
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Milí Prešovčania! 

Mesto Prešov a Park kultúry a oddychu Prešov 
vás srdečne pozývajú na  

 

DNI MESTA PREŠOV          
1. – 6. júna 2015 

 
Príďte sa zabaviť do centra mesta! 

Pešia zóna ožije bohatým a zaujímavým  kultúrnym programom, remeslami, 
hrami  a zábavou  

 

1. jún 2015 – pondelok 
 

PÓDIUM 
 
14:00–18:30 
MDD – popoludnie plné hier a zábavy 
SCVČ EBONY, TŠ GRIMMY, ABC CVČ, Hviezdy Prešova, SZUŠ DAMA, Divadielko Cililing, 
Diridonky.... 

 
16:00  
Balónová show  
Exkluzívna atrakcia - najväčšia balónová show v meste -  naozaj bláznivý zážitok! 
 
19:30-20:30 
Mloci – vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny  
 
20:30-21:30 
N3O AKUSTIKA – vystúpenie hudobnej skupiny 

 
 

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY 
 

10:00 
Caraffova väznica 
Výstava výtvarných prác študentov Strednej umeleckej školy na Vodárenskej ulici v 
Prešove 
 
14:00–18:00 
Kreatívne popoludnie: 
ABC CVČ - hry a súťaže, 
Rada mládeže Prešovského kraja a Mládežnícky parlament Prešov(MP2), 
OZ Kreativus - hry a súťaže – cornhole, padajúce opice, mini kroket, rybičky, koníky, 
jengy, bláznivý hokej, kubb a molky, 
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov: 
MANDALY – deti vyfarbujú pripravené mandaly so študentmi 



MaxiPEXESO – deti hrajú maxi drevené pexeso pripravené študentmi  a pedagógmi 
MODELOVANIE – deti sa snažia vymodelovať tvar pripravených telies zo špeciálnej 
modelovacej hmoty 
KOCKY – deti stavajú obrázky z maxi kociek 
KUKÁTKO – možnosť pozrieť sa spolu s fotografmi cez archaické objektívy 
MALÝ ČERTÍK – veľký čert učí vyrábať z papiera malých čertov 
V ľadovom kráľovstve FROZEN – možnosť fotografovať sa s princeznou Annou 
a Elsou 
FANTAZIJNÉ LÍČENIE NA TVÁR A TELO – rozprávkové motívy 
KERKY – detské tetovačky 
ZAPLETANIE  VRKÔČIKOV, aplikácia ozdôb do vlasov 
Aktivity pripravia študenti odborov – fotografický dizajn, propagačná grafika, 
kozmetička a vizážistka, kozmetička, kaderníčka a vlasová kozmetika. 
 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi 
a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 
 
 

 

2. jún 2015 – utorok  
 

PÓDIUM 
 
13:00–14:15 
Školský orchester a Wind Band ZUŠ Giraltovce 
Giraltovská ZUŠ vás baví – vystúpenie žiakov ZUŠ so skladbami vážneho a tanečného charakteru 

 
14:15–15:00 
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove 
Prechádzka Búrkou s Mníškami - predstavenie študentov úryvkami z dvoch úspešných 

projektov školy - muzikál Mníšky a hudobno-tanečné predstavenie Búrka 

 
15.30–16.30 
Odtiaľ  Potiaľ – vystúpenie prešovskej punk/rockovej kapely 

 
17.00–18.00 
Ľudová hudba  Prešovčan – vystúpenie ľudovej hudby s dlhoročnou tradíciou  

 

18:15-19:15 
TOP BIG BAND Prešov – vystúpenie tanečného orchestra 

 

20:00-21:00 
Chiki Liki Tu-a - vystúpenie slovenskej  alternatívnej hudobnej  skupiny 
 

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY  

 
14:00–18:00 
OSOBNOSTI MESTA PREŠOV 
Prezentácia výtvarných prác žiakov  ZUŠ - výtvarný odbor, Októbrová 32, Prešov 
Maľby, kresby, objekty, ale i fotografie či inštalácie reagujú na odvážnych, tvorivých a výnimočných 
ľudí z histórie blízkej či ďalekej, ktorých meno je nerozlučne spojené s mestom  Prešov.  



