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  Úvodom...
Život má svoje zákonitosti zrodu a zániku.
Uvedomujem si to najmä v kontakte s novými 

obyvateľmi Veľkého Šariša a Kanaša. Stávajú sa 
nimi tí, ktorí sa rozhodli vymeniť hektický život 
v Prešove  za pokojnejší a zdravší v jeho okolí. To, 
čo si starousadlíci už neuvedomujú, vnímajú noví 
prisťahovalci  veľmi intenzívne. Svojimi novými 
domovmi menia tvár pôvodného  rustikálneho 
prostredia a prinášajú i svoje predstavy o využívaní 
nových priestorových i duchovných hodnôt. Prinášajú 
si so sebou svoje nároky na kultúru, športové vyžitie, 
úroveň služieb i spôsob komunálnej komunikácie. Ich 
predstavy o rozvoji mesta a jeho podobe môžu priniesť 
pozitívnu zmenu ak im dáme príležitosť hovoriť do vecí 
verejných.

Mali by sme tento fakt brať veľmi vážne, pretože 
nám ponúka riešiť problémy rýchlejšie, efektívnejšie, 
ale najmä k spokojnosti  všetkých. Komunálne voľby  
nám v decembri tohoto roku ponúkajú príležitosť veľa 
zmeniť. Už nevystačíme so stoickým očakávaním, čo 
sa bude diať???

Voľbou našich poslancov  straníckych i nezávislých  
máme možnosť odborne a zodpovedne  sa podieľať 
na vypĺňaní sna o našom bývaní a prežívaní. Už 
nebudeme musieť bojovať s ľudskou  ignoranciou, 
nekompetentnosťou, neodbornosťou ....

Predpokladám, že nároky na zmysluplne strávený 
voľný čas  a pracovné príležitosti potlačia žabomyšie 
vojny  a budú tou hnacou silou pre zostavenie plánu 
regionálneho rozvoja a ďalšieho rozvoja Veľkého 
Šariša. 

Predstava o Veľkom Šariši a Kanaši,  ako o dobre  
a plánovane spravovanom meste je veľmi lákavá. 
Pokúsme sa posunúť vývoj tým dobrým smerom pre 
všetkých, ide nám predsa o to isté - aby sme sa tu 
dobre cítili a boli na naše výsledky hrdí.

Alica Vojčíková

   Bola to úžasná atmosféra!
Posledný augustový víkend dokázala  skupina  mladých 

nadšencov  na čele s talentovanou mladou ženou, prilákať 
na Šarišský hrad viac než dve tisícky zvedavcov. Veď na 
hrad vyšli ženy a muži, ktorí mali úctyhodný  vek a nesmierne 
veľkú dávku nadšenia a zvedavosti. Tých 7 zastavení 
na horskej ceste bolo ako 7 studničiek, ktoré dodávali silu 
zdolať 300 metrové prevýšenie. Ako je možné, že sa takáto 
vec podarila? 

Je len jedna  odpoveď! Akciu neorganizovala jedna osoba, 
aj keď veľmi talentovaná! Opierala sa o nadšenie a výkony 
všetkých  účinkujúcich a zúčastnených akoukoľvek formou. 
A musím skonštatovať, že zvládla veľkú skupinu ľudí.

Bola to úžasná atmosféra!
Okamžite mi napadlo jediné: „ Tak by bolo treba žiť v našom 

meste, opierať sa o občanov v rozhodovaní  a uskutočňovaní  
reálnych potrieb ľudí!“ Potom by zasadačka mestského 
úradu nezízala  prázdnotou pri  zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, lebo tak sa zdá, že „keď dvaja robia to isté 
- nie je to to isté “.Vždy sa odhalí, ak  niekto robí bez rešpektu  
a úcty k profesionalite a odbornosti. Čo je nespravodlivé,  je 

to, že na to doplácame všetci.
Keď som stála v dave na nádvorí hradu chcelo sa mi 

zakričať:
„ Čo vás tu priviedlo? 
Bažíte po takomto druhu kultúry? 
Pripomína vám to iné mestečká  v našej republike, ktoré 

takýmto spôsobom využívajú to, čo im zanechali predkovia?  
Bolo už dosť jednotvárnosti kultúry, ktorú vám doteraz 
ponúkali? “  

A ešte jednu skutočnosť odhalil záver augusta.  V našom 
mestečku žije dostatok schopných, talentovaných  ľudí 
v mladšom aj zrelšom veku, ktorí by mohli prebudiť obyvateľov 
nášho mestečka.  Dajme im šancu, veď  je na to príležitosť 
2. decembra 2006, keď sa uskutočnia komunálne voľby na 
post primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. 

Alebo chceme, aby  trend spiaceho chrobáka v našom 
meste pokračoval aj ďalšie štyri roky? Lebo len kritika 
pomerov na zmenu k lepšiemu nestačí!       
          

Viola Janošková

Veľký Šariš 
- naše mesto.

foto: Martin Sárossy

zamyslenie

Dobre zvoliť, 
znamená dobre 
si vybrať!
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  Čo nás trápi 
V tejto rubrike sme v našom časopise priebežne 

uverejňovali názory a postrehy občanov na veci verejné. 
Vyjadrená bola nespokojnosť a kritika na rôzne oblasti života 
v tomto mestečku. Niektoré negatívne veci boli odstránené, 
mnohé ostali bez zmeny. 

Pre osvieženie pamäte stačí si prelistovať jednotlivé výtlačky 
nášho časopisu. Nehľadajme chybu len v predchádzajúcej 
garnitúre, lebo možno práve svojou pasivitou sme dali 

„zelenú“ tomu, čo sa nám teraz nepáči!   
Boľavým problémom takmer každých volieb je získať účasť  

voličov. Možno je to preto, že sa nevieme rozhodnúť, komu 
dať svoj hlas. A tí občania, ktorí sa volieb nezúčastnia, sa 
sami pripravia o možnosť posunúť našu budúcnosť o krok 
dopredu  a nedopustiť stagnáciu.  Pristúpte k volebným  
urnám, dajte o sebe vedieť. Ovplyvňujte veci  verejné  vo 
svojom meste!

