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Návrh 
Vydanie' 1 

na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 
Mes:o Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 14.04.2014 	 číslo: .../2014 

k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Mestská rada v Prešove 

1. 	 berie na vedomie 

návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 


2. 	 od por ú č a 
Mestskému zastupitefstvlJ v Prešove schváliť udelenie Ceny mesta Prešov 
za rok 2013: dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., 


PhDr. Darine Petranskej, 

Mgr. Jánovi Štovkovi. 
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l Mesto Prešov , 

UZNESENIE 

zo zasadnutia 
Komisie pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

dňa: 18.03.2014 čislo: 1/2014 

Komisia pre vyber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 
po prerokovaní návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 18.03.2014 čislo: 112014 

Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove sch v á I i ť udelenie Ceny mesta Prešov za rok 
2013: 

1, Dr. h, c, prof, PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc" 

2, PhDr. Darine Petranskej., 

3, Mgr. Jánovi Štovkovi. 


Mgr. Mária putnocká(7),M MUDr. Daniela Mrouahová ./f1..It'/vl,/
zapisovatefka I A predsedníčka komisie 

Dostanú: Overovate/ia: •___~---
podľa rozdeľovníka 

Mgr. Stanislav Ferenc \\~i'ť--. 
PhDr. Martin Lipka, PhD, J: 

! , , 
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Návrh ~IVydanie: 
!na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Cena mesta Prešov je vereJnym ocenením, ktoré udeľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom 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 udel'ovania 
ocenení mesta Prešov schválený uznesením Mestského zastupitel'stva v Prešove 
Č. 480/2013 zo dňa 19.12.2013. 

Vzhl'adom na osobitosť predkladaného návrhu, materiál neprešiel interným 
pripomienkovanim v rámci Mestského úradu v Prešove. 
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V súlade s ustanoveniami Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov došlo na 
Mestský úrad v Prešove v stanovenom termíne celkom 19 návrhov na laureátov Ceny mesta 
Prešov za rok 2013, z nich 2 návrhy boli na kolektívy a 17 na jednotlivcov. Vzhľadom na to, 
že štatút udeľovania oceneni nepripúšťa udeliť Cenu in memoriam, jeden z navrhovaných 
laureátov - Rudolf Smoter - bol z výberu vylúčený (úmrtie 28.02.2014). Celkovo komisia 
vyberala z 18 návrhov. 

Návrhy prehodnotila a posúdila Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za 
rok 2013. 

Komisia bola menovaná primátorom mesta Prešov ako 12 členná, tvorili ju 
zástupcovia poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva v Prešove (z každého po 1) a 
zástupcovia - poslanci komisií zriadených pri Mestskom zastupitel'stve v Prešove (z každej 
po 1) a riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ v Prešove. 

Zloženie výberovej komisie: 
1. Mgr. Janette Langová - komisia MsZ školstva a telesnej kultúry, 

2, MUDr. Miroslav Lukáč - komisia MsZ sociálna a bytová, 

3. 	 MUDr. Daniela Mrouahová - komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku. 
4. 	 Mgr. Mária Čížiková - komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj, 
5, 	 Ing, Igor Andrejčák - komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských 


organizácii. 

6. Ing. Ľudovít Malaga - komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, 

7, PhDr. Rudolf Dupkala - komisia MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty, 

8. 	 PhDr. Martin Lipka, PhD. - komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu 

a životné prostredie, 

9. 	 PhDr. Milan Laca - poslanecký klub SMER-SD a nezávislých poslancov, 
10. Mgr. Stanislav Ferenc - poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HiD, 
11. JUDr. René Pucher - poslanecký klub nezávislých poslancov, 

12. Mgr. Ivana lIiašová, DiSD. - riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ. 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 18.03.2014 za účasti 7 členov komisie - bola 
uznášaniaschopná. Za predsedníčku bola zvolená MUDr. Daniela Mrouahová. 

V súlade s ustanoveniami Štatútu a na základe vopred dohodnutých pravidiel výberu 
laureátov komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prešove schváliť udelenie Ceny 
mesta Prešov za rok 2013: 

1 	 dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., 
2. 	 PhDr. Darine Petranskej, 
3. 	 Mgr. Jánovi Štovkovi. 
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Dr. h. c. prof. PhDr. RUDOLF DUPKALA, CSc. 

