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ÚVOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroniku mesta Prešov za rok 2018 spracovala Mgr. Zuzana Jackovičová, rod. Labíková, narodená 

24.decembra 1961 v Michalovciach. 

Po štúdiu na Gymnáziu Konštantínova 5 v Prešove absolvovala v rokoch 1980-1985 štúdium na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor žurnalistika. Po ukončení štúdia 

pracovala ako redaktorka v Prešovských novinách, v denníkoch Lúč, Korzár, Hospodárske noviny. 

V rokoch 1995-1998 spracovala kroniky mesta Prešov za roky 1990-1992. V rokoch 2000-2005 

absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – odbor učiteľstvo pre 

I.stupeň základných škôl. Pracovala v Komunitnej nadácii vo Veľkom Šariši ako koordinátorka 

projektu zameraného na návrat nezamestnaných na trh práce, od roku 2006 ako učiteľka na Základnej 

škole vo Veľkom Šariši. V roku 2009 ukončila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v 

Prešove rozširujúce štúdium – učiteľstvo pre špeciálne školy. V rokoch 2005 až 2018 spracovala 

kroniky mesta Prešov za roky 2004-2017. 
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I. POLITICKO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT MESTA 
 

 

1. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY MESTA PREŠOV 

 

 

1.1. ROKOVANIA MESTSKEJ RADY 

 

 

10. januára sa uskutočnilo 39. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste 

Prešov, 

- Návrh na schválenie dodatku k úverovej zmluve ČSOB, 

- Návrh na schválenie investície spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

- Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2018, 

- Návrh na zaradenie „Súkromnej materskej školy DSA, Mukačevská 1, Prešov“ do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Mikuláša Komanického na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Prešov č. 7/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na 

území mesta Prešov, 

- Návrh na zvolanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

2. februára sa uskutočnilo 41. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k 

týmto bodom: 

- K návrhu Ing. Stanislava Kahanca, člena mestskej rady k materiálu: Prerokovanie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 865/2018 zo dňa 24.1.2018 k materiálu: Návrh na 

schválenie majetkového prevodu – odkúpenie stavieb parkovísk – Ul. Volgogradská a Mukačevská 

(EEI, s.r.o.), pred pozastavením jeho výkonu. 

 

 

7. februára sa uskutočnilo 40. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie – Ul. Važecká, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj − Ul. Levočská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj − Ul. Nábrežná, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – dlhodobý prenájom – Ul. Karpatská,  

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP − Ul. Nábrežná − Obr. mieru,  

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer  

dlhodobého prenájmu ako PHOZ − Ul. Budovateľská 57, 

- K návrhu Ing. Juraja Hudáča, člena mestskej rady na predloženie majetkového prevodu na najbližšie 

rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- K návrhu PhDr. Mikuláša Komanického, člena mestskej rady na predloženie materiálu na najbližšie 

rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- Návrh na zvolanie 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

14. marca sa uskutočnilo 42. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, 

- Návrh na zriadenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre NS Opál, Zemplínska 9, Prešov a 

zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre, Popradská 8, Prešov, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2018, 
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- Návrh na schválenie majetkového prevodu  – odkúpenie pozemku v PP Záborské (MSK-Mont, 

s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako PHOZ – zámer dlh. prenájmu – Ul. M. Nešpora, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako PHOZ – zámer zámeny − Ul. Jánošíkova, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako PHOZ − zámer zámeny – Nábrežná komunikácia. 

- Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii 

Prešov a na ostatnom území mesta Prešov  v II. polroku  2017 a zhodnotenie za rok 2017, 

- Návrh na zaradenie „Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie mieru 1, Prešov“ do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky, 

- Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017, 

- Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove, 

- Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Prešov, 

- Označovanie verejných priestranstiev a ulíc v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na zvolanie 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

16. mája sa uskutočnilo 43. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – Technické služby mesta Prešov, a. s. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – 1. FC TATRAN, a. s. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – Minerálne vody a. s. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie 

PKO za rok 2017, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zrušenie uzn. č. 734/2017 zo dňa 28.6.2017 − zámer 

predaja PP – Ul. A. Prídavka, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie Ul. Raymanova, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie – Keratsinské námestie, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Pavlovičovo nám. (6 m²), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Pavlovičovo nám. (1 m²), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Levočská (T. Hrubý), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Levočská (M. Bavoľár), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Prostějovská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. A. Prídavka, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Sadová, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Medvedia, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zrušenie OVS – Ul. Prostějovská 25/B – NS Centrum 

(Kvetinárstvo), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa –  zámer predaja 

– rozhranie ulíc Cemjata a Srnčia, 
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- Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025 s prílohami a Návrh 

Akčného plánu na roky 2018-2020, 

- Prerokovanie protestu prokurátora, sp. zn. VI/2 Gd 411/17/1000-10, proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo 

vlastníctve mesta Prešov, 

- Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2018 v súlade s VZN mesta 

Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov, 

- Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2018, 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Prešov, 

- Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH 

SCHOOL, organizačnej zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28, Prešov a Jazykovej školy 

ELBA do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

- Návrh na zvolanie 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

13. júna sa uskutočnilo 44. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku, 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločností PREŠOV 

REAL, s.r.o. za rok 2017, 

- Návrh na kúpu akcií spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a .s. Prešov, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Duklianska  (Mestský cintorín Prešov), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie pozemku v PP Záborské (MSK-Mont, s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – základné princípy o spoločnom postupe pre 

majetkovoprávne usporiadanie − Ul. Solivarská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Jazdecká, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s.r.o., 

- Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 

2018-2022 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 

2018, 

- Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2018-

2022, 

- Informácia o možných návrhoch na zmenu úloh komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Informácia o preverení postupu pri vybavovaní sťažností, 

- Návrh na zvolanie 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Žiadosť o schválenie čerpania finančných prostriedkov z fondu určeného na udržanie výsledkov 

individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“. 

 

 

7. augusta sa uskutočnilo 45. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Prešov, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018, 

- Návrh spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. na predaj 10 % akcií obchodnej spoločnosti 

DUTEKO, a.s., 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – (Východoslovenská distribučná,  a. s.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj NP – Ul. Zápotockého 19 a 20, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Srnčia, 
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- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Radlinského, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Višňová, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – náhrada za technické zhodnotenie stavby – Velodróm, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer predaja – 

Ul. Matice  slovenskej, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer predaja – 

Ul. Murárska, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer predaja 

SR– SVP, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − zámer predaja 

– Ul. Budovateľská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − zámer predaja 

– k. ú. Lipovce, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − zámer predaja 

– k. ú. Solivar – SSC, 

-Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − vyňatie NP – 

Ul. Bernolákova 17, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − zámer 

dlhodobého prenájmu Ul. Hlavná 67, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − zámer 

dlhodobého prenájmu − Ul. Požiarnická 17, 

- Návrh na zvolanie 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

12. septembra sa uskutočnilo 46. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2018, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Zmena uznesenia č. 863/2018 z MsZ mesta Prešov zo dňa 24.1.2018 k schváleniu investície 

spoločnosti  Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zmena uznesenia č. 74/2011, bod 1,  zo dňa 29.6.2011 

(výstavba  mestského cintorína Prešov – Šváby – I. etapa), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja OVS – k. ú. Ľubotice, 

-  Návrh na schválenie majetkového prevodu –– zámer predaja  OVS – Ul. K studničke a Ul. Višňová, 

-  Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer predaja 

– Ul. Pod Wilec hôrkou, 

-  Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer predaja 

– Ul. Duklianska (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša), 

- Návrh na zvolanie 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018. 

 

 

10. októbra sa uskutočnilo 47. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28.6.2017 − 

predaj − Ul. Zimná, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zmena uznesenia č. 992/2018 zo dňa 27.6.2018 − 

odkúpenie pozemkov − Ul. Pod dubom, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zmena uznesenia č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014 (Multi 

Veste Slovakia l, s. r. o.), 
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- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – odkúpenie – Ul. Jurkovičova, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – odkúpenie kaštieľa – Ul. Slanská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj NP – Ul. Ďumbierska 20, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj – Ul. Levočská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Solivar – Delňa, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – bezodplatný prevod  – Ul. Na Rovni, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa  – zámer predaja 

– Ul. kpt. Nálepku, 

- Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 5/2017, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, 

- Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov, 

- Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii 

Prešov a na ostatnom území mesta Prešov  v I. polroku  2018, 

- Návrh na zvolanie 49. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/Z/2018. 

 

 

29. novembra sa uskutočnilo 1. zasadnutie Mestskej rady v Prešove, ktorá rokovala k týmto bodom: 

- Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021, 

- Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, 

- Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov, 

- Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. 

Veselá č. 1, Prešov, 

- Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, 

- Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28.6.2017 − 

predaj − Ul. Zimná, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zmena uznesenia č. 992/2018 zo dňa 27.6.2018 − 

odkúpenie pozemkov − Ul. Pod dubom. 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – odkúpenie – Ul. Jurkovičova, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj NP – Ul. Ďumbierska 20, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj – Ul. Levočská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Solivar – Delňa, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – bezodplatný prevod  – Ul. Na Rovni, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Jelenia, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zmena uznesenia č. 939/2018 zo dňa 30.5.2018 – 

odkúpenie – Ul. Narcisová, 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019, 

- Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov, 

- Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove, 

- Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 

zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. 
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1.2. ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

24. januára sa uskutočnilo 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. 

- Návrh na schválenie dodatku k úverovej zmluve ČSOB, 

- Návrh na schválenie investície spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zmena uznesenia č. 847/2017 zo dňa 13.12.2017 – 

odkúpenie bytov v bytovom dome – Ul. A. Prídavka, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie stavieb parkovísk – Ul. Volgogradská a 

Mukačevská (EEI, s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − zámer predaja PP – Ul. Čapajevova (FUTBAL 

TATRAN ARÉNA, s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − návrh na ukončenie nájomnej zmluvy – Ul. Exnárova, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − návrh na ukončenie nájomnej zmluvy – Ul. Švábska, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa  −  dlhodobý 

prenájom – Ul. Okružná – Suchomlynská – Baštová, 

- Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

- Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2018, 

- Návrh na zaradenie „Súkromnej materskej školy DSA, Mukačevská 1, Prešov“ do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, 

- K poslaneckému návrhu Ing. Ľudovíta Malagu k návrhu na doplnenie plánu investičnej výstavby 

mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, 

- K poslaneckému návrhu Ing. Juraja Hudáča k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Prešov na rok 2018 

č. 1/Z/2018, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD., MBA, DBA na zmenu člena predstavenstva 

v 1. FC TATRAN, a.s. 

