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Mesto v pohybe

Milí moji Prešovèania!

Blíži sa èas Vianoc, èas najkrajšieho 
obdobia v roku, ktoré nám evokuje tie 
najmilšie spomienky z detstva, vône 
kapustnice èi mamièkiných koláèikov, 
netrpezlivé oèakávanie darèekov 
pod stromèekom… Je to obdobie 
nenahradite¾ného pocitu domova, kedy 
nás príjemná a nezamenite¾ná atmosféra 
napåòa vnútornou pohodou a naše 
každodenné starosti striedajú radosti. 

…kedy máme možnosś bilancovaś… 
O to viac, keï sa Vám, milí moji 
Prešovèania, môžem prihovoriś ešte ako 
primátor nášho úžasného mesta Prešov. 

Hovorí sa, že život sa meria skutkami, 
nie èasom. Preto som nesmierne hrdý na 
to, èo sme poèas uplynulých ôsmich rokov 
spoloène pre naše mesto, náš Prešov, 

dokázali. Vrátili sme dušu výnimoènostiam, Caraffova väznica, Vodárenská veža, 
amfiteráter, Delòa èi Ekopark… Symbolicky sme vrátili kone do Prešova, spomedzi 
všetkých slovenských miest sme investovali najviac financií do opravy materských 
škôl, základných škôl, športovísk a detských ihrísk a 4 000 nových pracovných miest 
poèas obdobia krízy sú taktiež dôkazom, že pre Prešov to boli skutoène dobré roky.

Milí Prešovèania, 

stál som pri Vás celých úžasných osem rokov, v dobrom i zlom. Som nesmierne 
rád, že sme stáli na pulze najvidite¾nejšieho rozvoja Prešova a zapísali sme sa do 
jeho ve¾kej knihy ako tí, ktorí sa prièinili na vytváraní historických mí¾nikov. Nastal 
však èas úprimne sa poïakovaś, vysloviś vïaku za spoluprácu a úctu h¾adiac na 
najúspešnejšie roky Prešova, poèas ktorých sa nám spoloène podarilo prinavrátiś 
mu zašlú slávu. 

S blížiacimi sa sviatkami želám nám všetkým najmä ve¾a lásky, zdravia a skutoènej 
vianoènej radosti v kruhu milovanej rodiny a tých najbližších.

A nášmu Prešovu prajem do ïalšieho obdobia len to najlepšie a šśastný a úspešný 
rok 2015!

Váš Pavel Hagyari
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Opálové zrnko 2014

Svet v zrnku piesku rozpoznaś,
nebesá v divej kvetine,

a nekoneèno do rúk vziaś,
nájsś veènosś v chvíli jedinej…

Silu a dôležitosś chvíle slávnostného podujatia koncom októbra umocòovalo to, 
že Mesto Prešov si ako prejav vïaky a úcty ocenilo tých, ktorí sa významným 
spôsobom prièinili k neustálemu zvyšovaniu kvality života v našom meste a popri 
umelcoch, športovcoch èi významných menách sa do popredia dostali výnimoèní 
¾udia, ktorí sa o svoj úspech prièinili reálne, každodenným životom a svojou prácou.

„Vážení manažéri, riaditelia, majitelia, priatelia, ste ako opál, výnimoèní, vzácni, 
originálni. Prajem Vám, aby ste pri svojej práci a podnikaní mali nervy pevné ako 
tento drahokam, no zároveò, aby bola Vaša kreativita, myse¾ a srdce stále pestré 
a hrajúce dúhovými farbami nášho opálu,“ prihováral sa oceneným primátor Pavel 
Hagyari a zároveò im vyjadril vïaku a úctu.

Tohtoroèné odovzdávanie Ceny Opálové zrnko mesta Prešov 2014 sa uskutoènilo už 
po 12. krát. Atmosféru celého tohto popoludnia dotvárali hudobné vystúpenia formácie 
Duo Farsa, známej prešovskej speváèky Michaelly a sprievodné slová Veroniky Kmetóny 
Gazdovej.

V jednotlivých kategóriách cien OPÁLOVÉ ZRNKO mesta Prešov 2014 
boli ocenení:

• v kategórii VÝROBA bola ocenenou spoloènosś HURKA s.r.o.
Spoloènosś HURKA s.r.o. je známou regionálnou mäsovýrobou zameranou na predaj 

slovenského bravèového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov vykazujúcich vysokú 
kvalitu a výbornú chuś. V súèasnosti sú výrobky znaèky mäsovýroba Peèovská predávané 
zákazníkom pro stredníctvom siete 
vlastných predajní v meste Prešov 
a okolí ako Košice, Giraltovce 
a Peèovská nová Ves. Spoloènosś 
sa stala v rámci regiónu 
významným zamestnávate¾om 
vytvorením 70 pracovných miest. 
Prioritou je aj naïalej pokraèovaś 
v rozširovaní dobrého mena tejto 
znaèky a prinášaś zákazníkom 
vysokú kvalitu v oblasti mäsa 
a mäsových produktov.
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• v kategórii SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU boli ocenenými Apartmány 
& reštaurácia Kolégium

Reštaurácia Kolégium vznikla v máji 2011 ako rodinná firma v rodinných priestoroch 
na Hlavnej ulici. Reštauráciu vedie René Pavlík a so svojim tímom sa snaží zákazníkom 
ponúkaś èo najviac kvality. Vo vinárni Kolégium sú pre hostí pripravované aj rôzne 
ochutnávky, veèierky èi rôzne tematické akcie. Okrem reštaurácie je táto firma už 3 roky 
úèastníkom prešovských podujatí v centre mesta, kde sa v hlasovaní hostí týchto podujatí 
pravidelne umiestòuje na popredných prieèkach. Spoloènosś sa teší ob¾úbenosti 
zákazníkov a s radosśou pre nich bude aj naïalej ponúkaś poctivé a kvalitné služby 
v gastronómii.

• v kategórii OSTATNÉ SLUŽBY boli ocenenými Opálové bane Libanka, s.r.o.
Táto spoloènosś sa angažuje v oblasti śažby a spracovania Slovenského opálu od 

roku 2010, podie¾a sa na mimoriadnych projektoch z h¾adiska prezentácie mesta Prešov 
a Slovenskej republiky svetovým unikátom – Slovenským opálom. Jedným z hlavných 
rysov spolupráce s Mestom Prešov je spoloèná myšlienka pod názvom „Prešov – mesto 
opálu“ z roku 2011. O rok na to obnovila spoloènosś śažbu drahého opálu v dobývacom 
priestore „Èervenica“ v lokalite Libanka a tým sa stala jedinou spoloènosśou na území 
Slovenska, ktorá śaží drahokamy. V septembri 2013 Opálové bane Libanka s.r.o. 
v spolupráci s mestom Prešov zabezpeèili stálu expozíciu opálov, šperkov a artefaktov 
z èias śažby drahého opálu pred rokom 1922 v Caraffovej väznici.

Spoloènosś tiež prevádzkuje predajòu pod názvom Zlatníctvo Libanka. Tento 
subjekt ako jediný svojho druhu výrazným spôsobom prispieva k inovatívnemu spôsobu 
výroby šperkov z tohto slovenského drahokamu, èím reprezentuje naše mesto doma 
i v zahranièí.

• CENU PRIMÁTORA MESTA PREŠOV získalo Nahrávacie štúdio SEDEM
Nahrávacie štúdio 7 vzniklo v roku 2008. Štúdio sa môže pýšiś klientmi nielen zo 

Slovenska, ale aj z Èiech èi z Po¾ska, ale naj spoluprácou so zahraniènými štúdiami aj 
z USA. Vïaka svojej precíznej produkènej a študiovej práci dosiahlo nieko¾ko úspechov 
v zahranièí, kde ich hity získali prestížne ocenenia v Po¾sku a v Bulharsku. USA ich 
skladby dokonca hodnotili speváci a producenti ako napr. Alicia Keys, Gwen Stefani 
èi Lenny Kravitz a skladba z ich produkcie bola dokonca vybraná do päśky najlepších 
z celého sveta! 

Nahrávacie štúdio 7 má za sebou úspešných 6 rokov a ide ïalej. Èakajú ho nové 
projekty, noví ¾udia a hlavne množstvo dobre vyprodukovanej hudby. Za týmto všetkým 
stoja jeho zakladatelia – Vlado Rendy Gnepa a Rasśo Papp.

Oceneným srdečne blahoželáme!
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Vianoèné trhy na pešej zóne

Mesto Prešov v spolupráci s PKO 
ako každý rok na Kataríny (25.11. 
– 23.12.) slávnostne otvorilo ïalší 
roèník Vianoèných trhov, ktoré sú 
už neodmyslite¾nou súèasśou tohto 
obdobia. Stánky, umiestnené pozdåž 
Hlavnej ulice (od pódia po Trojicu 
vrátane pri¾ahlých ulièiek – Florianova, 
po zaèiatok Metodovej) ponúknu aj 
tento rok množstvo sortimentu. Piateho 
decembra sa na pešej zóne opäś budú 
radovaś aj naši najmenší Prešovèania – 
o 16.00 h zaène Mikulášška nádielka.