Vysokoškolský pedagóg, akademický funkcionár, lektor, autor viacerých vedeckých a 
odborno-populárnych publikácii. 

Profesor Rudolf Dupkala sa už vyše 30 rokov pOdieľa na rozvoji školstva a duchovnej 
kultúry v meste Prešov, Celý svoj doterajší akademický život zasvätil svojej alma mater 
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (do roku 1996 Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika), na ktorej pôsobil a stále pôsobi nielen ako vysokoškolský učiteľ, ale tiež 
akademický funkcionár (predseda Akademického senátu FF PU, člen Vedeckej rady FF PU 
a dve funkčné obdobia ako dekan fakulty), Mesto Prešov a osobitne jeho akademickú pôdu 
reprezentoval a stále reprezentuje nielen doma, ale aj v zahraniči (Francúzsko, Rusko, 
POl'sko, Česko, Maďarsko, Kanada,,,,), 

Dlhodobo sa výskumne orientuje aj na problematiku výučby filozofie, etiky a estetiky 
v meste Prešov s osobitným zreteľom na vzdelávacie aktivity rozvijané prešovským 
evanjelickým kolégiom od druhej polovice 17, až do polovice 20, storočia, Bol vedúcim 
grantového tímu riešenia vedecko-výskumného projektu (agentúra VEGA) pod názvom 
,,Prešovské evanjelické kolégium v kontextoch európskeho kultúrneho a intelektuálneho 
vývinu", Výsledkami svojej publikačnej činnosti a predovšetkým vedeckými monografiami 
"The Presov school phylosophy at the Enagelical College in Presoli' a "Reflexie európskej 
filozofie na Slovensku" sa výrazne pričinil o zviditeľnenie, medzinárodnú prezentáciu 
a popularizáciu pokrokových tradícií vzdelávania v meste Prešov, 

Vďaka jeho vedecko-pedagogickej kvalifikácii a erudícii pôsobil ako garant viacerých 
študijných programov vrátane práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania na FF 
PU v Prešove v odbore filozofia, V súčasnosti odborne garantuje bakalársky a magisterský 
študijný program "teMa, riadenie a služby v oblasti kultúry", ktorý sa uskutočňuje na Vysokej 
škole ISM Slovakia v Prešove, Aj vďaka tejto jeho aktivite môžu každoročne absolvovať 
jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia v meste Prešov desiatky poslucháčov, Pravidelne 
sa angažuje vo verejnom živo(e mesta Prešov. Je taktiež dlhoročným členom Celoštátneho 
výboru Slovenského filozofického združenia, členom redakčnej rady a kolégia recenzentov 
medzinárodných filozofických a humanistických časopisov, 

V roku 2010 mu Krasnodarskij gosudarstvennyj chudožestvennyj universitet udelil 
čestný titul- doktor honoris causa, 

Cenu mesta Prešov za rok 2013 navrhujeme udeliť dr. h. c, prof. PhDr. 
Rudolfovi Dupkalovi, CSc. za jeho vedecko-pedagogickú činnosť, ako aj za aktívny 
podiel na intelektuálnom živote mesta Prešov. 
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PhDr. DARINA PETRANSKÁ 

Historička architektúry, spoluautorka a realizátorka propagačných podujatí o Prešove 
"Objavovanie Prešova", 

