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Návrh 9 na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 
Mesto Prešov 

dňa: 28.04.2014 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo XLIX. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 
udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013: 

1. Ing. arch. lrakli Eristavimu 
2. PhDr. Darine Petranskej 
3. Mgr. Jánovi Štovkovi 
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Mesto Prešov 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 3. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
111 

dňa: 14.4.2014 číslo: 19/2014 

k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013: 
Ing. arch. Irakli Eristavimu, 
PhDr. Darine Petranskej, 
Mgr. Jánovi Štovkovi. 

Dostanú: 

2 2. 04. 2014 

Overovatelia: 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

podľa rozdeľovníka Ing. Ľudovít Malaga 

PhDr. Mikuláš Kom 

F- MsÚ/SP-01128/1 

---------··--·--------. 



9 Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov Strana 
za rok2013 1/1 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

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

dňa: 18.03.2014 číslo: 1/2014 

Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 
po prerokovani návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujlma toto 

STANOVISKO 

dňa: 18.03.2014 číslo: 1 /2014 

Komisia pre výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

odporúča 
Mestskému zastupiterstvu v Prešove s c h v á ll f udelenie Ceny mesta Prešov za rok 
2013: 

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., 
2. PhDr. Darine Petranskej., 
3. Mgr. Jánovi $tovkovi. 

Mgr. Mária Putnocká(Í)~ 
zapisovatefka / A 

Dostanú: 
podra rozderovnika 

F- MsÚ/SP-0112111 

MUDr. Daniela Mrouahová A. .• - f7 l 
predsedníčka komisie / ri'V'-í'Y'ý 

Overovatelia: 
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š Návrh Vydanie: 1 
na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Cena mesta Prešov je verejným 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 $tatút udeľovania 
ocenení mesta Prešov schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove 
č. 480/2013 zo dňa 19.12.2013. 

Vzhľadom na osobitosť predkladaného návrhu, materiál neprešiel interným 
pripomienkovaním 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 
udel'ovania ocenení 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 zastupiteľstve 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 organizácií, 
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-HIO, 
11. JUDr. René Pucher -poslanecký klub nezávislých poslancov, 
12. Mgr. Ivana llíašová, DiS. - 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 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Prešove schváliť udelenie Ceny 
mesta Prešov za rok 2013 týmto laureátom: 

1. dr.h.c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., 
2. PhDr. Darine Petranskej, 
3. Mgr. Jánovi štovkovi. 

Návrhom na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013 sa zaoberala aj Mestská rada 
v Prešove na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa14.04.2014. Mestská rada prijala k návrhu 
uznesenie, ktorým odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Prešove schváliť udelenie Ceny mesta 
Prešov za rok 2013: 

1. Ing. arch. lrakli Eristavimu, 
2. PhDr. Darine Petranskej, 
3. Mgr. Jánovi Štovkovi. 
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Ing. arch. IRAKU ERISTAVI 

Významný prešovský architekt, ktorý svojou tvorbou reprezentuje mesto Prešov v 
celoslovenskom, európskom aj svetovom kontexte modernej architektúry. 

lrakli Eristavi je autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Absolvoval Fakultu 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2002 založil v Prešove 
architektonickú kanceláriu zerozero, ktorú vedie do dnešných dní. 

Obytný komplex CMYK v Prešove je najväčším doposiaľ realizovaným projektom tejto 
kancelárie, za ktorú získala prestížnu Cenu ARCH v roku 2005 a bol publikovaný v mnohých 
odborných médiách doma i v zahraničí. V roku 2008 zerozero navrhlo a realizovalo inštaláciu 
SIDEWAYS v Česko-Slovenskom pavilóne v rámci Xl. Svetového Bienále architektúry v 
Benátkach. Súťažný návrh zerozero pre urbanistické riešenie maďarského mesta AJKA zvíťazil v 
medzinárodnej súťaži EUROPAN 10 v roku 2010. Na základe víťazstva vo verejnej 
architektonickej súťaži zerozero realizovalo r. 2013 projekt Kasárne Kulturpark v Košiciach, 
najväčšiu investičnú akciu EHMK 2013. Za tento počin získal lrakli Eristavi Krištáľové Krídlo 2013 
za architektúru. 