 Viola Janošková

  Čo bolo sľúbené
Volebný program - naše 
priority Ing. Róberta 
Orosza v predošlých 
voľbách: 

1. Pokračovanie v regulácii 
Torysy od mosta po 
mlynský most.
2. Ďalšia výstavba 
nájomných bytov 
a inžinierskych sietí pre 
rozvoj IBV.
3. V spolupráci 
s komunitnou nadáciou 
budovanie cyklotrasy, 
cesty umenia, nábrežného 
chodníka, úprava námestia 
podľa spracovanej štúdie 
a pokračovanie v záchrane 
Šarišského hradu.
4. Ukončenie rekonštrukcie 
štátnej cesty v smere na 
Medzany a zahájenie 
výstavby v smere na 
Malý Šariš vrátane 
úpravy parkoviska pri 
cintoríne a vybudovanie 
prístupového chodníka 
z ulice Doliny.
5. Likvidácia rómskej 
chatrčovej osady 
a výstavba nových bytov 
s prispením vlastnej práce 
Rómov.
6. Postavením mosta nad 
jestvujúcim mlynským 
mostom zokruhovanie 
MHD, aby sa mnohým 
občanom skrátili 
vzdialenosti na zastávky.
7. Výstavba lávok cez 
Torysu pre peších.
8. Budovanie 
priemyselného parku 
s cieľom zabezpečiť 
dostatok pracovných 
príležitostí a prispieť 
k oživeniu nateraz 
nefunkčných podnikov 
(Žrebčinec, ČKD, mlyn, 
atď.).
9. Zahájenie výstavby 
kultúrneho domu.
10. Výstavba detských 
ihrísk, športovísk, 
dokončenie všešportového 
areálu, podpora športových 
kolektívov.
11. Ukončenie rybníkov 
a zahájenie výstavby 
rekreačno-oddychovej zóny.
12.V spolupráci s farským 
úradom zabezpečiť obnovu 
historických sakrálnych 
objektov.
13. V sociálnej oblasti 
ponechať zaužívané 
štandardy.
pre Mestskú časť Kanaš:
14. Vybudovaním 
inžinierskych sieti podporiť 
rozvoj IBV.
15. Z kohéznych fondov 
EÚ započať s výstavbou 
kanalizácie.
16. Z rozpočtu mesta 
definitívne doriešiť kvalitný 
televízny signál.
17. Realizácia konečnej 
povrchovej úpravy na tých 
uliciach, kde budú uložené 
všetky inžinierske siete.

 Súčasný primátor bilancuje
V predošlých voľbách ste ako kandidát na primátora bol podpo-
rovaný stranami SDKÚ, KDH, ANO. To znamená, že ste si stano-
vili aj spoločné priority. Ktoré zámery sa Vám podarilo splniť?

K bodu 1:  Regulácia Torysy bola v uplynulom období pripravovaná 
v oblasti majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a spraco-
vania technickej dokumentácie. K  regulácii by sa malo pristúpiť 
v nasledujúcom období prostredníctvom financií z eurofondov. Žia-
dosť bude vyhotovená Slovenským vodohosp. podnikom, je vydané 
právoplatné územné rozhodnutie a prepracuváva sa projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie a vykonávací projekt.
K bodu 2: Inžinierske siete pre IBV boli vybudované na uliciach 
Rákociho, Agátová, Doliny III. a Kanšská.
K bodu 3: Na cyklotrasu je už vydané územné a stavebné rozhod-
nutie. Dvakrát sme nezískali podporné finančné zdroje z eurofondov 
a je podaná tretia žiadosť, o ktorej zatiaľ nie je rozhodnuté. Námes-
tie sa mení pred očami obyvateľov i návštevníkov Veľkého Šariša. 
Zatiaľ surový betón námestia začnú robotníci pokrývať v najbližšom 
období dlažbou. Šarišský hrad je už vo vlastníctve mesta, je spraco-
vaná projektová dokumentácia a vykonávací projekt na rekonštruk-
ciu celého hradu v hodnote 4 mil. korún z fondu PHARE. Bol tiež 
podaný projekt na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
hlavnej bašty ako vyhliadkovej veže v hodnote 20 mil. Sk cez nórske 
fondy, o ktorom ešte nie je rozhodnuté.
K bodu 4: Rekonštrukcia starej cesty smerom na Medzany bola 
ukončená. Na ceste na Malý Šariš bola zrealizovaná povrchová 
úprava a momentálne sa buduje kanalizačné potrubie na Tulčíckej 
ulici.
K bodu 5: Medzi úspešne projekty môžem zaradiť výstavbu ďal-
ších 20 nájomných bytov pre rómskych spoluobčanov. Podarilo sa 
zlikvidovať rómsku chatrčovú osadu.  Tieto rodiny dnes bývajú v 40 
bytoch s vodou, kanalizáciou a vlastným kúrením. K bytom pribudol 
objekt hygienického a komunitného centra, ktorý je pred ukončením, 
t.j. zapojením ústredného kúrenia na samostatnú kotolňu. 
K bodu 6: Výstavbu mosta nad jestvujúcim mlynským mostom sa 
nepodarilo zrealizovať a tým ani zokruhovanie MHD. Železničný 
most máme zakúpený. Zokruhovanie MHD závisí od regulácie 
Torysy.
K bodu 7: Mesto zrealizovalo osadenie lávky cez Torysu v lokalite 
pri Žrebčinci.
K bodu 8: V rámci budovania priemyselného parku firma GHOR 

s.r.o. ide rozširovať svoje výrobné kapacity s ponukou ďalších pra-
covných miest. Otázkou však je, či bude dosť kvalifikovaných pra-
covníkov na vytvorené miesta. Mesto sa tiež snaží byť nápomocné 
pri získavaní pozemkov a pri ich majetkovoprávnom vysporiadaní.
K bodu 9: Rekonštrukcia kultúrneho domu by mala prebehnúť v naj-
bližšom čase. Spracovali sme projektovú dokumentáciu a uchá-
dzali sme sa o získanie finančných zdrojov z eurofondov v grantovej 
schéme. Zatiaľ sme ich nezískali, ale je to v zásobníku projektov.
K bodu 10: Na výstavbu detských ihrísk sme poskytli Komunitnej 
nadácii Veľký Šariš drevnú hmotu, ktorá pomocou získaných zdrojov 
jednotlivé detské ihriska zrealizovala.
K bodu 11: Dva rybníky sú už hotové a treba upraviť ich brehy. 
Rybníky začali plniť svoju úlohu a rybári v nich môžu chytať kapry 
a amury.
K bodu 12: Jeden zo sakrálnych objektov Veľkého Šariša - Alžbet-
ka by mal byť do novembra dokončený. Mesto spracovalo žiadosť 
o grant s názvom Obnovme si svoj dom a zabezpečilo tak 100 tisíc 
korún na obnovu vonkajšej fasády.
K bodu 14: IS boli vybudované na uliciach Dubová, Močiarna, Pod 
stredným hrbom, Ružová a Slávičia.
K bodu 15: S výstavbou kanalizácie by sa malo začať v najbližších 
dňoch. Financovanie pôjde cez VVS a.s. Košice. Kanalizácia má byť 
dokončená do 1.1.2009. 
K bodu 16: Tento problém nebol vyriešený vzhľadom na veľmi čle-
nitý terén a finančnú náročnosť (ani tri vysielače by nezabezpečili 
kvalitný signál).
K bodu 17: Na uliciach uvedených v bode 13 bola, alebo do konca 
roka bude urobená konečná povrchová úprava.

Naviac, mimo volebného programu bolo zrealizované: 
· Rekonštrukcia miestnej kolkárne na jednu z najmodernejších na 
svete v spolupráci s VUC Prešov, čím sa vytvorili podmienky na 
usporadúvanie súťaží svetovej úrovne.
· Započala sa výstavba 25 bytových jednotiek pre mladé rodiny so 
zabezpečeným zdrojom financovania.
· Zrekonštruovali sa ploché strechy na telocvični ZŠ a na zdravot-
nom stredisku.
· V lokalite miestnej kolkárne bolo vybudované ihrisko s umelým 
trávnikom a osvetlením.
· Vymenili sa nevyhovujúce okná na materskej škole za plastové.
· Rekonštruuje sa stará škola, čím sa získajú nové podkrovné 
priestory.

