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Návrh na 
 

U Z N E S E N I E 
 

zo 6. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 
dňa: 27.04.2015                         číslo: .../2015 

 
k návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014   

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  mesta Prešov  
 
 
 
 

s c h v a ľ u j e   
udelenie   Ceny mesta Prešov za rok 2014 
 

 Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., st. 
 MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., st., 
 Mgr. Eve Zacharovej.          
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U Z N E S E N I E 
 

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

 
dňa: 19.03.2015                                                          číslo: 1/2015 

 
 
 
 

Komisia pre výber laureátov Ceny  mesta Prešov za rok 2014 
po prerokovaní návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2014 

  
prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

 

 
 
 

STANOVISKO 
 

dňa: 19.03.2015                                                               číslo: 1 /2015 
     

Komisia pre výber laureátov Ceny  mesta Prešov za rok 2014 
 
 

o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove    s c h v á l i ť    udelenie Ceny mesta Prešov za rok 
2014: 
 

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc.,  
2. MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., 
3. Mgr. Eve Zacharovej.          

 
 
 
 
Mgr. Mária Putnocká, v. r.                          JUDr. Katarína Ďurčanská, v. r. 
 zapisovateľka                                   predsedníčka  komisie 

                                                                           
Dostanú:                        Overovatelia:  
podľa rozdeľovníka                            
                                                                    RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 
 

                                                                                                            PhDr. Mikuláš Komanický, v.r. 
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Dôvodová správa 
 
 
 

 Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov  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 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. 
  
 Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014 prerokovala  Mestská rada 
v Prešove na svojom 4. zasadnutí dňa 13.04.2015 a neprijala k nemu uznesenie. 
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V súlade s ustanoveniami Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov došlo na Mestský 

úrad v Prešove v stanovenom termíne celkom 23 návrhov na 19  laureátov Ceny mesta Prešov za 
rok 2014, z nich 8 návrhov bolo na kolektívy a 11 na jednotlivcov.   

Návrhy prehodnotila a posúdila Komisia pre výber laureátov Ceny  mesta Prešov za rok 
2014. 

 Komisia bola  menovaná primátorkou mesta Prešov ako 12 členná, tvorili ju zástupcovia  
poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov (z každého po 1) a  zástupcovia – 
poslanci komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov (z každej po 1) a poverená 
vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove.  

Zloženie výberovej komisie: 
1. Ing. Stanislav Kahanec – Komisia MsZ mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 

mestských organizácií, 
2. Mgr. Stanislav Ferenc – Komisia MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta, 
3. PhDr. Marcela Holingová – Komisia MsZ mesta Prešov pre kultúru, národnostné menšiny 

a zahraničné kontakty, 
4. PhDr. Mikuláš Komanický – Komisia MsZ mesta Prešov pre ochranu verejného poriadku, 
5. Ing. Marta Kollárová, PhD.  – Komisia MsZ mesta Prešov pre podnikateľskú činnosť 

a strategický rozvoj, 
6. Ing. Rastislav Mochnacký – Komisia MsZ mesta Prešov pre územný plán, výstavbu, 

dopravu a životné prostredie, 
7. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. – Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová, 
8. Mgr. Peter Krajňák – Komisia MsZ mesta Prešov školstva a telesnej kultúry, 
9. JUDr. Katarína Ďurčanská – Komisia MsZ mesta Prešov na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
10. RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  – Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST- HÍD, SIEŤ, 

NOVA,  
11.  Mgr. Martin Matejka, MBA  – Poslanecký klub SMER-SD a nezávislí poslanci, 
12.  Mgr. Mária Putnocká    – poverená riadením oddelenia  kultúry a cestovného ruchu    

 MsÚ. 
 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 19.03.2015 za účasti 11 členov komisie. Za 
predsedníčku bola zvolená   JUDr. Katarína Ďurčanská. 

 
 

 V súlade s ustanoveniami Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov  a na základe vopred 
dohodnutých pravidiel výberu laureátov výberová komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Prešov schváliť  udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014: 
 
 

1. Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc., st., 
2. MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., st.,  
3. Mgr. Eve Zacharovej.          
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Dr. h. c. prof. PhDr.  RUDOLF DUPKALA, CSc., st. 
 
 Vysokoškolský pedagóg, akademický funkcionár, lektor, autor viacerých vedeckých a 
odborno-populárnych publikácií. 
 

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 nielen ako vysokoškolský učiteľ, ale tiež ako 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 zahraničí (Francúzsko, Rusko, Poľsko, Česko, Maďarsko, 
Kanada,...).  

