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zamyslenie
 Keď som sa rozhodovala pre bývanie vo Veľkom 

Šariši, svoje rozhodnutie som zdôvodňovala tichom, 
kúskom záhrady a túžbou  po pokoji. Záhrada je ako-
-tak v poriadku,dom ako-tak stojí a mám i dobrých 
susedov a priateľov. Po 
desiatich rokoch sa pý-
tam, či mi to stačí?   

Počula som úžasné 
príbehy ako sa  v Ša-
riši muzicírovalo, hralo 
divadlo a športovalo. 
Koľko tu bolo nesmier-
ne šikovných ľudí  / na-
pokon históriou dýcha  
veľká časť „mesta“ /. 

Po desiatich rokoch 
bývania vo Veľkom 
Šariši sa pýtam: kde 
je tá kultúra, kde sú tí 
šikovní majstri, kde je 
záujem  spoločne sa 
stretať ??

Všetci sme už mier-
ne unavení z neustá-
lych politických rošád 
a sľubov. A to nás ešte 
čakajú voľby!

Znovu budeme mu-
sieť voliť menšie zlo? 

Prečo to ide v Ličar-
tovciach alebo iných 
Šarišu podobných 
obciach?  Osprave-
dlňujem sa všetkým, 
ktorí naozaj veria, že žijú v meste .Niektoré obce majú 
svoju budúcnosť už zaistenú, majú kvalitné cesty, 
kvalitné plány ďalšieho rozvoja, starajú sa o mládež, 
lákajú mladé rodiny, vytvárajú možnosti pre voľný čas 
svojich obyvateľov . Ale predovšetkým dokázali získať  

k spolupráci  svojich občanov . Prečo sa Veľký Šariš 
stal iba nocľahárňou pre mladých? Utekajú nám  do  
Prešova za zábavou, za športom a veru i za kultúrou. 
Prečo mládež iba  znechutene mávne rukou, ak sa 

spomenie komunálna 
politika? 

A neviem ako Vy, ale 
i  ja sa miestami cítim 
vo Veľkom Sariši  ešte 
stále ako cudzinec, kto-
rý svojou predstavou 
o kvalite života  je  na 
smiech. 

Napriek tomu  mám 
predstavu o budúcnosti.

Žijú tu moje vnúčatá.  
Možno, že sa dožijú  
krásneho námestia, 
centra / Varoša / s cit-
livo zrekonštruovaný-
mi kúriami, s útulnými  
malými reštauráciami. 
Turistika, šport i kultúra 
bude mať premyslenú 
filozófiu  a budú ju viesť 
menežersky a odbor-
ne fundovaní ľudia. 
Bude tu plno malých 
obchodíkov, dielní so 
službami, pracovné 
príležitosti . . . , proste 
milé malé mestečko. 
Len nám treba vedieť 
čo chceme. V okamihu 

ako budeme vedieť toto, treba vybrať správnych ľudí, 
ktorí  nás k tejto budúcnosti povedú.

Musíme však byť v strehu, „ zvolebnieva sa.“
                                     

  Samé otázniky na tému  „perspektíva“...

Alica Vojčíková 

Žijeme v časoch 
ponáhľajúcej sa 
prázdnoty, veľa ľudí 
nerobí nič, ale robí to 
s náhlením.

Curtis Bakerfoto: Mikuláš Zahatňanský



PRIMÁTOR je občan,ktorý sa stal zvolením v 
komunálnych voľbách zástupcom ostatných 
občanov,mal by preto s nimi udržiavať kontakt, mal by 
poznať a presadzovať ich názory, má právomoci, aby 
rozhodoval o veciach samosprávy.

PRIMÁTOR:
- prijíma zamestnancov mestského úradu
- dodržiava plnenie mestského rozpočtu
- vydáva podľa všeobecného záväzného nariadenia daňové    

  a poplatkové výmery
- vedie rokovanie mestského zastupiteľstva
- uplatňuje dodržiavanie územného plánu mesta
- navrhuje prednostu mestského úradu a náčelníka 
  mestskej polície
- rozhoduje o prenechaní hnuteľného a nehnuteľného
  majetku mesta do nájmu

Spracovala podľa publikácie „Otvorená samospráva “ 
Viola Janošková 
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Bývanie rómskej komunity 
vo Veľkom Šariši pred 

niekoľkými rokmi. 

40 bytových jednotiek pre 
rómske rodiny vo Veľkom 

Šariši, vyriešilo najväčší 
problém rómskej komunity 

v našom mestečku.

 

Vlastná práca Rómov, 
pri riešení ich bytových 

problémov môže byť 
vzorom aj pre ďalšie 

komunity v našom kraji. 

Dnes sa nám býva lepšie, 
ďakujeme pán primátor!

foto: Ján Rodák 

Ďalšie perspektívy v meste Veľký Šariš a Kanaš

Tento rok je posledným rokom funkčného 
obdobia primátora mesta Veľký Šariš Ing. 
Róberta Orosa. Nastal ten správny čas na 
rekapituláciu všetkých aktivít, ktoré sa mu 
podarilo v mestečku Veľký Šariš uskutočniť. 
A ak má pocit, že ešte všetko nestihol, do 
konca volebného obdobia mu ostáva ešte pár 
mesiacov. 

Ste spokojný s tým, čo ste urobili počas volebného 
obdobia – čo sa podarilo a čo nie?

Podarilo sa nám ukončiť reguláciu Torysy 
(prvú etapu), do užívania sme odovzdali 
novú  bytovku. V tomto roku by sme ešte chceli dokončiť 
kanalizáciu, ďalej sme sa pustili do rekonštrukcie 
námestia. Uvidíme, čo všetko ešte v najbližších 
mesiacoch stihneme. V každom prípade tohtoročný  
rozpočet mesta počíta s dvoma miliónmi na námestie. 
Mali sme tiež snahu započať rekonštrukciu kina, ale 
zatiaľ nám to nevyšlo, ale pokračujeme v rekonštrukcii 
školy. Podarilo sa nám zlikvidovať rómsku osadu 
a Rómovia sa  nasťahovali do 40 bytových jednotiek, 
pri výstavbe ktorých sami pomáhali. V tomto roku ešte 
chceme začať s druhou etapou regulácie Torysy.  

