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Mesto Prešov 

Návrh 
na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXXVI. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Vydanie: 1 

dňa: 06.05.2013 číslo: .. ./2013 

k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012: Mgr. Vladimírovi Kohutovi, 
Petrovi Lipovi, 
Františkovi Rellovi, in memoriam 

ži ada 

primátora mesta Prešov o zabezpečenie vypracovania nového návrhu ~tatútu udefovania 
ocenení mesta Prešov a jeho predloženie na rokovanie Mestskej rady a Mestského 
zastupiterstva v Prešove v termíne do 30.10.2013. 
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Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
1/1 

dňa: 15.4.2013 číslo: 19/2013 

k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012; 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
a) schváliť návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012: 

Františkovi Rellovi, i. m., 
- Ing. Petrovi Lipovi, 
- Mgr. Vladimírovi Kohutovi, 

• 

b) Cenu mestu Prešov za rok 2013 odovzdať slávnostným spôsobom na riadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Prešove v mesiaci jún 2013, 

c) požiadať primátora mesta Prešov o zabezpečenie vypracovania nového návrhu Štatútu 
udeľovania ocenení mesta Prešov a jeho predloženie na rokovanie Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva v Prešove v termíne do 30.10.2013. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01128/1 

2 2. 04. 2013 

Overovatelia: 

Ing. Ľudovít Malaga 

PhDr. Milan Laca 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Ing. Richard Drutarovský 

l 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo zuadnutla 
Komisie pre vfber tau!Ntov ceny meata Preiov za rok 2012 

dňe: 04.04.2013 tislo: 1/2013 

Komlala pre vfber laureátov ceny mesta Preiov za rok 2012 
po prerokovani nivrflov na laul'llátov ceny mesta Preiov za rok 2012 

prijlma uznesenie, ktorjm v uvedenej veci zaujlma toto 

STANOVISKO 

dňa: 04.04.2013 ttato: 1/2013 

Komisia pre výber laureátov Ceny meeta Preiov za rok 2012 

odporúi!a 

1. Mestskému zastuoitefstvu v Prelove 

a) schváliť udelenie Ceny mesta Prelov za rok 2012 Frantiikovi Rellovl, 1. m., 
b) Cenu mestu Pre&ov za rok 2013 odovzdať slávnostným spôsobom na riadnom 

zasadnut! Mestského zastupitefstva v Preiove v mesiaci jún 2013 

2. primátorovi mesta Pre&ov 

pripraviť nový Statút udefovania oceneni mesta Prelov (s termlnom do 30.1 0.2013) 

Mgr. Mária Putnoc~ 
zapisovatelks l '"""7 

Dostanú: 
podra rozdeFovnlka 

F-MsÚ/SP-01121/1 

----··--

Ing. Alexander Ems't"f> .:::::-r
predseda komisie • A [/.U(}f 
Overovatelia: 

Mgr. Mária Člllková d~ 
Mgr. Janette Langová ~ 
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Vydanie: 1 

na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2012 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Prešove jednotlivcom, kolektívom alebo inštitúciám za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný 
mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo vymedzených oblastiach činnosti. 

Podmienky a postup pri udeľovaní tohto ocenenia upravuje štatút udeľovania ocenení 
mesta Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 275/2008 zo dňa 
22.10.2008. 

V súlade s ustanoveniami uvedeného štatútu komisia pre výber laureátov Ceny mesta 
Prešov za rok 2012 na svojom zasadnut! dňa 04.04.2013 navrhla Cenu mesta Prešov za rok 2012 
udeliť Františkovi Rellovi, i. m. 

Zároveň odporučila, aby sa ocenenie odovzdalo slávnostným spôsobom na riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva a pripravil nový štatút udeľovania ocenení mesta Prešov, 
ktorý o. i. upraví aj frekvenciu udeľovania jednotlivých ocenení mesta Prešov. 

Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov podľa odporúčaní výberovej komisie prerokovala 
Mestská rada v Prešove na svojom 3. riadnom rokovaní dňa 15.04.2013 a odporučila Cenu mesta 
Prešov za rok 2012 udeliť okrem Františka Rella, i.m. aj Mgr. Vladimírovi Kohutovi a Petrovi Lipovi 
a tieto odovzdať v súlade s čl. 1 O ods.1 štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove. 
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V súlade s ustanoveniami štatútu udeľovania oceneni mesta Prešov došlo na Mestský 
úrad v Prešove v stanovenom termine celkom 13 návrhov na 12 laureátov Ceny mesta Prešov za 
rok 2012. Z 12 navrhovaných laureátov bolo na jednotlivcov 9 návrhov (na 7 žijúcich a 2 i. m.) 
a 3 návrhy na kolektivy. 