Diela zerozero boli vystavované v rámci mnohých výstav v čechách, Nemecku, Slovinsku, 
Rakúsku a Maďarsku. Zerozero pôsobí na východe Slovenska, pretože sa svojou prácou chce 
zasadzovať za skvalitnenie života a stavebnej kultúry tohoto regiónu. 

Cenu mesta Prešov za rok 2013 navrhujeme udeliť Ing. arch. lrakli Eristavimu za 
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti modernej architektúry a za 
reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí. 
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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 pri pamiatkovom výskume jeho mestských častí i širšieho okolia. O jej vklade 
k propagácii mesta Prešov môže napovedal' 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 i nehmotného 
dedičstva. Tí, ktorí raz mesačne absolvujú Objavovanie Prešova, vedia a zažívajú bezprostredný 
kontakt s históriou, ktorá vďaka pani Petranskej ožíva. Akiste sú v Prešove mnohí znalci umenia 
v tom najširšom ponímaní, aj ľudia, 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 priamo na mieste činu, jeho účastníci sa môžu histórie priam dotknúť 
a so zaujímavým a pútavým výkladom prežívajú históriu. Pani Petranská vníma dejiny ako 
poučenie pre súčasnost', 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 obdivovateľ nevychvafuje, nepreferuje jednu oblasť pred inými ... 

Objavovanie Prešova tvorí a sprevádza od začiatku, t.j. od septembra 2007 až dodnes. 
Okrem toho PhDr. Petranská participovala ako spoluautorka na viacerých knižných 

publikáciách ( Duchovné Slovensko, Kalvária v Prešove ... ). 
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 
rezervácii Prešov získali najvyššie ocenenia (historická budova divadla, Bosákova banka ... ). Svoj 
odborný potenciál, získaný rokmi praxe na pamiatkovom úrade spolu s aktívnym osobnostným 
prístupom doposiaľ 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 veľkej 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. 
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Mgr. JÁN ŠTOVKA 

Mladý prešovský fotograf, nositeľ 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 1 O fotografov. Aj jeho pričinením sa v roku 2013 slovenská 
fotografia zapísala do európskeho fotografického diania veľkými písmenami, keď koncom roka 2013 
získal vyšší stupeň QEP - Master QEP - najvyššie európske ocenenie určené pre profesionálnych 
fotografov. Udeľuje 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 udeliť Mgr. Jánovi štovkovi za 
mimoriadne úspešnú reprezentáciu slovenskej fotografie a propagáciu mesta Prešov doma 
i v zahraničí. 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Prehľad došlých návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2013 

1. Prof. RNDr. Ivan Bernasovský - biológ, genetik, bývalý dekan Fakulty humanitných 
a prírodných 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 Mikuláša 
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. - vysokoškolský pedagóg, akademický 
funkcionár, lektor, autor viacerých vedeckých a odborno-populárnych publikácií; 

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 publikácii a kníh, rodák z Prešova, žije v Bratislave; 
10.1ng. Tomáš Konečný- jazdec rally, člen SRT Motosport Team Prešov; 
11. Agneša Kalinová - publicistka, prekladateľka, do roku 1995 redaktorka českého a 

slovenského vysielania Slobodnej Európy; rodáčka z Košíc, niekoľko rokov pôsobila 
v Prešove, od r. 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 
KA TEDRUM, venuje sa grafike, 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 učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémii 
v Prešove; 

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

16.1ng. arch. lrakli Eristavi- odporúčaný na ocenenie; 
17. AMC TRIO - prešovské jazzové zoskupenie; 
18. Záujmové združenie žien 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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