Každý deò poèas trhov vo vymedzenom 
èase (od 10:00 h do 19:00 h, obèerstvovacie 
do  22:30) bude aj tento rok svoje tovary 
a služby ponúkaś približne 90 stánkarov 
opätovne v krásnych drevených stánkoch 
v jednom štýle. Na predaj budú ako po 
minulé roky knihy, kožušiny, vianoèné 
ozdoby, kozmetika, drevené výrobky, 
hraèky, syry, perníky, cukrovinky, vianoèné 

stromèeky a množstvo ïalších druhov tovarov. Na svoje si však okrem dospelých 
prídu aj deti, pre tých najmenších je pripravený detský kútik, vláèik èi svet plyšu, 
rodièia si zatia¾ budú môcś 
vyberaś zo širokej ponuky 
vianoèných tovarov, v rámci 
stánkov budú taktiež stánky 
s obèerstvením, peèenými 
gaštanmi a cukrovinkami.

K Vianoèným trhom 
neodmyslite¾ne patrí bohatý 
kultúrny program, vystúpenia 
rôznych folklórnych súborov 
a skupín v rámci Vianoèných 
programov.
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Betlehemy majstra Jána Bencúra

K èasu Vianoc už akosi neodmyslite¾ne patria betlehemci, ktorí spevom kolied 
¾uïom oznamujú, že sa pred dvoma tisícroèiami v Dávidovom meste Betleheme 
/v preklade dom chleba/ narodil Spasite¾ sveta Ježiš Kristus. Za pôvodcu 
betlehemskej tradície pokladáme sv. Františka Assiského, ktorý v roku 1223 na 
vrhu Greccio v Taliansku vytvoril prvý živý betlehem.

Medzi slovenských stavite¾ov betlehemov patrí aj prešovský uèite¾ seniorského veku 
Mgr. Ján Bencúr. Už ako malý chlapec v rodnom Solivare vreckovým nožíkom vyrezával 
píšśalky, ozdobné bakule a jeho kamaráti mu boli vïaèní za vyrezávané hokejky. Postupne 
sa dopracoval k vytváraniu betlehemov. Tie prvé boli statické, ale prišiel na to, ako sa dá 
betlehem „oživiś“. Najprv používal pružiny z budíka, neskôr motorèek zo stieraèov áut. Na 
jeho pohyblivých betlehemoch objavíme aj solivarský Gápe¾, Sklad soli, zvonice, drevenice. 
Kováèi tam kujú železo, mlynári melú múku…Základom betlehemov je vždy Ježiško 
v jaslièkách, jeho matka Mária a pestún Jozef. Pridružujú sa k nim pastieri, oveèky…

Umelecký rezbár Ján Bencúr si od roku 2000 vedie Pamätnú knihu. Nájdeme 
v nej množstvo mien návštevníkov jeho výstav i výstrižky èlánkov z novín a èasopisov. 
Poèas výstavy Život na dedine v minulosti rozhlasová redaktorka Viera Schmidtová o. i. 
napísala: „…Vïaka za vaše nádherné dielo – pohyblivú dedinu. Verím, že raz bude 
stáś v národnom múzeu.“

Mgr. Ján Bencúr na vytváranie svojich diel používa bukové, slivkové, jelšové drevo aj 
rohovinu. V týchto dòoch pracuje na miniatúrnych betlehemoch z dubového dreva. Iste 
nepotrvá dlho a budeme môcś obdivovaś ïalšie jeho rezbárske skvosty.

-tm-

Mesto v pohybe
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Vianočné programy 2014 
 

8. – 12. decembra 2014, denne 9.30 – 18.00 hod., Športová hala Hotelovej akadémie 
Prešov na Baštovej ulici

Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu a Hotelová akadémia Prešov – Vianoce 
v Európe

www.hapresov.edu.sk

9.12.2014 od 16.00 pred Sberbank 
Základná umelecká škola MIKULÁŠA MOYZESA – Koledu Vám nesieme

Detský folklórny súbor DÚBRAVIENKA – Pašli pasciere
Súbor RADOSŤ pri Dennom centre Družba – Ó Ty Vianoèný èas

Ženský spevácky zbor VOCALS pri PKO Prešov – Vianoèné koledy 
Tomáš Ondriaš – Vianoèné skladby v podaní Tomáša Odriaša

11.12.2014 od 16.00 pred Sberbank
Súkromná základná umelecká škola DAMA – Vianoèná nálada

ŠARIŠSKE GAVALIRE – Ve¾košarišania Prešovu
Súkromné konzervatórium DEZIDERA KARDOŠA Prešov – Vianoce na doskách…

Detský folklórny súbor HAVRANÈATA – Vianoce na vala¾e
Folklórna skupina JOŽKA PRÍHODU – Tichá noc bola
Folklórny súbor DÚBRAVA – Vešelo pred Vianocami

 
16.12.2014 od 16.00 pred Sberbank

Spevokol DÚHA pri Dennom centre Popradská 
– Prejeme požehnané Vianoèné sviatky…

Súkromné centrum vo¾ného èasu EBONY – I Have A Christmas Dream…
Folklórny súbor ROZMARIJA pri ABC CVÈ 

– Na Ondreja, Koledníci a Santa Claus comming town
ZBOR PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY PU v Prešove 

– V Viflejemi novina
Miešaný spevácky zbor NOSTRO CANTO PU – Koledy – nielen tie „naše“

Folklórny skupiny ŠOMKA – Priadky
 

18.12.2014 od 16.00 pred Sberbank
Spevácka skupina ROZKVET pri Dennom centre Sabinovská 

– Èas radosti, veselosti
Kresśanský spevácky zbor z GREGOROVIEC – Hej, baèo, baèo…
Chrámový zbor KRISTA KRÁ¼A – Prešov Sekèov – Vianoèná noc

TRIO ROSA – Ket sme prišli povinšovac…
Ženská spevácka skupina JABLONEÈKA – A na tote Svate Hodi vinèujeme…

 
23.12.2014 od 16.00 pred Sberbank

Vokálne duo THE GODS CHORD – Spievaj nášmu Bohu
Folklórny súbor SOLIVARÈAN – Kedz ja sebe dupnem

Gospelová vokálna skupina G.O.D´s – Vzdávam Ti vïaky

www.presov.sk 
Zmena programu a úèinkujúcich vyhradená!
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Všimli sme si… zaujalo nás…

Prešov bude maś nabíjaèku pre elektromobily
Mesto Prešov vybuduje ešte tento rok nabíjaciu stanicu pre elektrické autá. Zaèiatkom 
novembra 2014 to avizoval primátor Prešova Pavel Hagyari. Ide o prvý reálny krok 
samosprávy po podpise Memoranda o podpore elektromobility. Pod¾a memoranda 
sa bude Mesto Prešov v spolupráci so Skupinou VSE a Slovenskou asociáciou pre 
elektromobilitu (SEVA) ako aj s ïalšími odbornými organizáciami èi štátnymi inštitúciami 
systematicky venovaś rozvoju elektromobility tak, aby bolo možné reflektovaś technologický 
pokrok, analyzovaś a navrhovaś opatrenia, ktoré akcelerujú rozvoj elektromobility na území 
mesta. Nabíjaèka, prvá na území mesta s európskym štandardom nabíjania Mennekes 
Type 2, bude stáś na súkromnom parkovisku na Metodovej ulici ešte do konca roka. 

Nová linka MHD na Vodárenskú
Zaèiatku novembra došlo k rozšíreniu linky MHD na ulice Terchovská a Vodárenská linkou 
è. 22. Ttrasa linky povedie cez ulice Terchovská – Pražská – J. Pavla II. – Škultétyho – 
Èierny most – Masarykova – Grešova – J. Hollého – Šafárikova – Vodárenská a späś. 
Obsluhu bude vykonávaś midibus. Nové zastávky budú Terchovská, Sú¾ovská, Ku 
Brezinám, Hviezdna, Vodárenská. Interval na Terchovskej ulici – celodenne 60 min.; 
interval na Vodárenskej ulici – v èase špièky 60 min., v èase sedla a poèas vo¾ných dní 120 
min. V súvislosti s uvedeným bude lokalitu Šidlovec obsluhovaś linka è. 44 celodenne, t. j. 
terajší rozsah nebude zmenený; priame spojenie na Budovate¾skú ul. bude zachované; 
ranný spoj l. è. 22 zo zast. „Za Kalváriou“ bude zachovaný s upraveným èasom odchodu 
na 6:52 hod. po zast. „Ve¾ká pošta“; zrušený školský spoj A, ktorý je využívaný v min. 
miere (1-3 cestujúci). Bližšie info na: www.dpmp.sk.

15. október a práce s ním spojené
Poèasie nám už pár týždòov naznaèuje blížiace sa zimné obdobie, inak to nie je ani v prípade 
prešovských fontán, na ktorých sa od 15. októbra 2014 ukonèilo ich prevádzkovanie a 
tzv. zazimovanie. Stred októbra je aj medzníkom, ktorý sa každoroène spája s blížiacim 
obdobím charakteristickým nielen poklesom teplôt, ale v prípade samospráv, aj so 
zimnou údržbou. Pre zimnú sezónu je každoroène pripravený posypový inertný materiál 
v celkovom množstve 1 500 ton a 150 ton chemického posypového materiálu, celkový 
poèet 14 mechanizmov je urèených na výkon zimnej údržby, t.j. 3 posypové mechanizmy, 
2 traktory, multikáry, radlice a iné. 