Čo vám post primátora dal a čo vzal?

Post primátora mi dal hlavne množstvo skúseností, 
ktoré môžem využívať pri práci s ľuďmi. Spätne mi 
táto práca poskytuje uspokojenie a sebarealizáciu. Na 
druhej strane mi „primátorovanie“ zaberá veľmi veľa 
času. 

Už ste začali pracovať ako poslanec na kraji, ako 
sa dá skĺbiť funkcia primátora a poslanca kraja?

Ako krajský poslanec pracujem v komisii pre správu 
majetku. Agenda je mi blízka, nakoľko som to robil 
na obvodnom úrade. Ako poslanecký klub chceme 
dosiahnuť isté zmeny v niektorých činnostiach krajskej 
samosprávy a výsledky by sa mali pozitívne dotknúť aj 
občanov Veľkého Šariša.

 
V akom stave je momentálne územný plán mesta?

Ideme urobiť aktualizáciu územného plánu mesta 
a budú ju robiť autori územného plánu architekti 
Mikuláš Maník a Zuzana Maníková.

Plánujete ďalšiu bytovú výstavbu?

Chystáme sa postaviť 22 bytových jednotiek 
nižšieho štandardu. V podstate pôjde o holobyty, 
pričom 80 % financií na výstavbu získame od štátu. 

Ako mesto napĺňa od januára nový zákon 
o kompostovaní?

Áno, vieme o tom. Uvažujeme o dvoch 
alternatívach. Buď bude kompostovisko na bývalej 
skládke alebo tiež uvažujeme o tom, že pôjdeme do 
vytvorenia separačného dvora spolu s Prešovom. 

Chcete na post primátora mesta Veľký Šariš 
kandidovať aj v najbližších voľbách?

       Áno.

Ako mesto rieši problémy s kanalizáciou a cestami 
v časti Kanaš?

Aj tieto problémy priebežne riešime a myslím, že 
ich postupne aj doriešime. Zamerali sme sa na pomoc 
individuálnym stavebníkom a kanalizáciu riešime 
a budeme riešiť spolu s cestami.
 
Aká bude v tomto roku situácia s MHD?

MHD  zatiaľ ostáva tak ako doteraz s tým, že 
tlačíme, aby sme v budúcnosti prešli na   integrovanú  
dopravu (kombinácia rôznych druhov prepravných 
prostriedkov). V budúcnosti počítame s väčšími 
dotáciami z kraja, pretože peňazí na  dopravu je dosť, 
len sú zle prerozdeľované.   

Podarilo sa zmeniť situáciu vo vlastníckych 
vzťahoch mesta smerom k Šarišskému hradu?

Áno, hrad už patrí mestu a pozemok je 
zaregistrovaný v katastri. Podarilo sa nám získať grant 
na projektovú dokumentáciu  a uchádzame sa o grant 
na konkrétne rekonštrukčné práce na hrade. 

Čím by ste pri rekonštrukcii chceli začať?

Začali by sme rekonštrukciou hlavnej bašty, aby 
mohla v budúcnosti slúžiť ako vyhliadková veža, 
keďže je z nej nádherný výhľad do širokého okolia. 
Potom by sa mali postupne zrekonštruovať ďalšie 
časti hradu.                                  
                                                                                     
                                                     Zuzana Jackovičová

  Post primátora priniesol primátorovi množstvo skúseností



Sme zodpovední 
nielen za to, čo 
robíme ale i za to, 
čo nerobíme.           
                                
                 Moliére
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MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 
/MsZ/ rozhoduje 
vždy na spoločnom 
zasadnutí poslancov. 
Plán zasadnutí má 
byť prijatý vopred, 
zvyčajne na obdobie 
kalendárneho roka, 
pričom platí, že MsZ sa 
stretne najmenej raz za 
dva mesiace. Poslanci 
nie sú zamestnancami 
mesta. Ak ich zasadnutia 
majú byť efektívne ,musí 
byť dobre pripravené zo 
strany organizátora t.j. 
mestského úradu. Ku 
každému bodu 
rokovania majú byť 
poslancom pripravené 
podkladové materiály. 
Pôsobnosti MsZ sú 
vyjadrené hlavne 
slovami rozhoduje 
a schvaľuje napr.: 
rozpočet, prevod 
nehnuteľnosti, úver, 
pôžičky, územné 
plánovanie, koncepciu 
rozvoja, schvaľuje svoj 
rokovací poriadok. MsZ 
určuje veľkosť 
a štruktúru mestského 
úradu, vymenúva 
prednostu MÚ 
a náčelníka mestskej 
polície na návrh 
primátora. 

Spracovala podľa 
publikácie „ Otvorená 
spoločnosť “ 
Viola Janošková 
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D I A L Ó GVeríme, že pri skrášľovaní 
Námestia sv.Jakuba sa 

nezabudne aj na estetizáciu 
budovy Mestského 

úradu, včítane doriešenia 
bezbarierového prístupu 

do nej.

foto: Martin Janoško

Opýtali sme sa poslancov Mestského 
zastupiteľstva vo Veľkom Šariši

 Vzhľadom na končiace sa volebné obdobie položili 
sme poslancom nášho mestečka dve nasledujúce otázky 
súvisiace s ich poslaneckou prácou:

1. Čo sa Vám podarilo počas uplynulého volebného 
obdobia urobiť pre občanov mesta Veľký Šariš? 

