimovládnych 
organizácií pod jednou strechou v jed noduchej štruktúre. Okrem 
pravidelného informo vania Sociálny Prešov zrealizoval od zaèiatku 
svojho pôsobenia množstvo aktivít a projektov. V roku 2013 získal 

ocenenie v súśaži Slovensko bez bariér, ktorej vyhlasovate¾om bola Únia miest Slovenska 
a v roku 2014 cenenie (medzi prvými piatimi finalistami) v súśaží Oskar bez bariér, ktorej 
vyhlasovate¾om bolo Združenie miest a obcí Slovenska.

Projekt je stále „živý, otvorený“ a kreujú ho, obsahovo napåòajú okrem dobrovo¾ného tímu 
aj ¾udia z MVO, z radov verejnosti, podnikate¾ov a pod. Od spustenia webu sú na základe 
požiadaviek pripravované aktivity pre rôzne cie¾ové skupiny. Webový portál odbúrava bariéry, 
prináša informácie aj o tých najjednoduchších aktivitách malých organizácií, prezentuje 
ich èinnosś, aktivity, sieśuje a vytvára priestor na spoloènú komunikáciu, kooperáciu èi 
prezentáciu. 

Viac ako rok existencie stránky bol nároèný, ale zároveò krásny. Bol plný nových 
¾udí, zážitkov, milých stretnutí, motivujúcich akcií, nových projektov, ale hlavne mnohých 
nápadov, ktoré èakajú na ïalšiu realizáciu spolu s ïalšími partnermi, jednotlivcami. Zároveò 
je to ukážka toho, že aj s minimom peòazí sa dajú robiś veci spoloène. Našou investíciou do 
nášho spoloèného projektu bol a je ¾udský potenciál, srdce, nadšenie, èas a energia.

Webový portál Sociálny Prešov sa snaží „nezaspaś na vavrínoch“ a pokraèovaś 
v zaèatej ceste, ktorá sa ukazuje ako tá správna. Preto sme sa posunuli od projektu ïalej. 
Od 20.06.2014 fungujeme už ako obèianske združenie Sociálny Prešov, naïalej na 
dobrovo¾nej báze.

Webovým portálom v spolupráci s Mestom Prešov, hlavne Sekciou služieb obèanom 
a ïalšími partnermi poukazujeme na tú skutoènosś, že niektoré prínosné aktivity si nevyžadujú 
finanèné zdroje, ale hlavne ¾udský potenciál, využitie personálnych zdrojov a vô¾u urobiś 
„nieèo navyše“, nie preto, že musíme, ale preto, že chceme.

Ďakujeme!
Inge, Renátka, ¼ubo a celý dobrovo¾ný tím 

(Matúš, Beáta, Janka, Veronika a ïalší)
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Podujatia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
na mesiace október a november 2014

12. 10. 2014
25. ročník Jesenný prechod Demiankou   KST Mladosť Odeva Lipany
Dpt. Bernard Majtner, 0905 464 915
12. 10. 2014
11. ročník Trasa priateľstva   KST Tatran Prešov
(Mestská hala – Borkút – Cemjata)
Juraj Fiľakovský, 0907 529 461
5., 12., 19., 26. 11. 2014 
20. roèník propagaèných veèerov Svet oèami prešovských turistov RR KST Prešov
František Bednár, 0907 105 086

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

Regionálna rada
Klubu slovenských turistov Prešov a Mesto Prešov 

Vás pozývajú na

XX. roèník propagaèných veèerov
SVET OÈAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV

Podujatia sa uskutoènia
v priestoroch zasadaèky Mestského úradu v Prešove, na Jarkovej ulici 24,

1. poschodie, od 17. hodiny

5. 11. 2014  PRECHOD ŠKANDINÁVIOU a POBALTÍM
   Lektor: Milan Prišèák

12. 11. 2014  FILIPÍNY
   Lektor: Anton Fogaš

19. 11. 2014  KILIMANDŽÁRO
   Lektor: Ján Mokoš, hosś z Vysokých Tatier

26. 11. 2014  CEZ INDIU NA MOTORKE
   Lektor: Lukáš Èech

Informácie: František Bednár, Novomeského è. 4, Prešov
Mobil: 0907 105 086, mail: ferobednar@centrum.sk