 

 

26. februára sa uskutočnilo 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta 

Prešov za rok 2017, 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2017, 

- Kreovanie orgánov  a zmena Stanov Prešovskej kreatívnej fabriky, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie – Ul. Važecká, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu  – predaj  – Ul. Levočská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu −  predaj – Ul. Nábrežná, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu − dlhodobý prenájom – Ul. Karpatská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu −  výpožička pozemku – Ul. Volgogradská, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu − zámer predaja PP Ul. Nábrežná – Obr. mieru, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer 

dlhodobého prenájmu − Ul. Budovateľská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer 

dlhodobého prenájmu − Ul. Prostějovská, 

- Návrh na zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na prešetrenie sťažnosti 

proti činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a bytovej a voľba jej členov, 

- K poslaneckému návrhu Mgr. Petra Krajňáka na predloženie materiálu „Plán označovania verejných 

priestranstiev a ulíc v meste Prešov v roku 2018“. 
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25. apríla sa uskutočnilo 43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste 

Prešov, 

- Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Prešov, 

- K poslaneckému návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD. na zmeny v komisiách mestského 

zastupiteľstva, 

- Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove, 

- Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov 

komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- K poslaneckému návrhu Ing. Marty Kollárovej, PhD. na zapracovanie pripomienky v Zmenách a 

doplnkoch 2017 Územného plánu mesta Prešov, 

- Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2017, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2018, 

- Návrh na zriadenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre NS Opál, Zemplínska 9, Prešov a 

zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom centre, Popradská 8, Prešov, 

- Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017, 

- Návrh na zaradenie „Súkromnej základnej umeleckej školy, Námestie mieru 1, Prešov“ do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky, 

- Návrh na zaradenie „Elokovaného pracoviska v Prešove, Levočská 2 ako súčasť Súkromnej 

základnej umeleckej školy, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany“ do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, 

-: Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer 

dlhodobého prenájmu − Ul. M. Nešpora,  

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny −  

Ul.  Jánošíkova, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny – 

Ul. Pod Kalváriou (nábrežná komunikácia), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zámer zámeny −  

k. ú. N. Šebastová (PSK), 

- Návrh na uplatnenie predkupného práva mesta Prešov ako akcionára spoločnosti 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 

- Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii 

Prešov a na ostatnom území mesta Prešov  v II. polroku  2017 a zhodnotenie za rok 2017, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, 

- Informatívna správa o výsledku prešetrenia sťažnosti proti činnosti Komisie Mestského 

zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a bytovej. 

 

 

30. mája sa uskutočnilo 44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov mimo schváleného 

časového plánu , ktoré rokovalo k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − Technické služby mesta Prešov, a. s., 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., 
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- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − 1. FC TATRAN, a. s., 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − Minerálne vody a. s., 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

účasťou mesta Prešov za rok 2017 − Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 

- Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie 

PKO za rok 2017, 

- Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2018, 

- Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025 s prílohami a návrh 

Akčného plánu na roky 2018-2020, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zrušenie uzn. č. 734/2017 zo dňa 28.6.2017 − zámer 

predaja PP – Ul. A. Prídavka, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu –  odkúpenie, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s.r.o.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zrušenie OVS – Ul. Prostějovská 25/B – NS Centrum 

(Kvetinárstvo), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – bezodplatný prevod – Ul. Mateja Murgaša, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Martina Matejku, MBA na schválenie majetkového prevodu – 

odkúpenie – bývalé hyd. závody Šalgovík, 

- Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa − dlhodobý 

prenájom, 

- Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa – zámena,  

- Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa − zámer dlh. 

prenájmu NP − OCULEX,  s. r. o., 

- K poslaneckému návrhu MUDr. Jána Ahlersa, MPH, MBA na vypracovanie koncepcie výšky 

nájmov v mestských nehnuteľnostiach poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Mikuláša Komanického na schválenie majetkového prevodu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Prostějovská (1. FC 

TATRAN, a. s.), 

- Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov 

komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

- Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2018, 

- Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2018, 

- Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH 

SCHOOL, org. zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28,  Prešov a Jazykovej školy ELBA  

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

- Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH 

SCHOOL, org. zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28,  Prešov a Jazykovej školy ELBA  

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

- Informatívna správa o podaných žiadostiach na zabezpečenie ľadovej plochy počas rekonštrukcie 

Zimné štadióna, 

- Prerokovanie protestu prokurátora, sp. zn. VI/2 Gd 411/17/1000-10, proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo 

vlastníctve mesta Prešov, 

- Informácia o splnení  uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 921/2018, 

- Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. 
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6. júna sa v Prešove uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. na ktorom sa 

uskutočnilo odovzdanie ocenení Cena mesta, Cena primátorky, Opálové zrnko a udelenie Čestného 

občianstva.                                                     

 

 

13. júna sa uskutočnilo 45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov mimo schváleného 

časového plánu , ktoré rokovalo k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Návrh na kúpu akcií spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov. 

 

 

27. júna sa uskutočnilo 46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo k týmto 

bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,  

- Návrh na zmenu v zložení VMČ č. 1, Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sociálnej a 

bytovej a v orgáne obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Prešov, 

- K poslaneckému návrhu Mgr. Petra Krajňáka na predloženie informácie o postupe a stave výstavby 

futbalového štadióna v Prešove, 

- Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. – doplnenie konateľov 

spoločnosti, 

- Návrh na schválenie investície pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v 

znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017, 

- Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 1. štvrťrok 2018. 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018, 

- Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 

2018-2022 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 

2018, 

- Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2018-

2022, 

- Žiadosť o schválenie čerpania finančných prostriedkov z fondu určeného na udržanie výsledkov 

individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Duklianska (Mestský cintorín Prešov), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Nábrežná, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – základné princípy o spoločnom postupe pre 

majetkovoprávne usporiadanie − Ul. Solivarská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Jazdecká, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – FUTBAL TATRAN 

ARÉNA, s.r.o., 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie − Ul. Pod dubom, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu –  odkúpenie pozemku v PP Záborské (MSK-Mont, 

s.r.o.), 

- K poslaneckému návrhu JUDr. Kataríny Ďurčanskej na prípravu novely všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Prešov o hospodárení s majetkom mesta, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – dlhodobý 

prenájom − Ul. Budovateľská, 

- Návrh  na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa −  dlhodobý 

prenájom − Ul. Prostějovská (1. FC TATRAN), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj – Ul. 

Jazdecká, 
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- K poslaneckému návrhu PhDr. Martina Lipku na zriadenie špecializovaného zariadenia pre autistické 

deti, mládež i dospelých s ambulantnou i celoročnou pobytovou formou vo voľných priestoroch na ul. 

Bernolákovej č. 19. 

 

 

28. augusta sa uskutočnilo 47. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Návrh na voľbu člena Mestskej rady v Prešove, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Mikuláša Komanického k návrhu na schválenie majetkového prevodu 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia č. 960/2018 – zámer dlhodobého 

prenájmu – Ul. Prostějovská (1. FC TATRAN, a. s.), 

- K poslaneckému návrhu Ing. Juraja Hudáča k návrhu na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – 

lokalita Delňa ( Šovar, s. r. o.), 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018, 

- K poslaneckému návrhu PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD., MBA, DBA na vytypovanie najvhodnejšej 

lokality a finančných nákladov za účelom výstavby 50 m plaveckého bazéna, 

- K poslaneckému návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA na preverenie zverejnenia zákazky 

„Revitalizácia športového objektu − cyklistický Velodróm“, 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- Návrh spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. na predaj 10 % akcií obchodnej spoločnosti 

DUTEKO, a.s., 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – priamy predaj – (Východoslovenská distribučná, a. s.), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – predaj NP – Ul. Zápotockého 19 a 20, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zriadenie vecného bremena – Ul. Višňová, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – náhrada za technické zhodnotenie stavby – Velodróm, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – dlhodobý 

prenájom, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer 

dlhodobého prenájmu, 

- Informácia o postupe a stave výstavby futbalového štadióna v Prešove. 

 

 

25. septembra sa uskutočnilo 48. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku, 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Prešov, 

- Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2018, 

- Poslanecký návrh PaedDr. Miroslava Benka, MBA k predloženiu správy o aktuálnom stave a 

priebehu realizácie stavby zimného štadióna v  roku 2018, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2018, 

- Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta, 

- Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 2. štvrťrok 2018, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zmena uznesenia č. 74/2011, bod 1,  zo dňa 29.6.2011 

(výstavba mestského cintorína Prešov – Šváby – I. etapa), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu –  zámer predaja PP – Ul. Zlatobanská, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Duklianska, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Jazdecká, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – zámer predaja OVS – k. ú. Ľubotice, 

- Návrh na neschválenie majetkového prevodu – zámer predaja  OVS – Ul. K studničke a Ul. Višňová 

9, 
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- Poslanecký návrh Ing. Juraja Hudáča k návrhu na schválenie MP ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa – zámer predaja – lokalita Delňa ( Šovar, s. r. o.), 

-Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj − Ul. 

Murárska, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj ( SR – 

SVP), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa –  dlhodobý 

prenájom − Ul. Hlavná 67, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa –  dlhodobý 

prenájom −  Ul. Požiarnická 17, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa –  zámer predaja  

– Ul. Pod Wilec hôrkou, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer predaja 

– Ul. Duklianska (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša), 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa − predaj − k. ú. 

Lipovce, 

- Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – zámer predaja 

− NP Ul.  Bernolákova 17, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a informácia o podanom a schválenom 

projekte, 

- Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. 

- Zmena uznesenia č. 863/2018 z MsZ mesta Prešov zo dňa 24.1.2018 k schváleniu investície 

spoločnosti  Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 

 

 

19. novembra sa v historickej sále Parku kultúry a oddychu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom zložila sľub novozvolená primátorka mesta Prešov 

a tiež poslanci novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

 

 

21. novembra sa uskutočnilo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- K materiálu: Informácia o zriadení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov a  

o ich zložení, 

- Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako sobášiacich na obradoch 

uzavretia manželstva v meste Prešov na volebné obdobie rokov 2018-2022, 

- Návrh na zriadenie Mestskej rady v Prešove a voľba jej členov, 

- Návrh na zriadenie Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a vymedzenie ich úloh, 

- Zriadenie výborov v mestských častiach v Prešove, 

- Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 5/2017, 

ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, 

- Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/Z/2018, 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj NP  – Ul. Bernolákova 17, 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. M. Nešpora, 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Prostějovská (1.FC TATRAN, a. s.). 
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12. decembra sa uskutočnilo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré rokovalo 

k týmto bodom: 

- K návrhu na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov, 

- Poslanecký návrh RNDr. Zuzany Bednárovej, PhD., k návrhu na personálne zmeny v Komisiách 

mestského zastupiteľstva mesta Prešov a v Mestskej rade v Prešove, 

- Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, 

- Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, 

- Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov, 

- Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020- 2021, 

- K poslaneckému návrhu doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH – vo veci CO krytu  ul. 

Sibírska, 

- Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, 

- Správa z kontrol vykonaných  Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov, 

- Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov mesta za 1. polrok 2018, 

- Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za 3. štvrťrok 2018, 

- Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019, 

- Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti PREŠOV 

REAL, s. r. o. a návrh na zmenu jej Zakladateľskej listiny, 

- Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 

zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o., 

- Návrh na schválenie MP - zrušenie uznesenia č. 733/2017 zo dňa 28.6.2017  - Ul. Zimná, 

- Návrh na schválenie MP - zmena uznesenia č. 939/2018 zo dňa 30. 5. 2018- odkúpenie - Ul. 

Narcisová, 

- Návrh na schválenie MP -  zmena uznesenia č. 992/2018  zo dňa 27. 6. 2018- odkúpenie pozemkov -  

Ul. Pod dubom, 

- Návrh na schválenie MP – odkúpenie  – Ul. Jurkovičova, 

- Návrh na schválenie MP – predaj NP – Ul. Ďumbierska 20, 

- Návrh na schválenie MP – predaj  – Ul.  Levočská, 

- Návrh na schválenie MP – priamy predaj – Solivar – Delňa, 

- Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Ku Škáre, 

- Návrh na neschválenie MP – zámer predaja PP – Námestie osloboditeľov, 

- Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Jelenia, 

- Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod  – Ul. Na Rovni, 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj  – k. ú. Solivar  (SSC), 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Duklianska (Katolícka spojená škola sv. 

Mikuláša), 

- Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj  – Ul. Budovateľská, 

- Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov, 

- Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. 