2. S akými problémami sa na Vás občania obracali? 
 Na položené otázky nám odpovedali nasledujúci poslanci:

  Ing. Štefan Hanigovský – zástupca primátora, 
poslanec za volebný obvod č. 3, ulice: M. Slovenskej, Ľ. 
Štúra, T. Dumina, Železničná 

    Ing. Ján Dobrovič PhD – predseda finančnej komisie, 
poslanec za volebný obvod č.4, mestská časť Kanaš 

 Ing. František Múdry – predseda redakčnej rady 
Veľkošarišana a poslanec za volebný obvod č.2, ulice: 
Sabinovská, Kanašská, Záhradná, A. Hlinku, Kpt. Jaroša, 
ČK, Dujavská 

1. Estetizáciu Sabinovskej ulice. Odstránenie výmoľov na 
cestách. 

2. Voľne pobehujúce psy, zníženie rýchlosti áut 
prechádzajúcich cez Železničnú ulicu, parkovanie nákladných 
áut na uliciach mesta.

  Anna Vrábľová – predsedníčka školskej a športovej 
komisie, poslankyňa za volebný obvod č. 3, ulice: Školská, 
Vrbová 

1. Ako predsedníčka športovej a školskej komisie som sa 
aktivizovala v riešení problémov a aktivít v MŠ a ZŠ, ďalej 
sme organizovali športové podujatia na území mesta a v 
prímestskej časti Kanaš, prispeli sme k dobudovaniu ihrísk 

2. Označovanie ulíc, zvážanie odpadu do okolia rieky 
Torysy, sociálnymi otázkami - pomoc mladým s problémami, 
v rómskej osade- bývanie, školská dochádzka.

  Ing. Ján Kováč – člen komisie výstavby územného 
plánovania a životného prostredia, poslanec za volebný 
obvod č.2,ulice: M. R. Štefánika, Slovenská, Záborského, 
Letná 

1. To, čo sa mi podarilo, prenechám na vyhodnotenie 
občanov. Snažil som sa čo najkompetentnejšie rozhodovať 
v rámci mestského zastupiteľstva a podieľať sa na rozvoji 
mesta v rámci komisie výstavby a územného plánu (aj 
riešenie sťažností občanov, za čím sú vždy medziľudské a 
susedské vzťahy občanov). 

2. Realizácia komunikácie na ul. Hlavnej, pohyb ťažkých 
nákladných vozidiel po určitých komunikáciach mesta, hluk, 
otrasy, znečistenie, čistota verejných priestranstiev. 

 Margita Birošová – predsedníčka sociálnej a bytovej 
komisie, poslankyňa za volebný obvod č. 1,ulice: Zámocká, 
Poľná, Mlynská, Severná, Krátka, Dr. Greša, Kpt. Nálepku 

1. Spolu so sociálnou komisiou riešiť opatrovateľskú službu, 
účasť na rozdeľovaní bytov v novostavbe a tiež rómskych 
bytov. 

2. S problémami v sociálnej oblasti, bytovej a opatrovateľskej 
služby - bytová otázka u rómskych obyvateľov a starých 
občanov. 

 Ing. Milan Hanudeľ – člen finančnej a škodovej komisie, 
poslanec za volebný obvod č. 3,ulice: P. O. Hviezdoslava, J. 
Kráľa 

1 Prístupová cesta ku garážam, chodník na ul. A. 
Sládkoviča, cesta, nový asfalt na ul. J.Kráľa. 

2. Osvetlenie, postavenie chodníkov, zlý televízny signál, 
príjazd nákladných áut na Sabinovskej ulici, chovanie 
agresívnych plemien psov, túlavých psov, vysypávanie 
odpadov, znečisťovanie. 

 Ing. Miloš Urban – predseda komisie na ochranu 
verejného poriadku, poslanec za volebný obvod č.2,ulice: 

Prešovská, Púchovská, Staré ihrisko 
1. Podieľal som sa hlasovaním v mestskom zastupiteľstve 

pri podpore rozumných návrhov v prospech občanov v Komisii 
na ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností občanov 
mesta, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. 

2. Prístup k súkromným pozemkom po realizácii investičných 
projektov, vyústenie dažďovej vody z odkvapov rodinných 
domov na chodníky, realizácie potrebného osvetlenia. 

 Mgr. Terézia Levendovská – predsedníčka kultúrnej 
komisie, poslankyňa za volebný obvod č.1, ulice: Pri Toryse, 
Gardom, Harmíny, Východná, Jarková, Pekárska, Hlavná 

1. Aktívne som pracovala na tvorbe a moderovaní rôznych 
kultúrnych programov a podujatí v našom mestečku, 
ktoré boli zamerané pre všetky vekové kategórie od detí 
po seniorov. Vždy som predostrela požiadavky občanov, 
ktorí ma oslovili s konkrétnym problémom na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a spolu s kolegami sme sa snažili o 
ich vhodné vyriešenie. 

2. Boli to hlavne problémy týkajúce sa kanalizácie, 
úpravy ciest, úpravy brehov Torysy, ďalej problém túlavých 
psov,divých skládok, tiež čistoty a celkového vzhľadu 
(estetizácie) nášho mestečka. 

 Stanislav Novotný – predseda galerijnej a muzeálnej 
rady, poslanec za volebný obvod č. 3,ulice: A. Sládkoviča, 
Pivovarská 

1. Po zvolení za poslanca prioritou volebného programu 
bolo zrovnoprávnenie občanov Veľkého Šariša a to v takom 
zmysle, aby aj tí, čo doteraz nemali kanál, vodu a plyn, mali 
možnosť na tieto siete sa napojiť, ďalej som spolupracoval pri 
realizácii novej bytovky, či úprave ciest a chodníkov... 