Návrhy prehodnotila a posúdila Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 
2012. Komisia bola 13 členná, z nej 11 členov malo hlas rozhodujúci a 2 hlas poradný. Členov 
s hlasom rozhodujúcim tvorili zástupcovia poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva 
v Prešove (z každého po 1) a zástupcovia - poslanci komisii zriadených pri Mestskom 
zastupiteľstva v Prešove (z každej po 1 ). Hlas poradný mali 2 členovia komisie - riaditeľ sekcie 
vnútornej správy a poverený riaditeľ sekcie strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove. 
Komisia bola menovaná primátorom mesta Prešov. 

Komisia pracovala v tomto zloženi: 

1. doc. PhDr. Štefánia Andraiíčiková, PhD., MPH - komisia MsZ školstva a telesnej 
kultúry, 

2. Ing. Alexander Ernst - komisia MsZ sociálna a bytová , 
3. Mgr. Stanislav Ferenc- komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku, 
4. Stanislav Grega -komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj, 
5. Ing. Stanislav Kahanec- komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácii, 
6. MUDr. Karol Kyslan, PhD. -komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, 
7. Mgr. Janette Langová- komisia MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty, 
8. Ing. arch. Viktor Tkačík- komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredie, 

9. Ing. Igor Andrejčák- poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov, 
10. Mgr. Mária Čížiková -poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HIO, 
11.1ng. Ľudovit Malaga -poslanecký klub nezávislých poslancov, 

12. JUDr. Maroií Handzo, LL.B. riaditeľ sekcie vnútornej správy Msú, 
13. PaedDr. Peter Javorský -poverený riadenim sekcie strategického rozvoja Msú. 

Za predsedu komisie bol zvolený Ing. Alexander Ernst. 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANÝCH LAUREÁTOV NA UDELENIE CENY MESTA PREŠOV 
ZAROK2012 

MGR. VLADIMÍR KOHUT 

Pedagóg, organizátor Medzinárodného halového turnaja nepočujúcich žiakov, 
spoluzakladateľ celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov, zakladateľ 
špeciálnej MŠ a ZŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 

Vladimír Kohut stál pri zrode jedinečného športového podujatia (organizuje sa od roku 
1993), na organizácii ktorého sa podieľa už plných 20 rokov - medzinárodného halového 
futbalového turnaja nepočujúcich žiakov do 16 rokov. 
Toto športové podujatie je jediné svojho druhu na svete, preto sa dnes považuje za neoficiálne 
majstrovstvá sveta nepočujúcich detí v tomto športe. Podujatie má aj širší spoločenský rozmer, 
pretože jeho účastníci tu majú možnosť okrem preukázania športového majstrovstva aj 
reprezentovať svoju krajinu a hlavne možnosť nadväzovať nové priateľstvá, čo je pre nich 
úžasnou motiváciou. Je jedinou akciou na svete v žiackej kategórii, na ktorej sa zúčastňujú 
sluchovo postihnuté deti z rôznych krajín. Všetky ostatné športové či kultúrne podujatia pre 
nepočujúcich sú organizované len pre dospelých. Na doterajších 20 ročníkoch turnaja sa 
zúčastnilo viac ako 2 500 účastníkov z 26 krajín sveta zo 4 kontinentov. Medzi účastníkmi boli aj 
také krajiny ako Ghana, Kuvajt, Kazachstan, Saudská Arábia, Azerbajdžan a ďalšie. O turnaji 
vedia a aspoň na diaľku ho podporujú školy či zväzy nepočujúcich v 85 štátoch sveta, ktorí 
s organizátormi komunikujú. 