Fantázie z plodov jesene a vesmír
Èo môže spájaś vesmír a prepelièky? Aj na túto otázku dostali odpoveï všetky deti 
z materských škôl, ktoré sa už po deviatykrát zúèastnili akcie pod názvom Fantázie 
z plodov jesene. Vo vynovenej MŠ na ulici Mirka Nešpora sa deśom opäś podarilo prekvapiś 
všetkých prítomných prácami, ktoré vzbudzovali údiv. Zemiaky, tekvice, jablká, cukety, 
karfioly, mrkvy, kukurice, šípky sa zmenili nielen na rozprávkové bytosti a na zvieratká 
od výmyslu sveta. Slneèný deò plný pozitívnych emócií a zážitkov bol pre deti z MŠ 
Zemplínskej, MŠ Sládkovièova, MŠ Èapajevovej, MŠ Antona Prídavku MŠ Bajkalskej, MŠ 
Mukaèevskej, MŠ Èsl. armády a samozrejme aj hostite¾skej MŠ Mirka Nešpora, urèite 
jeden z najèarovnejších.
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Novinka v lokalite Borkút – náuèný chodník

Mestské lesy Prešov svojím celospoloèenským významom a poslaním slúžia popri 
produkènej funkcii hlavne ako zdravotná, rekreaèná a športovo – oddychová 
oblasś pre všetkých návštevníkov nielen z okolia Prešova. Dôkazom tohto, že 
tento cie¾ je aktívne napåòaný je aj výstavba nového náuèného chodníka.

V tomto duchu sa nesie aj vôbec prvé logo Mestských lesov mesta Prešov a výstavba 
nového náuèného chodníka v lokalite Borkút. „Grafický znak loga podèiarkuje 
environmentálnu dôležitosś a zodpovednosś, s ktorou k hospodáreniu s lesným majetkom 
pristupujeme. Nesie v sebe pozitívny odkaz ochrany a tvorby prírodného prostredia, 
v ktorom nachádzajú svoj domov všetky zložky rastlinnej a živoèíšnej ríše,“ vysvetlil 
riadite¾ TSmP, a.s. Jozef Višòovský. Ako ïalej dodal, spolu s novým logom boli vytvorené 
aj jednotlivé tabule náuèného chodníka v lokalite Borkút, ktoré rozprávajú o „lese 
ako o ekosystéme“, teda priestorovo a èasovo definovanom spoloèenstve, ktorého 
dominantnou zložkou sú stromy.

V rámci tohto náuèného chodníka návštevníci mestských lesov nájdu informácie 
o tom, Ako rastie les, v rámci ktorého tabu¾a prináša informácie o snahe lesníkov, aby 
staré stromy v lese skôr, ako sa vyśažia, zanechali pod ochranou svojich korún množstvo 
malých stromèekov – semenáèikov, z ktorých neskôr vyrastie nový les. Inštalovaná je aj 
tabu¾a Les a voda vysvet¾ujúca hydrickú funkciu lesa, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie 

verejnoprospešné funkcie. V najširšom 
zmysle slova sa òou rozumie vplyv lesa 
na hospodárenie s vodou, pretože lesné 
hospodárstvo reguluje množstvo aj 
kvalitu vody.

Všetky zložky rastlinnej a živoèíšnej 
ríše sú sprostredkované tabu¾ou Život 
v lese, ktorá definuje pojem biodiverzita, 
zachovanie ktorej prináša ¾udskej 
spoloènosti nenahradite¾né hodnoty 
nielen ekonomického a ekologického 
rázu, ale je silným predpokladom 
zachovania života na zemi ako takého. 
A nakoniec bolo potrebné priniesś aj 
informácie o tom, èo Les ohrozuje, teda 
lesné požiare, škodlivé látky a nelegálne 
skládky odpadu.

„Pri prechádzke lesom nech teda aj 
tieto tabule slúžia na poznanie Mestkých 
lesov, ako najcennejšieho bohatstva, 
ktoré ¾udstvo môže trvalo a nepretržite 
využívaś,“ dodal na záver J. Višòovský.
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Po 25 rokoch sa zrekonštruuje

stomatologický areál

Objekt nedokonèeného stomatologického areálu vo vlastníctve prešovskej 
nemocnice, ktorý chátral 25 rokov, sa koneène zrekonštruuje. Po rokovaní 
zástupcov investora, bratislavskej spoloènosti CRESCO Group, a.s. a primátorom 
Prešova Pavlom Hagyarim to potvrdil jej riadite¾ Ján Krnáè. Investícia vo výške 10 
mil. eur predstavuje polyfunkènú budovu so 100 bytmi.

Investor, ktorý odkúpil objekt chátrajúci viac ako dve desiatky rokov od Fakultnej 
nemocnice J. A. Reimana v Prešove, bol v týchto dòoch zapísaný na liste vlastníctva 
a zaèína s revitalizáciou bývalého stomatologického areálu. „S investorom sme sa 
dohodli, že v najbližšej dobe budú zrealizované prvé kroky, ako vyèistenie okolia 
od náletových drevín, od hlodavcov a súèasne sa vytvorí nieko¾ko predbežných 
parkovacích miest,“ priblížil detaily rokovania s investorom primátor. „To, èo je skvelé 
pre Prešov je, že tu vznikne stovka nových bytov, èi už to budú byty priamo na predaj, 
alebo diskutujeme o mestských nájomných bytoch,“ doplnil P. Hagyari. Podstatné 
však pod¾a jeho slov je, že sa s touto budovou výrazne pohne. Pozemok patrí naïalej 
mestu, diskutuje sa však o vecnom bremene, o nájme, alebo o priamom odpredaji.

Momentálne je k dispozícii architektonická štúdia. „Èo sa týka celkovej revitalizácie 
celej zóny, tak vítame spoluprácu s mestom Prešov, je to pre nás pioniersky poèin 
v rámci regiónov, pretože doteraz sme sa venovali hlavne developmentu v Bratislave 
a mal by to byś prvý z takých pilotných projektov aj mimo hlavného mesta,“ povedal 
J. Krnáè, ktorý zároveò neskrýval radosś, že táto investícia výrazne zve¾adí túto èasś 
Sídliska III.

Po realizácii potrebných zákonných náležitostí, ako je vydanie príslušných povolení, 
je investor pripravený zaèaś s rekonštrukciou okamžite, kde primátor v tomto smere 
deklaroval maximálnu pomoc. Pod¾a slov riadite¾a spoloènosti tu vznikne 100 jedno, dvoj 
a trojizbových bytov vrátane polyfunkèného priestoru, ktorý by mal zaèaś naberaś reálne 
kontúry už prvými stavebnými úpravami na jar.

-vkg-
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Mesto v pohybe

Zdravé stravovanie prešovských školákov

V tomto školskom roku sa Prešov opäś môže pýšiś ïalším prvenstvom. Tentoraz ide 
o projekt podporujúci zdravé stravovanie prostredníctvom zavedenia šalátových 
pultov, v rámci ktorého sa Prešov, konkrétne MŠ F. Krá¾a ZŠ Prostìjovská ako 
prvé na Slovensku zapojili do projektu tohto typu.

Osvojenie si zdravých stravovacích 
návykov v detskom veku sa považuje za jednu 
z najúèinnejších foriem prevencie nutriène 
podmienených chorôb, na formovaní ktorých 
sa v znaènej miere podie¾ajú aj zariadenia 
školského stravovania. Mesto Prešov 
preto pravidelne venuje svoju pozornosś 
zdravej výžive detí a žiakov škôl vo svojej 
zriaïovate¾skej pôsobnosti, èoho dôkazom 
sú aj tohtoroèné investície do obnovy 
gastrotechniky v zariadeniach školského stravovania (ZŠS). Dôkazom toho je aj pilotný 
projekt „Šalátové pulty v školskom stravovaní“ a na tento, v zaèiatku nesmelý pokus, 
prichádzajú iba pozitívne ohlasy, tak zo strany školákov, ako aj dospelých.

„Zmyslom tohto projektu je ponúknuś deśom a žiakom viac èerstvej zeleniny 
a ovocia v podobe šalátov, kde žiaci majú možnosś výberu z troch druhov,“ uviedla 
Mária Tejišèáková z oddelenia školstva MsÚ v Prešove. Ako ïalej dodala, mesto 
zabezpeèilo kvalitné šalátové pulty, z ktorých si žiaci môžu šaláty naberaś sami, bez 
obmedzenia množstva. „Po dvoch týždòoch od zavedenia možno konštatovaś, že sa 
tento spôsob konzumácie šalátov ve¾mi pekne osvedèil, škôlkari si zvykajú postupne, 
žiaci prvého stupòa o èosi rýchlejšie a žiaci druhého stupòa pristupovali od prvého 
dòa k pultu ako k úplne samozrejmej veci,“ opísala prvotnú reflexiu M. Tejišèáková.

K degustátorom týchto šalátov patril aj primátor Pavel Hagyari, ktorý zdôraznil 
tohtoroènú investíciu nielen do rekonštrukcie škôlok, ktorá predstavovala 4,5 mil. eur, 
ale zároveò aj financie urèené do obnovy gastrotechniky. „Som rád, že sa nám podarilo 
tento nápad zrealizovaś, pretože zdravá výživa je u najmenších dôležitá a verím, že 
tieto šalátové pulty sa nám podarí následne aplikovaś do všetkých škôl,“ zdôraznil 
primátor.

Získané poznatky z tohto novátorského projektu v oblasti zdravej výživy školopovinných 
detí budú poskytnuté Ministerstvu školstva SR a prezentované na októbrovej celoštátnej 
konferencii o školskom stravovaní v Banskej Bystrici. Tu však táto starostlivosś o zdravie 
detí a žiakov a ich stravovanie zïaleka nekonèí. Preto mesto Prešov – oddelenie školstva 
zabezpeèilo aj kvalitné vzdelávanie pre personál ZŠS na tému práca s konvektomatom 
a praktické ukážky prípravy jedál v òom, ktoré prišli podporiś aj riadite¾ka Sekcie 
strategického rozvoja Ivana Iliašová a poverený vedúci oddelenia školstva František 
Macko. Špièkový kuchár predviedol priamo pred úèastníkmi tohto seminára prípravu 
rôznych druhov jedál v konvektomate, poènúc všetkými druhmi mias, ryby, prílohy, 
múène jedlá, kysnuté cestá, až po zákusok.