2. Boli to napríklad problémy s túlavými psami či rýchlym 
prejazdom áut cez niektoré ulice. 

 Ing. Mikuláš Drab – člen školskej a športovej komisie, 
poslanec za volebný obvod č.1, ulice Doliny, Pod Bikošom, 
Nám. Svätého Jakuba, Tulčícka 

1. Je to veľmi sugestívna otázka, nakoľko jeden poslanec 
sám bez pomoci primátora a pracovníkov úradu nič nezmôže. 
Okrem toho je tu celý rad možných oblastí, ktorých sa otázka 
týka. Najpálčivejším problémom, ktorý sa týka prideleného 
rajónu – oblasť ul. Doliny je ochrana majetku občanov pred 
prívalovými vodami. Tu sa podarilo obnoviť ústie pôvodného 
kanála z poľnohospodárskeho areálu a prehĺbiť rigoly na 
odtok vody z celej oblasti. Na práce v samotnom areáli 
nemáme dosah. Ukazuje sa, že to nestačí a riešenie si 
vyžiada väčšiu investíciu. Po regulácii Torysy sa pre udržanie 
mestského rázu žiada trvalá údržba nábrežia. Som rád, že sa 
tak už v roku 2005 dialo. Treba vyzdvihnúť aj novú parkovú 
úpravu nábrežia za pomoci komunitnej nadácie. Ďalej bol 
dokončený chodník zo zámkovej dlažby od mosta po parkúr. 
Osobitne sa kus práce vykonal pre rómsku komunitu včítane 
položenia asfaltovej komunikácie. Po dohode s primátorom 
ostáva vlastnými silami realizovať položenie spláškovej 
kanalizácie na Tuľčíckej ulici, nakoľko rekonštrukcia štátnej 
cesty je v nedohľadne. Som rád, že aj za môjho osobného 
prispenia sa za účelom propagácie mesta podarilo na 
Pivovarsko – hradnú sedemtisícovku zabezpečiť účasť veľkej 
osobnosti atletiky – Jozefa Plachého.

2. Najčastejšie sa na mňa občania obracali s otázkami, 
ktoré sa týkali oblasti živnostenského podnikania, teda z 
oblasti, v ktorej profesionálne pracujem. Okrem toho ma 
často kontaktovali za účelom rôznej pomoci pri vybavovaní na 
úradoch. Doslova vlnu otázok vyvolala skúšobná prevádzka 
malej vodnej elektrárne a s tým súvisiace podmáčanie 
okolitých domov. Časté boli oznamy týkajúce sa vývozu 
dreva z Kanaša. V neposlednom rade to boli aj informácie 
súvisiace s nehnuteľnosťami a spormi v tejto oblasti. Ak 
to zhrniem, tak najčastejšie občania potrebovali právne a 
praktické poradenstvo. 

Zuzana Jackovičová
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Chceme, aby si ľudia 
navzájom pomáhali 

a riešili problémy, ktoré im 
znepríjemňujú život 

v mestečku Veľký Šariš.

Podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 31/2003 §1 ods. 2 sa 
„Ulice označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého 
typu.“.  Vo Veľkom Šariši sú ulice označené trojakými 
tabuľami. Smlatované (obr.1) sú najstaršie aj najtrvácnejšie, 
plastové (obr.2) sú najnovšie a plechové (obr.3), ktoré boli 
inštalované približne pred 15 rokmi, no dnes sú už mnohé 
úplne vyblednuté.
 

Komunitná nadácia Veľký Šariš chce pomôcť pri ďalšom 
zveľaďovaní nášho mestečka a to realizáciou projektu: 
Informačný systém mesta Veľký Šariš, na ktorý získala 
nadácia podporu v rámci programu Občianska voľba 
Pivovaru Šariš. Jeho cieľom je vytvoriť jednotný a prehľadný 
informačný systém pre občanov a návštevníkov Veľkého 
Šariša a Kanaša, ale aj pre rýchlu orientáciu zdravotnej, 
záchrannej, či požiarnej služby. Informačné tabule s mapou 
mestečka , označením ulíc, význačných budov, kultúrnych 
pamiatok, inštitúcií, ale aj umiestnenia  firiem, by mali 
zrýchliť zorientovanie turistov, obchodných partnerov, ale aj 
príležitostných návštevníkov našej lokality a uľahčiť im rýchlo 
bez blúdenia sa dostať k cieľu svojej cesty. 
V rámci projektu bola uskutočnená aj inventarizácia stavu 
označenia ulíc. Nasledujúce  výsledky (zatiaľ mimo Kanaša) 
mapujú súčasný stav. Na označenie ulíc sú použité tri 
rôzne typy tabúľ: smaltované (14 ks), plechové (49 ks), 
plastové (2 ks). Spolu je v súčasnosti umiestnených 65 
tabúľ, ktoré označujú názvy ulíc,  z toho 27 je nefunkčných 
(sú vyblednuté alebo zakryté vegetáciou) a 18 tabúľ je 
poškodených. Najtrvácnejšie sú smaltované tabule. Na 
kompletné označenie všetkých ulíc je potrebných 134 
tabúľ, to znamená, že vo Veľkom Šariši chýba až 69 tabúľ 
označenia ulíc. Projekt počítal s financiami na obnovu časti 
poškodených tabúľ, ale zistený stav je alarmujúci a zdroje 
nebudú postačovať na celkovú obnovu a zjednotenie 
systému označenia ulíc (náklady na jednu smaltovanú tabuľu 
sú približne 400 korún). 
Veríme, že v spolupráci s mestom sa podarí tento problém 
doriešiť komplexne. Mesto môže využiť analýzu stavu 
a prispením aj z vlastných zdrojov obnoviť celkový systém 
označenia ulíc vo Veľkom Šariši, čo by skvalitnilo a spríjemnilo 
život jeho občanov. 

Text a foto: Martin Sárossy

    Systém označenia ulíc vo Veľkom Šariši potrebuje obnovu    

 Poslaním nadácie je 
vytvárať zdravú a tvorivú 

atmosféru pre PARTNER-
STVO medzi samosprávou, 
podnikateľským, mimovlád-

nym sektorom pre ďalší 
rozvoj regiónu s aktívnym 
zapojením obyvateľov do 

tohto procesu.