Mgr. Vladimír Kohut celý svoj život venoval výchove detí so sluchovými poruchami. 
Pomáhal im pochopiť, že aj oni majú svoje miesto v tomto živote. V prípade pána Kohuta môžeme 
s čistým svedomím povedať, že jeho práca bola pre neho poslaním. Deti so sluchovým 
hendikepom učil na Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnuté deti v Prešove 38 rokov, 
z toho deväť rokov stál na jej čele. Je autorom 17 učebníc, pracovných listov a metodických 
príručiek pre základné školy pre sluchovo postihnutých. Prispieval odbornými článkami do 
zborníkov pre špeciálne školy. Spolupracoval s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou 
a externe vyučoval špeciálnu pedagogiku na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 
Ako logopéd sa venoval aj počujúcim deťom s rečovými vadami. Je zakladateľom špeciálnej 
materskej a základnej školy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou pri Základnej škole 
internátnej pre sluchovo postihnuté deti v Prešove. 

Za svoju pedagogickú činnosť si v roku 1992 prevzal na Pražskom hrade Cenu ministra 
školstva, mládeže a športu SR udelenú prezidentom ČSFR Václavom Havlom, v roku 2005 mu 
Ministerstvo školstva SR udelilo Veľkú medailu Svätého Gorazda, v roku 2009 dostal Zlatý odznak 
Poľského zväzu nepočujúcich. 

Deťom so sluchovým postihnutím sa venoval aj v oblasti športu. Je spoluzakladateľom 
celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov, ktoré ako člen organizačného výboru 
pomáha už viac ako 3 desaťročia organizovať. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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V roku 1993 zorganizoval 1. medzinárodný halový turnaj nepočujúcich žiakov, ktorý sa 
v roku 2012 uskutočnil už dvadsiaty krát. 

V roku 1999 založil občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí so sídlom 
v Prešove a do dnes je jeho predsedom. Je to nezávislé občianske združenie, ktorého cieľom je 
získavať finančné prostriedky na organizovanie podujatí pre nepočujúce deti, aby mohli žiť 
plnohodnotným životom a zmysluplne využívať voľný čas. Občianske združenie organizuje aj iné 
športové aktivity, pri ktorých si nepočujúce deti merajú sily nielen navzájom medzi sebou, ale aj 
so svojimi počujúcimi rovesníkmi. 
Na všetkých stupňoch turnajov popri športovom majstrovstve dominuje aj myšlienka humanity, 
rešpektovania sa, nadväzovania nových kontaktov a priateľstiev. Na vrcholné podujatie, ktorým je 
už niekoľkokrát spomínaný medzinárodný halový turnaj nepočujúcich žiakov, prichádzajú do 
hľadiska celé komunity nepočujúcich ľudí zo širokého regiónu, ktorí nemajú veľa príležitostí 
stretávať sa mimo tohto podujatia. Tým podujatie nadobudlo za 20 rokov širši spoločenský rozmer 
pre takto hendikepovanú skupinu ľudí. 

Cenu mesta Prešov za rok 2012 navrhujeme udeliť Mgr. Vladimírovi Kohutovi , za 
mimoriadny prínos pri rozvoji športovej činnosti detí so sluchovým postihnutím, za 
zásluhy pri založení a 20 ročnom organizovani medzinárodného halového turnaja 
nepočujúcich žiakov, ako aj za propagáciu mesta Prešov doma i v zahraničí. 

PETER LIPA 

Jeden z najlepších a medzinárodne najuznávanejších európskych jazzových spevákov, 
skladateľ, podnikateľ, organizátor hudobných podujatí, moderátor, manažér jazzového diania. 

Jeho meno sa spája najmä s jazzovou hudbou a v minulosti bol dlhé roky takmer jediným 
interpretom tohto hudobného žánru na Slovenku. V ankete časopisu Medzinárodnej jazzovej 
federácie Jazz Forum sa v 80. rokoch pravidelne umiestňoval medzi najlepšími európskymi 
jazzovými spevákmi. 

Je rodákom z Prešova (1943); tu prežil celú svoju mladosť a získal základné 
i stredoškolské vzdelanie. Už počas štúdia pôsobil v Prešovskom amatérskom divadle. 

Peter Lipa mal vzťah k hudbe už od detských rokov. Okrem spevu sa približne od 
dvanástich rokov učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón a na gitaru. 

V roku 1962 odišiel študovať na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave na fakultu 
architektúry, kde hrával v študentskej kapele Struny. V roku 1967 hral v popovo-jazzovej formácii 
Istropolitana. V roku 1968 bol spoluzakladateľom skupiny Blues Five, ktorá získala v roku 1968 na 
2. československom beatovom festivale v Prahe cenu "Objav festivalu". Okrem účinkovania 
v mnohých kapelách pôsobil aj v československom rozhlase, v redakcii vedy a techniky 
i v hudobnej redakcii. Od roku 1989 je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, od roku 2001 
aj členom medzinárodnej poroty International Jury, ktorá každoročne udeľuje ceny European jazz 
prize. 