Veselá č. 1, Prešov, 

- K materiálu: Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, 

- Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove, 

- Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 
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1.3. KOMUNÁLNE VOĽBY 

 

 

V Prešove sa v  komunálnych voľbách o hlasy voličov uchádzalo sedem kandidátov na post primátora, 

ktorí podľa zapisovateľa mestskej volebnej komisie v Prešove, Jozefa Smetanu, do polnoci 11. 

septembra odovzdali kandidačné listiny. Svoj záujem o post primátora ohlásili krajský a mestský 

poslanec Miroslav Benko (koalícia Smer-SD, SNS, Most-Híd), súkromný podnikateľ Stanislav Grega 

(nezávislý), mestský poslanec Richard Drutarovský (koalícia SPOLU - občianska demokracia, 

Progresívne Slovensko, OKS), súkromný podnikateľ, podpredseda mimoparlamentnej strany Šanca a 

jej krajský predseda František Oľha (koalícia SaS, Sme rodina - Boris Kollár, Šanca, Demokratická 

strana), súčasná primátorka a krajská poslankyňa Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA), právnik 

a krajský poslanec Pavel Hagyari (nezávislý) a siedmym kandidátom bol Igor Dužda (Strana rómskej 

koalície - SRK).  Ako informoval Smetana, o 31 miest v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 

156 kandidátov. Z nich bolo 120 za politické subjekty a 36 bolo nezávislých. Koalície postavilo 

celkovo šesť politických strán a päť politických strán sa rozhodlo ísť do volieb samostatne.   

 

Volebná komisia v Prešove potvrdila 26. septembra všetky kandidačné listiny. O post primátora 

metropoly Šariša sa uchádzalo sedem záujemcov, o poslanecký mandát 156 kandidátov. Ako potvrdil 

zapisovateľ Mestskej volebnej komisie v Prešove Jozef Smetana, všetci kandidáti boli posúdení 

Mestskou volebnou komisiou a všetci boli aj zaregistrovaní. U nezávislých kandidátov každý mal 

zozbieraných viac ako 500 podpisov voličov mesta Prešov, takže boli všetci zaregistrovaní. O 

primátorskú stoličku sa uchádzal Miroslav Benko s podporou vládnej koalície, Richard Drutarovský 

s podporou koalície Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko a Občianska 

konzervatívna strana, nezávislým kandidátom bol podnikateľ Stanislav Grega, za Stranu rómskej 

koalície kandidoval Igor Dužda. O primátorský post sa uchádzala aj súčasná hlava mesta Andrea 

Turčanová a bývalý primátor Pavel Hagyari. SaS, Sme rodina a Demokratická strana podporovali 

Františka Oľhu. 

 

Voliči na celom Slovensku sa 10. novembra mohli vybrať k volebným urnám. Rozhodovalo sa v nich 

o primátoroch, starostoch a poslancoch mestských resp. obecných zastupiteľstiev na nasledujúce štyri 

roky. Celoslovenská volebná účasť v komunálnych voľbách bola podľa Štatistického úradu Slovenskej 

republiky 48,67 %. V Prešovskom kraji možnosť ísť voliť využilo 53,18 % oprávnených voličov a 

účasť v Prešovskom okrese bola 51,68 %.  Podľa údajov ŠÚ SR v Prešove bolo zapísaných celkom 72 

521 voličov. Voliť však neprišli zďaleka všetci. Volebná účasť dosiahla v našom meste 43,20 % a 

Prešov sa teda neprehupol cez celoslovenský priemer.   

 

Opätovne zvolená primátora mesta Prešov Andrea Turčanová mala mať v novom štvorročnom 

volebnom období v 31-člennom mestskom zastupiteľstve podporu 12 zvolených poslancov z koalície 

KDH, OĽaNO a Nova, za ktorú kandidovala. Išlo o počtom najsilnejšiu koalíciu. Rovnaký počet 

poslancov mala koalícia podporujúca primátorku aj na konci minulého funkčného obdobia, ibaže 

KDH vtedy tvorilo koalíciu s SDKÚ-DS a Most-Híd.  Bugárovci ale prešli, po vzore vládnej koalície, 

do spojenia so stranami Smer-SD a SNS. Táto koalícia získala vo voľbách osem poslaneckých miest. 

Rovnaký počet poslaneckých kresiel obsadili aj nezávislí kandidáti. Dvoch poslancov mala koalícia 

Spolu-občianska demokracia, Progresívne Slovensko, OKS a jedného SaS, Sme-rodina, Šanca, DS. Z 

predchádzajúceho mestského zastupiteľstva obhájilo posty v tom novom 17 poslancov. Nováčikov 

bolo 13, jedna poslankyňa sa vracala po štvorročnej pauze. Celkovo bolo zvolených 19 mužov a 12 

žien.  Štyria zo siedmich kandidátov na primátora sa uchádzali aj o poslanecký mandát, trom sa to 

podarilo. Z neúspešných kandidátov na primátora sa poslancami stali Richard Drutarovský (prvý v 2. 

volebnom obvode, volili sa traja), František Oľha (tretí v 3. volebnom obvode, volili sa štyria) a 

Miroslav Benko (štvrtý v 5. volebnom obvode, volili sa štyria). Stanislav Grega, ktorý v minulosti už 

poslancom bol, tentoraz neuspel. Vo svojom obvode skončil ako 11. náhradník. Pavel Hagyari, ani 

Igor Dužda sa o poslanecký post neuchádzali. Podľa oficiálnych výsledkov podpísaných mestskou 

volebnou komisiou Turčanová získala 14 205 hlasov a jej protikandidát Pavel Hagyari 8 921 hlasov.   

V zoznamoch voličov bolo zapísaných 72 521 voličov. Volebná účasť dosiahla 43,2 %. Na ďalších 

miestach sa umiestnili Richard Drutarovský (SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, 
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OKS, 2648), Miroslav Benko (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 2560), František Oľha (koalícia SaS, Sme 

rodina - Boris Kollár, Šanca, Demokratická strana, 2360), Stanislav Grega (nezávislý, 233) a Igor 

Dužda (Strana rómskej koalície - SRK, 133).   

 

Zo 664 obcí v Prešovskom kraji, v ktorých boli vyhlásené komunálne voľby, sa voľby uskutočnili 10. 

novembra v 661 z nich. V troch obciach sa  nenašiel ani jeden kandidát na starostu či poslancov 

obecného zastupiteľstva.   

 

Volebná účasť v tohtoročných komunálnych voľbách bola takmer totožná s percentami spred štyroch 

rokov. Kým 10. novembra prišlo k volebným urnám 48,67 %, v roku 2014 to bolo 48,30 % voličov. 

Účasť pri volení komunálnych zástupcov sa v priebehu rokov veľmi nemenila, v roku 2010 to bolo 

49,7 % a v roku 2006 47,6 %.   

 

Zloženie mestského zastupiteľstva: 

  

Volebný obvod č.1   

Mikuláš Komanický (Smer-SD, SNS, Most-Híd) Zuzana Bednárová (KDH, OĽaNO, NOVA) Igor 

Kivader (SPOLU občianska demokracia, Progresívne Slovensko, OKS) Juraj Hudáč (Smer-SD, SNS, 

Most-Híd) Slávka Čorejová (nezávislá) Jozef Demčák (nezávislý) Svetlana Pavlovičová (Smer-SD, 

SNS, Most-Híd)   

Volebný obvod č. 2   

Richard Drutarovský (SPOLU občianska demokracia, Progresívne Slovensko, OKS) Lenka 

Kohániová (KDH, OĽaNO, NOVA) Jaroslava Kutajová (Smer-SD, SNS, Most-Híd)   

Volebný obvod č.3   

Rastislav Mochnacký (KDH, OĽaNO, NOVA) Pavol Neupauer (KDH, OĽaNO, NOVA) František 

Oľha (SaS, Sme rodina Boris Kollár, Šanca, DS) Marta Kollárová (nezávislá)   

Volebný obvod č.4   

Renáta Fedorčíková (KDH, OĽaNO, NOVA) Janette Langová (nezávislá) Martin Kovalčík (KDH, 

OĽaNO, NOVA) Emil Chlapček (Smer-SD, SNS, Most-Híd)   

Volebný obvod č.5   

Peter Krajňák (Smer-SD, SNS, Most-Híd) Ľudovít Malaga (Smer-SD, SNS, Most-Híd) Vladimír 

Feľbaba (KDH, OĽaNO, NOVA) Miroslav Benko (Smer-SD, SNS, Most-Híd)   

Volebný obvod č.6   

Rudolf Dupkala (nezávislý) Daniela Mrouahová (nezávislá), Zuzana Tkáčová (KDH, OĽaNO, 

NOVA) Michal Džupin (KDH, OĽaNO, NOVA)   

Volebný obvod č. 7   

Štefánia Andraščíková (nezávislá) Lukáš Anderko (KDH, OĽaNO, NOVA) Marcela Antolová (KDH, 

OĽaNO, NOVA) Martin Lukáč (KDH, OĽaNO, NOVA) Martin Eštočák (nezávislý)  

 

Najvyšší počet hlasov voličov získali: 67-ročný futbalový tréner Mikuláš Komanický (2066), 33-ročná 

vysokoškolská pedagogička Zuzana Bednárová (1904) a 48-ročný správca majetku Igor Kivader 

(1670)  

 

Oproti Košiciam sa v Prešove na volebnú kampaň na primátora minul len zlomok peňazí. Z celkového 

vyše 100-tisícového balíka, ktorý spolu minuli všetci kandidáti na primátora, vynaložila najviac 

primátorka Andrea Turčanová.  Víťazka, ktorá kandidovala s podporou strán KDH, OĽaNO a NOVA, 

investovala podľa transparentného účtu do svojho znovuzvolenia takmer 35 tisíc €.  Primátorka spolu s 

manželom investovali do kampane 3 tisíc €.  Ďalšie vklady boli aj od členov politických strán, ktoré ju 

podporovali, a vložené čiastky sa pohybovali od 200 € až po najvyšší vklad 5 tisíc €.  Peniaze putovali 

na web stránku, platené reklamné priestory v médiách a na bilbordy, ale aj na ďalšie grafické práce a 

podobne.  Za jeden hlas tak z celkových nákladov minula z transparentného účtu okolo 2,45 €. 

Pavel Hagyari (nezávislý) skončil v primátorských voľbách na druhom mieste za Turčanovou. Do 

zastupiteľstva nekandidoval. V kampani oproti Turčanovej minul približne tretinu peňazí, takže 

kampaň ho stála takmer 11-tisíc €.  Na transparentnom účte boli evidovaní len traja prispievatelia.  
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Jedným z nich bol aj samotný Pavel Hagyari, ktorý vložil do kampane z vlastných zdrojov 7 tisíc €.  

Jeden hlas ho stál 1,2 €.   

O post primátora zabojoval aj poslanec mestského zastupiteľstva Richard Drutarovský, kandidoval s 

podporou strán OKS, Progresívne Slovensko a Spolu. Aj keď sa mu nepodarilo získať primátorskú 

stoličku, do zastupiteľstva sa opäť dostal.  Na svoj transparentný účet prispieval už od apríla vlastnými 

prostriedkami a celkovo z vlastných peňazí minul vyše 10 tisíc €.  Podporila ho aj strana Spolu 

celkovo sumou 3 500 €, spolu s ďalšími prispievateľmi.  Na kampaň minul približne 24 600 € a jeden 

hlas ho tak vyšiel na takmer 9,3 €. 

Miroslav Benko (Smer-SD) minul na kampaň zo svojho transparentného účtu 17 000  €.  Na účet však 

on sám neprispel ani €. Aj keď pri kandidatúre na primátora skončil na štvrtom mieste, do 

zastupiteľstva sa znovu prekrúžkoval.  Jeden hlas pri kandidatúre na primátora ho vyšiel až na 6,65 €.  