    Kurzy končia, začína sa črtať 
     ďalšia perspektíva

 Polovica februára bola časom, keď skončil druhý turnus 
opatrovateľského kurzu a časť základy podnikania podni-
kateľského kurzu. Kým opatrovateľky 17. februára získali 
osvedčenie o kompletnom ukončení opatrovateľského kurzu, 
absolventky podnikateľského kurzu  majú možnosť navšte-
vovať ešte  kurz anglického jazyka a pridať tak po jeho ukon-
čení (marec 2006) ďalšie osvedčenie k už dvom získaným 
z výpočtovej techniky a základov podnikania. Oba kurzy, 

podnikateľský aj opatrovateľský sú súčasťou projektu Návrat 
osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce.

Dva turnusy opatrovateľského a dva turnusy podnikateľského 
kurzu absolvovalo doteraz 40 žien, ktoré sú pripravené aktívne 
sa zaradiť do pracovného procesu. Ich prirodzené danosti 
posilnili svojimi odbornými vedomosťami lektori a teóriu si 
absolventky kurzov mohli overiť aj v praxi. Atmosféra kurzov 
bola mnohokrát nabitá túžbou po nových vedomostiach, 
takže rekvalifikantky nie raz zabudli na čas a ostávali 
na hodinách i dávno po ich skončení. Na túto jedinečnú 
atmosféru nadviazal i projektový tím Komunitnej nadácie 
vo Veľkom Šariši a po vzájomnej diskusii a niekoľkých 
stretnutiach s absolventkami oboch kurzov  dospel k záveru, 
že v týchto aktivitách treba pokračovať. Ako vhodný spôsob  
sa zdá byť vytvorenie občianskeho združenia alebo 
neziskovej organizácie. Organizácia by mohla zabezpečovať 
opatrovateľské služby a ďalšie pridružené služby pre starých 
občanov a deti. Aj absolventky podnikateľského kurzu 
prišli s mnohými vynikajúcimi nápadmi.  Rady by vytvorili 
špecializované centrum služieb pre mamičky a deti, ktoré by 
poskytovalo okrem príjemného občerstvenia a posedenia aj 
priestor pre hry na novom detskom ihrisku, prípadne na 
malom dopravnom ihrisku pre najmenších občanov nášho 
mestečka.
To všetko si vyžaduje ešte veľa stretnutí a konkrétnych 
krokov, aby sme prešli do realizačnej fázy.

                                   Monika Balarová, Zuzana Jackovičová

AK DÁME DOKOPY DOBRÉ NÁPADY, ČAS, PENIAZE  A OCHOTU PRISPIEŤ 
K POZITÍVNEJ ZMENE SVOJHO MESTA A REGIÓNU, DOKÁŽEME TO!



Mladšie pokolenie 
je stĺpom, staršie 
klenbou.

John Steinbeck

  Naším poslaním je:
PODPOROVAŤ 
darcovstvo, 
dobročinnosť, 
schopnosť sa navzájom 
počúvať, akceptovať 
a spolupracovať pre 
dobro všetkých

  Naším poslaním je:
ROZVÍJAŤ občianske 
iniciatívy a pozitívne 
zmeny v komunite, 
zručnosti, dobré nápady, 
obohacujúce kontakty, 
šľachetné činy
PODPOROVAŤ miestne 
aktivity obyvateľov, 
ktorí majú záujem 
vlastným pričinením 
zlepšovať kvalitu života 
Veľkošarišanov

f e b r u á r 
2 0 0 6

D I A L Ó G D I A L Ó G

5

Foto: Martin Sárossy

Už tretí rok individuálny darcovia prispievajú do fondu 
Klubu darcov, ktorý sa vytvoril pri Komunitnej nadácii 
Veľký Šariš. Verejnosť je už informovaná, že príspevok 
každého darcu je strojnásobený o rovnaký príspevok 
od KONTA ORANGE a Slovenskej sporiteľne. Takto 
nakumulované finančné zdroje slúžia na podporu 
vytvárania nových detských ihrísk a športovísk vo 
Veľkom Šariši a Kanaši.
A v roku 2006 by malo pribudnúť v lokalite nášho 
mestečka nové detské ihrisko, ktoré v súbore prvkov na 
preliezanie a hranie bude mať v sebe zakomponovaný 
názov HRAD. 
Tento zámer by mal urobiť radosť deťom, ale aj 
informovať návštevníkov nášho mestečka, že ich cesta 
môže pokračovať aj na hrad Šariš, ktorý je dominantou 
tohto regiónu.

 
Príjmite našu ponuku stať sa aj v tomto roku 
členom KLUBU DARCOV a prispejte svojou 
čiastkou k naplneniu zámeru tvorby ďalších 
pekných lokalít pre hry detí a mládeže v našom 
mestečku.

Aj v tomto roku Komunitná nadácia Veľký Šariš 
organizuje vďaka podpore nadácie SPP 2. ročník 
Mladých filantropov, ktorého cieľom je rozvíjať 
filantropiu medzi mladými ľuďmi aj vo Veľkom Šariši 
a Kanaši (filantrop - ten, kto má rád ľudí). Aktivita, na 
ktorú môžeš získať finančný príspevok, by mala byť 
zameraná na kultúru, šport, spoločensko-zábavné 
podujatia, ochranu prírody, náučno-poznávacie 
podujatia. Konkrétne typy sú napríklad: Oprava 
ihriska, Súťaž tanečných párov, Autobusový 
poznávací výlet, Zábava pri vatre, Strašidelné divadlo 
na hrade, Splav Torysy, Preteky na kolieskových 
korčuliach, Burza zaujímavých drobností... a mnohé 

iné tvorivé nápady, o ktoré medzi mladými isto nie 
je núdza. Formulár na vyplnenie žiadosti o finančný 
príspevok nájdete u členov grantovej komisie (na 
obrázku) a ak potrebujete viac informácií, nebojte sa 
ich osloviť s konkrétnymi otázkami. Formulár ako aj 
ďalšie informácie nájdete aj v kancelárii Komunitnej 
nadácie  Veľký Šariš (v budove starej školy) a tiež na 
internetovej stránke www.mojweb.sk/sarisania.

POZOR!!! Najneskorší termín na požiadanie 
o finančný príspevok je 31. marec 2006.