F - MsÚ/SP-01/12/1 
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Peter Lipa je nositeľom viacerých prestížnych ocenení: Krištáľového krídla za hudbu, Ceny 
prezidenta republiky a ďalších cien z oblasti hudobnej kultúry. Okrem toho je kľúčovým 
organizátorom podujatí jazzového života na Slovensku a z titulu postu prezidenta Slovenskej 
jazzovej spoločnosti aktívne a účinne pomáhal pri založení a udržaní tradície Prešovských 
jazzových dní od roku 1991 a doteraz úzko spolupracuje s prešovským i hudobníkmi na ďalších 
hudobných projektoch. 

Ako jeden z mála našich rodákov žijúcich v inom meste, sa k Prešovu hrdo hlási pri každej 
príležitosti a svojim hudobným i organizačným majstrovstvom mu robí skvelú reklamu a povest' 
hudobne najbohatšieho mesta Slovenska. 

Cenu mesta Prešov za rok 2012 navrhujeme udeliť Petrovi Lipovi v roku jeho 
významného životného jubilea za mimoriadnu a intenzívnu dlhoročnú pomoc rozvoju 
prešovskej hudobnej kultúre a úspešnej propagácii nášho mesta na celoslovenskej 
i zahraničnej platforme. 

FRANTIŠEK RELL. in memoriam 

Zakladateľ, herec, režisér a riaditeľ Slovenského divadla v Prešove, dnes Divadla Jonáša 
Záborského. 

František Rell sa narodil 11. marca 1913 vUhorskom vokrese Poltár azomrel 9. 
novembra 2009 v Bratislave. 

študoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici (1932-1936) a na Vysokej škole 
obchodnej v Prahe (1936-1939). Bol pedagógom na obchodnej akadémii v Dobšinej a Prešove 
(1939-1943). Výrazne prispel k vzniku, činnosti a profesionalizácii vtedy veľmi výkonného 
ochotníckeho divadelného krúžku Záborský v Prešove (1941-1943) a k rozvoju externej 
spolupráce s prešovskou pobočkou Slovenského rozhlasu v Bratislave. To zákonite viedlo 
k vzniku profesionálneho Slovenského divadla v Prešove v roku 1944. A tu sa začala jeho cesta 
profesionála. Mnohí nevedia, ale divadlo vzniklo ako zájazdové a obchádzalo celé Slovensko. 

Pri príležitosti osláv jeho 90. narodenín sa k vzniku divadla v Prešove vyznal takto: " ... Bola 
svetová vojna, stratili sme juh, divadlo v Košiciach - a v Prešove bola divadelná budova. No 
namiesto toho, aby sa divadlo z Košic presťahovalo do Prešova, vedenie odišlo a súbor sa 
rozpadol. Ja som vtedy prišiel na Obchodnú akadémiu, ktorá sa do Prešova presťahovala z Košíc. 
Stal som sa tajomníkom Matice, členom rozhlasovej družiny. Tam sme prišli na nápad založiť 
ochotnícky spolok Jonáša Záborského. Úprimne povedané, bolo to také poloprofesionálne 
divadlo. Kto hral v dramatickej družine rozhlasu za honorár, hral aj v tomto ochotnfckom súbore. 
A tam nás režírovali takí ľudia ako Bagar! Ako ochotníci sme za sezónu naštudovali šesť hier 
a odohrali sme 132 vypredaných predstavení. Chceli sme profesionálne divadlo a tak sme museli 
s Pridavkom založiť divadelné družstvo. To podalo žiadosť na vládu, aby nám dala licenciu na 
prevádzkovanie divadla a vláda musela rozhodnúť a určiť sumu, ktorú bude dávať. Problém bol, 
že ja som bol tajomníkom Matice a Matica v tom čase žiadala o licenciu pre Komorné divadlo 
v Martine. Tak mi zakázali, aby som vystupoval ako tajomník Matice - to je inak zaujímavé, že 
v histórii sa nehovorí o matičnej aktivite pri vzniku profesionálnych divadiel v Martine a Prešove! 

F - MsÚ/SP-01/12/1 
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Martinčania sa báli, že dve divadlá odrazu neprejdú, ale východ divadlo potreboval. Nebyť 
Alexandra Macha, to divadlo nepresadfme. Veď to bolo v roku 1943, uprostred vojny ... Ale 
presadili sme všetko! A ja som bol jediný kandidát na riaditeľa .... !" 