Z rozhovoru spracovala: Zuzana Jackovičová

Ing. Martin Sárossy  -   
nezávislý  kandidát
Vek: 30 rokov
Vzdelanie: inžinier ekológie

Ing. Róbert Oros   -  
kandidát   SDKÚ – DS, KDH   
Vek: 45 rokov
Vzdelanie:  
poľnohospodársky inžinier

Judr.  Ladislav  Matray -
nezávislý  kandidát
Vek :  51  rokov
Vzdelanie: právnik  

Ing. Mikuláš Dráb - 
nezávislý  kandidát
Vek: 52 rokov
Vzdelanie: strojný inžinier

Kandidáti pre 
voľby primátora 

mesta 
Veľký Šariš:

 Komunálne voľby 2007
Do 24,00 hodiny 8.októbra 2006 mali možnosť občania 

s trvalým bydliskom vo Veľkom Šariši a Kanaši odovzdať 
svoje kandidátske listiny pre voľby primátora mesta Veľký 
Šariš a pre voľby  poslancov Mestského zastupiteľstva vo 
Veľkom Šariši, o ktorý sa budú uchádzať v komunálnych 
voľbách dňa 2.decembra 2006.

Mestská volebná komisia vo Veľkom Šariši  preskú-
mala podľa $17 odst. 1. zákona SNR č. 346/1990 Zb 
o voľbách  do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov všetky kandidátne listiny a u nezávislých 
kandidátov aj petičné hárky s podpismi občanov.  

Mestská volebná komisia pracovala v zložení:
Predseda komisie: Ing. Jozef Slavkovský za SDKU-DS a KDH

Podpredseda: Jozef Kacár-doplnený primátorom mesta
Členovia:Viera Kucková za KSS
                Peter Mathe -doplnený primátorom mesta
                Ing. Katarína Olejňáková 
                                    -doplnená primátorom mesta 
                 zapisovateľka  JUDr. Mária Fedáková
Mestská volebná komisia zaregistrovala 4 kandi-

dátov pre voľby primátora  a 33 kandidátov pre voľby 
poslancov mestského zastupiteľstva.

Verejnosti predkladáme o nich len základné údaje, nakoľko 
podľa volebného zákona by ďalšie informácie mohli byť 
považované za predvolebnú kampaň, ktorá môže ale začať až 
17 dní pred dňom volieb. Predpokladáme, že bližšie sa jednotliví 
kandidáti predstavia verejnosti na verejných stretnutiach 
s občanmi a prostredníctvom vlastných  informačných  
materiálov.                                                   Štefánia Lenzová
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Kandidáti pre voľby poslancov MsZ vo Veľkom Šariši

Ing. Milan Hanudeľ
Vek: 48 rokov
Vzdelanie: strojnícky 
inžinier

Mgr. Viola Janošková
Vek: 65 rokov
Vzdelanie: pedagóg 

Mgr. Marcel Kurty
Vek: 37 rokov
Vzdelanie: pedagóg

Anna Vrábľová
Vek: 58 rokov
Vzdelanie: pedagóg 

Nezávislí 
kandidáti 

OBVOD č.1
Veľký Šariš:

Ing. Mikuláš Dráb
Vek: 52 rokov
Vzdelanie: strojný 
inžinier

Ing. Rudolf Čížek
Vek: 52 rokov
Vzdelanie: ekonomický 
inžinier

Ladislav Babuščák
Vek: 50 rokov
Vzdelanie: elektrotechnik

Judr.  Ladislav  Matray
Vek:  51  rokov
Vzdelanie:  právnik  

Ing. Jana Miháliková
Vek: 53 rokov
Vzdelanie: ekonomická 
inžinierka

Ing. Jozef Brilla
Vek: 40 rokov
Vzdelanie: ekonomický 
inžinier

Nezávislí 
kandidáti 

OBVOD č.2
Kanaš:

Jozef Feňuš - kandidát 
SDKÚ-DS, KDH 
Vek: 62 rokov
Vzdelanie: 
stredoškolské odborné

Ing. Viera Krajňáková    
nezávislá kandidátka
Vek: 45 rokov
Vzdelanie: stavebná 
inžinierka  Za SDKÚ - DS a KDH:           

Margita Birošová
Vek: 65 rokov
Vzdelanie: zdravotná 
sestra 

Monika Gombošová
Vek: 37 rokov
Vzdelanie: ekonómka

Ing. Miloš Urban
Vek: 39 rokov
Vzdelanie: strojný 
inžinier

Ing. Pavol Peregrin
Vek: 25 rokov
Vzdelanie: 
elektrotechnický inžinier

Mgr. Terézia 
Levendovská
Vek: 30 rokov
Vzdelanie: pedagóg

Ing. František Múdry
Vek: 53 rokov
Vzdelanie: 
elektrotechnický inžinier

Stanislav Novotný
Vek: 58 rokov
Vzdelanie: biochemik

 Za koalíciu SMER, SNS,ĽS- HZDS:

Za Slobodné 
fórum:

Ing. Felix Pavlík
Vek: 58 rokov
Vzdelanie: ekonomický 
inžinier

Mgr. Marek  Platko
Vek: 41 rokov
Vzdelanie: pedagóg

MUDr. Igor Smolko
Vek: 36 rokov
Vzdelanie: lekár

MUDr. Martin Smolko
Vek: 38 rokov
Vzdelanie: lekár

JUDr. Ladislav Lukáč
Vek: 48 rokov
Vzdelanie: právnik

Ľubomír Zelina
Vek: 38 rokov
Vzdelanie:  banský 
technik

Ing. Ladislav Šoltýs
Vek: 59 rokov
Vzdelanie: strojný inžinier

Vladimír Nosáľ
Vek: 39 rokov
Vzdelanie: technik

Jozef Frajt
Vek: 36 rokov
Vzdelanie: stredné 
odborné s maturitou

Vlasta Nemethyová
Vek: 49 rokov
Vzdelanie: stredné 
odborné

Jozef  Dužda
Vek : 41 rokov
Vzdelanie: SOU 
stavebné

Róbert  Billý
Vek : 35  rokov
Vzdelanie: základné

Jozef  Sivák
Vek :  37  rokov
Vzdelanie: základné

 Za KSS:  Za RIS:

ZVOLEBNIEVA SA

V odchádzajúcom 
zložení miestneho 
parlamentu nastáva 
obdobie skladania 
účtov, rekapitulácie, 
objektívnej 
sebakritiky, 
výhovoriek:
robili sme, čo sa dalo,  
viac by nedokázal 
nik.