PhDr. Darina Petranská sa dlhodobo systematicky venuje dejinám mesta Prešov, 
spolupracuje prí pamiatkovom výskume jeho mestských častí i šíršieho okolia, O jej vklade 
k propagácii mesta Prešov môže napovedať množstvo kníh, príspevkov do kníh, publikácií, 
odborných článkov Rovnako dôležitý je jej prístup k problematike dejín Prešova, výtvarného 
umenia, architektúry, osobností a mnohých ďalších oblastí nášho hmotného í nehmotného 
dedíčstva, Tí, ktorí raz mesačne absolvujú Objavovaníe Prešova, vedía a zažívajú 
bezprostredný kontakt s históriou, ktorá vďaka pani Petranskej oživa, Akiste sú v Prešove 
mnohí znalci umenia v tom najširšom ponímaní, aj I'udía, ktorí sú vysoko kvalifikovaní 
v oblastiach dejín, života v minulosti, politiky, vojenstva, náboženstva a pod., z ktorých mnohí 
pôsobia na školách, predovšetkým vysokých, Ale prešovské objavovanie je o tom, že pani 
Petranská svoje vedomosti nielen odovzdáva, ale ich aj prijíma, dokáže priznať svoj omyl či 
nepresnosť, Každá téma objavovania sa deje príamo na míeste činu, Jeho účastníci sa môžu 
histórie priam dotknúť a so zaujímavým a pútavým výkladom prežívajú históriu, Pani 
Petranská vníma dejiny ako poučenie pre súčasnosť, osudy analyzuje a ukazuje, snaží sa 
pochopiť konanie našich predkov a inštitúcií. Neodsudzuje, nie je politikom, ktorý "vie", kam 
smerujeme, nie je lekárom stanovujúcim diagnózu, nie je vojakom, ktorý taktizuje a bOjuje '" 
dáva podnet pre ďalšie myslenie - ako propagátor a zároveň obdivovate" nevychval'uje, 
nepreferuje Jednu oblasť pred inými, 

Objavovanie Prešova tvori a sprevádza od začiatku, tj, od septembra 2007 až 
dodnes 

Okrem toho PhDr. Petranská participovala ako spoluautorka na viacerých knižnýCh 
publikáciách ( Duchovné Slovensko, Kalvária v Prešove .. ,j, 

Je odborne spôsobilou osobou pre vykonávanie architektonicko-historických 
výskumov, ktoré vykonávala .prevažne na území mesta Prešov, čím výrazne prispela 
k poznaniu historického vývoja nášho mesta (napr Caraffova väznica, stará mestská škola, 
historická budova divadla ,,), 

Pod jej odborným vedením pamiatkové obnovy viacerých objektov v Mestskej 
pamiatkovej rezervácií Prešov získali najvyššie ocenenia (historická budova divadla, 
Bosákova banka",), Svoj odborný potenciál, získaný rokmi praxe na pamíatkovom úrade 
spolu s aktívnym osobnostným prístupom doposial' využíva pri sprevádzaní turistov, škôl aj 
oficiálnych hostí zo zahraničia, keďže hovorí francúzsky a maďarsky, 

V súčasnosti je na dôchodku, ale okrem aktivít spojených s propagáciou mesta a jeho 
architektonickej a výtvarnej histórie sa viac rokov stará v spoločnej domácnosti o svoju chorú 
mamičku, 

Všetky vymenované aktivity hovoria o jej vel'kej osobnosti a odbornom potenciáli, ale 
okrem toho je všeobecne známe jej človečenstvo a otvorené srdce, 

Cenu mesta Prešov za rok 2013 navrhujeme udeliť PhDr. Darine Petranskej za 
jej dlhoročný významný podiel pri zachovávaní a za profesionálny prístup pri prezentácii 
kultúrneho dedičstva mesta Prešov. 

F - MsÚISP-0111211 
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Mgr. JÁN ŠTOVKA 

Mladý prešovský fotograf, nosite!' najvyššieho európskeho ocenenia určeného pre 
profesionálnych fotografov - Master QEP. 

Vyštudoval hudbu, dlhé roky pôsobil ako folklorista, asi pred 8 rokmi sa začal 

venovať fotografii. 
Rok 2013 bol pre Jána Štovku mimoriadne úspešný - získal sériu ocenení v oblasti 

reklamnej fotografie, svadobnej či portrétovej tvorby. Medzi najvýznamnejšie ocenenia možno 
zaradiť 1.miesto v súťaži o najkrajší kalendár Slovenska - a to hneď v dvoch kategóriách: 
v kategórii "mesto" s kalendárom Nočný Prešov 2013 a v kategórii "regióny s kalendárom Celý 
svet je divadlo. 
V lete roku 2013 získal prestížny titul QEP (Qualified European Photographer). Ide 
o celosvetovo uznávaný neuniverzitný titul pre profesionálnych európskych fotografov. Získal ho 
ako jediný Slovák. celkovo má na Slovensku tento titul 10 fotografov. Aj jeho pričinením sa 
v roku 2013 slovenská fotografia zapísala do európskeho fotografického diania vel'kými 
písmenami, keď koncom roka 2013 ziska I vyšši stupeň QEP - Master QEP - najvyššie európske 
ocenenie určené pre profesionálnych fotografov. Ude!'uje ho Federácia európskych 
profesionálnych fotografov na základe nominácií členských organizácií zo všetkých štátov 
Európy a musí vypovedať o vysokom profesionálnom štandarde s prihliadnutím k osobnému 
prínosu autora. V roku 2013 bol tento titul udelený len 3 z 11 kandidátov a jedným z nich bol 
práve Ján Štovka. 