Martin Sárossy

Svoj finančný príspevok 
do Klubu darcpv môžete 

doručiť do Komunitnej 
nadácie Veľký Šariš  

osobne.

foto: Štefan Sárossy

 Projekt  KLUB DARCOV 
    pokračuje aj v tomto roku

To sme my – GRANTOVÁ 
KOMISIA v projekte Mladí 
filantropi pre Veľký Šariš. 
Zľava: Aďo, Katarína, Lucia, 
Vilo, Peťo, Jakub a Veronika.

Našou úlohou je vybrať 
najlepšie projekty mladých 
Šarišanov a Kanašanov, 
ktoré môžu byť podporené 
do výšky 5000 Sk na jeden 
projekt.

   V Ý Z V A   M L A D Ý M  
   Prihláste sa o príspevok do 5000 korún!
     (Výzva programu Mladí filantropi II. ročník.)
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Názov projektu Žiadateľ Schválená 
čiastka (v Sk)

1. KATEGÓRIA: ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSťŤ A SOCIÁLNE SLUŽBY
Informačný systém vo Veľkom Šariši a Kanaši 
- zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov a 
návštevníkov

Komunitná nadácia Veľký Šariš 116 000

2. KATEGÓRIA: ŠPORT
XIV. Ročník medzinárodného halového 
futbalového turnaja pre nepočujúcich žiakov do 
16 rokov.

(OZ) Športový klub nepočujúcich detí 42 000

 3. KATEGÓRIA: ŠPORTOVÉ A DETSKÉ 
IHRISKÁ, VZDELÁVANIE A EKOLÓGIA
Rozšírenie športového areálu – sfunkčnenie 
novej športovej plochy

(OZ) Športový klub ESOFIA Prešov 88 056

Vtáčie búdky (NZ) Spoločnosť pre ochranu vtáctva na 
Slovensku

55 900

„Záhrada radosti“ (OZ) ERKO – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí. Oblastné centrum 
Prešov.

65 960

 4. KATEGÓRIA: KULTÚRNY A 
SPOLOČENSKÝ ŽIVOT (pravidelná činnosť)
Vláčik radosti (OZ) BARLIČKA 50 000
Ako nepremárniť život (OZ) Centrum pre deti a mládež 53 750
5. KATEGÓRIA: KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ 
ŽIVOT (jednorázová aktivita)
Tanec, šport a láska (OZ) MV Dance Studio 70 000
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Rada reprezentantov v programe Občianskej voľby 
Pivovaru Šariš a.s. dňa: 18.10.2005 rozhodla, ktoré 
projekty postúpili do finále. Pre verejnú prezentáciu 
v Prešovskom Korzári  a Dialógu o Veľkom 
Šariši a Kanaši bolo vybraných na základe 
hlasovania členov Rady reprezentantov 
12 projektov. Uchádzali sa o finančnú 
podporu na realizáciu jednotlivých 
projektov celkovou sumou: 705 666 
Sk. Do 30. novembra 2005 nastal čas 
pre priaznivcov jednotlivých podaných 
projektov. Občania mohli dať svoj hlas 
jednému projektu v každej z 5 kategórii 
a to nezávisle, či projekt bude realizovaný 
v Prešove alebo vo Veľkom Šariši.

Celkovo bolo odovzdaných 930 hlasovacích 
lístkov z Prešova 881 platných hlasovacích lístkov a 
z Veľkého Šariša a Kanaša 49 platných hlasovacích 
lístkov s celkovým počtom hlasov na jednotlivé 
projekty: 2663. 

Najviac hlasov získalo 8 projektov v rámci 
jednotlivých kategórií, ktoré sú vyznačené v tabuľke. 

Pivovar Šariš, a.s. prispela na II. ročník Občianskej 
voľby do Fondu Komunitnej nadácie Veľký Šariš 

sumou 542 000 Sk, ktoré boli určené na 
realizáciu 8 víťazných projektov.  S ich 

realizáciou začali už v januári 2006. 
Priebeh a finále realizácie projektov bude 
video dokumentovaný. 

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na 
výsledky realizácie jednotlivých projektov, 
ktoré by mali zanechať pozitívnu stopu 
v našom regióne.

Úprimne ďakujeme Pivovaru Šariš, a.s., 
ktorý už druhý rok veľmi originálnou formou 

podporuje rozvoj regiónu, v ktorom pôsobí.

Štefánia Lenzová

  Občianska Voľba II. ročník

  Projekty, ktoré uspeli v II. ročníku Občianskej voľby Pivovaru Šariš 

  Naším poslaním je:
ZAPÁJAŤ občanov 

a podnikateľský sektor 
do rozvoja svojho mesta 

a regiónu

Lepšie je zapáliť sviečku 
než nariekať že je tma.

čínske príslovie
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Stavebné úpravy na Pošte Veľký 
Šariš  nie sú ukončené. V roku 2006 

sa počíta s úpravou prístupovej cesty 
a výstavbou bezbariérového prístupu.

foto: Martin Sárossy

 Čo nás trápi - stanoviská

V 4. čísle 2.ročníka novín Dialóg o Veľkom Šariši 
a Kanaši boli uverejnené výsledky prieskumu 
záujmov a potrieb občanov. Tie poukázali na 
niektoré problémové otázky služieb Poštového 
úradu vo Veľkom Šariši. O odpovede na ne sme 
požiadali vedúcu oddelenia OTP Poštového úradu 
v Prešove Ing. Vieru Tomkovú. Otázky a odpovede 
prinášame v plnom znení: 

  Prečo je vyplácanie sociálnych dávok 
obmedzené len od 08.00 do 10.00 hod.?

Na výplatu sociálnych dávok na  pošte sú v rámci 
platnej zmluvy určené výplatné termíny od 18. do 
28. dňa v mesiaci. Pošta v rámci organizácie práce 
zabezpečuje výplatu dávok počas celého dňa, oznam 
o uvedenom čase je informatívny.