V skupine 
kandidátov, ktorí si  
trúfajú zodpovedne 
viesť mesto ďalšie 4 
roky nastáva obdobie 
nových sľubov. 
A voliči si dávajú 
otázky:

Komu dať hlas? 
Tomu alebo Inému?  
Aký je to človek? 
Čestný?  
Zodpovedný?  
Dobrý odborník? 
Dokáže sa s ľuďmi 
rozprávať?  
Chce občanom 
ozaj pomôcť? 
Chce vytvárať tvorivú 
atmosféru pre všetky 
zložky života ľudí 
v tomto mestečku?  
Ako to spoznáme, 
že mu nejde len 
o osobný prospech 
a chválu?
Záleží mu na 
každom občanovi 
tohto mestečka? 
Mám voliť starších 
alebo mladých 
kandidátov? Starší 
majú skúsenosti, 
väčší rozhľad, 
zodpovednosť, 
odbornosť... 
Mladší majú 
nadšenie, odvahu , 
nekonvenčný prístup 
k riešeniu problémov, 
sú vzdelaní... 

Ach Bože koho mám 
len voliť??? 

Štefánia Lenzová
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 III. ročník Občianskej voľby Pivovaru Šariš a.s.Pivovaru Šariš a.s

Šarišania nezabudnite, ak chce-
te, aby projekt č. 1 bol finančné 
podporený a zrealizovaný, 
dajte mu svoj hlas na 
anketovom lístku, ktorý bude 
vydaný v špeciálnej prílohe 
Prešovského Korzára dňa: 
22.11. a 24.11.2006

Štefánia Lenzová

 Čitatelia Dialógu o Veľkom Šariši a Kanaši a tiež 
regionálneho denníka Prešovský Korzár vedia, že od roku 
2003 Pivovar Šariš vytvoril pri Komunitnej nadácii Veľký 
Šariš FOND OBČIANSKA VOĽBA, ktorý slúži na podporu 
zaujímavých projektov, ktoré sú realizované v Prešove a vo 
Veľkom Šariši. 
Je to spôsob špičkovej podnikateľskej spoločnosti, 
ako podporiť rozvoj regiónu, v ktorom firma sídli 
a pôsobí. Zaujímavý a netradičný je pritom princíp 
vysokej transparentnosti, pretože „vyhrávajú“ 
a teda sú podporené tie projekty, ktoré získajú 
najviac hlasov širokej verejnosti z Prešova 
a Veľkého Šariša.
Aj v tomto roku bola vyhlásená výzva na po-
dávanie projektov, ktorých prínosom bude 
skvalitnenie sociálnych a zdravotných slu-
žieb, rozvoj športových aktivít, realizácia zaujímavých 
kultúrno – spoločenských a vzdelávacích aktivít 
a skvalitnenie životného prostredia.
Do 20.septembra 2006 /termín uzávierky výzvy na podávanie 
projektov/ bolo prihlásených do súťaže o ich podporu 
31 projektov. Celkové náklady, o ktoré žiadali na realizáciu 
jednotlivých projektov z Fondu Občianskej voľby boli 
vo výške 3 033 988 slovenských korún.
V III. ročníku z FONDU Občianska voľba Pivovaru Šariš je 
plánované rozdeliť na podporu realizácie víťazných projektov 

500 000 slovenských korún.
Dňa 29.septembra rozhodla Rada reprezentantov, vytvorená 
pre posudzovanie a užší výber projektov, ktoré projekty 
postupujú do finále a budú predstavené verejnosti, aby 
získali ich hlasy a podporu. Pri užšom výbere posudzovali, či 
je projekt zaujímavý, či prinesie úžitok väčšej komunite ľudí 
a zanechá, svojím výsledkom pozitívnu stopu v regióne.

V nasledujúcom prehľade uverejňujeme výsledky 
rozhodnutia Rady reprezentantov, t.j., ktoré 

projekty postupujú do finále a budú sa uchádzať 
o podporu verejnosti. 
S autorom každého postupujúceho projektu 
bude redaktorom Prešovského Korzára 
urobený rozhovor, aby verejnosť získala 
o danom projekte čo najviac informácií.

Rozhovory budú uverejňované v Prešovskom 
Korzári 27.10., 3.11.,8.11., 10.11., 15.11., 

22.11.2006.
V špeciálnej prílohe Prešovského Korzára 22.11. 
a 24.11.2006 budú opäť uverejnené všetky rozhovory 
a hlasovací lístok. Občania budú mať možnosť dať svoje 
hlasy jednému projektu, ktorý sa im mimoriadne páči, v každej 
kategórii. Ktoré projekty získajú najviac hlasov v jednotlivých 
kategóriách, tie získajú aj finančnú podporu. Do hlasovania 
budú zaradené len originály hlasovacích lístkov, teda nie ich 
kópie!                                                           Štefánia Lenzová

č. Názov projektu Žiadateľ Požadovaná 
čiastka (v Sk)

Počet 
bodov

1. Rákociho kaštieľ a hrad - oživené pamiatky Rákociho cesta (OZ) 91 350 Sk 24

2. XV. Roč. medzinár. halového futbalového 
turnaja pre nepočujúcich žiakov

Občianske združenie Športový 
klub nepočujúcich

55 000 Sk 23

3. Plážová hádzaná 2007 Olympijský klub regiónu Prešov 60 000 Sk 20

4. Darujme im čas - 2 ročník Centrum pre deti a mládež 82 392 Sk 19

5. Cesta k radosti Občianske združenie Barlička 65 000 Sk 16

6. Podpora mladých talentovaných futbalistiek Dievčenský futbalový klub Prešov 50 000 Sk 16

7. Pomocná ruka Občianske združenie RISEN 50 000 Sk 15

8. Vypni počítač a dotkni sa vrcholu Slovenský skauting 112. Zbor 
PRAMEŇ PREŠOV - SEKČOV

122 000 Sk 12

9. Šarišský okruh veteránov Veterán Šariš klub Prešov 85 000 Sk 12

10. Móda Paríž - Veľký Šariš MLADÝ TVORCA občianske 
združenie pri ZSŠ v Prešove

70 000 Sk 11

11. „BONEFIRE“ - projekt žonglérskej školy OZ ARMPIT 99 250 Sk 10

829 992 Sk

Projekty postupujúce do hlasovania občanov

  Nové označenie 
ulíc, mapa mesta 

a smerovník na hrad

V minulom ročníku 
Občianskej voľby Pivovaru 

Šariš bol podporený aj 
projekt, ktorého žiadateľom 

bola Komunitná nadácia 
Veľký Šariš. Projekt bol 
vytvorený v partnerstve 
s Mestom Veľký Šariš. 

Jeho cieľom bolo zlepšiť 
prehľadný informačný 

systém mesta, ktorý mal 
pozostávať:

• z výroby a osadenia 
nových tabúľ na označenie 

ulíc, 
• z výroby smerovníkov 

umiestnených na kovových 
stĺpoch na križovatkách,  

• z výroby 4 ks mapy Mesta 
Veľký Šariš a prímestskej 

časti Kanaš a ich osadenie 
v lokalite mesta,

• zo spracovania výtvarného 
návrhu erbu mesta a jeho 
realizácie a osadenia na 

prístupoch do mesta.
Komunitná nadácia Veľký 
Šariš zrealizovala v rámci 

pridelených finančných 
prostriedkov svoju časť 

projektu, t.j. výrobu 
a osadenie 10 ks  tabúľ 

na označenie ulíc (obr.1). 
V súčasnosti  sa vyrábajú 

mapy mesta (obr.2) a 
smerovníky na hrad Šariš 

(obr.3). 
Nadácia zabezpečila 

spracovanie výtvarného 
návrhu erbov, ktoré dvakrát 

prezentovala Mestskému 
zastupiteľstvu. Poslanci 

MsZ neodsúhlasili finančné 
prostriedky na výrobu 

a osadenie erbov ani na 
výrobu ďalších tabúľ na 
označenie ulíc a nových 
smeroviek. Nečitateľné 

názvy ulíc boli zo strany 
mesta obnovené ručne. Sme 

radi, že týmto projektom 
mohla nadácia pomôcť 

mestu Veľký Šariš pri 
budovaní jeho informačného 

systému.