Najviac z vlastných peňazí prispel na svoj transparentný účet František Oľha, kandidujúci s podporou 

strán SaS, Sme rodina Boris Kollár, Šanca a DS.  Na účet ako jediný prispievateľ poslal 24 640 €, z 

ktorých minul takmer všetko.  S počtom 2 360 hlasov skončil na piatom mieste.  Ako nový poslanec sa 

dostal do mestského zastupiteľstva. Jeden hlas ho vyšiel na 10,44 €. 

Na predposlednom mieste skončil nezávislý kandidát Stanislav Grega.  Zviditeľnenie v kandidatúre na 

primátora mu nepomohlo prekrúžkovať sa ani do zastupiteľstva.  Igor Dužda za stranu Rómskej 

koalície skončil na poslednom mieste so 133 hlasmi.  Na účet mu prispela najmä jeho rodina.  Na 

kampaň minul 428 €, takže jeden hlas vyšiel na 3,2 €.   

 

Staronová primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA) 19. novembra spoločne s 

novým poslaneckým zborom zložila slávnostný sľub. Za poslancov text sľubu prečítal najstarší 

poslanec Mikuláš Komanický (Smer-SD, SNS, Most-Híd).  V novom zastupiteľstve bolo spomedzi 31 

zvolených poslancov 14 nových alebo takých, ktorí v tom skončenom nesedeli. Pôsobiť v ňom malo 

19 mužov a 12 žien.  Známe bolo aj meno zástupcu primátorky. Podľa koaličnej zmluvy prináležalo 

strane NOVA a získal ho Vladimír Feľbaba. Feľbaba kandidoval aj ako poslanec za pravicovú koalíciu 

KDH, OĽaNO, NOVA vo volebnom obvode číslo 5 (Solivar, Soľná Baňa, Šváby). Feľbaba mal 29 

rokov a v minulosti pracoval ako advokátsky koncipient, kde nadobudol prax. Na poste viceprimátora 

nahradil Štefana Kužmu, ktorý v týchto voľbách už nekandidoval. 

 

Prešovské mestské zastupiteľstvo na svojom prvom riadnom zasadnutí 21. novembra zriadilo novú 

desaťčlennú mestskú radu, ktorej členmi sa stali Rastislav Mochnacký, Pavol Neupauer, Jozef 

Demčák, Zuzana Bednárová, Marcela Antolová (všetci KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci) 

Štefánia Andraščíková, Juraj Hudáč, Svetlana Pavlovičová (Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci) 

a Richard Drutarovský (nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia a Šanca). Automaticky sa 

členom mestskej rady stal Vladimír Feľbaba (KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci), ktorého 

primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH) 21. novembra oficiálne vymenovala za nového 

viceprimátora.  Na tomto poste nahradil Štefana Kužmu. Poslanci zriadili a odhlasovali aj zloženie 

deviatich komisií fungujúcich pri mestskom zastupiteľstve. Ich počet sa oproti predchádzajúcemu 

funkčnému obdobiu nemenil. Za predsedu komisie finančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií určili Lenku Kohaniovú (KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci), predsedom komisie 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie sa stal Jozef Demčák (KDH, OĽaNO, Nova a 

nezávislí poslanci), komisiu pre disponovanie s majetkom mesta mal viesť Miroslav Benko (Smer-SD, 

Most-Híd a nezávislí poslanci) a na čele komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mal 

stáť Martin Lukáč (KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci). Komisii školstva a telesnej kultúry 

mala predsedať Renáta Fedorčíková (KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci), vedením komisie pre 

kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty bol poverený Emil Chlapeček (Smer-SD, 

Most-Híd a nezávislí poslanci), komisiu sociálnu a bytovú mala viesť Jaroslava Kutajová (Smer-SD, 

Most-Híd a nezávislí poslanci) a predsedom komisie pre ochranu verejného poriadku sa stal Ľudovít 

Malaga (Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci).  Svojho predsedu si členovia komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa štatútu mesta mali vybrať sami.  

Zastupiteľstvo tiež zriadilo sedem výborov mestských častí, ktorých prvé zasadnutia sa malo konať v 

priebehu decembra.  Na nich si členovia výboru mali určiť svojich predsedov. Poslanecké kluby 

spomedzi seba určili na najbližšie štyri roky aj sobášiacich, ktorými sa stali Renáta Fedorčíková, 

Vladimír Feľbaba (obaja KDH, OĽaNO, Nova a nezávislí poslanci), Miroslav Benko, Ľudovít Malaga 
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(obaja Klub Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci) a Slávka Čorejová (nezávislí kandidáti, Spolu - 

občianska demokracia, Šanca).  Oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v prípade, ak 

ich nevedie primátorka alebo viceprimátor, poverilo zastupiteľstvo Juraja Hudáča.   

 

Zloženie komisií:   

1. Komisia MsZ finančná, plánovacia a správy mestských organizácií   

Predseda: Lenka Kohániová (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Podpredseda: Renáta Fedorčíková (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Členovia poslanci: Martin Kovalčík (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Lukáš Anderko (KDH, OĽaNO, 

Nova a nez.); Juraj Hudáč (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Členovia neposlanci: Stanislav Ferenc (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Martin Lipka (Smer-SD, 

Most-Híd a nez.); René Pucher (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Martin Ander, Nezávislí kandidáti, Spolu 

- občianska demokracia, Šanca   

2. Komisia MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie   

Predseda: Rastislav Mochnacký (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Podpredseda: Jozef Demčák (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Členovia poslanci: Martin Lukáč (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Marta Kollárová (nezaradená); 

Richard Drutarovský (Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Róbert Mačej (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Ján Turčan (KDH, OĽaNO, Nova a 

nez.); Lukáš Brehuv (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Marián Baran (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

3. Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta   

Predseda: Miroslav Benko (Smer-SD, Most-Híd a nez.);   

Podpredseda: Ľudovít Malaga (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Členovia poslanci: Emil Chlapeček (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Michal Džupin (KDH, OĽaNO, 

Nova a nez.); Pavol Neupauer (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Členovia neposlanci: Marek Jenčo (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Štefan Hermanovský (KDH, 

OĽaNO, Nova a nez.); Richard Eliáš (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Martin Ďurišin (Nezávislí 

kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

4. Komisia MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj   

Predseda: Martin Lukáč (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Podpredseda: Lukáš Anderko (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Členovia poslanci: Jaroslava Kutajová (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Rudolf Dupkala (nezaradený); 

František Oľha (Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Dominik Šotik (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Richard Korpáš (KDH, OĽaNO, 

Nova a nez.); Andrej Hriciga (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Jaroslav Vyboštek (Nezávislí kandidáti, 

Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

5. Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry   

Predseda: Renáta Fedorčíková (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Podpredseda: Zuzana Tkáčová (KDH, OĽaNO, Nova a nez.)   

Členovia poslanci: Štefánia Andraščíková (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Miroslav Benko (Smer-SD, 

Most-Híd a nez.); Slávka Čorejová (Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Viera Leščáková (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Margaréta Číšková (Smer-SD, 

Most-Híd a nez.); Valéria Kalatovičová (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Valéria Drobňáková (KDH, 

OĽaNO, Nova a nez.)   

6. Komisia MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty   

Predseda: Emil Chlapeček (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Podpredseda: Peter Krajňák (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Členovia poslanci: Marcela Antolová (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Janette Langová (nezaradená); 

Martin Eštočák (Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Igor Dužda (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Pavol Biroš (KDH, OĽaNO, Nova a 

nez.); Štefan Szidor (Smer-SD, Most-Híd a nez.); Judita Čechová (Nezávislí kandidáti, Spolu - 

občianska demokracia, Šanca)   

7. Komisia MsZ sociálna a bytová   

Predseda: Jaroslava Kutajová (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Podpredseda: Svetlana Pavlovičová (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   
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Členovia poslanci: Zuzana Tkáčová (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Daniela Mrouahová (nezaradená); 

Martin Eštoćák (Nezávislí kandidáti, Spolu - Občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Stanislav Lukáč (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Alena Molčanová (Nezávislí 

kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca); Marek Ilenin (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Marta 

Fertaľová (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

8. Komisia MsZ pre ochranu verejného poriadku   

Predseda: Ľudovít Malaga (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Podpredseda: Mikuláš Komanický (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

Členovia poslanci: Zuzana Bednárová (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Pavol Neupauer (KDH, OĽaNO, 

Nova a nez.); Igor Kivader (Nezávislí kandidáti, Spolu - občianska demokracia, Šanca)   

Členovia neposlanci: Juraj Hreha (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Michal Krupa (KDH, OĽaNO, Nova 

a nez.); Alexander Nazarej (KDH, OĽaNO, Nova a nez.); Jozef Čokina (Smer-SD, Most-Híd a nez.)   

9. Komisia MsZ mesta Prešov na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov   

Členovia komisie: Lenka Kohániová (KDH); Martin Kovalčik (OĽaNO); Vladimír Feľbaba (Nova); 

Ľudovít Malaga (Smer-SD); Jaroslava Kutajová (Most-Híd); Igor Kivader (Spolu-občianska 

demokracia); František Oľha (Šanca); Marta Kollárová (nezávislý poslanec)   
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1.4. CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ČINNOSTÍ SAMOSPRÁVY 

 

 

Mesto Prešov malo v roku 2018 naplánované realizovať 122 investičných akcií z vlastných zdrojov a 

malo tiež schválených desať veľkých a tri menšie projekty, na ktoré radnica získala dotácie z cudzích 

zdrojov. Na začiatku januára o tom informovala vedúca odboru strategického rozvoja mestského 

úradu Magdaléna Artimová. Stavby financované z vlastných zdrojov boli na rok 2018 rozpočtované  

vo výške viac ako 7,3 milióna €. V pláne investičnej výstavby boli zahrnuté akcie, ktoré plynule 

prechádzali z roka 2017. Patrili tu opravy chodníkov, verejných priestranstiev, vnútroblokov a 

výstavba parkovacích plôch a tiež pokračovala oprava domu smútku v mestskej časti na Solivare. 

Realizovať sa mali aj nové akcie, ako komplexnejšie rekonštrukcie školských budov a športoviská.  

Artimová konkretizovala, že mesto v roku 2017 podalo 28 žiadostí na podporu väčších investičných 

projektov cez rôzne operačné programy. Zatiaľ malo schválených 13 projektov, ostatné boli v procese 

hodnotenia. K menším patrila rekonštrukcie dvoch telocviční a oprava vchodov a obnova poštových 

schránok v nájomných bytoch v lokalite Stará tehelňa.   

 

Prešovskej mestskej polícii od začiatku roka  pomáhali pri zabezpečovaní verejného poriadku v 

meste tri nové kamery kamerového a monitorovacieho systému mesta. Taktiež sa strážcom poriadku 

podarilo čiastočne obnoviť technické zariadenie slúžiace na záznam obrazu. Časť z toho bola 

financovaná z prostriedkov, ktoré poskytla Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

na základe projektu Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému mesta Prešov a jeho obnova.  

Nové kamery boli umiestnené na týchto uliciach: Ulica Košická, zastávka MHD (pri stanici SAD a 

ŽSR), Ulica Hlavná (priestor na pešej zóne pri Kolégiu), križovatka ulíc Okružnej a Požiarnickej. 

   

24. januára  na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili prenájom oplotenia na Okružnej 

ulici občianskemu združenie J.D. - Galéria J.L. Toto združenie chcelo aj počas roku 2018 pokračovať 

v skrášľovaní múra pri hotelovej akadémii. Išlo o iniciatívu prešovských lokálpatriotov, ktorým nebolo 

jedno, ako vyzerá múr postriekaný hanlivými nápismi, tvoriaci vstupnú bránu do centra mesta. 