-vkg-
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Prešovská materská škola opäś ocenená

Je śažké získaś ocenenie na celoslovenskej úrovni, prešovskej Materskej škole 
Budovate¾ská sa to však už po druhýkrát podarilo dokázaś, že patrí k novinárskej 
špièke v oblasti triednych a školských èasopisov.

Do celoslovenskej súśaže PRO SLAVIS, do ktorej sa prešovské materské školy 
zapájajú už pravidelne, sa zapojili aj tento rok s cie¾om podporiś a rozvíjaś tvorivé aktivity 
detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby a vzbudiś v nich záujem o knihy, èítanie a písanie.

„Novinárska súśaž je urèená deśom a žiakom od materských po stredné školy 
a aj tento rok putovala už piata medaila do Prešova,“ uviedla ¼udmila Kravèáková 
z oddelenia školstva MsÚ v Prešove. Ako ïalej dodala, z obhájenia tretieho miesta majú 
radosś nielen „píšuce“ deti a ich panie uèite¾ky, ale i spisovate¾ a vysokoškolský pedagóg 
Janko Pochaniè, ktorý o živote v „Jabåèkovom krá¾ovstve“, teda o MŠ Budovate¾skej, 
napísal krásnu knihu plnú rozprávkových príbehov. „Aj Pavol Dobšinský, pedagóg, 
spisovate¾, vydavate¾, literárny historik, publicista a redaktor by bol zaiste hrdý na 
svojich malých nasledovníkov, ktorí chceli maś pomenovanú svoju materskú školu 
jeho menom,“ doplnila ¼. Kravèáková.

Nuž kto iní, ak nie títo najmladší novinárski elévi s preukázate¾nými výsledkami 
v regionálnych, ekologických, ¾udových a osvetových aktivitách by si viac zaslúžili maś 
v názve meno Dobšinského? „Materská škola dnes dýcha novotou aj napriek svojej 
šesśdesiatroènej histórii, ich Jabåèkové krá¾ovstvo je zdravé, nádherne sfarbené 
a je plné šśastných a štebotavých detí,“ opísala atmosféru ¼. Kravèáková. Pod¾a jej 
slov do nej chodí už tretia generácia detí z tých istých rodín a všetky tieto deti, napriek 
razantnému útoku elektronických médií, vedia nádherne pracovaś s detskými literárnymi 
prvotinami v èom nezastupite¾nú rolu majú ich skvelé pani uèite¾ky.

Blahoželáme!
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„Buï svetlo“

Prešov získal grant 100 000 € na úèel výmeny verejného osvetlenia za efektívny 
variant. Mesto Prešov koncom októbra úspešne zavàšilo ïalšiu etapu snahy 
o efektívne a komfortné verejné osvetlenie výmenou 1000 ks svietidiel za LED 
svietidlá. Výsledkom tejto snahy bolo získanie nenávratného grantu z programu 
MUNSEFF od Európskej banky pre obnovu a rozvoj vo výške mierne presahujúcej 
100 000 €.

Dlhodobo aktívny prístup správcu verejného osvetlenia spoloènosti O. S. V. O. comp, 
a.s. a vedenia prešovskej radnice k hospodárnemu používaniu osvetlenia verejných 
priestranstiev bol zakaždým zavàšený úsporou èasti elektrickej energie, zabezpeèením 
bezpeènej a spo¾ahlivej prevádzky a zvýšením komfortu verejného osvetlenia. 
Modernizáciou osvetlení od hlavných dopravných śahov až po sídliskové komunikácie 
v 3 etapách rokov 1996-2010 mesto dosahuje každoroènú úsporu elektrickej energie 
1 422 000 kWh.

Modernizáciou prešli gu¾ové svietidlá
Systematickou modernizáciou sústavy verejného osvetlenia od najviac energeticky 

nároèných svietidiel prišiel v jeseni roka 2014 rad na nízke osvetlenie chodníkov 
a medziblokových èastí v 16 lokalitách mesta Prešov. Obyvatelia severnej èasti sídliska 
II a III, okolia Sabinovskej ulice a ulice 17. novembra a èasti sídliska Sekèov od ZOC 
MAX až po SOU elektrotechnické sa doèkali moderného osvetlenia. Morálne zastarané 
svietidlá PP Park – tzv. „gu¾ové svietidlá“ – nevyhovovali technickým normám, najmä èo sa 
týka vyžarovania svetla do horného polpriestoru, a vykazovali vysokú spotrebu elektrickej 
energie. Gu¾ové svietidlá prešovská spoloènosś O. S. V. O. comp, a.s. – víśaz verejnej 
súśaže na dodanie prác modernizácie – vymenila za 1000 ks LED svietidiel MiniLuma od 
popredného výrobcu osvetlenia PHILIPS. Celkový inštalovaný príkony tisícky svietidiel 
klesol z 83 kW na 27 kW, èím bola dosiahnutá 67,47% úspora. 

Sabinovská ul. pred výmenou verejného 
osvetlenia 

Sabinovská ul. po výmene verejného 
osvetlenia

Mesto v pohybe
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1000ks LED svietidiel za 39 dní
„Ve¾mi oceòujeme trpezlivosś Prešovèanov, pretože nebolo jednoduché meniś 

svietidla za plnej prevádzky,“ uviedol Peter Bindas, výkonný riadite¾ spoloènosti O. S. 
V. O. comp, a.s. a dodáva: „Sme im vïaèní za každý postreh, ktorý nám posunuli, 
hlavne podnety smerujúce k správnemu nastaveniu svietidiel tak, aby nevyžarovali 
rušivé svetlo do horného polpriestoru, ktoré obèanov vo väèšine prípadov obśažuje.“ 
LED svietidlá MiniLuma majú precízne riešenú distribúciu svetla a prostredníctvom 
štyroch typov optík, ktoré boli použité v meste Prešov, osvet¾ujú priestor tam, kde je 
to potrebné. Niektoré typy týchto svietidiel disponujú systémom CONSTAFLUX, ktorý 
vyrovnáva znižujúcu sa úèinnosś svietidla v priebehu doby životnosti, a tým zabezpeèuje 
rovnaký svetelný výkon poèas celej doby životnosti. „Som rád, že práve v Prešove 
sa vybudovalo osvetlenie, ktoré je svojimi parametrami na európskej úrovni a je 
efektívne i kvalitné. Je to riešenie, z ktorého budú v budúcnosti śažiś ako obyvatelia, 
tak aj mesto,“ povedal primátor Pavel Hagyari. „Takéto osvetlenie znamená významné 
finanèné úspory minimalizáciou energetických nákladov pri dodržaní rovnakej 
alebo lepšej úrovne osvetlenia a nákladov na prevádzku a údržbu, ale prezentuje 
i významné zníženie emisií CO

2
,“ zdôraznil primátor.

Efektívne a ekologické
LED verejné osvetlenie prináša zníženie inštalovaného príkonu, a tým aj spotreby, 

ktoré nejde na úkor kvality osvetlenia verejného priestoru. Svietidlo dostatoène osvet¾uje 
priestor neutrálnym bielym svetlom, ktoré je najviac podobné prirodzenému dennému 
svetlu. MiniLuma od firmy PHILIPS nevyžaruje svetlo nad svietidlo, èo eliminuje svietenie 
do okien okolitých bytov, èím mesto odstránilo poèetné dlhoroèné sśažnosti obèanov 
mesta. Odstránenie zbytoèného osvet¾ovania oblohy oceòuje aj Viliam Kolivoška, riadite¾ 
Hvezdárne a planetária v Prešove: „Pre hvezdáreò, pôsobiacu v tomto meste od 30–
tych rokov 20. storoèia, znamenalo sústavne rozširovanie verejného osvetlenia aj 
permanentný úbytok vo svetelnosti noènej oblohy.“ 

Grant viac ako 100 000 € od EBRD
Realizátor projektu O. S. V. O. comp, a.s. zabezpeèil získanie najvyššieho grantu od 

Európskej banky pre obnovu a rozvoj prostredníctvom programu MUNSEFF vo výške 20% 
z investície splnením podmienky viac ako 40% úspory el. energie. Celkové investièné 
náklady predstavovali 517 807,87 € s DPH, výška nenávratného grantu presne 103 
561,56 €. Návratnosś investièného projektu je pri zarátaní grantu predpokladaná na 9,6 
roka, prièom záruka realizátora je garantovaná až 10 rokov.

Osvetlenie ihriska ako dar
Spoloènosś PHILIPS uvedomujúc si spoloèenskú zodpovednosś svojho podnikania 

podporí mesto Prešov darom vo forme osvetlenia hokejbalového ihriska na ulici 
Èeskoslovenskej armády v meste Prešov. Bedøich Quadrát, Managing Director CEE 
PHILIPS, uviedol: „Z našeho pohledu si nejvíce vážíme a oceòujeme pøístup mìsta 
Prešov, které kontinuálnì a dlouhodobì hledá nové zpùsoby, jak využít ekonomických 
výhod, kterých lze v dnešní dobì dosáhnout s moderními technologiemi ve veøejném 
osvìtlení.“

Mesto v pohybe
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ZLATÉ ERBY 2014 patria mestu Prešov

Poznáme výsledky súśaže o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 
2014. Mesto Prešov si odnieslo až 2 ocenenia, a to Špeciálnu cenu Najlepšia 
elektronická služba samospráv za rok 2014 a 2. miesto v kategórii Najlepšia 
stránka miest a mestských èastí.