Cenu mesta Prešov za rok 2013 navrhujeme udelit' Mgr. Jánovi Štovkovi za 

mimoriadne úspešnú reprezentáciu slovenskej fotografie a propagáciu mesta Prešov 

doma i v zahraničí. 


F - MsÚ/SP-01/12/1 
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Prehl'ad došlých návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

1. 	 Prof. RNDr. Ivan Bernasovský - biológ, genetik, bývalý dekan Fakulty humanitných 
a prírod-ných vied PU v Prešove, súčasný riaditeľ Ústavu rómskych štúdií Prešovskej 
univerzity v Prešove; 

2. 	 PhDr. Eva Ondríková, PhD. - riaditeľka Súkromného školského internátu na 
Sabinovskej ul. č.2 v Prešove; 

3. 	 PaedDr. Mária Kuderjavá - dlhoročná pedagogička Základnej umeleckej školy Mikuläša 
Moyzesa v Prešove (literárno-dramatický odbor); externá učiteľka na Inštitúte 
slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove; 

4. 	 Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. - odporúčaný na ocenenie; 
5. 	 akad. maliar Marián Meško akademický maliar, rodák z Prešova, žije v Bratislave; 
6. 	 Ing. Peter Valíček - riaditeľ Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove; 
7. 	 Mgr. Ján Štovka - odporúčaný na ocenenie; 
8. 	 PhDr. Darina Petranská - odporúčaná na ocenenie; 
9. 	 Mgr. Rudolf Ferko - dlhoročný kameraman, režisér a šéfredaktor Hlavnej redakcie 

dokumentu v STV, autor mnohých publikácií a kníh, rodák z Prešova, žije v Bratislave: 
10. Ing. Tomáš Konečný - jazdec rally, člen SRT Motosport Team Prešov; 
11. Agneša Kalinová - publicistka, prekladatel'ka, do roku 1995 redaktorka Českého a 

slovenského vysielania Slobodnej Európy; rodáčka z Košíc, niekol'ko rokov pôsobila 
v Prešove. od L 1978 žije v Mníchove; 

12. PhDr. Edita Vološčuková, PhD. - odborná asistentka KWaU FF PU v Prešove, členka 
umeleckého združenia ZVUK pri SVÚ v Bratislave, členka Združenia pre umenie 
KATEDRUM, venuje sa gr,afike, počítačovej grafike, práci s autorským papierom, objektu, 
intermédiám a knižnej grafike; 

13. Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. - vysokoškolský učiteľ na Katedre hudby 
Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU v Prešove; 

14. Mgr. Klára Bystrická - dlhoročná učitel'ka na Pedagogickej a sociálnej akadémii 
v Prešove; 

15. Ing. Gejza Markovič - priekopník športového lietania v Prešove, dlhoročný generálny 
riaditel' závodu Solivary v Prešove; 

16. Ing. arch. Iraklí Eristavi -	 významný prešovský architekt, od roku 2013 nositel' ocenenia 
Krištál'ové kridio za projekt a realizáciu prestavby kasární v Košiciach na Kulturpark (v 
rámcI EHMK Košice 2013); 

17. AMC TRIO - prešovské jazzové zoskupenie; 
18. Záujmové združenie žíen MyMamy 	- poskytuje krízové poradenstvo ženám, obetiam 

násilia v párových vzťahoch a ich deťom, dočasné ubytovanie v zariadeniach núdzového 
bývania; 

19. Rudolf Smoter - spevák ľudových piesní, návrh neakceptovateľný (úmrtie 28.02.2014). 
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