Postupne vypracovali prezentáciu a vyselektovali niekoľko tém, ktoré spájala myšlienka zachovať 

tradíciu, históriu a kultúrne dedičstvo regiónu. Združenie sa okrem skrášľovania múru zaoberalo aj 

organizovaním medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Rozprávočka moja naj a fotografickej súťaže 

Najkrajší úsmev Prešova. 

 

Múzeum Skladu soli, ktoré po rokoch opravili a sprístupnili verejnosti, sa stalo jedným z hlavných 

miest záujmu turistov, ktorí zavítali do Prešova. Poslanci však museli riešiť aj menej príjemné 

skutočnosti spojené s touto lokalitou. Napríklad akútnu potrebu vybudovania kanalizácie. Vzhľadom 

na to poslanec Ľudovít Malaga 24. januára na mestskom zastupiteľstve predložil návrh na doplnenie 

plánu investičnej výstavby.  V rámci neho išlo o spracovanie projektovej dokumentácie za účelom 

výstavby kanalizácie a vodovodu na časti ulice Gápľovej (v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky - 

areál Soľnobanského múzea) v predpokladanej hodnote 7 tisíc €. Išlo pritom o financovanie v rámci 

položiek pre danú mestskú časť, ktoré už boli schválené.  Chýbajúcu kanalizáciu  chceli dobudovať v 

blízkosti turistami navštevovaných objektov, vedľa chodníka na ulici, kde nebola kanalizácia.  Návrh 

Malagu podporil aj ďalší poslanec za danú mestskú časť Peter Krajňák. Aj ten potvrdil, že po 

vybudovaní Skladu soli sa všetky návštevy presúvajú okolo tejto lokality. Už  v roku 2013 boli 

sťažnosti z Čipkárskej, ktorá nadväzuje na Gápľovu. Bola tam jediná prašná cesta v časti Solivaru, tiež 

tam bol problém aj s doručovaním pošty kvôli stojacej mláke obrovských rozmerov. Tento rok 

plánovali zapracovať na projektovej dokumentácii tak, aby mohli v ďalšom kroku napojiť danú 

lokalitu na kanalizáciu. Poslanci tento návrh hlasovaním schválili.   

 

K 7. februáru bolo v Prešove zaevidovaných  698 psov - krížencov. Medzi najpočetnejšie plemená 

v meste patrili: yorkshirský teriér (294), nemecký ovčiak (265) a labradorský retriever (149).  Až 57 

psov prihlásených v Prešove bolo v rámci svojho plemena jediným zástupcom v našom meste. Medzi 

nimi bolo plemeno Briard, ktoré dostalo meno podľa francúzskej provincie Brie, ruský chrt -  

najstaršie ruské psie plemeno, japonské plemeno Hokkaido Ken, Tibetská doga či Nórsky lundehund. 
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Zaujímavý výskum rozbehla vo februári Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej 

univerzity v Prešove v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré, Baníckym 

cechom horného Spiša a Obecným úradom Spišské Bystré. Spoločný projekt partneri spečatili 

dohodou o spolupráci.  Projekt bol zameraný na výskum zaniknutých banských diel v oblasti horného 

Spiša, rovnako tak mal mapovať zaniknuté banské osady v oblasti horného toku Hornádu a využitie 

banských diel v období 2. svetovej vojny, primárne však na obdobie SNP.  Prínosom celého výskumu 

mala byť aj participácia študentov univerzity na procese jeho realizácie. Nemenej dôležitým benefitom 

projektu bol potenciálny rozvoj turizmu prostredníctvom následného vytvárania nových náučných 

chodníkov či turistických trás, a to lokalizáciou jednotlivých šácht a vytváraním kartografických 

vizualizácií. To mohlo byť v konečnom dôsledku zaujímavé aj pre širokú verejnosť.  Výsledky zistení 

mali pomôcť odhaliť aj viac faktov o vojenskej histórii regiónu Spiša. Na základe svedectiev bolo 

známe, že počas 2. svetovej vojny prebiehala obranná línia ponad obec Spišské Bystré a Hranovnica. 

Aj v tejto lokalite sa mohli nachádzať banské chodby využívané vojskom. Výskumnú činnosť mala 

technicky zabezpečovať Prešovská univerzita a náklady spojené realizáciou výskumu si mal hradiť 

každý z partnerov samostatne.   

 

Primátorka Andrea Turčanová sa 22. februára stretla v priestoroch prešovskej radnice s 

veľvyslankyňou Českej republiky na Slovensku Liviou Klausovou a pridelencom obrany Českej 

republiky na Slovensku Jánom Gurníkom. Veľvyslankyňa sa v rozhovore s primátorkou živo 

zaujímala o históriu mesta, vývoj zamestnanosti, hospodársky rozvoj mesta a jeho aktuálne dianie, 

šport či o stav a zameranie prešovského školstva. "Keď hovoríte o úspešných školách, teším sa, že sú 

medzi nimi aj technické," zdôraznila. S Jánom Gurníkom sa zhodli, že Prešov sa výrazne zviditeľňuje 

aj vďaka vrtuľníkovej základni, kde začali pôsobiť moderné viacúčelové vojenské vrtuľníky Black 

Hawk. Ako dodal Ján Gurník, tie nám trochu závidia.  

 

Systém diaľkového riadenia verejného osvetlenia začalo mesto Prešov budovať ako prvé na Slovensku 

prostredníctvom správcovskej spoločnosti O.S.V.O. comp. Prešovské verejné osvetlenie bolo nielen 

spravované na diaľku, ale nazbierané dáta po vyhodnotení slúžili aj na optimálne nastavovanie 

procesov jeho riadenia. Vďaka kontinuálnej modernizácii sústavy verejného osvetlenia bola navyše 

dosahovaná aj každoročná úspora. V súhrnnom vyjadrení tak mesto Prešov oproti pôvodnej sústave 

ušetrilo od začatia tejto modernizácie 5 692 134 kWh elektrickej energie, čo malo v prepočte na 

hodnotu takmer 100 000 € ročne. K úspore prispela aj výmena klasických svietidiel za LED 

osvetlenie. Vo februári  ich bolo v Prešove vymenených 2650 z celkového počtu 9350 svietidiel. 

Mesto na ich výmenu využilo prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj grantovú schému 

Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Za tieto inovácie bolo mesto Prešov ocenené v súťaži projektov 

v oblasti zeleného verejného obstarávania - GPP Award 2016. 

 

Mestskí poslanci schvaľovali 26. februára na zasadnutí zastupiteľstva aj návrhy na majetkové 

prevody ako prípady osobitného zreteľa.  Medzi nimi bol aj návrh na prenájom alebo predaj pozemku 

na výstavbu garážového domu a parkovacích miest pre obyvateľov na Sibírskej ulici na Sídlisku 

Sekčov košickej spoločnosti Sell Slovakia za vyše 50-tisíc €.  Zatiaľ, čo mestská rada neprijala žiadne 

uznesenie k návrhu, majetková komisia ho zastupiteľstvu neodporučila schváliť.  Podľa člena komisie 

Ľudovíta Malagu (Smer-SD) nebolo zrejmé, ako sa bude riešiť prevádzkovanie parkovacieho domu. 

Zdôraznil, že obyvatelia by mali vedieť, či si miesto budú môcť kúpiť alebo prenajať. Niektorí 

poslanci chceli tento návrh podporiť, aby sa situácia s parkovaním na Sekčove aspoň čiastočne 

odľahčila.  Podľa Richarda Drutarovského (Nova) by vybudovanie parkoviska mohlo vytvoriť model 

aj pre ostatné časti mesta. Podotkol však, že je potrebné prijať koncepciu rezidenčného parkovania.  

Viacerí poslanci nepovažovali výstavbu parkovacieho domu za komplexné riešenie dopravy. Napádali 

aj to, že nová stavba by zasiahla do zelene, ktorej je v tejto mestskej časti nedostatok.  Za predložený 

návrh hlasovali len štyria z 24 prítomných poslancov, zvyšní sa zdržali alebo nehlasovali.  Prijatie 

všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní sa v Prešove riešilo už dlhodobo. Mesto ho malo v 

minulosti snahu presadiť, avšak narazilo na nezhodu v zastupiteľstve.  Poslanecký klub Smer-SD, 

nezávislí poslanci a SNS  nepodporili VZN preto, lebo v takej forme, ako bol návrh predložený, nebol 

funkčný a obrátilo by sa to nielen proti vedeniu, ale aj proti poslancom. Ľudovít Malaga (Smer-SD)  
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doplnil, že je potrebné vybudovať najprv parkovacie miesta a až potom zavádzať systém v parkovaní.  

Na rozdiel od Košíc však v Prešove chceli presadiť, aby parkovanie spravovala mestská firma a 

financie by sa vracali späť do skvalitňovania parkovania.   

  

Prešovskí mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 25. apríla rozhodli o názve nových ulíc. Až na 

jeden prípad išlo o komunikácie sprístupňujúce pozemky pre výstavbu rodinných domov. Jedna z ulíc 

bude smerovať k južnému portálu tunela Bikoš stavby rýchlostnej cesty R4 - Severný obchvat.   

Poslanecký zbor schválil pre lokalitu Kráľova hora ulice Michala Bosáka, Jána Lazoríka a Štefana 

Náhalku.  Michal Bosák, rodák z Okrúhleho, bol bankárom v USA, ako prezident predstavenstva 

banky podpísal americkú desaťdolárovku. Bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody z mája 1918, 

v Prešove postavil Bosákovú banku. Štefan Náhalka bol rímskokatolíckym kňazom, filozofom, 

exilovým spisovateľom a organizátorom slovenského katolíckeho exilu a integrujúcou osobnosťou 

Slovákov v emigrácii. Pôsobil ako profesor v Teologickom ústave Spišskej Kapituly. Vybudoval 

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Jedna z ulíc mala niesť meno Jána Lazoríka, ktorý bol 

známy etnograf, folklorista, pedagóg, celý svoj život bojoval za tradičnú kultúru. Pôsobil v Krivanoch, 

kde stál pri založení folklórneho festivalu, ktorý teraz nesie jeho meno.  Pre časť Vydumanec poslanci 

schválili názvy ulíc Poľovnícka, Mätová a Sovia a v mestskej časti Nižná Šebastová pribudla 

Rezbárska ulica.   

Primátorka Andrea Turčanová na začiatku rokovania oznámila jednu zmenu v poslaneckom klube. 

Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, Most - Híd, Sieť, NOVA v prešovskom mestskom zastupiteľstve 

zmenil svoj názov na poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, Most - Híd. Zároveň odchod z tohto klubu 

ohlásil poslanec Richard Drutarovský (nom. NOVA). V zastupiteľstve mal naďalej pracovať ako 

nezaradený poslanec. Ako informoval, jeho odchod z poslaneckého klubu súvisí s ohlásením jeho 

kandidatúry na post primátora v jesenných voľbách. Svoju kandidatúru ohlásila aj primátorka Andrea 

Turčanová (KDH). 