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

 
 
 

3. jún 2015 – streda 
 

PÓDIUM 
 
14:30–15:00 
Módna prehliadka 
- z tvorby študentov SOŠ podnikania, Masarykova ul. 
 
15:00–15:30 
TRIAL SHOW  Jána Kočiša 
(dynamická a adrenalínová cyklotrial show) 

 
15:30–16:00 
Módna prehliadka 
- z tvorby študentov SOŠ podnikania, Masarykova ul. 
 
16:00–16:30 
Ander z Košíc – vystúpenie populárneho slovenského komika a ľudového rozprávača 

 

17:00–18:00 
Hosť z Nyíregyházy (Maďarsko) 
 
18:00-18:30 
Ander z Košíc - vystúpenie populárneho slovenského komika a ľudového rozprávača 
 
19:30–20.30 
Free voices – vystúpenie prešovskej a´cappelly vás presvedčí, že dobrú hudbu možno 

prezentovať aj bez hudobných nástrojov 

 
21:00-22:00 
Igor Kucer Emotion Group  
Pôvodné rusínske piesne  naspievané Júliou Zavackou Warholovou (matka Andyho Warhola) v novej 
úprave. 

 
  

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY 

 
12.00–17.00 
SOŠ podnikania, Masarykova ul., Prešov – prezentačný stánok (predstavenie školy, 

ukážky z činnosti) 

 
 
 
 
 



14.00–18.00 
Slovenský Skauting, 49. Zbor Geronimo Prešov - Južný park, netradičné aktivity a hry, 

stavanie a lezenie na vežu z prepraviek, lezenie po lanovej sieti, slackline, nízke lanové prekážky, 
zručnostné hry na spoluprácu chytanie drevených rybičiek, netradičné hry ako Kubb, fotografie 100. 
rokov skautingu, kroniky z činnosti skautov v Prešove, prezentácie skautskej činnosti, ukážky rôznych 
workshopov využívaných pri činnosti... 
,  
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi a výtvarníkmi 
združenia K-Art Košice 

 
 
V sále Parku kultúry a oddychu 
15:00                 
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V PREŠOVE 
Odovzdávanie Ceny mesta Prešov za rok 2014 a Ceny primátora mesta Prešov oceneným laureátom  

 
 

4. jún 2015 – štvrtok 
 

PÓDIUM 
 
15:30 
Otvorenie Prešovského trojičného jarmoku 
Vystúpenie folklórnych súborov 
 
13:00–15:30 
DOBROČINNÝ TRH 2015 – Darujme si výnimočnosť 
Prezentácia záujmovo - kultúrnej činnosti a predstavenie jednotlivých mimovládnych organizácií, 
chránených dielní krátkymi kultúrnymi blokmi. 

 
 

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY 
 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK  - prehliadka tradičných remesiel 
 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi 
a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 
 
  

5. jún 2015 – piatok 
 

PÓDIUM 
 
17:00–24:00 
Vystúpenie revivalových skupín  
Nedvědovci revival, Depeche Mode revival, Beetles band, Olympic revival, 
Tublatanka revival, Gotthard revival, 1 st Slovak Pink Floyd revival 
 



 

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY 
 
9:00-19:00 
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK  - prehliadka tradičných remesiel 
 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 
- tradičné maľovanie portrétov a ar-chitektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi 
a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 
 
 

 

6. jún 2015 – sobota 
 

PÓDIUM 
 
17:00-22:00 
Vystúpenie skupín historického šermu Cohors a Sarus, Sokoliarská skupina 
sv. Bavona, orientálne tance, vystúpenie speváckych zborov Nocturno, Vocals, 
Love in flames – celosúborový program TS MERLIN 

 
 

RÔZNE ČASTI PEŠEJ ZÓNY 
 
9:00-19:00 
PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK  - prehliadka tradičných remesiel 
 
10:00-19:00 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - tradičné maľovanie portrétov a ar-chitektúry na 
pešej zóne prešovskými výtvarníkmi a výtvarníkmi združenia K-Art Košice 
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

OBČERSTVOVACIE STÁNKY A ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE DETI  
PO CELÝ TÝŽDEŇ 

 

 
 
 

Zmena programu vyhradená! 
 
 

www.presov.sk 
 

http://www.presov.sk/