Riaditeľom sa však nestal, musel narukovať a zapojil sa do SNP. Po potlačení SNP ho väznili 
v koncentračnom tábore Altenburg v Nemecku. Po vojne však nebola snaha zachovať divadlo 
v Prešove a len osobná angažovanosť Františka Rella dokázala presvedčil' vtedy Ladislava 
Novomeského, aby v Prešove divadelné družstvo, a vlastne divadlo, ostalo. 

V prešovskom divadle boli za jeho pôsobenia uvedené klasické veselohry ako Inkognito 
(1953), Drotár (1954), Kozie mlieko (1949) a klasické operety Mamzelle Nitouche (1947), Zem 
úsmevov (1947), Dom u troch dievčatiek (1949), Cigánsky barón 1950) ... 

František Rell bol teda v období rokov 1945-54 zakladajúcim členom, režisérom, 
dramaturgom a riaditeľom Slovenského, neskôr Krajového slovenského divadla v Prešove, 
premenovaného od roku 1954 na Divadlo Jonáša Záborského. 

V rokoch 1954-55 bol dramaturgom a umeleckým šéfom činohry Divadla J. G. Tajovského 
vo Zvolene. V rokoch 1955-59 pôsobil ako umelecký šéf a režisér spevohry Novej scény 
v Bratislave. V rokoch 1959-62 bol zakladateľom a umeleckým šéfom, režisérom a dramaturgom 
spevohry Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. 

V rokoch 1963-1970 bol riaditeľom a režisérom profesionálnej revue a politického kabaretu 
v bratislavskom divadle Tatra revue, na troskách ktorého vyrástlo dnešné divadlo L +S. 

František Rell sa orientoval na divadlo prístupné širokým vrstvám. Blízka mu bola činohra 
so sklonom k zábavnosti a revuálny kabaret. Z ruštiny, nemčiny a maďarčiny preložil množstvo 
divadelných hier a operetných libriet. Je autorom veselohry Búrka v zátiší a Sarišské čudo a hry 
s tematikou SNP Hrob neznámeho vojaka. 

Sám si neobyčajne rád spomínal na svoje prešovské začiatky. Tak tomu bolo počas osláv 
okrúhleho päťdesiateho i šesťdesiateho výročia vzniku Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 
kam ho s láskou pozvali ako ústrednú osobnosť podujatí. Jeho životným krédom, ku ktorému sa 
často hlásil a zrejme čerpal aj všetko to odhodlanie, bol výrok M. R. $tefánika: 
.Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem". 

Svojím umeleckým a tvorivým potenciálom a bezpríkladnou vernosťou divadlu sa zaradil 
medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského divadelníctva. 

František Rell je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. 

Cenu mesta Prešov za rok 2012 navrhujeme udeliť Františkovi Rellovi, in 
memoriam, v roku stého výročia jeho narodenia, za osobný prínos pri vzniku Slovenského 
divadla v Prešove, za dlhoročnú kultúrnu osvetu a výrazný rozvoj a propagáciu 
divadelného umenia. 
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Prehrad došlých návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2012 

1. MUDr. Mgr. Anna Kvokačková- zakladateľka OZ Barlička 
2. univ. prof. Imrich Sedlák, CSc. - literárny vedec, kultúrny historik, funkcionár Matice 
slovenskej 
3. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - prorektor Prešovskej univerzity v Prešove 
4. PhDr. Juraj Marcovský, CSc.- predseda atletického klubu TJ Slávia PU, známy organizátor 
mnohých atletických podujatí 
5. Mgr. Vladimir Kohut- pedagóg, organizátor Medzinárodného halového turnaja nepočujúcich 
žiakov, zakladateľ špeciálnej Mš a ZŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 
6. Dr.h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. -vysokoškolský pedagóg, lektor 
7. Ing. Peter Lipa - známy organizátor podujati jazzové ho života na Slovensku, jeden zo 
zakladateľov Prešovských jazzových dní 
8. František Rell, i. m. 
9. Ján Ladislav Kalina, i.m. -slovenský spisovateľ, publicista, scenárista, prekladateľ 
1 O. AMC Trio- prešovské jazzové zoskupenie 
11. Štátna vedecká knižnica v Prešove 
12. Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov 
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