 

Poslanci mesta dostali na zastupiteľstve 25. apríla návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva na akcie spoločnosti Spravbytkomfort, v ktorej bolo mesto menšinovým 

akcionárom so 45 % podielom. Väčšinu akcií (55 %) mala rakúska spoločnosť Facilitycomfort 

Energie - und Gebäudemanagement GmbH. Tá ešte v roku 2017 mestu oznámila, že svoje akcie chce 

predať vo verejnej súťaži. Podľa zmluvy však malo mesto ako spoluvlastník nárok uplatniť si 

predkupné právo. Preto sa návrh dostal aj na zastupiteľstvo.  Pre poslancov nebol predložený materiál 

úplne jasný, keďže cena akcií na odkúpenie nebola ešte známa. Taktiež vyvolávalo otázky, čo presne 

sa ide schvaľovať a čo to bude pre mesto znamenať. Poslanci sa napokon dohodli, že o finálnom 

návrhu uplatnenia si predkupného práva budú ešte raz hlasovať. Termín nebol známy. Lehota na 

vyjadrenie mala byť do 30 dní od predloženej ponuky a dovtedy sa poslanci mali rozhodnúť. Výsledná 

cena sa mohla vyšplhať aj na desiatky miliónov €. Poslanci sa mali rozhodovať, či sa im pri 

ponúknutej sume oplatí do spoločnosti investovať a stať sa tak jej jediným akcionárom.  

  

19. mája sa konal Prvý Šarišský Hackathon, unikátne podujatie mesta Prešov a partnerov, 

programátorský maratón, na ktorom sa stretlo 40 mladých ľudí, ktorí chceli niečo vytvoriť. Zúčastnili 

sa ho aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Sústredili na to, aby  

vytvorili aplikáciu, ktorá by ukazovala turistom, ale aj obyvateľom históriu Prešova formou hry. 

Užívatelia by tak zábavnou formou chodili po rôznych častiach mesta, kde by plnili úlohy a zároveň 

by spoznávali históriu Prešova od stredoveku až po súčasnosť. Hackathonu sa zúčastnili aj prváci, 

ktorí v prvom rade prišli nazbierať skúsenosti a nechať si poradiť od odborníkov. Počas víkendu sa 

snažili vytvoriť aj aplikáciu, ktorá by vyhľadala rôzne športoviská a dokázala k nim aj navigovať. 

Zaujímavá bola aj webová aplikácia, ktorá by zverejňovala dokumenty od úradníkov mesta. Na 

víkendovom Hackathone sa zúčastnili aj tvorcovia aplikácie MHD Prešov, ktorá poskytovala 

informácie o cestovných poriadkoch.  

Vzniklo 11 skvelých inovatívnych projektov, ktoré mali za cieľ konkrétnym spôsobom uľahčiť a 

zatraktívniť život v Prešove. Aplikácie pre občanov, turistov, pre tých, čo denne cestujú MHD, 

koncept zdieľania bicyklov, historická interaktívna hra a ďalšie. 
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Pomôcť svojmu mestu a skrášliť ho s pomocou dobrovoľníkov. S touto myšlienkou prišla ešte počas 

roka 2017  trojica mužov - Gabriel Paľa, Rado Kizek a Pavol Biroš. Nápad sa ujal a vznikol z toho 

festival Milujem mesto. Jeho nultý ročník sa uskutočnil v roku 2017, tento rok sa konal opäť. Pri 

príprave projektu spojili svoje sily platforma Kresťania v Prešove, kresťanské spoločenstvá i prešovskí 

skauti v spolupráci s prešovskou radnicou. Termín konania bol od  21. do 25. mája v čase maturitného 

týždňa denne od 8.00 do 12.00 hod. Študenti pracovali pod dozorom učiteľa, koordinátora činnosti. Na 

dobrovoľnícke aktivity prihlásilo asi 3-tisíc ľudí, pracovali napríklad v okolí Vodárenskej veže, 

vyčistili Park matiek pri kostole Kráľovnej pokoja, upravili pieskovisko na Šafárikovej ulici, ale aj 

cyklistický chodník v okolí letného kúpaliska na Sídlisku III, vyčistili rigol na ulici Mirka Nešpora a 

vymaľovali zábradlia na Sabinovskej a Levočskej ulici. Vysadili tiež nové stromčeky na ulici Laca 

Novomeského na Sídlisku Sekčov. Denne bolo v priemere prihlásených zhruba od 500 do 700 

dobrovoľníkov. V úvodný deň sa do prác zapojilo približne 1 300 ľudí. Druhý deň odštartovala  

primátorka  ranným brífingom s novinármi priamo v teréne - aj za účasti prešovského arcibiskupa 

metropolitu Jána Babjaka a platformy Kresťania v Prešove, ktorí spolu s autormi projektu tiež 

pomáhali mestu Prešov. Tento organizačný tím festivalu sa podujal čistiť priestranstvo lesa okolo 

Kvašnej vody. Arcibiskup Babjak spolu so zamestnancami svojho úradu zbierali odpadky a čistili les. 

Primátorka mesta Prešov sa pridala k rovnakej aktivite. V rámci projektu sa potom primátorka 

presunula na sídlisko Sekčov, kde na ulici Laca Novomeského zasadila strom - ambrovník spolu s 

ostatnými mladými ľuďmi, ktorí sa v tejto lokalite do úpravy svojho mesta zapojili sadením iných 

drevín ako sú sakury a javor červenolistý, ktoré vytvorili Alej Milujem svoje mesto.   

Do projektu Milujem svoje mesto sa prihlásilo viac ako 40 škôl,  mimoriadne aktívne boli Spojená 

škola na Kollárovej ulici, Hotelová akadémia či Základná škola na ulici Československej armády, 

ktorých žiaci a študenti sa do festivalu zapájali takmer každý deň.  

 

Prešovskí mestskí poslanci mali poberať základnú mesačnú odmenu 343 €. Vyplývalo to zo zásad 

odmeňovania, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo 30. mája na dvanásť hodín trvajúcom zasadnutí.   

Poslanecké odmeny schvaľovalo zastupiteľstvo už na predchádzajúcom aprílovom zasadnutí. 

Uznesenie, v ktorom na návrh poslanca Ľudovíta Malagu poslanci zvýšili paušálne náhrady zo 115 na 

254 €, však primátorka Andrea Turčanová nepodpísala. Ako uviedla, problémom pre ňu bol vysoko 

nastavený paušál, ktorý bolo ťažké preukázať. Radnica preto v novom návrhu pripravila detailnú 

kalkuláciu na určenie paušálnych výdavkov. Poslanci mali dostať 25 € ako náhradu za 

telekomunikačné služby, 14 € ako náhradu administratívnych nákladov, 20 € na parkovné a 56 € za 

používanie motorového vozidla pre potreby výkonu funkcie poslanca. To označila primátorka 

Turčanová za ústretový krok mesta, keďže Prešov bol takto jedinou krajskou samosprávou, ktorá 

zaviedla paušálny poplatok za cestovné náhrady. Mesačná odmena vychádzala z platu primátora a 

dosahovala 90 % z dvanástiny jeho mesačného platu. Aktuálne to v Prešove predstavovalo 228 €, 

keďže primátorka poberala 3 044 € mesačne. K tejto odmene boli potom prirátané paušálne náhrady. 

Ďalších 10 % z dvanástiny mesačného platu, teda 26 €, dostali poslanci za výkon funkcie člena 

mestskej rady, predsedu komisie, predsedu výboru mestskej časti alebo sobášiaceho. Za zvýšené 

výdavky na ošatenie a úpravu zovňajšku mali sobášiaci nárok na ďalších 8 € za jeden obrad. Prijaté 

zásady mali platiť do konca volebného obdobia, účinnosť nadobudli od 1. júna.  

 

Dotácie 130 900 € z rozpočtu mesta Prešov mali podporiť 14 projektov v rámci mestom 

podporovaných oblastí. Na návrh primátorky mesta o tom rozhodli 30. mája prešovskí mestskí 

poslanci. Ako uviedol vedúci kancelárie primátorky mesta Ján Vysocký, najväčšia časť financií mala 

ísť na kapitálové výdavky. Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša tak mala dostať na opravu 

svätomikulášskeho organu v Konkatedrále sv. Mikuláša s plánovaným rozpočtom 400-tisíc € dotáciu 

50-tisíc €. Mesto sumou 30-tisíc €  podporilo opravu strechy Evanjelického kolégia a podporená bola 

aj gréckokatolícka cirkev, ktorá na umiestnenie pamätníka kríža v blízkosti Divadla Jonáša 

Záborského ako pamiatku na 50. výročie znovuobnovenia gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 

Československu dostala 15-tisíc €. Dielo malo stáť na mieste, kde stál kedysi gréckokatolícky kňazský 

seminár. Podporené boli aj štyri projekty z oblasti športu. Občianske združenie Pro regio získalo 

15-tisíc € na 17. ročník medzinárodného futbalového turnaja mládeže Fragaria Cup. 2 000 € poslanci 

podporili občianske združenie Športom k radosti. Dotácia bola určená na účasť minimálne piatich detí 

na 7. ročníku Onko olympiády vo Varšave, ktorá bola určená pre deti s onkologickým ochorením. 
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Nezisková organizácia ARK Agentúra rozvoja kultúry získala 700 € na prenájom profesionálnej 

techniky na medzinárodný cyklistický maratón Tour de Prešov. Na podujatí sa očakávalo viac ako 200 

pretekárov z celého Slovenska, ale aj Poľska, Maďarska, Česka, Veľkej Británie a Ukrajiny. Združenie 

ľudí zo zdravotným postihnutím ZOM Prešov získalo 3 000 € na podporu športovej výpravy boccia 

klubu na augustové majstrovstvá sveta v Liverpoole, septembrový Regionálny pohár v Poznani a 

decembrový Svetový pohár v Dubaji.  Podporu 5 000 € získala J. D.Galéria J. L. na pokračovanie 

projektu exteriérovej galérie na ulici Okružná - Suchomlynská Baštová. Krajské múzeum dostalo 

dotáciu 1 000 € na dve profilové podujatia - Noc múzeí a Leto s Rákocim, ktoré zahŕňali štyri 

podujatia v mesiacoch júl a august. Evanjelickej spojenej škole schválilo zastupiteľstvo 2 000 € na 

pokrytie cestovných nákladov na výmennú partnerskú návštevu žiakov v meste Remscheid. Mesto 

podporilo aj folklórny súbor Rozmarija, ktorému prispelo sumou 4 000 € na preplatenie leteniek na 

medzinárodný súťažný folklórny festival v meste Anseong v Južnej Kórei. Tisíc € získalo občianske 

združenie PO ART na galakoncert prierezu hudobnej tvorby AMC tria pri príležitosti 25. výročia jeho 

založenia. Rovnakú sumu dostal aj Ján Križovenský na vydanie CD pri príležitosti 75. výročia 

založenia mandolínového súboru Tatrín. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša dostalo 1 200 € 

na Medzinárodný festival konzervatórií Prešov.  

 

Mesto Prešov aj v  roku 2018 podporilo dotáciami organizácie a kluby v oblasti športu, kultúry a 

sociálnych vecí.  Najviac peňazí schválili 30. mája poslanci pre oblasť športu 333-tisíc €. Takmer 

200-tisíc € malo ísť na podporu klubov v štyroch nosných športoch, medzi ktoré patrili futbal, hokej, 

hádzaná a volejbal. Najvyššiu dotáciu, vyše 50-tisíc €, dostal na základe bodového hodnotenia 

stanovených kritérií futbalový klub 1. FC Tatran Prešov. Viac ako 32-tisíc € získal hokejový klub 

PHK Prešov a tretia najvyššia dotácia 28-tisíc € pripadla hádzanárskemu klubu Tatran Prešov. Na 

podporu 32 športových klubov mimo nosných športov bolo naplánovaných ďalších necelých 100-tisíc 

€.  Najviac získali karatisti Junior klubu Prešov, ktorým poslanci pridelili vyše 10-tisíc €. Viac ako 

päťtisíc € získali aj prešovskí florbalisti, kickboxeri, futsalisti a stolní tenisti.  Mesto podporilo aj 

organizáciu športových podujatí v meste.  Spolu 18 žiadostí prišlo na podporu akcií pre deti a mládež, 

na ktoré malo poputovať vyše 23 300 € a takmer 10-tisíc € si malo rozdeliť 25 žiadateľov na podporu 

iných športových podujatí.   