  Prečo list podaný pred záverečnou hodinou 
je odoslaný až na ďalší deň a zberné auto ne-
zohľadňuje zatváracie hodiny poštového úradu?

Slovenská pošta, a. s. poskytuje svoje služby ve-
rejnosti v rámci otváracích hodín, t.j. hodín určených 
pre verejnosť. Z dôvodu nutnosti spracovania prijatých 
poštových zásielok na ich ďalšiu prepravu  pošta pri-
jíma všetky druhy poštových zásielok v rámci univer-
zálnej poštovej služby do určeného rozhodného času 
tak, aby ich mohla po prijatí ešte v ten deň spracovať 
a vypraviť., t.j. do 15.15 hod. Všetky prijaté obyčajné 
listové zásielky, ktoré  boli prijaté na pošte  do odcho-
du rozhodného kurzu t.j. do 16.00 hod. sú ešte v ten 
deň vypravené. Otváracie hodiny pošty sú stanovené 
v zmysle Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby 
s dôrazom na veľkosť spádovej oblasti tak, aby umož-
nili jej obyvateľom  podaj poštových zásielok v opti-
málnom čase. Čas odchodu rozhodného zvozného  
kurzu je stanovený v náväznosti na celoslovenský 
grafikon poštovej prepravy. 

  Občania zamestnaní mimo svojho bydliska 
majú problémy s platením inkasného poplatku 
a podobne aj s preberaním doporučenej zásielky 
alebo zásielky na doručiteľa, pretože po prícho-
de domov je už poštový úrad zatvorený. Bolo by 
možné, aby bol Poštový úrad vo V. Šariši otvorený 
v sobotu 1 – 2 hodiny, aby občania mali možnosť 
využiť pre uvedený dôvod jeho služby?

Slovenská pošta, a. s., ponúka platiteľom SIPO 
viacero spôsobov úhrady. Platiteľ má možnosť uhradiť 
platbu u doručovateľa, pri priehradke pošty alebo 
bezhotovostným spôsobom z účtu vedeného v banke.

Najznámejší, no nie vždy vyhovujúci spôsob 
platenia je u  poštového doručovateľa. Občania, ktorí 
sú zamestnaní, môžu využiť platenie  u priehradky 
pošty. Pri tomto spôsobe môže občan svoje platby za 
bežný mesiac zrealizovať na ktorejkoľvek pošte v rámci 
Slovenska od prvého do posledného pracovného dňa
v mesiaci. Platenie poplatkov SIPO nie je viazané na 
dodávaciu poštu. 

Ak občanom nevyhovujú vyššie uvedené spôsoby, 
je možné platby SIPO uhradiť bezhotovostne 

zadaním trvalého príkazu v ktorejkoľvek bankovej 
inštitúcii, vrátane Poštovej banky. Poštová banka, 
a.s. poskytuje svojim klientom, majiteľom  osobného 
účtu aj bezplatné zriadenie služby Internetbainking, 
kde si jeho majiteľ môže zadávať príkazy na úhradu 
poplatkov v neobmedzenom čase. 

Je vecou platiteľa SIPO, aby si zvolil taký 
spôsob úhrady poplatkov SIPO, ktorý je pre neho 
najvhodnejší.

Ak nie je možné, aby si adresát prevzal zapísanú 
zásielku na odovzdacom mieste osobne, môže 
splnomocniť akúkoľvek plnoletú osobu, aby za neho 
prijímala jemu adresované zásielky, vrátane zásielok 
do vlastných rúk. 

Poznamenávame, že v stredu je pošta Veľký Šariš 
otvorená do 17.00 hodiny a poskytuje svoje služby 
verejnosti v plnom rozsahu.

Vzhľadom k minimálnemu počtu oznámených 
zásielok na pošte, sa Slovenskej pošte , a. s. po 
zvážení efektívnosti a využiteľnosti zo strany občanov, 
nejaví sa potreba otvorenia pošty aj v sobotu. 

  Prečo pri poslednej stavebnej úprave pošto-
vého úradu sa neurobil bezbariérový prístup pre 
kočíky a bicykle?

Stavebné úpravy na Pošte Veľký Šariš  nie sú 
ukončené. V roku 2006 sa počíta s úpravou prístupovej 
cesty a výstavbou bezbariérového prístupu.

  Bolo by možné zriadiť zberné miesto Pošto-
vého úradu vo V. Šariši s pobočkou v Kanaši? Po-
slúžilo by to hlavne starším občanom, ktorí majú 
problém s cestovaním do V. Šašiša. 

Koncom roku 2005 bol na Pošte Veľký Šariš 
zriadený cezpoľný motorizovaný doručovací 
rajón, ktorý zabezpečuje doručovanie aj  v časti 
Kanaš. Občania uvedenej časti môžu využiť podaj 
prostredníctvom poštového doručovateľa, ktorý tým, 
že má auto, zabezpečí jednak doručovanie všetkých 
druhov poštových zásielok, vrátane  listov väčších 
rozmerov do 2 kg a balíkov. Zároveň  cezpoľný 
poštový doručovateľ v rámci doručovacej pochôdzky 
prijíma  listové zásielky, balíky, poštové peňažné 
poukazy,  platby SIPO, vybrané produkty Poštovej 
banky a pod. Dalo by sa  povedať, že občan  nie 
je nútený pri využívaní bežných poštových služieb 
cestovať na Poštu Veľký Šariš.

Zároveň v tom istom čase bolo zavedené 
doručovanie balíkových zásielok, aj týmto  Slovenska 
pošta, a.s. prispela ku skvalitneniu poskytovania 
svojich služieb v meste Veľký Šariš.

 Slovenská pošta, a.s.                                             
             Regionálne poštové centrum Prešov

 Napísala nám
Ing. Krajňáková Viera, 
Kanaš 1000, 082 21 
Veľký Šariš,   
Kanaš,dňa 01.12.2005

Vec: Zaslanie príspevku 
– Prieskum záujmov 
a potrieb  občanov   
Veľkého  Šariša a Ka-
naša.

