
Program podujatia DNI MESTA PREŠOV 2013 
 

3. júna 2013 – PONDELOK   /MsÚ 

 
Pred MsÚ 

 
Pred Ľudovou bankou 

Ďalšie časti pešej zóny / malý 
amfiteáter, park a pod. 

V exteriéroch a interiéroch 
kultúrnych a iných organ. 

  
15.00 – 16.00 
POPOLUDNIE ZÁKLADNÝCH 
UMELECKÝCH ŠKÔL 
- Dychový orchester ZUŠ Jana Pöschla  
  a mažoretky  WITCHES  
- Malý sláčikový orchester ZUŠ  
  M.Moyzesa 
- Mládežnícky dychový orchester ZUŠ   
  Mikuláša Moyzesa a mažoretky  
  FLOWERS 
 
16.00 – 18.00 
ZUŠ Mikuláša Moyzesa 
- ARCO - VEĽKÝ SLÁČIKOVÝ   
  ORCHESTER 
- Komorný spevácky zbor Vocalis ZUŠ 
 
18.30 – 23:00 
Vystúpenie hudobných skupín: 

Varovný signál 
Kompliment 
Hammerdog  

 
 
 

13.00– 17.00 
STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
v Prešove JE LEN JEDNA,  
(Vodárenská 3) 
- maľovanie mesta a konkatedrálu sv.  
   Mikuláša 
- kreslenie portrétov okoloidúcich 
- BODY ART – maľovanie na telo 

 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a architektúry na 
pešej zóne prešovskými výtvarníkmi a výtvarníkmi 
združenia K-Art Košice 

 
10:00-22:00 
5D CINEMA 
Nové mobilné 5D kino (za hranicami fikcie sa 
stanete priamymi účastníkmi deja). Ide o skrátené 
rozprávky a filmy. Výber z ponuky. Kino je vhodné 
od 5 – 100 rokov.  

 
10:00-18:00 
Kreative 
Maľovanie na tvár, glitrové tetovanie a maľovanie 
prírodnou henou na telo 

 
 
ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE DETI 
Detský kolotoč, nafukovacia šmýkačka, 
bungee trampolina,  trampolina... 
 
 
 
 
 

 

 

Knižnica 
P.O.Hviezdoslava 
- hodiny pre verejnosť: 

 pondelok–piatok: 8:00-18:00 
h 

 vernisáž výstavy: Dotyk 
autenty v postmoderne – 

Balážovci (Hlavná 139) 
 

 



4. júna 2013 – UTOROK   /MsÚ 

 
 

Pred MsÚ 

 
 

Pred Ľudovou bankou 

 
Ďalšie časti pešej zóny / malý 

amfiteáter, park a pod. 

 
V exteriéroch a interiéroch 
kultúrnych a iných organ. 

 15.00 – 16.00 
 Veselo s Abecečkom,  
,  

16.00 - 17.30 mix 
Hviezdy Prešova,  SCVČ EBONY, 
DIRIDONKY PKO,    TK BOUNCE,  MG 
TATRAN PREŠOV, B.O.C. crew Prešov 
(freerunová skupina) 
SŠ Pavla Sabadoša Internátna – 
nepočujúci, Petra MAGDOVÁ... 
 
17.30 – 18.20 
NOCTURNO pri PKO Prešov  
SS RADOSŤ – DC Družba  
Mandolínový súbor TATRÍN   
 
19:00 – 20:00 
Vystúpenie Dalibora Jandu s 
doprovodom 
 
 
20.30 – 23:00 
Vystúpenie hudobných skupín: 

Noble Apocalypse –Vranov n/T 
Alter Ego 

 
 
 
 
 
 

 

10:00-14:00 
BEAUTYfully (malý amfiteáter) 
Prezentácia študentských prác, praktické ukážky 
(fotografický dizajn, kozmetička a vizážistka, 
kaderníčka, fotograf, propagačná grafika) 

- ukážky  súčasnej účesovej tvorby, galéria 
študentských prác + ukážky kreatívnych 
umeleckých techník (SOŠ Košická) 

13.00 – 17.00 
STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
v Prešove JE LEN JEDNA, (Vodárenská 3) 

- maľovanie mesta a konkatedrály sv.  
   Mikuláša 
- kreslenie portrétov okoloidúcich 
- BODY ART – maľovanie na telo 

15.00 – 16.00 
 Veselo s Abecečkom,  
  – hry a súťaže, leteckí modelári,  ZOO  v parku 

10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a architektúry na 
pešej zóne prešovskými výtvarníkmi 
a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 

10:00-22:00 
5D CINEMA 
Nové mobilné 5D kino (za hranicami fikcie sa 
stanete priamymi účastníkmi deja). Ide 
o skrátené rozprávky a filmy. Výber z ponuky. 
Kino je vhodné od 5 – 100 rokov.  

10:00-18:00 
Kreative 
Maľovanie na tvár, glitrové tetovanie a maľovanie 
prírodnou henou na telo 

 
ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE DETI 
Detský kolotoč, nafukovacia šmýkačka, bungee 
trampolina,  trampolina... 