Vyhlásenie výsledkov prestížnej súśaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2014 už 
tradiène prebehlo poèas medzinárodného kongresu ITAPA 2014 v Bratislave.

Mesto Prešov si odnieslo až 2 ocenenia, a to Špeciálnu cenu Najlepšia 
elektronická služba samospráv za rok 2014 a 2. miesto v kategórii Najlepšia 
stránka miest a mestských èastí.

Vo ve¾mi silnej konkurencii miest, v tesnom závese za hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou sa umiestnila po prvýkrát v histórii web stránka mesta Prešov. 
Získala krásne 2. miesto Najlepšia stránka miest a mestských èastí..

„Vnímam to ako výsledok dennodennej poctivej práce tlaèového úseku, hovorkyne, 
šikovných informatikov a ostatných odborných pracovníkov na úrade. Zoh¾adòujú sa 
požiadavky od obèanov, postupne sa zlepšuje elektronická komunikácia, napr. aj 
prostredníctvom LiveChatu“, hovorí na získané ocenenie Matúš Vencúrik z oddelenia 
informatiky. V neposlednom rade je to aj urèitý moderný a nezanedbate¾ný spôsob 
prezentácie mesta Prešov v celosvetovom virtuálnom prostredí.

Okrem kontaktov, formulárov, materiálov na zasadnutia Mestskej rady, Mestského 
zastupite¾stva, èi jednotlivých odborných komisií je na webe aj Prešovský magazín – 
mesaèník, ktorý ešte skôr, ako sa dostane do poštovej schránky, si ho môže preèítaś 
ktoko¾vek na svete.

O tom, èo sa aktuálne chystá v Prešove sa dozviete na novej stránke http://www.
gopresov.sk … a mnoho iných a jedineèných informácií – ako sa vraví „všetko je na webe“.

Špeciálnu cenu  Najlepšia elektronická služba samospráv 2014 za integráciu, 
zdie¾anie a spoluprácu inštitúcií, projektov a webových aplikácií na centrálnom portáli 
mesta, získalo mesto Prešov už druhýkrát.

„Myslím si, že odbornú porotu oslovila hlavne mimoriadna komplexnosś 
poskytovaných informácií, jednoduchosś prezentácie a tiež prepojenie na mestskú 
mapu”, konštatuje Mariana Hurná. Portál egov.presov.sk prináša stále aktuálne údaje, 

Mesto v pohybe
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ktoré sa automaticky prenášajú synchronizáciou z vnútorného informaèného systému 
mesta. Jeho modulárnosś umožòuje rozširovanie prezentovaných tém o ïalšie nové 
okruhy, pod¾a záujmu širokej verejnosti. O nových aktuálnych možnostiach si môžete 
preèítaś v èlánku http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=23146.

Obidve vzácne ceny prevzala z rúk Jána Fige¾a, podpredsedu NR SR, Dušana 
Chreneka, vedúceho Zastúpenia EK v SR, Norberta Molnára, generálneho riadite¾a RO 
OPIS, ÚV SR a Pavla Kopaèku, riadite¾a Odboru implementácie OPIS, ÚV SR – Mariana 
Hurná, koordinátorka IT na Mestskom úrade v Prešov.

V roèníku 2014 sa súśaže zúèastnilo 81 samospráv. Preh¾ad hodnotenia v jednotlivých 
kategóriách naznaèuje, že kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok 
narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a spreh¾adnili navigáciu svojich web stránok, 
pribudli elektronické služby, vrátane nových elektronických formulárov, mobilných 
aplikácií, možnosti sledovaś vybavenie žiadosti alebo podnetu, prístupy prakticky na 
všetky portály miest a obcí vrátane možností uskutoèniś prieskumy verejnej mienky ku 
konkrétnym aktuálnym problémom a výzvam.

Hlavným cie¾om súśaže ZlatyErb.sk je podporiś informatizáciu slovenských samospráv 
a oceniś výnimoèné projekty, podporiś výmenu skúseností a ohodnotiś snahu zástupcov 
samospráv úèinne využívaś informaèno-komunikaèné technológie k zvyšovaniu kvality 
a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských èastí a obcí, všeobecne 
verejnosti. Preh¾ad víśazov uplynulých roèníkov a ïalšie informácie nájdete na www.
zlatyerb.sk

Mesto v pohybe
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Náboženský život (november – december 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
13.11.:  Stretnutie kresśanských pedagógov 

v Katolíckom kruhu o 16:00
Výdaj kalendárov a podielových kníh SSV bude na fare 
do 15.11. v prac. dòoch v èase 10:00 – 11.30, 16:00 
– 17:30
17.11.: sv. omše o 5:45, 6:15, 7:00, 18:00
6.12.:  Odpustová slávnosś: 5:45, 6:15, 10:30 

(slávnostná), 12:00,18:00
8.12.:  Nepoškvrnené poèatie Panny Márie: 5:45, 

6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 16:00, 18:00
24.12.: Štedrý veèer.: 22:00, 24:00
25.12.:  Narodenie Pána: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 

11:30, 18:00
26.12.:  Sv. Štefan: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 

18:00
31.12.:  Sv. Silvester: 5:45, 6:15, 7:00, 16:30 – 

poïakovanie za milosti pre celú farnosś

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)
24.12.: 24:00 
25.12. a 26.12.: 7:30, 9:00, 11:00

Farský kostol Krá¾ovnej pokoja (Sídlisko III)
Nede¾a: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
Sobota: 7:00, 18:00
8.12.: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
12.12.:  Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18:00
24.12.: 16:00 (pre deti), 22:00, 24:00
25.12. a 26.12.:  6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 

18:00
31.12.: 16:00 + pobožnosś; 23:30 – adorácia

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nede¾a: 10:15; pobožnosś 9:45
8.12.: 17:00
24.12.: 22:00; 25.12. a 26.12.: 10:15
31.12.: 16:00 + pobožnosś

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
8.12.: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
24.12.: 16:00 (pre deti), 22:00, 24:00
25.12.: 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
26.12.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
31.12.: 16:00 + pobožnosś; 23:30 – adorácia

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nede¾a: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
8.12.: 6:30, 8:00, 18:00
24.12.: 24:00, v Opále: 21:30
25.12. a 26.12.:  7:30, 10:00, 11:30; v Opále 11:45
31.12.:  17:30 + adorácia; 23:30 ïakovná pobožnosś

Komunitno-pastoraèné centrum (Šváby)
Nede¾a: 7:30, 18:00
V pon o 17:00 pre deti; uto a pia 6:30
8.12.: 17:00; 24.12.: 16:00
25.12. a 26.12.: 7:30, 18:00
31.12.: 18:00 + pobožnosś

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária 
(Nižná Šebastová)
Nede¾a: 8:00, 10:30
24.12.: 24:00; 25.12.: 8:00, 10:30

Exercièný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nede¾a: 6:30, 11:00, 17:00; 
Všedné dni: 6:30, 17:00
8.12.: 6:30, 17:00; 24.12.: 16:00, 24:00
25.12. a 26.12.: 6:30, 11:00, 17:00
31.12.: 6:30, 17:00

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
8.12.: 8:00, 16:30, 19:00
24.12.: 6:30, 24:00
25.12. a 26.12.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
31.12.: 6:30, 16:30 nasleduje ïakovaná pobožnosś

Kostol sv. Jána Krstite¾a (So¾ná Baòa)
Nede¾a: 8:30; gr. kat. o 10:00
V str a pia o 17:30
8.12.: 17:00
24.12.: 24:00
25.12. a 26.12.:  8:30; 31.12.: 15:30 + pobožnosś



21

Farský chrám bl. hieromuè. Pavla Petra 
Gojdièa (Sídlisko III)
Nede¾a: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00
24.12.:  6:30 Krá¾. hod., 15:00 V. veèiereò s 

liturgiou, 22:00 V. poveèerie
25.12.:  8:00, 10:00, 16:00; 26.12.: 8:00, 

10:00
31.12.:  6:30, 18:00, 23:30 eucharistická 

poklona

Nede¾a: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
24.12.: 15:00
25.12. a 26.12.: 10:00
31.12.: 18:00

Každá 2. a 3. nede¾a v mesiaci: sl. Božie o 
11:00 v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
26.12.: 11:00

Chrám Svätej Trojice
Nede¾a:  sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a 

poslednú nede¾u aj 11:00; detské 
služby Božie o 9:00 na fare

Streda: 7:45; Štvrtok: 17:00
24.12.: 17:00, 22:00
25.12.: 9:00, 11:00; 31.12.: 17:00
Prisluhovanie Veèere Pánovej: 
1.12.: 11:00; 
15.12.: 7:30; 
19.12.: 17:00; 
22.12.: 7:30, 17:00

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, 17:00 veèeròa
Sviatok:  6:30 utreòa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 

veèeròa 

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

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.)
24.12.:  7:00, 8:00 Krá¾. hod., 15:00, 21:00 

V. poveèerie 
25.12.:  5:50, 8:00, 10:00, 11:45, 18:00; 

veèiereò 17:00
26.12.:  5:50, 8:00, 10:00, 11:45, 18:00; 

utiereò 7:00, veèiereò 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)

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

utiereò 7:00, 15:00 veèiereò
Všedné dni:  pon 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.)