Štefánia Lenzová
foto: Martin Sárossy

Obr. 1: Pohľad na novú 
tabuľu názvu ulice.

Obr. 3: 

Obr. 2: Mapa, ktorú 
po pripomienkach zo strany 
mesta schválila správna rada 
nadácie. Rozpočet projektu počíta 
s výrobou a umiestnením troch 
tabúľ vo Veľkom Šariši a jednej 
v Kanaši. 
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 Za Veľký Šariš postúpil do finále
   projekt: Rákociho kaštieľ a hrad – 
   oživené pamiatky

Koordinátorkou jediného projektu 
za Veľký Šariš s názvom „Rákociho 
kaštieľ a hrad – oživené pamiatky“ 
je Katarína Pirohová, členka 
občianskeho združenia Rákociho 
cesta, ktorej sme sa opýtali:

 Čo je cieľom projektu?
Projekt má dva hlavné ciele: 

 vybudovať informačné miesto pre turistov (tzv. infobod) 
na mieste niekdajšieho kaštieľa 

 vytvoriť tradíciu hradného divadla ako kultúrneho letného 
podujatia vo Veľkom Šariši.

Ako chcete oživiť Rákociho kaštieľ?
Informácie o niekdajšom kaštieli vo Veľkom Šariši 

vyhľadávajú turisti. Infobod chceme vytvoriť na ploche 
približne 2x6 m, ktorá je vo vlastníctve Mesta Veľký 
Šariš, pred bývalou sýpkou kaštieľa, terajší rodinný dom 
na Zámockej ul. č.1.  Bude pozostávať z troch vhodne 
umiestnených objektov: 

 Informačná tabuľa s históriou kaštieľa, znázornením jeho 
pôdorysu a dobových fotografií a erbov (Rákociho a Šarišskej 
stolice). Text bude uvedený aj v anglickom jazyku. 

 Pamätník Rákociho kaštieľa odhalený pri príležitosti 775. 
výročia prvej písomnej zmienky o Veľkom Šariši. Pamätník 
bol odstránený pri výstavbe konečnej autobusovej zastávky 
a doposiaľ nebol umiestnený na vhodné náhradné miesto. 

 Kamenná tabuľa, ktorú odhalili na kaštieli občania 
Veľkého Šariša v roku 1903 z príležitosti 200. výročia 
začatia Rákociho povstania. Konečný vzhľad infobodu bude 
konzultovaný s architektom mesta Veľký Šariš. Odhalenie 
infobodu môže vhodne doplniť program Mesta Veľký Šariš 
pri príležitosti osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky 

o meste. Organizačne bude túto časť projektu zabezpečovať 
pán Štefan Sárossy.

Mnohí si pamätáme úžasný dojem z tohoročného 
divadla. Je projekt zameraný na jeho pokračovanie? 

Áno. Je tu neuveriteľné množstvo talentovaných mladých 
ľudí. Chceme im dať priestor, aby sa mohli umelecky realizo-
vať, no okrem zmysluplného trávenia voľného času (keďže 
ide najmä o nácviky divadla počas prázdnin) im tento projekt 
ponúka možnosť túto svoju námahu prezentovať na „veľkej“ 
akcii, ktorú ako tím urobia spoločne pre iných – pre svoje 
rodiny, susedov, známych a pre celé mesto, ktoré sa takto 
i zviditeľní a naberie trošku viac kultúrneho sebavedomia. 
V neposlednom rade sme takúto pozornosť dlžní i nášmu 
hradu – nie každé mesto a mestečko takúto pamiatku má, 
preto je správne, že sa o ňu takýmto spôsobom chceme po-
deliť aj s návštevníkmi z iných miest.

Čo sa plánuje v divadle na hrade budúci rok?
V prvom rade sme poučení z chýb z prvého ročníka. Už 

oveľa skôr začneme všetko detailne organizovať – prípra-
va projektu pobeží už od januára 2007. Do akcie zapojíme 
i deti a mládež so základných a stredných umeleckých škôl, 
ktoré nám pomôžu s kostýmami a výzdobou hradu, vytvoria 
originálne „stredoveké“ suveníry (vlastnoručne vyrobené 
meče, erby, šperky, obrázky a pohľadnice z Veľkého Šariša 
a hradu). Tie sa spolu s výrobkami ďalších umelcov (kerami-
kári, drôtikári, rezbári, umeleckí fotografi – fotografie hradu, 
mesta) budú predávať v stánkoch pod hradom. Pod hradom 
chceme pre návštevníkov čakajúcich na vstup do lesa pripra-
viť nové atrakcie - stredoveké súťaže na lúke: streľba z kuše, 
jazda na koni, šerm, vyšívanie, navliekanie korálok. Možnosť 
viezť sa na koči a vozíku s poníkmi, divadelné epizódky po 
ceste na hrad, predstavenie v historických kostýmoch na ná-
dvorí hradu a zabezpečenie dostatku občerstvenia, taneční-
ci, šermiari a ďalší zabávači – to všetko čaká na návštevníkov 
v poslednú augustovú nedeľu 2007. Každý, kto by mal chuť 
akýmkoľvek spôsobom sa zapojiť do oživenia nášho hradu 
divadlom, je vítaný.

Za rozhovor ďakuje Štefánia Lenzová.
Foto: Ladislav Babuščák ml., Marta Jurčišinová

Zábery z tohtoročných 
Povestí hradného 
kastelána. 

Šarišský hrad, 27.8.2006 
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Skončil sa druhý ročník programu Mladí filantropi, ktorý 
vďaka podpore SPP organizujú komunitné nadácie na 
Slovensku. O tom, ako mladí z Veľkého Šariša a Kanaša 
dokázali využiť finančnú podporu našej veľkošarišskej 
nadácie, hovoria nasledujúce výsledky. 