Šarišská galéria 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy 
Mikuláš Gajdoš-Výber z tvorby 
Martin Imrich-Maľby 
Diplomové práce študentov 
KVVU PU v Prešove 

 
 
Knižnica P.O.Hviezdoslava 
- hodiny pre verejnosť: 

 pondelok–piatok: 8:00-18:00 
h 

 9:00-15:00 h „Čítajme si – 
čitateľský maratón“ (pobočky 
na Sídlisku II, Sídlisku III, 
Sídlisku Sekčov) 

 
Krajské múzeum 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy: 
Krojované bábiky z celého sveta 
Nite tak i tak – výstave 
venovaná čipkárskemu umeniu 
Práce Soľnobanského 
čipkárske-ho cechu 
Moje mesto Prešov  - výstava 
venovaná mestu Prešov v histo-
rických dokumentoch a fotogra-
fiách+maketa mesta Prešov 
a hradu Šariš 



 

5. júna 2013 – STREDA   /MsÚ 

 
 

Pred MsÚ 

 
 

Pred Ľudovou bankou 

 
Ďalšie časti pešej zóny / malý 

amfiteáter, park a pod. 

V exteriéroch a interiéroch kultúrnych 
a iných organ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 – 16.20 
MÓDNA PREHLIADKA 
SOŠ podnikania, Masarykova 24 
Módna línia mladých – ukážky tvorby mladých 
dizajnérov 
 
16.20 – 19.00 
GRIMMY SENSATION 2013 
 
19.00 – 20.30  
SZUŠ DAMA 
 
20.30 -22.30 
POKRVNÍ BRATIA – divadelné 
predstavenie 
 
 
 
 
 
 

 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a ar-chitektúry 
na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi 
a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 

 
10:00-22:00 
5D CINEMA 
Nové mobilné 5D kino (za hranicami fikcie sa 
stanete priamymi účastníkmi deja). Ide 
o skrátené rozprávky a filmy. Výber 
z ponuky. Kino je vhodné od 5 – 100 rokov. 
 

 
 
ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE 

DETI 
Detský kolotoč, nafukovacia šmýkačka, 
bungee trampolina,  trampolina... 

 
 

15:00 
Slávnostné zasadnutie MsZ v Prešove 
pri príležitosti odovzdávania Ceny mesta 
Prešov (PKO) 
 

Šarišská galéria 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 
 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 

- voľný vstup na všetky výstavy 
Mikuláš Gajdoš-Výber z tvorby 
Martin Imrich-Maľby 
Diplomové práce študentov KVVU PU v 
Prešove 
 

Knižnica P.O.Hviezdoslava 
- hodiny pre verejnosť: 

 pondelok–piatok: 8:00-18:00 h 
 10:00-14:00 h Odborný seminár venovaný 

prieskumom spokojnosti a digitalizácie 
regionálnych dokumentov (Hlavná 139) 

 

Krajské múzeum 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy: 
Krojované bábiky z celého sveta 
Nite tak i tak – výstave venovaná čipkárskemu 
umeniu 
Práce Soľnobanského čipkárskeho cechu 
Moje mesto Prešov  - výstava venovaná mestu 
Prešov v histo-rických dokumentoch 
a fotografiách + maketa mesta Prešov a hradu 
Šariš 



6. júna 2013 – ŠTVRTOK   /PKO 

 
 

Pred MsÚ 

 
 

Pred Ľudovou bankou 

 
Ďalšie časti pešej zóny / malý 

amfiteáter, park a pod. 

V exteriéroch a interiéroch kultúrnych 
a iných organ. 

 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ 
TROJIČNÝ JARMOK 
prehliadka tradičných 
remesiel 
 
 
 
 
 
 

 
15:00 
Otvorenie Prešovského 
trojičného jarmoku 
 
Vystúpenie folklórnych 
súborov: 
PUĽS 
Havrančatá 
Svinianka 
Rozmarija 
Šariš 
Šarišské parobci 
Anka Poráčová 
Starišan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a ar-chitektúry na 
pešej zóne prešovskými výtvarníkmi a výtvarníkmi 
združenia K-Art Košice 

 
10:00-22:00 
5D CINEMA 
Nové mobilné 5D kino (za hranicami fikcie sa 
stanete priamymi účastníkmi deja). Ide o skrátené 
rozprávky a filmy. Výber z ponuky. Kino je vhodné 
od 5 – 100 rokov.  

 
 
ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE DETI 
Detský kolotoč, nafukovacia šmýkačka, bungee 
trampolina,  trampolina... 