24.12.:  15:00 veèiereò s liturgiou, 24:00 
V. poveèerie

25.12. a 26.12.:  8:00, 10:00; So¾ná Baòa: 
10:00

31.12.: 15:00, 24:00; 23:00 akatist

Zmena programu vyhradená. pripravil: -tm-

Náboženský život (november – december 2014)
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Alberty Matej
Èierník Branko
Oliver Barlík
Matúš Pekárik
Filip Pavel
Jakub Semaniè
Dorota Sedláková
Jakub Macejko
Ema Župová
Lilly Hrabovecká
Martina Ambrová
Samuel Majcher
Alexandra Fuchsová

Sofia Oravcová
Martin Amrich
Daniel Hurný
Martin Maśufka
Emma Švecová
Matias Kmec
Dorota Korbelová
Teo Kaduk
Miroslav Porada
Adam Kucharík
Michal Megela
Jakub Orendáš
Michal Lozinský

Jaroslav Titko
Samuel Rusnák
Alexandra Fecková
Emília Dancáková
Jana Petrenèáková
Lukáš Prevužòák
Adela Gmitrová
Eva Vašková
Timea Brincková
Valentína Kseniè
Juliana Chabadová
Jason Makula
Nela Mihaliková

Sebastián Ratica
Šimon Ferenc
Nikola Pekárová
Kristína Vanáková
Pavol Pavlik
Ema Ulièná
Soòa Klimovièová
Lurianni Futej
Emma Stejskalová
Dominika Brišková

Dávid Vrábe¾ a Veronika Bujòáková
Martin Raška a Martina Velièková
Mgr. Juraj Petrík a Mgr. Katarína Kicová
Vladimír Sivák a Ivana Eštoèinová
Daniel Èopák a Jana Horváthová
Slavomír Imrich a MVDr. Veronika Šoltesová
Ing. Ján Sala a Mgr. Lucia Križanová
Ing. Martin Ulièný a Mgr. Katarína Závecká
Dávid Kucirka a Lucia Šarišská
Ing. Tomáš Kamenický a Tamara Bindasová
Dávid Miháli a Dominika Baèinská
Branislav Škatu¾ár a Michaela Petrušová
František Èerveòák a Viera Hrušková
Ján Zajac a Štefánia Kacianová
Štefan Tóth a Lucia Ehrlichová
Mgr. Marek Krivda a Lucia Lopuchovská
Peter Boháè a Andrea Šimková
Ján Ondrejka a Anna Sabolová
Miroslav Hricko a Soòa Lazorová
Patrik Grinè a Miriama Frièová
Pavol Dzurov a Miroslava Harèaríková

Lukáš Krokker a Alica Oroszová
František Èirè a Lucia Felixová

Ing. Libor Talpaš a Silvia Ruppová
Lukáš Stanek a Mgr. Zuzana Èatlošová

Radoslav Baròák a Miriama Krá¾ová
Miroslav Hašèák a Ing. Natália Husovská

Slavomír Telepák a Zuzana Galdunová
Josvé Quispe Ureña a Ivana Nosá¾ová

Marek Minár a Dagmara Kundriková
Richard Kokles a Viktória Vojteková

Miroslav Petrila a Daniela Jusková
Mgr. Daniel Varga a Mgr. Monika Straková

Matej Kysacký a Valéria Slobodová
Ing. Ján Parimucha a Mgr. Jana Tobiašová

Ján Ïorïoviè a Jana Sopková
Jozef Revický a Katarína Džamová

Miroslav Kopèák a Alžbeta Lešková
Michal Tarbaj a Ing. Ivana Martonová

Daniel Velgos a Michaela Semanèínová
Lukáš Sirotòák a Katarína Šurimová

Stanislav Novotný a Diana Krišová

Popadièová Anna, 67 r.
Spišiaková Marta, 78 r.
Švarná Drahomíra, 85 r.
Krajèiová Helena, 105 r.
Micajová Margita, 85 r.
Seman Andrej, 88 r.
Vagaská Mária, 88 r.
Bouèek Jaroslav, 82 r.
Šefèík Peter, 65 r.
Bilý Jaroslav, 52 r.
Ing. Košuda ¼ubomír, 54 r.
Podolinská Magdaléna, 78 r.
Gerják Pavol, 66 r.
Kaèeòáková Paula, 85 r.
Kirchnerová Mária, 66 r.
Rusnáková Ružena, 90 r.
Kožlej Andrej, 72 r.

Sedlák Belo, 86 r.
Fritzová Magdaléna, 78 r.
Lochaj Juraj, 87 r.
Gajdošová Margita, 80 r.
Pillár Peter, 42 r.
Ing. Brilla Jozef, 80 r.
Kriváková Jolana, 65 r.
Staruchová Mária, 94 r.
Gabáni Jaroslav, 82 r.
Marcinková Leonarda, 77 r.
Pempek Leo, 81 r.
Mgr. Šipláková Edita, 78 r.
MUDr. Bandura Andrej, CSc., 86 r.
Jelínková Mária, 93 r.
Ing. Jetmar Jozef, 86 r.
Orgonáš Július, 56 r.
Kochanová Helena, 83 r.

Janiè Peter, 56 r.
Margita Jaroslav, 57 r.
Prezenská Irena, 85 r.
Tulejová Vlasta, 63 r.
Hamarová Mária, 64 r.
Dupej Peter, 91 r.
Roba Ján, 65 r.
Tkáè Pavol, 54 r.
Balážová Aurélia, 81 r.
Demèáková Helena, 82 r.
Blizmanová Eva, 83 r.
Juraško Valent, 74 r.
Schlosser František, 60 r.
Zbihlej Dušan, 59 r.
MUDr. Patakyová Gabriela, 60 r.

Spoločenská rubrika (september 2014)

Narodili sa

Navždy nás opustili

Uzavreli manželstvo
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Martin Hirko
Šimon Olejník
Boris Pavuk
Alex Ondrkál
Lukáš Èiško
Dominika Horòáková
Sebastián Balšán
Michal Kochan
Noel Reèièár
Terézia Krupová
Richard Kováè
Max Hejna
Elena Nováková
Nela Koscelníková

Zuzana Turèoková
Tomáš Galdun
Damián Kaleja
Diana Kordovanová
Sophie Arvayová
Sofia Dufalová
Tomáš Verbovský
Viliam Tuleja
Oliver Salaganiè
Radka Kozárová
Matej Lešèinský
Bibiana Komárová
Agáta Hnatová
Natália Chovancová

Melánia Lazoríková
Martin Doležel
Adam Kova¾
Olívia Chromá
Oliver Bocko
Rudolf Žiga
Leo Gu¾a
Filip Harnièár
Marek Petruš
Júlia Tarcalová
Melisa Mojzešová
Ondrej Novotný
Šimon Pažur
Karin Tóthová

Martin Filipák
Tamara Michalíková
Olívia Hrabèáková
Liliana Sarah Feková
Karolína Duplinská
Lukáš Doleži
Samuel Macejka
Tomáš Lukáè
Olívia Holodová
Daniel Milone
Ismail Masoomi
Rebeka Gulová
Jakub Gula

Spoločenská rubrika (október 2014)

Narodili sa

Navždy nás opustili

Marek Bakoš a Lívia Líšková
Marián Kokoška a Mgr. Katarína Mihoková
Ján ¼aš a Žaneta Koláøová
Ing. Jozef Palenèár, PhD. a Mgr. Ivana Baluchová
Jakub Hlavatý a Alžbeta Olejníková
Ing. Juraj Petráš a Mgr. Eva Demeterová
Patrik Jusko a Dagmara Stajanèová
Viliam Jenèík a Veronika Marcinová
Dušan Evin a Mária Škerháková
Pavel Pavelka a Alexandra Gajdošová
Martin Suchár a Zuzana Adamová
Marcel Kuzma a Eva Navrátilová
Marián Balog a Martina Vargová
Daniel Pavlik a Katarína Šomšáková
Lukáš Ulièný a Jana Matiašová
Viliam Dlugoš  a Tatiana Bujnovská

Peter Cicoò a Iveta Vanèišinová
Martin Andrašík a ¼udmila Hégerová

Damián Priputen a Stanislava Stankovièová
Matúš Macej a Anna Frajtová

Alexander Palisko a Adriána Balocká
Jozef Novotný a Katarína Martonová

Tomáš Šoltys a Henrieta Košalová
Marek Roman a Zuzana Sabolová

Marek Bednár a Andrea Prusaková
Matej Dvorišèák a Lenka Tkáèová

Ján Pillár a Lucia Kuchárová
Tibor Godla a Katarína Daòová
Ján Šimoèko a Lenka Gogová

Jozef Chovanec a Ing. Zuzana Èekanová
Róbert Kašprišin a Jana Radaèovská

Uzavreli manželstvo

Harbáèová Gabriela, 92 r.
Hreha Štefan, 85 r.
Mikolaj Jozef, 68 r.
Lechová Alica, 80 r.
Jusková Katarína, 79 r.
Tkáèová Emília, 67 r.
Balcová Jolana, 74 r.
Bondrová Anna, 82 r.
Stankovenová Mária, 72 r.
Adamèík Štefan, 77 r.
Neupauer Hubert, 78 r.
Rusnák Andrej, 80 r.
Némethy Peter, 66 r.
Vorobel Ján, 71 r.
Cigánová Eva, 59 r.
Macej Milan, 80 r.