Na tlačovej konferencii o výsledkoch veľkošarišských 
projektov informovala členka grantovej komisie Lucia 
Hašková (na obrázku pri rozhovore pre STV). Foto: Soňa 
Šuhajová

 Projekt 1: BMX – freestyle dráha, podporené sumou 
5 000 Sk, autorom projektu je Martin Platko.
Cieľom projektu bolo rozšírenie možností pre športovanie 
mladých vybudovaním cvičného ihriska – bicrosovej trate 
pre bmx-bicykle. Projekt začal žiadosťou adresovanou Mestu 
Veľký Šariš o vyčlenenie priestoru pre cvičné ihriska. Na 
júnovom zasadnutí poslancov bolo odsúhlasené vyčlenenie 
plochy na konci Prešovskej ulice pri čističke. Na miesto bolo 
navezených päť kôp zeminy a plocha ihriska bola vykosená. 
Ukázalo sa však, že by bolo potrebné navezenie ešte 
aspoň dvojnásobku zeminy, aby sa ihrisko dalo upraviť do 
dostatočnej veľkosti. Šanca aj ústretovosť mesta tu je, záleží 
len od mladých „bicrosákov“, či tento skvelý nápad budú 
rozvíjať ďalej.
Obr.1:  Autor projektu zorganizoval brigádu, na vytvorenie 
niekoľkých skokov na plánovanej dráhe. Foto: Martin 
Sárossy

 Projekt 2: Divadelné leto na Šarišskom hrade, 
podporené sumou 8 050 Sk, autorkou projektu je 
Katarína Pirohová.
Cieľom projektu bolo ponúknuť mladým Šarišanom 
možnosť zapojiť sa počas letných prázdnin do nacvičovania 
divadelného predstavenia a ozvláštniť návštevníkom pobyt 
na hrade. Bol to nepochybne najúspešnejší projekt. Autorke 
sa podarilo zapojiť 60 hercov a asi 40 ďalších členov 
organizačného tímu. Neklamným znakom životaschopnosti 
organizačného tímu je, že sa neobmedzili len na finančný 
príspevok od nadácie. Celkové finančné krytie projektu 
dosiahlo sumu 18 900 Sk, z toho 8 050 Sk poskytla Komunitná 
nadácia Veľký Šariš v rámci programu Mladí filantropi, 
3 350 Sk Mesto Veľký Šariš a 7 500 sponzori). Mená 
sponzorov a všetkých účinkujúcich i členov organizačného 
tímu boli zverejnené v mesačníku Veľkošarišan 9/XV. 
Hodnota nefinančných darov (tlač plagátov, šitie kostýmov, 
ozvučenie) je odhadovaná na 16 000 Sk.
Obr.2: Vynikajúco zvládnutá propagácia s dobovým 
sprievodom po uliciach nášho mesta a Prešova dokázali 
v poslednú augustovú nedeľu 27.8.2006 prilákať na Šarišský 
hradný vrch odhadom 2 tisíc návštevníkov. Foto: Ladislav 
Babuščák ml.

 Projekt 3: Šarišská nákupná horúčka, podporené 
sumou 2 700 Sk, autorom projektu je Tomáš Tutoky.
Projekt inšpirovaný úspešnou televíznou reláciou bol určený 
všetkým mladým, ktorí majú radi humor a predovšetkým 
„kráčajú s módou“. V nedeľu 23.7.2006 už organizačný 
tím mal pripravenú a vyzdobenú kinosálu, do ktorej sa 
zišli dvanásti súťažiaci, ktorí mali za úlohu vybrať si z vyše 
päťstokusovej zbierky šatstva a módnych doplnkov oblečenie 
v troch kategóriách: disko, spoločenská príležitosť a párty 
u módneho návrhára. Pred trojčlennou porotou a asi stovkou 
divákov predviedli mladí pestrú paletu v obliekaní. Na 
prvých troch miestach sa umiestnili 1. Dominika Tumidalská, 

2. Jakub Kaščák, 3. Sandra Rivová. Po súťaži časť šatstva 
bola venovaná na charitatívne účely a časť poslúžila na 
doplnenie kostímov pre účinkujúcich v hradnom divadle.
Obr.3: Prenos ako z televízie. Vicemajstrom prvej Šarišskej 
nákupnej horúčky sa stal Jakub Kaščák, ktorý zabodoval 
najmä v kategórii „Párty u módneho návrhára“. Foto: Peter 
Čičatko

 Projekt 4: Športový deň, podporený sumou 3 500 Sk, 
autorom projektu je Miroslav Hudák
Cieľom projektu bolo pripraviť pre mladých športové 
popoludnie a pri tejto príležitosti spoznať sa s rovesníkmi, 
ktorí sa nedávno prisťahovali do Kanaša. Športový deň 
s futbalovým a volejbalovým turnajom bol spropagovaný 
formou plagátov a uskutočnil sa v nedeľu 11. júna. Spolu 
20 mladých športovcov v 4 družstvách odohrali 8 zápasov. 
Súťažilo sa aj v individuálnych disciplínach (napr. skákanie 
vo vreci, hod na basketbalový kôš). Nezabudlo sa ani 
na rodinky s deťmi, ktoré sa prišli pozrieť a organizátori 
pripravili pre ne skladanie puzzle. Ocenení boli trinásti víťazi 
v rôznych kategóriách vecnými cenami, ako napr. svetlo na 
bicykel, vrecková baterka, karty, tričko, cyklistické rukavice, 
badminton a iné. V podvečer nasledovala GULASH-party so 
zábavou. 
Obr.4: Kanašania zareagovali na ponuku podať projekt ako 
prví. Na športovom dni sa zúčastnilo okolo 50 ľudí. Foto: 
Miroslav Hudák

 Projekt 5: Školenie v písaní projektov, podporený 
sumou 3 900 Sk, autorom projektu je Lenka Bardáková.
Cieľom projektu bolo ponúknuť mladým ľuďom možnosť 
zaškoliť sa v príprave a zostavovaní projektov, keďže 
napísať dobrý projekt nie je jednoduchá vec, pritom je to 
dôležitý nástroj na získavanie financií. Trojdňový pobyt 
na chate Zelený breh na Sigorde spojený so školením sa 
konal posledný septembrový víkend pre 15 účastníkov. 
Záujemcovia sa mali možnosť dozvedieť viac o zostavovaní 
jednotlivých kapitol projektu – opis, ciele, rozpočet, časový 
plán.
Obr.5: Školenie sa konalo v peknom prostredí na Sigorde pre 
mladých z Veľkého Šariša aj Prešova. Foto: Lucia Hašková

 Projekt 6: Kurz lezenia na umelú stenu, podporený 
sumou 1 850 Sk, autorom projektu je Marián Paulišinec.
Cieľom projektu bolo odovzdať skúsenosti a zaučiť 
mladých, ktorí by sa chceli pridať do partie lezcov. Autor 
projektu je zároveň skúsený lektor v lezení na umelú stenu. 
Adrenalínový šport si získava čoraz viac fanúšikov, mladých 
veľkošarišanov nevynímajúc. Kurz sa uskutočnil v sobotu 
9.9.2006 na lezeckej stene v Prešove na Slovenskej ulici 
(v klube Karibik). Desať dní pred termínom bola akcia 
spropagovaná formou plagátov s kontaktom na lektora, ktorý 
bol mladým k dispozícii celý deň od 10:00 do 16:00. Hoci 
na túto výzvu zareagovali mnohí, nakoniec pre pracovné 
povinnosti v domácnostiach (silným konkurentom v ten deň 
bol zber zemiakov) kurzu zúčastnilo päť „novolezcov“. Aj to 
je dosť na vytvorenie novej partie mladých, ktorých by spájal 
tento mladý šport.
Obr.6: Lezenie na umelú stenu si získava čoraz viac mladých 
ľudí. Našlo by sa miesto pre vybudovanie umelej steny aj 
vo Veľkom Šariši? Foto: Marián Paulišinec