 

Šarišská galéria 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy 
Mikuláš Gajdoš-Výber z tvorby 
Martin Imrich-Maľby 
Diplomové práce študentov KVVU PU v 
Prešove 

 
 
Knižnica P.O.Hviezdoslava 
- hodiny pre verejnosť: 

 pondelok–piatok: 8:00-18:00 h 

 9:00 h Zážitkové čítanie (Slniečko, 
Hlavná 16) 

 
 
Krajské múzeum 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy: 
Krojované bábiky z celého sveta 
Nite tak i tak – výstave venovaná 
čipkárskemu umeniu 
Práce Soľnobanského čipkárskeho cechu 
Moje mesto Prešov  - výstava venovaná 
mestu Prešov v historických dokumentoch 
a fotografiách + maketa mesta Prešov 
a hradu Šariš 
 

 



 

7. júna 2013 – PIATOK   /PKO 

 
 

Pred MsÚ 

 
 

Pred Ľudovou bankou 

 
Ďalšie časti pešej zóny / malý 

amfiteáter, park a pod. 

 
V exteriéroch a interiéroch 
kultúrnych a iných organ. 

 

10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ 
JARMOK  
Prehliadka tradičných 
remesiel 

16:30 
Vystúpenie súborov 
orientálneho tanca: 
Fatima 
Akasha 
Witches 
 
Skupina historického šermu 
Cohors 
Sokoliarska skupina sv. 
Bavona 
Divadlo Veľký Šariš 
Vocalis 
Gréckokatolícky zbor sv. J. 
Krstiteľa 
Otto voce 
Theatrum Musica 

10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a ar-
chitektúry na pešej zóne prešovskými 
výtvarníkmi a výtvarníkmi združenia K-Art 
Košice 

 
 
10:00-22:00 
5D CINEMA 
Nové mobilné 5D kino (za hranicami fikcie 
sa stanete priamymi účastníkmi deja). Ide 
o skrátené rozprávky a filmy. Výber 
z ponuky. Kino je vhodné od 5 – 100 rokov. 
 

 
 
ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE 

DETI 
Detský kolotoč, nafukovacia šmýkačka, 
bungee trampolina,  trampolina... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šarišská galéria 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy 
Mikuláš Gajdoš-Výber z tvorby 
Martin Imrich-Maľby 
Diplomové práce študentov KVVU PU v 
Prešove 

 
 
Knižnica P.O.Hviezdoslava 
- hodiny pre verejnosť: 

 pondelok–piatok: 8:00-18:00 h 
 10:00-16:00 h Burza kníh (Hlavná 139) 

 
Krajské múzeum 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy: 
Krojované bábiky z celého sveta 
Nite tak i tak – výstave venovaná 
čipkárskemu umeniu 
Práce Soľnobanského čipkárske-ho cechu 
Moje mesto Prešov  - výstava venovaná 
mestu Prešov v histo-rických 
dokumentoch a fotogra-fiách+maketa 
mesta Prešov a hradu Šariš 

 
 



 

8. júna 2013- SOBOTA   /MsÚ, PKO 

 
 

Pred MsÚ 

 
 

Pred Ľudovou bankou 

 
Ďalšie časti pešej zóny / malý 

amfiteáter, park a pod. 

 
V exteriéroch a interiéroch 
kultúrnych a iných organ. 

 

10:00–19:00 
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ 
JARMOK prehliadka 
tradičných remesiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00 – 22.00 
SLOVENSKÝ LIVERPOOL 
- podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť  
„spievajúce a hrajúce“ mesto 
a ukázať na hudobný potenciál nášho 
mesta 
 
17:00  
Spoločný spev pesničky  „A od 
Prešova...“ s pokusom  o slovenský 
rekord najviac spievajúcich ľudí na 
jednom mieste  
 
BB country 
Free Voices 
 

14.00 – 22.00  
SLOVENSKÝ LIVERPOOL 
- ZUŠ M. Moyzesa -  BAŠTOVANKA, 
- ZVONČEK 
-  VOCALIS 
- ZUŠ J.POSCHLA - DYCHOVÝ  
   ORCHESTER 
- DFS DÚBRAVIENKA 
- FS A DFS ROZMARIJA 
- SZUŠ DAMA 
- SS ROZKVET (DC SABINOVSKÁ) 
- SS RADOSŤ ( DC DRUŽBA) 
- DFSK ZÁBORSKÝ – ŽUPČANY 
- DFS HAVRANČATA 
- FSK PETROVIANČAN 
- FSK JOŽKA PRÍHODU 
- KAPUŠANSKE RICHTAROŠE 

Šarišská galéria 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy 
Mikuláš Gajdoš-Výber z tvorby 
Martin Imrich-Maľby 
Diplomové práce študentov KVVU 
PU v Prešove 

 
 
Krajské múzeum 
- hodiny pre verejnosť:  

 utorok-piatok: 9:00-18:00 h 

 sobota-nedeľa:14:00-18:00 h 
 

- voľný vstup na všetky výstavy: 
Krojované bábiky z celého sveta 
Nite tak i tak – výstave venovaná 
čipkárskemu umeniu 
Práce Soľnobanského čipkárske-
ho cechu 
Moje mesto Prešov  - výstava 
venovaná mestu Prešov v histo-
rických dokumentoch a fotogra-
fiách+maketa mesta Prešov 
a hradu Šariš 

 

 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ ! 
 

www.presov.sk 