Dlhodobo sa výskumne orientuje aj na problematiku výučby filozofie, etiky a estetiky 
v meste Prešov s osobitným zreteľom na vzdelávacie aktivity rozvíjané 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 Presov“ a „Reflexie európskej filozofie na Slovensku“ sa výrazne pričinil 
o zviditeľnenie, medzinárodnú prezentáciu a popularizáciu pokrokových tradícií vzdelávania 
v meste Prešov.   

Vďaka svojej 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 „teória, 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 živote 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 2014 navrhujeme udeliť dr. h. c. prof. PhDr. Rudolfovi 
Dupkalovi, CSc., st. za jeho vedecko-pedagogickú činnosť, ako aj za aktívny podiel na 
intelektuálnom  živote mesta Prešov.  
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 MUDr. KAROL KYSLAN, PhD., st. 
 

Popredný slovenský  chirurg, špecialista, súdny znalec i športový lekár, ktorého celý 
pracovný i osobný  život sa už 45 rokov spája s Prešovom.  

 
MUDr. Karol Kyslan začal svoj profesionálny život lekára ako čerstvý absolvent Lekárskej 

fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vtedajšom Okresnom ústave národného 
zdravia v Prešove, ktoré ostalo jeho prvým a doposiaľ jediným pracoviskom.  Od prvej chvíle 
začal svoj profesijný život orientovať na mimoriadne náročnú špecializáciu brušnej chirurgie – 
chirurgiu tráviaceho traktu. Po atestáciách z chirurgie I. a II. stupňa získal pred 10 rokmi aj 
vedecko-akademickú hodnosť – PHILOSOPHIAE DOCTOR i atestáciu v špecializačnom odbore 
gastroenterologická chirurgia.  

Nielen dĺžkou svojho pôsobenia na operačných sálach a ambulanciách prešovskej 
nemocnice, ale najmä svojimi vedomosťami a výsledkami pri liečení tisícov pacientov sa zaradil 
medzi popredných slovenských chirurgov.  Na svojom medicínskom konte má viac ako 27 tisíc 
operácií a nespočítateľné množstvo drobných ambulantných zákrokov.  

Oddelenie prešovskej chirurgie posunul ako primár, či prednosta medzi najvýznamnejšie 
chirurgické pracoviská na Slovensku. Ako primár viedol kľúčové pracovisko Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou J.A. Reimana od marca 1997 do mája 2003. Od tohto dátumu do konca júna 2008 
stál na čele Kliniky chirurgie ako jej prednosta. Na týchto postoch viedol svoj kolektív 
k uplatňovaniu nových operačných a liečebných postupov.  Významný je prínos MUDr. Kyslana 
pri rozširovaní miniinvazívnej chirurgie, tzv. laparoskopie.  

Neoddeliteľnou súčasťou profesijného profilu MUDr. Kyslana je aj odborno-vedecká 
publikačná a pedagogická činnosť. Prednášal na strednej zdravotníckej škole, na Fakulte 
ošetrovateľstva PU v Prešove i na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove. Ako odborný garant pôsobil v postgraduálnom vzdelávaní v odbore inštrumentárka. Na 
svojom konte má vyše 50 odborných prednášok na medicínskych konferenciách a seminároch, vo 
významných akreditovaných časopisoch sa prezentoval dvoma desiatkami odborných článkov, je 
spoluautorom troch odborných publikácií. Má za sebou aj niekoľkoročné pôsobenie v úlohe 
súdneho znalca v odbore chirurgia a traumatológia i konzultanta Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou. 

Nemožno nespomenúť ani pôsobenie MUDr. Kyslana v prešovských športových kluboch. 
Niekoľko rokov mal ako lekár na starosti prešovských futbalistov a hokejistov a ako konzultant aj 
volejbalistov a hádzanárov.  

Svoju osobnú statočnosť prejavil aj na humanitárnej misii na Vianoce 1989, kedy bol 
členom 13 člennej prešovskej expedície, ktorá bez ohľadu na veľké riziko viezla do rumunskej 
dedinky Spilak a mesta Kluž 3 kamióny potravín a 1 kamión zdravotníckeho materiálu pre 
nemocnicu v Kluži.  

 
 
Cenu mesta Prešov za rok 2014 navrhujeme udeliť MUDr. Karolovi Kyslanovi, PhD., 

st.  za mimoriadne zásluhy pri rozvoji chirurgie tráviaceho traktu, za prezentáciu dobrej 
úrovne našej lekárskej vedy doma i v zahraničí, ako aj  za prínos k rozvoju športového 
života mesta Prešov. 
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 Mgr. EVA ZACHAROVÁ 
 

 Učiteľka, dirigentka, zbormajsterka, zakladateľka a dlhoročná vedúca Prešovského 
speváckeho zboru detí a mládeže. 