Zostavil Martin Sárossy
Koordinátor programu Mladí filantropi pre Komunitnú 

nadáciu Veľký Šariš

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6

    Mladí filantropi - výsledky projektov
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 Klub darcov III. ročník
Vieme, že podporujete športovcov v svojom 

rodisku, onkologické zariadenie Fakultnej 
nemocnice v Košiciach, ale tiež neodmietate 
podať pomocnú ruku aj ďalším žiadateľom 
o finančnú podporu na rôzne aktivity. Aj 
Komunitná nadácia Veľký Šariš Vás vníma, 
ako najväčšieho podporovateľa a darcu už 
niekoľko rokov. Získali ste túto nádhernú osobnú 
vlastnosť vedieť darovať výchovou od svojich 
rodičov, alebo ste k tejto filozófii filantrópie 
dospeli postupne? Opýtali sme sa Ing. Štefana 
Hanigovského, zástupcu primátora mesta Veľký 
Šariš a úspešného podnikateľa.

Najdôležitejšiu úlohu v tom, aký je človek 
hrá rodina, v ktorej som vyrastal. Pochádzam 
z rodiny, v ktorej zásadou bola skromnosť 
a vedieť sa podeliť aj s málom. Za túto životnú 
filozófiu, ktorej sa držím, skutočne vďačím svojím rodičom.

Aj tentokrát sme zistili, že okolo nás žije veľa dobrých 
ľudí. Oslovovali sme úspešných  podnikateľov, ale aj bežných 
obyvateľov nášho mestečka. Našim cieľom bolo vyzberať 
do FONDU Klubu darcov  finančnú čiastku 50 000 Sk, ktorú 
nám sľúbili zvýšiť o 90 000 Sk Konto Orange a Slovenská 
sporiteľňa. 

Náš zámer sa podaril. Do konca augusta 
na konto FONDU Klubu darcov prispelo 
64 občanov v celkovej finančnej čiastke 
53 816 Sk. Darcovia, ktorí darovali 1 000 Sk a viac 
majú právo rozhodnúť, na čo sa použijú získané 
peniaze. Počas dvoch ročníkov Klubu darcov bolo 
rozhodnuté v prospech tvorby detských ihrísk, 
ktoré vznikli  v materskej škole, základnej škole 
a pri miestnej kolkárni. 

Prečo Komunitná nadácia Veľký Šariš opäť 
zberala peniaze od individuálnych darcov? 
V Kanaši sú tiež deti, ktoré by sa rady hrali na 
pekných drevených prvkoch detského ihriska. A to 
je cieľ III. ročníka Klubu darcov.

Do projektu Klubu darcov je zapojených 
10 komunitných nadácií na Slovensku, 
samozrejme ich pôsobnosť je vo väčších 
mestách, to znamená, že majú možnosť osloviť 
oveľa viac ľudí. Veľký Šariš je 4 tisícové mestečko 
a dokázalo konkurovať v darcovstve takým 

mestám ako je Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Trenčín, 
Nitra, Liptovský Hrádok, Lipany, Bardejov, Pezinok. 

Ďakujeme, sme hrdí, že okolo nás žijú dobrí ľudia, ktorí 
vedia darovať!

Štefánia Lenzová

Sú Slováci štedrí ako 
národ, alebo v tom hrá 
úlohu tradícia? 

 V III. ročníku  do 
FONDU Klubu darcov 
prispeli:

Ing. Štefan Hanigovský, 
Berhard Binder, Ing. 
Alexander Pivovarník, 
Peter Vrba, Ing. Róbert 
Oros, Jozef Gaľan, Martin 
Grega, Ing. Marián Kačala, 
Ing. Marián Kory, Ing. 
Ján Kováč, Ing. Jana 
Horvathová, Doc.Ing.Pter 
Galo, Ing.arch.Monika 
Balarová, Ing.Ladislav 
Balara,Ing. Stanislav 
Kertys, Stanislav Janič, 
Marek Mikluš, Ing. Martin 
Sárossy, Mgr. Štefánia 
Lenzová, Ing. Marián 
Hanudeľ, Ing. Miloš 
Urban, Alena Drábová, 
Ing. František Múdry, 
Viera Solárová, Miroslava 
Timčáková,  Jozef Galdun, 
Eva Škvarlová,  Jana 
Ščepáková, Zuzana 
Pastirová, Eva Panfenová, 
Daniel Pastula,, Jana 
Zubaľová,  Alena Čirčová,  
Ing. Ľubomír Škrabský, 
Magdaléna Demjaničová, 
Štefan Pavlík, Miroslav 
Pavlinský,  Ľubomír 
Slavkovský,  Jozef 
Honíšek,  Katarína 
Onderková,  Marián 
Paulišinec,  Slávavka 
Nosáľová,  Marek Šimko, 
Jana Beznátová,  Anton 
Gaľa,  Ing. Ivan Pataky,  
Mgr. Mária Lafková, 
účastníci stretnutia zo 
ZŠ, Štefan Sárossy, Ing. 
Daniel Majer, Mgr. Viola 
Janošková,  Ing. Patrícia 
Lipovská, Mária Krejsová, 
František Keruľ,  Renáta 
Ivanková,  Margita 
Bardáková,  Drahomíra 
Mrúzová, účastníčky 
kurzu opatrovateľstva, 
Anna Vašková, Mgr. 
Zuzana Jackovičová, 
Mária Fričová, Dr.Valéria 
Capeková, Mgr. Veronika 
Fitzeková, Bohumila 
Bazárová, Zuzana  
Onderušová.

Drevo na tvorbu 
originálnych prvkov 
detských ihrísk poskytlo 
mesto Veľký Šariš, kovové 
prvky na ukotvenie 
jednotlivých rezbárskych 
diel dodala firma GOHR 
s.r.o. vo Veľkom Šariši a pri 
osadzovaní ťažkých kusov 
pomáhal autožeriav pána 
Tereka z Veľkého Šariša.

Ď A K U J E M E !

2.

4.

3.

5.

1.
 Výsledok II. ročníka Klubu darcov 

   vo Veľkom Šariši 
Vďaka darom od individuálnych darcov a podpory Konta Orange 

a Slovenskej sporiteľne, pribudli v tomto roku v mestečku Veľký Šariš ďalšie 
dve detské ihriská s originálnymi rezbárskymi prvkami od regionálnych 
rezbárov Mareka Mikluša  a Miroslava Janiča.

Kolorit mesta osviežili a spôsobili radosť deťom v záhrade základnej školy  
/obr. 1, 3, 5/ a športového areálu miestnej kolkárne /obr. 2, 4/ .

Autori fotiek:  Marek Mikluš - 1, 3, 5, Martin Sárossy - 2, 4
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infoservis   Ako cestovať, aby sme nemali zbytočné nepríjemnosti
V rubrike “Infoservis“  sa snažíme našim občanom 
zabezpečiť odborné odpovede na otázky, ktoré 
ich zaujímajú, z rôznych oblastí verejného života. 
Vzhľadom na to, že sa vyskytli určité nejasnosti pri 
cestovaní obyvateľmi nášho mesta MHD, prosíme Vás 
o odpovede na uvedené otázky. Odpovede poskytla Ing. 
Jana Vrbovská, ekonomická námestníčka Dopravného 
podniku Prešov.