Šport
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Futbalová legenda Ján Karel
by tento mesiac oslávil deväśdesiat rokov

Ing. arch. Ján Karel (1924 – 2005) patrí medzi najvýraznejšie postavy prešovského 
futbalu. Narodil sa 28. októbra 1924 v obci Udavské v okrese Humenné. Absolvoval 
Vyššiu priemyselnú školu stavebnú v Prešove a Vysokú školu architektúry a pozemného 
stavite¾stva Karlovej univerzity v Prahe. Nepretržitých štyridsaś rokov vyuèoval na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove. 

Futbal najprv hral za ÈsŠK Košice a SAC Seèovce. Poèas stredoškolských štúdií v Prešove 
padol do oka vyh¾adávaèovi talentov Emilovi Biharymu, ktorý si ho vybral do dorastu Slávie Prešov. 
S dorastencami Slávie sa stal v rokoch 1941 a 1942 majstrom Slovenska. V Slávii si zahral aj za 
mužstvo dospelých. Po maturite jeho hru celý rok obdivovali fanúšikovia ŠK Bratislava. Štúdium na 
Karlovej univerzite znamenalo ïalší prestup. Poèas tých rokov obliekal dresy Sparty Praha a SK 
Èeské Budìjovice. Keï v roku 1950 Prešov prvýkrát postúpil do prvej èeskoslovenskej futbalovej 
ligy, funkcionári sa zaèali obzeraś po posilách. Do oka im padol ich bývalý hráè Ján Karel. Na 
návrat sa nenechal dlho prehováraś. Dres Prešova potom obliekal od januára 1950 až do jesene 
1956. Poèas siedmich rokov vynechal iba jeden ligový zápas pre zranenie kolena. Sám sa prièinil 
aj o zlepšenie podmienok – naprojektoval prvý klasický futbalový trávnik v Prešove. Dlhé roky ho 
fanúšikovia videli na ihrisku ako útoèníka, v Sparte Praha zakotvil na poste stredného obrancu – túto 
rolu mu prisúdil bývalý tréner èeskoslovenského reprezentaèného mužstva Rudolf Vytlaèil. Tento 
post mu patril aj v èeskoslovenskej reprezentácii. Po Lacovi Pavlovièovi a Františkovi Semešim sa 
Ján Karel stal tretím reprezentantom Èeskoslovenska priamo z prešovského dresu. Reprezentoval 
v troch zápasoch – Rumunsko 2:0, Bulharsko 2:1, Švajèiarsko 5:0. „Eèi“, ako ho volali, bol skalou 
èasto nedobytnej obrany. Venoval sa i trénerskej práci, pod jeho vedením rástli takí hráèi ako Ján 
Medviï, Igor Novák, Èabala, bratia Maèupovci, Onufrák. 

Ján Karel bol v jedenástke najlepších prešovských futbalistov v ankete èitate¾ov Prešovských 
novín pri príležitosti 85. výroèia vzniku klubového futbalu v Prešove. Do futbalového neba odišiel 
11. novembra 2005.

Česť jeho pamiatke!
(jac) 
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Radnica dokorán

Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – november 2014

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE  ZABEZPEÈUJE

3.11.2014 (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

6.11.2014 (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

11.11.2014 (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

18.11.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Jarková 26, 
3. poschodie, kancelária 
vedúcej oddelenia

Mgr. ¼udmila Haleèková
vedúca oddelenia služieb 
obèanom MsÚ

20.11.2014 (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

24.11.2014 (pondelok) 
(MESTSKÁ POLÍCIA 
V PREŠOVE) 
tel. kontakt: 7732670 
bezplatná tel. linka: 159 

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

MsP, Jarková 24, 
1. poschodie, kancelária 
náèelníka MsP

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície 
v Prešove 

27.11.2014 (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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Radnica dokorán

Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – november 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

6.11.2014 (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 

6.11.2014 (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   

3.11.2014 (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

3.11.2014 (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 

3.11.2014 (pondelok) 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

6.11.2014 (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

6.11.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20
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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





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