Rada by som prispela 
a zároveň  reagovala 
na článok v Dialógu č. 
4/2005: „Čo Vyjadrili 
ostatní v prieskume.“- 
konkrétne o Kanaši. 
Článok sa mi veľmi páčil, 
pretože od začiatku do 
konca presne vystihol  
problémy  a nedostatky 
v Kanaši a konečne sme 
si to mohli prečítať aj na 
stránkach novín. K týmto 
uvedeným problémom by 
som chcela  spomenúť  
tak prepotrebné čisté 
životné  prostredie, ktoré 
sa ničí ľahostajnosťou, 
drzosťou, nekultúrou  
niektorých jedincov, a to  
vytváraním divokých 
skládok pri vstupe do 
Kanaša, odkiaľ sa  šíri 
(hlavne v lete ) nepríjem-
ný zápach. Zabrániť tým-
to skládkam by sa dalo 
snáď osadením zatvára-
cích rámp, s možnosťou 
prístupu kompetentným  
osobám (vlastníkom 
a pod.). Ďalším veľmi 
pálčivým problémom je 
rozvod vody v Kanaši  
Voda je privedená potru-
bím len po kostol a ďalej 
sú len prázdne vodo-
vodné potrubia, uložené 
a chát rajúce  v zemi už 
niekoľko rokov.

V Kanaši sa začína 
niečo robiť stále pred 
voľbami , aby voličom 
sa mohli  ťahať medové 
motúzky pod nosom. Aj 
spomínaný vodovod sa 
začal kopať  pred  minulý-
mi komunálnymi voľbami, 
po voľbách sa s prácou 
skončilo. Dúfajme spolu,              
že pred tými  ďalšími  
sa bude v prácach po-
kračovať, v lepšom prí-
pade, že sa to dokončí.               
Ináč by to boli zbytočne 
vyhodené peniaze, čo si 
v dnešnej dobe nemô-
žeme  dovoliť, a ak  už  
vodovodné potrubie je 
uložené v zemi, tak nech 
aj  plní svoj  účel.

Prosím Vás o zve-
rejnenie tohto článku, 
aby občania Kanaša. sa 
mohli aspoň touto formou  
vyjadrovať k potrebám 
obce. Ďakujem.
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  Ako platiť miestne dane?   
Výšku miestnych daní, ako aj  podmienky 

zdaňovania, určuje mesto všeobecne záväzným 
nariadením. Takže dozvedieť sa, čo treba  zaplatiť, 
možno na našom mestskom úrade. V rukách mesta 
je aj oslobodenie  od nejakej miestnej dane  alebo jej 
zníženie ,takže to, čo platí v jednom meste, v susednom 
nemusí.  Podmienky  platenia daní  vo Veľkom Šariši  
sú  zakotvené  vo Všeobecnom záväznom nariadení  
5/2004  O miestnych  daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území  mesta V.Šariš.  Do  31. januára 2006 bolo 
treba  zaplatiť mestu  daň za psa; samosprávnemu 

kraju  daň za motorové  vozidlo;  podať priznanie  
k dani z nehnuteľnosti,  ale len vtedy, ak v roku 2005  
sa stal vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, alebo  ak 
na  nehnuteľnosti  nastali zmeny rozhodujúce  na 
vyrúbenie  dane. Do  30.apríla 2006  je  potrebné 
zaplatiť  za odpad a do  31. mája 2006 zaplatiť daň 
z nehnuteľnosti. Ak výška dane presahuje sumu 500 
Sk je možné uhradiť ju v splátkach podľa  interného 
predpisu  mestského úradu. Čakať na nejaký 
prípis  v mnohých prípadoch  nemá zmysel. Každá 
z tých daní sa totiž podľa zákona má zaplatiť „ bez 
vyrúbenia“, teda bez toho, aby  daňovníkovi doručili  
platobný výmer  či poštovú  poukážku.   

                                                    Viola   Janošková

  Čo nás teší  

foto: Martin Sárossy

infoservis

  Zmeny „Hodín pre verejnosť“ na 
Poštovom úrade vo Veľkom Šariši: 

pondelok   8.00 - 16.00 
utorok       8.00 - 16.00 
streda       8.00 - 17.00 
štvrtok       8.00 - 16.00 
piatok        8.00 - 16.00 

Prestávka cez obed bola zrušená, 
v sobotu je Poštový úrad vo Veľkom 
Šariši zatvorený. 

Bližšie vysvetlenie k službám tohto 
úradu sú na strane 7. 

     Viola Janošková 

  Problémy žiakov 
Základnej školy 

vo Veľkom Šariši 
dochádzajúcich 

z Kanaša, o ktorom 
sme písali v 4. čísle 

2. ročníka nášich 
novín, je už vyriešený. 
Autobusový spoj číslo 

14, ktorý odchádza 
z Prešova o 11.25 hod. 

zachádza do Veľkého 
Šariša. Žiaci 1.-4. 

ročníka teda nemusia 
čakať do 14.00 hod.

Viola Janošková 

  Krása dreva a fotografie
 

Ďalšia originálna výstava PREMENA DREVA, 
skrášľuje priestory Komunitnej nadácie Veľký Šariš. 

V súvislosti s výstavou Mikuláša Zahatňanského 
si chceme pripomenúť už veľakrát opakovavanú, no 
stále pravdivú myšlienku Saint Exupéryho, že správne 
vidíme len srdcom. 

Mikuláš Zahatňanský má problémy so zrakom, ale 
nemá problémy s videním. On vidí to,čo mnohí z nás 
nevidia. Vidí hovoriace kamene, hovoriace stromy, 
vidí vnútorný život prírody. O mnohých jeho prácach 
hovoríme, ako o nájdenom umení. Nájdený kameň, 
drevo, ktorý ho zaujme, výjme zo zakliatia anonymnosti 
a nášho nezáujmu a na výstave prinesie pred naše oči. 
A, čo iné, aký iný význam má umenie, než oslovovať nás 
v našom najhĺbšom vnútri. 

Emília Husárová
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