 Veľký Šariš patrí do druhého tarifného pásma a  na  
jazdu do Prešova  v  dĺžke 30 minút  je potrebné označiť 
16 korunový lístok  ( ak občan nemá nejaké zvýhodnenie). 
Prečo nie je možné  označiť dva osemkorunové lístky 
súčasne?
Cestovné lístky  v MHD  nie je možné kombinovať v žiadnom 
meste na Slovensku. t.j. ani v MHD v Prešove. Dôvodov je 
viac:
- podľa druhu a hodnoty predaných cestovných lístkov sa
  účtujú tržby pre jednotlivé obce, 
- podľa počtu predaných zľavnených cestovných lístkov sa
  vykazujú poskytnuté zľavy pre účely štátnej štatistky,
- vznik komplikácii pri prepravnej kontrole, pretože pri
  automatickom označovaní cestovného lístka sa údaje

  potrebné ku kontrole a posúdeniu platnosti cestovného
  lístka vytlačia iba na jeden cestovný lístok, pri označení
  druhého cestovného lístka môžu vzniknúť rozdiely, a to dva
  rôzne časy, resp. rôzne nástupné zastávky.

 Aký lístok treba označiť pri 10 minútovej jazde 
v našom meste?
Ceny cestovných lístkov v meste Prešov navrhol DPMP, 
a.s., a mesto Prešov ich schválilo. Ceny cestovných lístkov 
v II. tarifnom pásme navrhli po vzájomnej dohode primátor 
Veľkého  Šariša a starostovia ostatných obcí obsluhovaných 
MHD. 
DPMP tieto ceny akceptoval, a preto sú v II. tarifnom pásme 
iba dva časové úseky a tomu zodpovedajúce dve ceny, a to 
16,- a  22,- Sk.
Z toho vyplýva, že aj pri 10 minútovej jazde je cestovné 
16,-Sk.

 Aký lístok treba označiť,  keď  občan cestuje zo 
zastávky Pod  Kopaninou  na zástavku  Dúbrava alebo 
rázcestie Šidlovec,  čo trvá približne 3-4 minúty ?
Cestovný lístok 16,- Sk, ide o prechod z I. tarifného pásma 
do II. tarifného pásma, vtedy sa používa cestovný lístok pre 
II. tarifné pásmo, rovnako v rámci mesta V. Šariš a ostatných 
obcí, ktoré sú v II. tarifnom pásme. 

 Naše  mesto nemá automaty na zakúpenie cestovných 
lístkov MHD. V nedeľu a počas sviatkov  to negatívne  
pociťujú aj návštevníci nášho  mesta. Zmení sa táto 
situácia v budúcnosti ?
Vo Veľkom Šariši bol inštalovaný automat na predaj 
cestovných lístkov, mal však veľmi nízke tržby a preto bol 
demontovaný.  Z dôvodu vzdialenosti sa predražovala aj jeho 
údržba. 

spracovala  Viola Janošková 

 Sociálna poisťovňa bude
   prepočítavať automaticky  starobné
   dôchodky, bez žiadostí dôchodcov

 Ktorých starobných dôchodkov sa to týka:
                                                  
* Ak je suma určená  podľa zákona  č.100/1988 Zb. 
o sociálnom zabezpečení  v znení neskorších predpisov     
*   a je obmedzená  najvyššou výmerou 
*   alebo  vypočítaná  z  upraveného priemerného mesačného 
zárobku 4067 Sk
* týka sa to aj mimoriadne poskytnutých  starobných 
dôchodkov  podľa  zákona č.118/1988  Zb.a zákona  č.557/
1990  Zb. , podľa ktorého sú poskytované baníkom, tiež 
pomerných starobných dôchodkov vrátane pomerných 
starobných dôchodkov profesionálnych vojakov, ako aj 
dôchodkov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou zákona 
100 /1988 Zb., teda pred 1. októbrom , ale nárok na výplatu 
vznikol až po 30. septembri 1988

 Kedy sa začnú prepočítavať:
1. Od januára budúceho roku
2. O novom určení sumy Sociálna poisťovňa  rozhodne 
najneskôr do decembra 2007
3. Prepočítavanie sa bude robiť automaticky, preto o zvýšenie 
dôchodku  dôchodca nemusí poisťovňu vždy žiadať
4. O sume nového dôchodku vydá Sociálna poisťovňa  
dôchodcovi  písomné rozhodnutie a poukáže aj  doplatok  
patriaci  odo  dňa  výplatného termínu  v auguste 2006

               Zdroj:  Ústredie Sociálnej  poisťovne, spracované  
podľa denníka Pravda Viola Janošková

  Zákaz  znečisťovania verejných 
priestranstiev    

Mestské  zastupiteľstvo  vo Veľkom  Šariši  sa  
na  svojom  zasadnutí  dňa  12.9.2006 uznieslo  
na  zmene a doplnení  Všeobecne   záväzného  
nariadenia  mesta  Veľký  Šariš  č. 8/ 199 o  udržiavaní  
čistoty,   estetizácie, ochrany  zelene  a o nakladaní  
s odpadmi, podľa ktorého  od  27. 9. 2006 platí:
Zákaz  znečisťovania verejných priestranstiev
na  celom  území  mesta Veľký Šariš a mestskej  časti  
Kanaš. 

Na  súkromných  nehnuteľnostiach  je  zakázané  
spaľovať  plastické  hmoty,  pneumatiky a im  podobné  
látky -  odpady  a biologický  rozložiteľný  odpad. 

Biologický  odpad  nesmie byť súčasťou  komunálneho  
odpadu a je nutné  ho  kompostovať  na  vlastnom  
pozemku  alebo  umiestniť v kontajneri,  nachádzajúcom  
sa  v areáli Podnikateľskej  činnosti  mesta  Veľký  Šariš  
/bývalé  technické  služby/.

Tento  kontajner  je  občanom  k dispozícii  od  pondelka  
do piatku  v rámci  pracovnej  doby.

Prehodnotí nové mestské zastupiteľstvo uznesenie, 
ktorého plnenie je nereálne a nepraktické pre občanov 
mesta? Snáď sa podarí nájsť iné riešenie.

              Viola  Janošková

Dokáže nový mestský 
parlament zabezpečiť 

pre obyvateľov 
Veľkého Šariša 

a Kanaša automaty na 
cestovné lístky? Veď 

súčasťou prepravných 
služby MHD musia 

byť aj s nimi súvisiace 
služby, t.j. dostupnosť 

cestovných lístkov 
pre cestujúcich  

bez ich ďalšieho 
predražovania, t.j. 
ich nakupovaním  

u vodiča!!!.

Podrobné informácie 
o  prepravnom 

poriadku a tarife, ale 
aj cestovné poriadky 

MHD nájdete na 
internetovej stránke 

www.dpmp.sk
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