Pre oblasť kultúry poslanci schválili 40-tisíc €, ktoré komisia navrhla rozdeliť pre 37 žiadateľov. 

Najvyššia dotácia 1 547 € bola pridelená na 10. ročník Sochárskeho sympózia Práci česť! a rovnakou 

sumou podporili aj 9. ročník  filmového festivalu POCITY Film 2018.  Suma 1 469 € schválili na 

septembrový 4. ročník medzinárodnej výstavy bonsajov a suiseki Bonsaj Prešov Exhibition 2018, 

takisto aj na Prešovský Montmartre, ktorého 5. ročník mal oživiť Dni mesta Prešov a suma 1 430 € 

bola určená na 7. ročník akcie Letné kino Pocity 2018.  

Na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti poslanci ukrojili z rozpočtu  35-tisíc €.  Komisia navrhla 22 

žiadateľom priznať dotácie zamerané na činnosť výhradne zameranú na sociálnu pomoc, podporu 

zdravia a sociálneho kontaktu v celkovej výške 28-tisíc €.  Výška podpory sa pohybovala od 300 do 

zhruba 1 500 €. Ďalších 15 žiadateľov si rozdelilo zvyšných 7 tisíc € určených na jednorazové 

podujatia zamerané na sociálnu pomoc a podporu zdravia. Rozdelili si priemerne od 300 do 600 €.   

 

O tom, aký je aktuálny stav v plnení plánu investičnej výstavby, informovala prešovských poslancov 

na mestskom zastupiteľstve 30. mája Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja 

mesta Prešov.  V pláne bolo schválených 135 investičných akcií. Ich financovanie bolo zo zdrojov 

mesta a úverov európskej investičnej banky i z externých zdrojov. Externé zdroje mali zafinancovať 

28 investičných akcií.  Z hľadiska vecnosti bol plán splnený na približne 70 - 75 %. Mnohé akcie boli 

doschvaľované na zastupiteľstve, iné boli náročnejšie vzhľadom na majetkové vysporiadanie, teda 

niektoré neboli realizované aj z objektívnych dôvodov. Predpokladaný objem financií získaných z  

externých zdrojov bol 10 miliónov €. Najväčší objem akcií bol pritom podľa Artimovej investovaný 

do statickej dopravy. V centre záujmu boli tiež aj školské stavby. Pokiaľ išlo o realizáciu parkovacích 

miest, čísla boli priaznivé. Aktuálne, teda do mája, malo mesto zazmluvnenú realizáciu na 353 

parkovacích miest. Pri už spomínaných projektoch, ktoré boli financované z externých zdrojov, bolo v 

pláne viacero investičných akcií. Napríklad bola odštartovaná realizácia cykloželezničky, 

rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici. Neskôr to mal byť cyklochodník na Ulici 
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Masarykovej, medzi ulicami Hurbanistov a Kuzmányho, cyklocesta v časti Wilec hôrka. Pred 

ukončením procesu na kontrolu verejného obstarávania boli MŠ Čapajevova aj MŠ Važecká.  

 

6. júna sa v Prešove uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. ktorého špecifikom 

bol jediný bod a to odovzdanie ocenení Cena mesta, Cena primátorky, Opálové zrnko a udelenie 

Čestného občianstva.  Cenu mesta Prešov dostal  Milan Benč, bývalý primátor mesta Prešov. "Na 

všetkých verejných pozíciách, ktoré zastával, sledoval vždy jeden hlavný cieľ - prospech obyvateľov 

mesta Prešov a rozvoj mesta Prešov vo všetkých jeho oblastiach. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

Milanovi Benčovi udelilo túto cenu ako uznanie za dlhoročnú prácu v prospech mesta Prešov na 

viacerých odborných i verejných pozíciách," informovala radnica.  Učiteľka Katolíckej spojenej školy 

sv. Mikuláša v Prešove Miriam Feretová , ktorej bola Cena mesta Prešov za rok 2017 podľa slov 

radnice udelená za úspešnú reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí prostredníctvom 

vynikajúco pripravených študentov na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách a 

súťažiach, za osobnú angažovanosť v rôznych charitatívnych akciách a zbierkach.  Cenu mesta Prešov 

získal aj Eduard Jakubek, ktorý dlhodobo propagoval záhradníčenie, čím prispieval k duševnej a 

telesnej regenerácii ľudí, ich zvýšenej fyzickej aktivite, zdravšiemu spôsobu stravovania, v 

neposlednom rade aj k zvýšeniu ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie. Cenu 

mu zastupiteľstvo udelilo za jeho dlhoročnú úspešnú angažovanosť propagátora, inštruktora a 

vynikajúceho odborníka v oblasti ovocinárstva a záhradkárstva.   

Opálové zrnko bolo udelené spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. 

Cenu získalo toto zariadenie za významný dlhoročný prínos v rozvoji zdravotníckych služieb nielen na 

území mesta Prešov, ale aj v rámci celého Slovenska, spojený s rozvojom laboratórnej medicíny v 

odbore imunológie a špičkových inovatívnych medicínskych technológií.  Cenu primátorky mesta 

Prešov Andrey Turčanovej si odniesol dekan Jozef Dronzek za osobný vklad a angažovanie pri 

organizovaní ekumenického života, pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok a historického 

dedičstva a za aktívny podiel na duchovnom a kultúrnom živote mesta Prešov.  Túto cenu dostala tiež 

Hotelová akadémia v Prešove pod vedením Jozefa Šenka, a to za vynikajúce výsledky vo výchove 

odborníkov v oblasti gastronómie a hotelierstva, za vynikajúcu reprezentáciu mesta Prešov doma i v 

zahraničí s prihliadnutím na 90.výročie založenia školy.  Uvedenú cenu dostal aj Juraj Hugec za 

významný prínos k vzniku ženského volejbalu v meste Prešov, ako aj za celoživotné pôsobenie v 

oblasti prípravy, tréningu a podpory volejbalu na území mesta Prešov. Čestné občianstvo mesta Prešov 

bolo udelené profesorovi Rudolfovi Horváthovi, bývalému aktívnemu vrcholovému športovcovi, 

trénerovi, funkcionárovi a organizátorovi športu, za jeho celoživotný prínos k rozvoju prešovskej 

hádzanej a za úspešnú propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí.  Cena mesta 

Prešov bola verejným ocenením, ktoré udeľovalo mesto Prešov fyzickým osobám, právnickým 

osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta 

Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Návrhy na Cenu 

mesta a Opálové zrnko mohla podávať aj verejnosť.  Opálové zrnko bolo verejným ocenením mesta 

pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území Prešova za mimoriadne aktivity v 

oblasti výroby, obchodu a služieb. Čestné občianstvo bolo návrhom Mestského zastupiteľstva v 

Prešove.   

 

Už tretiu sezónu  mali turisti možnosť využiť na spoznávanie mesta Prešov vyhliadkový autobus  

s číslom 49. Prevádzkovala ho prešovská radnica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného 

ruchu Región Šariš, ktorá bola prvou na Slovensku podporujúcou takýto mestský vyhliadkový 

autobus.  Vyhliadkový autobus bol k dispozícií počas letnej sezóny od 11. júna do 30. septembra 

dvakrát denne. V júni odchádzal originálny autobus číslo 49 spred prešovskej radnice len počas 

víkendov a sviatkov.  Počas júla a augusta boli už vyhliadkové jazdy naplánované na každý deň, s 

odchodom vždy o 13:00 a 15:00 hod.  V septembri  autobus fungoval na objednávky.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove sa 13. júna zaoberalo jediným bodom programu, a to návrhom na 

kúpu akcií spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., Prešov. Mesto bolo  menšinovým akcionárom 

spoločnosti založenej ešte v roku 1995 so základným imaním vyše 3,05 milióna €.   

Konkrétnu cenovú ponuku zo strany majoritného akcionára si vyžiadali prešovskí poslanci na 

aprílovom zasadnutí. Tú spoločnosť Facilitycomfort stanovila na 19,9 milióna €. Suma by bola 
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znížená o dividendy, ktoré mala rakúska spoločnosť vyplatiť za rok 2017, vo výške 800-tisíc €. Ako 

povedal Paul Minarik zo spoločnosti Facilitycomfort a zároveň aj člen predstavenstva 

Spravbytkomfort, cena vzišla z verejnej, veľmi transparentnej medzinárodnej súťaže.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva po takmer hodinovom rokovaní poslanci schválili uplatnenie 

predkupného práva mesta Prešov na kúpu 50 550 kusov kmeňových, zaknihovaných a verejne 

neobchodovateľných akcií na meno spoločnosti Spravbytkomfort od firmy Facilitycomfort, čo 

zodpovedalo 55-percentnému podielu spolu so všetkými právami. Odsúhlasili aj schválenie 

obchodného podielu jediného spoločníka vo výške 100 % spoločnosti Serviskomfort, s.r.o., ktorá mala 

s firmou Spravbytkomfort uzatvorenú zmluvu o poskytovaní servisných služieb. Poslanci v návrhu 

zaviazali primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú, aby rokovala o cene ponúknutej akcionárom 

podľa stanov spoločnosti. Za uznesenie hlasovalo 24 z 25 prítomných poslancov. 

Primátorka, zástupcovia poslaneckých klubov a zamestnanci odborných útvarov úradu mesta sa preto 

v auguste stretli so zástupcami spoločnosti Facilitycomfort. Podľa informatívnej správy o priebehu a 

výsledku rokovania, ktorá bola koncom augusta predložená zastupiteľstvu, bola cena pre mesto 

neprijateľná. 

 

Už v júli mohli návštevníci Prešova využiť mobilnú aplikáciu audiosprievodcu mesta Prešov.  

Autorom aplikácie a jej konceptu bol Branislav Švorc, výkonný riaditeľ OOCR Región Šariš. 

Audiosprievodcovia neboli v turisticky atraktívnych lokalitách žiadnou novinkou. Boli bežným 

štandardom. Aplikácia obsahovala takmer 30 nahovorených audionahrávok o pamiatkach v 

historickom centre Prešova, ktoré si mohol návštevník prehrať podľa toho, kde sa práve nachádzal. 

Prešovská mobilná aplikácia navyše ponúkala aj niekoľko ďalších možností jej využitia. Návštevník, 

ktorý mesto nepoznal, sa vďaka prehľadným praktickým informáciám dozvedel, kde sa dá ubytovať aj 

dobre najesť. Aplikácia odporúčala aj lokálne miesta na večerné posedenie, ponúkala možnosť 

využitia sprievodcovských služieb a poskytovala  informácie aj o doprave v meste. Okrem toho v nej 

bola mapa mesta, informácie o kultúrnych či športových aktivitách, výletoch a pomocou nej si 

záujemcovia mohli naplánovať najlepšie turistické a cyklistické trasy v okolí. Tvorcovia nezabudli ani 

na užitočné kontakty. Aplikáciu po technickej stránke naprogramovala spoločnosť SpisArt, s. r. o., 

dostupná bola v slovenskom jazyku.  

 

V Prešove sa uskutočnil 24. augusta protest za šport, na ktorý prišlo približne 60 ľudí. Protestujúci 

kritizovali vedenie mesta za stav športu a športovísk. Okrem iného poukázali na to, že deti musia 

napríklad chodiť do okolitých miest pre uzavretý zimný štadión.  