Mihoková Anna, 71 r.
Šandalová Margita, 80 r.
Šimoòák Tomáš, 84 r.
Zamborská Alica, 86 r.
Hašu¾ ¼uboš, 56 r.
Baja František, 80 r.
Uram Pavel, 62 r.
Belinská Anna, 63 r.
Jankoviè Stanislav, 84 r.
Krafèík Valent, 82 r.
Martonová Anna, 80 r.
Krutská Mária, 83 r.
Mikliè Anton, 79 r.
Bajužík Marián, 60 r.
Èintalanová Malvína, 90 r.
Janèíková Anna, 74 r.

Damitš Milan, 82 r.
Chrenovská Gizela, 82 r.
Pavlovský Alexander, 67 r.
Potecký Antonín, 80 r.
Gáborová Helena, 78 r.
Holdová Pavlína, 82 r.
PaedDr. Potoèòáková Anna, 57 r.
Rusnáková Barbora, 78 r.
Gu¾a Ján, 88 r.
Majorošová Marta, 86 r.
Kubusová O¾ga, 57 r.
Palèová Veronika, 86 r.
Knapíková Elena, 74 r.
Pavlíková Anna, 77 r.
Csiky Gabriel, 58 r.
Adamková Emma, 8 r. 



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 ...

…aj horné potorysie má svoje špecifické
vianoèné zvyky a obyèaje?

Vo Vi¾iju veèar o ¾ na 6 zme uš sta¾i šicke chlopci pri èurpe¾i a zme èeka¾i o 6-tej na dzvoòeòe, 
jak lapi¾i dzvoòic na šickich dzvonoch, ocec iś¾i do stodoli po snop slami a èeka¾i z òim pred dzverami, 
òiž ja òeprišol ot èurpe¾i z vodu, naraz i z vodu i zo slamu zme veś¾i do chiži, ocec napredek, ja za òim. 
Ocec viòèoval jag obièajòe, śèesce, zdrave. Slamu rosprestrel abo nastret chiži abo do kuta, ja vodu 
v drevenim žochtaru dal za stul (ocec mi do òej rucil grajcar a ja ho chitro vibral).

Jezulanek bul uvadzeni na tragaru nat stolom na pant¾ièke. Okrem śvièkoch, svatich obraskoch 
mal na sebe povišano ¾em toto, co śe Ÿedlo. Najèastejši bu¾i navišane medovòikovo èižemki, 
salonki śe doma robi¾i a dnuka bu¾i koceèki s karpe¾a a pod., ¾em òeskorši – najme starše dzifki – 
vari¾i cukerki s cukru.

Slama (na pamiatku, že śe Ježiško narodzil na slame) bula f chiži za tri dòi. Šicke zme na òej 
spa¾i, ¾em rodzièe na posce¾i. Dahdze na slame muśela spac cala rodzina i rodzièe a dovedna 
śe po¾ežaèki śpiva¾i hodne piśòièki. Rospraviac śe mohlo ¾em pocichi, žebi maleho Ježiška 
òezobudzi¾i! Na treci dzeò nas ocec rano za cmi zobudzil – chlopci, stavajce, žebi vas òichto 
òepredbehnul, naropce porvisloch a ice poobviazovac do sadu stromi! Porviśelka zme f chiži 
chitro jeden pred druhim kruci¾i, a tag zme boso po śòihu okruca¾i stromi (totu slamu zo stromoch 
potom mac dava¾i do opalkoch, feršlogoch kurom, huśom na hòizda). Pri ovijaòu stromoch nas 
òichto zo suśedneho sadu òeśmel zbaèic, bo inakši bi na urodu òebu¾i platne… Ket śe viazal strom 
s porvislom, ta tak śe hvarelo: Viažem ce v meòe Boha, Oca, žebi bulo ve¾o ovoca. (Michal Piatak, 
1906 – ?, Krivany)

V Roškovianoch na Śèedri veèar śe pot stul klat kape¾uch z vajcami, žebi śe kuri òeś¾i 
a lancuch bul opcahnuti kolo rohoch stola a skapèani s klatku, žebi cala fame¾ija śe trimala 
mocno pohromadze. Dzeci pri veèeri sta¾i pri sto¾e na dajakich Ÿe¾ezoch – na potkove, ¾uòiku 
z voza, kosaku a pod., žebi bu¾i zdrave jag Ÿe¾ezo. 

F Krivianoch i za najstaršich èasoch pred veèeru ocec śe prežehnal i šicke a pred jedzeòom 
pretpovedzel – Paòebože, požehnaj nam tote dari, ktore teras s tvojej śèedrosci poživac budzeme 
skerze Krista Pana našeho, amen. Po veèeri śe zaś dzekovalo za „tote dari“… Pocichi śe jedlo, 
žebi miši f stodo¾e òezaèu¾i…, po veèeri òimal kto ot stola perši stanuc, bo śe verilo, že ten do 
roka umre…

Na Vi¾iju, ket mac fèasrano stanu¾i pisc (pesc), ocec zobudzil jedno dzecko za cmi, žebi išlo na 
śverbovuski (šípky), òiš ftaèek nepre¾eci… Popuèene zo so¾u śe da¾i kravom, volom, žebi òedosta¾i 
èervinku.

Po veèeri dzifki iś¾i ploti trajsc (bu¾i ¾iskovo, p¾ecene), hvare¾i – Treś śe, plotku, treś, a ti, pśièek 
breš, dze muj mili jest! Dze śe pes ozval, f tu stranu śe dzifka mala vidac…

Rano na Vi¾iju dzifka s peršima boba¾kami s tepši ucekala na drahu, jedla a ftedi meno peršeho 
chlopa, co išol za drahu, malo bic meno jej muža…

Pred vi¾ijovu veèeru śe išlo ku kurom hvarec: kva, kvo, kvo, žebi kuri kvoka¾i (žebi bulo dosc 
kvokoch), pri ofcoch śe beèelo, pri kravoch murèelo, žebi u gazdi mal kto beèec, buèec, žebi bulo 
ve¾o ovec, kravoch…

Paru vi¾ijovich zvikoch z Brezovici: Po veèeri treba ¾em tag do sumi zo štapika šajtkoch nabrac a 
f chiži jich pot pecom poèitac, dze jich jest do pari, ta śe teho roku dachto z domu vida, abo ožeòi.

Pred veèeru treba daèiju chižu tri razi dookola obejsc, a tak pokuknuc na oblak, co f tej chiži 
uvidzi dobreho, toto śe spulni.

Vo Vi¾iju, dze ¾em śe da, fšadzi treba bic k¾ince, bo strigi jich potom muśa zo zubami vicahovac… 
(Ján Pavlufèík, obuvòik, 1868 – 1967, Brezovica)

Zdroj: Vianoèné zvyky z pripravovanej publikácie Zvyky a obyèaje horného potorysia, Krajské 
múzeum v Prešove zo zbierky Jána Lazoríka). 
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Plavecký maratón v Prešove
odplávalo 904 plavcov

V školskom bazéne Šśuka sa zaèiatkom októbra konal už tretí roèník Plaveckej 
štafety mesta Prešov. Týmto plaveckým maratónom sa naše mesto zapojilo do 
celoeurópskej kampane „Týždeò v pohybe“, ktorá prebiehala od 29. septembra 
do 5. októbra 2014. Tretí roèník plaveckej štafety prišlo podporiś 904 plavcov, 
ktorí dohromady odplávali 89 575 m.

Plavecké podujatie bolo poèas 
jedného dòa rozdelené do dvoch 
etáp. V tej prvej, dopoludòajšej, 
prišli aktívne podporiś mesto 
Prešov a odplávaś jednu zo 
vzdialeností 25, 50 a 100 m 
deti zo štyroch základných škôl 
– ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ Májové 
námestie, ZŠ Prostejovská 
a ZŠ Široké. Najpoèetnejšie 
zastúpenie mala ZŠ Mirka 
Nešpora a ZŠ Májové námestie. 
Zo stredných škôl patrí vïaka 
Gymnáziu na Konštantínovej 
a Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej.

Druhá etapa plaveckého maratónu pokraèovala v èase od 14.00 hod. do 22.00 
hod. Tento èasový úsek využila v hojnom poète široká verejnosś, ktorá opäś úctyhodným 
spôsobom podporila mesto Prešov a zároveò tak urobila nieèo aj pre svoje zdravie. 
Poïakovanie za aktívnu úèasś patrí vodnopólistom Slávie PU Prešov, plavcom ŠKP Prešov 
i ïalším športovým klubom èi združeniam. Tretí rok za sebou nechýbali na podujatí vojaci 
práporu ISTAR a práporu logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády. Na plaveckej 
štafete sa celkovo zúèastnilo 904 plavcov, èo je po minuloroèných 859 nárast o 45 
úèastníkov. Najstarším úèastníkom podujatia bol plavecký veterán a zanietený športovec 
dušou i telom Jozef Chalupa (82 r.).

„Týždeò pohybu“ aj v materských školách 
Do celoeurópskej kampane „Týždeò v pohybe“ podporujúcej rozvoj športu 

a fyzických aktivít sa zapojili aj najmenší Prešovèania. Svojimi pohybovými aktivitami 
podporili kampaò štyri materské školy – MŠ Hviezdoslavova, MŠ Bajkalská, MŠ 
A. Prídavku, MŠ Bernolákova a MŠ Jurkovièova.

Všetkým úèastníkom plaveckého maratónu, ale aj ostatným aktívnym úèastníkom 
„Týždòa v pohybe“ ïakujeme a poïakovanie patrí aj Asociácii športu pre všetkých SR 
a ZŠ Mirka Nešpora.