 
 Na Vyššej pedagogickej škole v Prešove absolvovala štúdium odboru slovenský jazyk – 
hudobná výchova (1959). Pôsobila ako učiteľka na základnej škole. V rokoch 1994-2005 bola 
odbornou asistentkou na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 
univerzity v Prešove.  
 Už od roku 1960 pracovala s detským školským speváckym zborom Máj. V roku 1976 
založila Prešovský detský spevácky zbor, ktorý reprezentoval Prešov i Slovenskú republiku na 
domácich i medzinárodných súťažiach s výborným umiestnením a premiérovo uvádzal novú 
slovenskú tvorbu (Szeghyová, Hrušovský, Hatrík, Cón, Novák...). V roku 1990 sa Prešovský 
spevácky zbor detí a mládeže premenoval na Cantemus a dodnes sa tak volá. V rokoch 1989 – 
1996 viedla košický miešaný spevácky zbor Collegium technicum. Premiérovala viaceré skladby 
slovenských autorov, zúčastňovala sa na dirigentských školeniach doma i v zahraničí.  
 Je členkou porôt na súťažiach zborového spevu i sólového spevu, vedie semináre 
a školenia pre učiteľov hudobnej výchovy a amatérskych dirigentov na krajskej i celoštátnej 
úrovni, inštruktáže a pod. Je dlhoročnou  spolupracovníčkou Národného osvetového centra, 
členkou jeho poradného zboru pre zborový spev. V roku 1999 Národné osvetové centrum vydalo 
jej zborník Deti, poďte si zaspievať s metodickým návodom. Publikuje články o zborovom speve, 
recenzovala učebnice hudobnej výchovy pre základné školy a osemročné gymnáziá. V roku 2000 
dostala Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.  
 V roku 2010 pri príležitosti významného životného jubilea bola ocenená Cenou primátora 
mesta Prešov.  
 
 Teta Eva, ako ju všetci volajú, vychovala vyše 600 speváčok. Spevácky zbor Cantemus 
stále úspešne funguje – vedie ho Iveta Matyásová, odchovankyňa pani Zacharovej. Ďalšia 
odchovankyňa – Erika Červeňáková diriguje bývalý Moyzes – spevácky zbor mesta Prešov 
a komorný spevácky zbor mesta Prešov Chorus Via Musica, ktorých členky sú jej bývalé 
speváčky. 

  
 

 Cenu mesta Prešov za rok 2014 navrhujeme udeliť Mgr. Eve  Zacharovej za jej 
dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov v umeleckej a pedagogickej oblasti, 
za propagáciu zborovej hudobnej tvorby v meste  Prešov, na Slovensku  i v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – MsÚ/SP-01/12/1 
 



 
 

 
 

 
  
 

Mesto Prešov 

 
Návrh 

na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014 
 

Vydanie: 1 

Strana 
5/5 

 
 
 

 
Prehľad došlých návrhov na laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2014 

 
 

1. František Bednár – dlhodobý funkcionár – podpredseda Oblastného bežeckého 
spolku Prešov,  aktívny bežec , člen Regionálnej rady KST, predseda odboru 
turistiky, organizátor turistických podujatí a propagačných večerov „Svet očami 
prešovských turistov“. 

2. Mgr. Peter Rázus – výrazná osobnosť prešovskej kultúrnej scény už 40 rokov, 
organizátor a kurátor medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru 
Kýchanie mozgov, hodnotiteľ projektov a prednášateľ so zameraním na art 
marketing. 

3. Jozef Kačala – vedúci programového oddelenia PKO Prešov. 
4. JUDr. Pavel Hagyari – primátor mesta Prešov v rokoch 2006-2014. 
5. Prof. Mgr.art. Irena Medňanská, PhD. – vysokoškolská pedagogička, riaditeľka 

Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove.  

6. Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. – prednosta Kliniky urológie Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou  J. A. Reimana v Prešove, ktorá bola zriadená ako klinické 
pracovisko Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, 
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti. 

7. RNDr. Adriena Šmihulová – šéfredaktorka denníka Prešovský večerník. 
8. Mgr. art. Alena Paulusová – vedúca detského folklórneho súboru Šarišanček. 
9. Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., st. – navrhovaný na ocenenie. 
10. Mgr. Eva Zacharová – navrhovaná na ocenenie. 
11. MUDr. Karol Kyslan, PhD., st. – navrhovaný na ocenenie. 
12. Mládežnícky parlament Prešova 
13. rodina Brezinovcov – Ing. akad. arch. Ľubomír Brezina 

                                     akad. mal. Slavomír Brezina 
                                     Mgr. art. Slávka Brezinová  

14. Hotelová akadémia Prešov 
15. AMC Trio – prešovské jazzové zoskupenie 
16. Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove 
17. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove 
18. Galéria Átrium 
19. SloMBA, o.z. – venuje sa propagovaniu horskej cyklistiky v Prešove. 
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