-miv-

ó k è l è d 14 00 h d d 22 00
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Výzva prešovským športovým priaznivcom 

Mesto Prešov pripravuje vyhlásenie „Najúspešnejších športovcov mesta Prešov 
za rok 2014“. V januári budúceho roka sa dozvieme mená tých športovcov 
a športových klubov, ktoré dosiahli v tomto roku prenikavé úspechy tak na 
národnej ako aj na medzinárodnej športovej scéne. Na slávnostnom galaveèeri sa 
tiež dozvieme meno piateho èlena Siene slávy prešovského športu.  

Slávnostné vyhlásenie a dekorovanie najúspešnejších športovcov má v našom meste 
dlhoroènú tradíciu. A ak by nestaèili slová, za všetko hovorí fakt, že tento slávnostný akt 
oceòovania športovcov a športových družstiev napíše v januári budúceho roka už svoju 54. 
kapitolu. 

Návrhy je možné zasielaś do 8. decembra 
Tak ako to každoroène býva zvykom, svoje návrhy na ocenenia úspešných športovcov 

a športových kolektívov môže zasielaś aj široká verejnosś. Aj touto cestou vyzývame športové 
kluby, ale i samotných športových fanúšikov, aby nám zasielali svoje návrhy na „športovca 
roka“, „športové družstvo roka“ a „mládežnícke družstvo roka“. Svoje návrhy nám posielajte  
do 8.  decembra 2014 na adresu Mestský úrad v Prešove, oddelenie kultúry a športu, 
Jarková ul. è. 26, alebo na e-mail: miroslav.vlcek@presov.sk. V návrhu je potrebné uviesś 
meno a priezvisko športovca, názov klubu a najvýznamnejšie úspechy, ktoré dosiahol v 
tomto roku.  

Do Siene slávy ïalšia športová legenda 
Sieò slávy prešovského športu sa v budúcom roku rozrastie o ïalšiu významnú 

športovú osobnosś. Do nej boli uvedené od roku 2011 postupne štyri športové osobnosti – 
Rudolf Horváth, Mária Labayová, Ladislav Pavloviè a Igor Liba. Meno piateho sa dozvieme 
v polovici januára roka 2015. Kto sa stane ïalším èlenom tohto významného klubu rozhodne 
opäś verejnosś. Preto opäś vyzývame všetkých Prešovèanov, aby sa zapojili do verejného 
hlasovania a posielali svoje hlasy elektronickou poštou na e-mail miroslav.vlcek@presov.sk. 
Hlasovanie bude ukonèené 8. decembra 2014. Hlas je možné poslaś len jednej športovej 
osobnosti, z jednej e-mailovej adresy je možné hlasovaś len raz, hlasovaś je možné len za 
bývalých športovcov (ktorí už nie sú aktívni vo vrcholovom športe). 

-miv- 

Bodku za športovým rokom dá Silvestrovský beh

Rozlúèkou so športovým rokom bude Silvestrovský beh. Jeho dvadsiaty deviaty 
roèník sa uskutoèní 31. decembra 2014 v areáli ZŠ na Šmeralovej ulici na Sídlisku 
III. Ob¾úbené bežecké podujatie pripravujú Oblastný bežecký spolok Prešov, ZŠ na 
Šmeralovej ulici a Olympijský klub Prešov.

V minulom roku si Silvestrovský beh opäś zaknihoval rekordnú úèasś - na jeho štart sa 
postavilo 175 bežcov a bežkýò. V hlavnej kategórii mužov obhájil prvenstvo z roku 2012 
Jaroslav Szabo (Obalservis Košice) èasom 22:11 min - jeho rekordný èas z roku 2012 
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má hodnotu 21:23 min. Zo žien bola najrýchlejšia Ivana Butoracová (Obalservis Košice) v 
rekordnom èase 27:24 min. 

Všetkých dvadsaśosem roèníkov Silvestrovského behu v Prešove absolvoval bežecký 
nezmar František Bednár: „Súèasná traś je rýchla, pretekári majú preh¾ad o svojich 
súperoch. Treba si vážiś preteky aj ich organizátorov. Každoroène sa Silvestrovským 
behom uzatvára i bežecká liga. Na trati sa ostošesś súperí, nikto nikomu niè nedaruje, 
no v cieli je skvelá atmosféra a nechýba ani spoloèenská stránka. Sú to nezabudnute¾né 
stretnutia, všetkým, ktorí sa prièiòujú o udržiavanie tejto tradície, treba vysloviś 
poïakovanie.“    

Dvadsiaty ôsmy roèník Silvestrovského behu mal ešte jednu výraznú pozitívnu èrtu. 
Rodáka z Demjaty Vincenta Bašistu, ktorý v súèasnosti žije v Dubnici a je viacnásobným 
majstrom sveta v cestných behoch v kategórii mužov nad 70 rokov a vo svojej kategórii 
zvíśazil i na prešovskom Silvestrovskom behu, zaujal osud štyroch prešovských sestier, 
ktorým zomrela mamka Zdenka Michalková a ostali samé. V Dubnici na Silvestrovskom 
behu na tartane a v Prešove inicioval pre ne zbierku. V Dubnici sa vyzbieralo 101 EUR 
a v Prešove 97 EUR. Nesporne to bol dobrý poèin.  

Prezentácia sa v ZŠ na Šmeralovej ulici zaène o 8.30 h a potrvá do 9.50 h, štart je 
stanovený na 10. hodinu. Kategórie: muži, veteráni (4 kategórie), ženy (2 kategórie), beží 
sa 7 000 m po nábreží Torysy. Podujatie je aj závereèným kolom oblastnej bežeckej ligy 
2014 regiónov Prešov a Sabinov. 

Takže bežci a ïalší športovci doma sedieś nebudú ani na Silvestra. Aj v posledný deò 
roka ponúknu zaujímavé súboje.   

-jac-

Akcie Regionálnej rady Klubu slovenských turistov
na mesiac december 2014 a január 2015

26. 12. 2014
Štefanský výstup na Kapušiansky hrad  KST Jantár Kapušany 
Ing. Miroslav Bohata, 0905 498 760
31. 12. 2014 
29. roèník Silvester na Šarišskom hrade  KST Lokomotíva Prešov
Dr. Mária Kolcunová, 0903 321 615
11. 1. 2015
Hermanovský ŠLID    KST Chotarna Hermanovce 
Florián Valenèín, 0905 490 266
18. 1. 2015
25. roèník Zimný prechod Slanských vrchov KST ZVL Prešov
František Bednár, 0907 105 086
24. 1. 2015 – 25. 1. 2015
5. Zimný regionálny zraz na Lysej (Èergov) KST Tatran Prešov
Juraj Fi¾akovský, 0907 529 461

Viac informácií na www.kstpo.sk
Zmena programu možná – info vedúci akcie.
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Prijímacie dni predstavite¾ov 
a zamestnancov Mesta Prešov – december 2014

DEÒ ÈAS MIESTO PRIJATIE 
ZABEZPEÈUJE

2.12.2014 (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

4.12.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 
3100113 

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie 
primátora a prednostu 
MsÚ

8.12.2014 (pondelok)
(MESTSKÁ POLÍCIA 
V PREŠOVE)
tel. kontakt: 7732670
bezplatná tel. linka: 159

09.00 – 12.00
13.00 – 15.00

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

Mgr. Ján Andrejko
náèelník Mestskej polície 
v Prešove

11.12.2014 (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

16.12.2014 (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

18.12.2014 (štvrtok) 
tel. kontakt: 
3100113 

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

MsÚ, Hlavná 73, 
1. poschodie, 
kancelária vedúceho 

Vladimír Babylonský
vedúci Kancelárie 
primátora a prednostu 
MsÚ

22.12.2014 (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 

30.12.2014 (utorok) 
tel. kontakt: 3100550

09.00 – 12.00
13.00 – 15.30

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

Mgr. ¼udmila 
Haleèková
vedúca oddelenia služieb 
obèanom MsÚ
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Termíny zasadnutí 
výborov v mestských èastiach v Prešove – december 2014

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove prijímajú požiadavky obyvateľov 

mesta na zasadnutiach výborov v mestských častiach takto:

Výbor v mestskej èasti è. 1 (Sídlisko III, Sídlisko Mladosś, Rúrky)

4.12.2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO Centrum na 
Prostìjovskej ul. è. 35D 

Výbor v mestskej èasti è. 2 (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baòou, 
pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)

4.12.2014 (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 (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná 
Šebastová)
 
1.12.2014 (pondelok) o 17.00 hod. v Dennom centre na Sabinovskej ul. è. 34

Výbor v mestskej èasti è. 4 (stred mesta, Staré mesto)

1.12.2014 (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 (Solivar, So¾ná Baòa, Šváby) 

1.12.2014 (pondelok) o 18.00 hod. v Kultúrnom stredisku PKO na Švábskej ul. 
è. 27 v Prešove – Solivare

Výbor v mestskej èasti è. 6 (èasś sídliska Sekèov � od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca 
Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej a Višòovú ul.)

4.12.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v ZŠ na Májovom námestí è. 1
 
Výbor v mestskej èasti è. 7 (èasś sídliska Sekèov – od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú 
ul. a Sibírsku ul., Šalgovík)

4.12.2014 (štvrtok) o 17.30 hod. v jedálni ZŠ na Šrobárovej ul. è. 20







kníhkupectvo s diskontným predajom kníh

Kde nás nájdete:
Hlavná 29, Prešov

(v budove Unicredit bank, bývalý Marsab)

051/381 1874
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