Primátorka mesta  Andrea Turčanová hneď vydala vyhlásenie. Podľa nej bolo zarážajúce, že protesty 

prichádzajú v období, keď sa v Prešove v tomto smere začali riešiť dlhodobé problémy. Futbalový 

štadión čakala rozsiahla rekonštrukcia s podporou Prešovského samosprávneho kraja i Slovenského 

futbalového zväzu a zimný štadión mal byť k dispozícii v lete 2019. 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva po letnej prestávke 28. augusta znova rokovali, na programe mali 

aj schvaľovanie návrhu nového VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. 

Podľa predkladateľov tento  návrh mal zaviesť systém poradovníka vytvoreného podľa dátumu 

podania úplnej žiadosti o pridelenie bytu a nahradiť mal doterajší systém žrebovania mestských bytov. 

Malo sa posudzovať aj splnenie podmienok pre prideľovanie nájomných bytov v jednotlivých 

lokalitách mesta, ako je výška príjmu žiadateľa a jeho finančná schopnosť uhrádzať nájomné, ktoré 

bolo v jednotlivých lokalitách rozdielne. Mesto malo v  k dispozícii nájomné byty na ulici K starej 

tehelni, Sabinovskej a Majakovského, ulici Antona Prídavka a na ulici Armádneho generála Svobodu 

v Prešove. Návrh VZN mohli pripomienkovať občania do 19. augusta. Prerokovaný bol aj na mestskej 

rade, jeho definitívnu podobu toto mestské zastupiteľstvo. V diskusii padlo niekoľko návrhov na jeho 

doplnenie. Prekvapenie však prišlo pri konečnom hlasovaní, návrh totiž nedostal dostatočnú podporu. 

Z prítomných 27 poslancov boli šestnásti za jeho schválenie, jedenásti sa zdržali hlasovania. 

 

Hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst si  preveril okolnosti  na obstarávanie cyklistického 

velodrómu. Podnet na kontrolu zákazky Revitalizácia športového objektu - cyklistický velodróm 

schválili poslanci mestského zastupiteľstva počas zastupiteľstva 28.augusta. Niektorí mali 

pochybnosti, že nejde o netransparentnú súťaž, keďže zákazka nebola zverejnená na stránke mesta 
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medzi zákazkami s nízkou hodnotou a ani na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  Neboli splnené 

všetky podmienky na to, aby bola uzavretá zmluva. Mesto využilo svoje právo a odstúpilo od zmluvy 

k 6. 9. 2018. Bola pochybnosť k zverejneniu zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podľa 

správy hlavného kontrolóra nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, avšak našiel 

pochybenia v porušení smernice mestského úradu.  Medzi nimi bolo napríklad to, že obstarávanie sa 

nerealizovalo cez úsek verejného obstarávania, ako aj to, že šlo o uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, 

ktorý nebol registrovaný v Registri partnerov verejného sektora.  Podľa slov Turčanovej, keby to robil 

úsek verejného obstarávania, tak by na to bol prišiel a bol by na to upozornil. Tým, že si to robil odbor 

sám, tak tieto veci neustrážil, pretože nie je na to odborne spôsobilý. Pre pochybenie sa na pokyn 

primátorky v procese malo obstarávať nanovo, aj keď bolo mesto v časovej tiesni. Voči 

zamestnancovi, ktorý zákazku neustrážil, bola vyvodená osobná zodpovednosť.   

 

Prešovčania mohli 17. septembra opäť verejne pripomienkovať vznikajúci dokument Manuál tvorby 

verejných priestranstiev mesta Prešov. Do procesov tvorby bola zapojená samospráva, odborné 

skupiny, ale aj samotní obyvatelia mesta. Aktuálne bola vytvorená pracovná verzia, ktorá sa  

zohľadňovala pri opravách a tvorbe verejných priestorov. Dokument po dokončení a schválení mal 

byť záväzným nielen pre samosprávu, ale aj pre súkromných investorov.  Prešov sa ako prvé mesto na 

Slovensku rozhodlo vytvoriť komplexný Manuál tvorby verejných priestorov. Určiť mal pravidlá pri 

tvorbe a zasahovaní do ulíc, parkov, oddychových zón či drobnej architektúry. Do pocitovej mapy sa 

zapojilo približne 400 respondentov, ktorí uviedli 6-tisíc podnetov. Ako povedal Michal Burák, jeden 

z členov realizačného tímu z košického architektonického štúdia Atrium, najkvalitnejšie bolo nábrežie 

Torysy a cyklotrasy vedúce k tomuto nábrežiu. Tie boli veľmi pozitívne hodnotené. Zároveň  však boli 

aj pripomienky, že ich treba zlepšovať a revitalizovať. Vysoko hodnotené bolo aj centrum mesta, 

avšak okrajové ulice, ktoré viedli paralelne s Hlavnou ulicou boli vnímané negatívne. Pripomienky 

boli aj k hlavnej stanici, ktorá  prechádzala rekonštrukciou. Prešovčania taktiež hodnotili sídlisko 

Sekčov, kde pozitívne vnímali cyklotrasy, avšak na celom sídlisku obyvateľom chýbala najmä zeleň. 

Manuál zohľadnil pripomienky a definoval rôzne typy verejných priestranstiev a navrhoval aj ich 

možné riešenia.  

 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove na zasadnutí 25. septembra schválili Všeobecne záväzné 

nariadenie o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta, ktoré kompletne menilo doterajší 

systém prideľovania bytov a určovalo nové podmienky. Ako uviedla vedúca odboru sociálnych 

služieb Mestského úradu v Prešove Mária Humeníková, najpodstatnejšou zmenou bol prechod zo 

systému žrebovania bytov na poradovník. Ten bol vytvorený podľa dátumu podania úplnej žiadosti o 

pridelenie bytu. Doterajší systém žrebovania mestských bytov bol označený za nespravodlivý. "Budú 

dva poradovníky. V prvom poradovníku budú všetci uchádzači s podanou žiadosťou a v tom druhom 

budú tí, ktorí budú spĺňať podmienky schválené vo VZN," uviedla Humeníková. Ako dodala, za každú 

lokalitu, v ktorej sú voľné byty, bude poradovník zvlášť. Uchádzači mohli figurovať vo viacerých 

zoznamoch na rôzne lokality, v ktorých spĺňali podmienky. Pri novom systéme sa posudzovalo aj 

splnenie podmienok pre prideľovanie nájomných bytov v jednotlivých lokalitách mesta, ktoré 

zohľadňovali výšku príjmu žiadateľa a jeho finančnú schopnosť uhrádzať nájomné, ktoré bolo v 

lokalitách rozdielne pre rozdielnu výšku obstarávacích cien bytov. Žiadosti bolo možné podávať po 

nadobudnutí účinnosti VZN. Nájomná zmluva mala byť so žiadateľom uzatvorená vždy na jeden rok, 

čo malo viesť k motivácii žiadateľov riešiť svoju bytovú situáciu aktívnejšie a nezotrvávať v 

nájomnom bývaní neprimerane dlho. Na návrh poslankyne Kataríny Ďurčanskej z poslaneckého klubu 

Lepší Prešov bola do nariadenia pridaná aj požiadavka, aby uchádzač o byt mal trvalý pobyt na území 

mesta minimálne dva roky. Ako dodala Humeníková, podobnú požiadavku v trvaní piatich rokov v 

predchádzajúcom nariadení napadol prokurátor. Poslanci teda schválili VZN až na druhý pokus, 

hlasovalo zaň všetkých 25 prítomných poslancov.   

 

Prešovskí mestskí poslanci na rokovaní 25. septembra vzali na vedomie a schválili podanie štyroch 

žiadostí mesta o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 860 000 €. Išlo o projekty 

nízkouhlíkovej stratégie mesta Prešov vrátane aktualizácie Koncepcie mesta Prešov v oblasti 

energetiky, podpory opatrovateľskej služby, miestnej občianskej poriadkovej služby a cezhraničný 

projekt Pohľad do minulosti - historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova. Podľa vedúcej odboru 
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strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdalény Artimovej pri zámere nízkouhlíkovej 

stratégie bolo dôležité to, že súčasťou spracovania stratégie bola aj aktualizácia koncepcie 

energetického manažmentu mesta, respektíve koncepcie v oblasti energetiky. Túto koncepciu mesto v 

minulosti malo spracovanú, ale bolo to v roku 2006 a v súčasnosti  už bola neaktuálna. Ďalší projekt, 

ktorý už predložili bola podpora opatrovateľskej služby. V minulosti mesto malo podporenú 

opatrovateľskú službu, ale v rámci národného projektu. Národný projekt bol ukončený, práve preto 

mesto využilo možnosť získať finančné zdroje opäť v rámci iného operačného programu. Jeho 

zámerom bolo podporiť 50 opatrovateliek v rámci mesta, kde bola šancu získať finančné prostriedky 

na úhradu miezd pre opatrovateľky. Projekt bol rozpočtovaný na 500 000 € a spolufinancovanie sa od 

mesta nevyžadovalo. Pre projekt miestnej občianskej poriadkovej služby sa mesto rozhodlo z dôvodu, 

že sa v minulosti osvedčil. Mesto chcelo  zamestnať osem príslušníkov rómskej komunity s tým, že 

projekt bol rozpočtovaný na 190 000 € a počítalo sa  tiež s päťpercentným spolufinancovaním. Projekt 

pod názvom Pohľad do minulosti nadväzoval na už realizovaný projekt z minulého obdobia. Mesto ho 

realizovalo v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Krosno. Viditeľným výsledkom z minulého 

obdobia bol 3D bronzový model, ktorý bol pred Šarišskou galériou. Ako vysvetlila Artimová, mesto 

by naň chcelo nadviazať multimediálnou aplikáciou, ktorá bude doplnená aj o interaktívne prvky, hry 

a o spoluprácu s deťmi zo základných škôl. Chceli motivovať študentov a hlavne žiakov základných 

škôl k poznávaniu histórie. Financie boli schválené vo výške takmer 57 000 €. 

 

Mesto Prešov sa zaviazalo v dohovore primátorov a starostov znižovať emisie. Mestská polícia v 

rámci tohto trendu už naplno využívala štyri elektrokolobežky a 23. októbra dostali aj nový 

elektromobil bez produkcie emisií.  Mesto získalo v rámci výzvy z Úradu vlády dotáciu 30-tisíc € na 

jeho nákup. Zo svojho rozpočtu prispelo sumou 5-tisíc €. Podľa náčelníka mestskej polície Andrejka 

sa im v roku 2018 podarilo sčasti obnoviť vozový park. Okrem nového elektromobilu mali v 

prevádzke aj dve nové autá Kia Ceed. Vďaka tomu mohli staré benzínové motorové vozidlá, ktoré 

mali najazdených 300-tisíc km postupne vyradzovať z prevádzky. Nový elektromobil Nissan Leaf mal 

dojazd približne 350 km na jedno nabitie a výkon 110 kW. Dojazd pre posádku mestských policajtov 

bol podľa náčelníka  mestskej polície  dostatočný, aby sa nebáli, že niekde ostanú stáť. Nabíjanie bolo 

zabezpečené vo dvore úradu na Jarkovej ulici, avšak polícia mohla využívať aj verejné nabíjanie, ktoré 

bolo v meste zadarmo. Okrem ekologického rozmeru a šetrenia na palive mal elektromobil výhodu aj 

v tom, že jazdil bez hluku. Vďaka nehlučnosti policajti dokázali prísť na miesto bez toho, aby ich 

niekto spozoroval.  

 

Od septembra 2015 bol vedúcim kancelárie primátorky mesta Prešov Ján Vysocký, ktorý predtým 

niekoľko rokov pôsobil na poste riaditeľa krajskej agentúry SDKÚ-DS v Prešove. Primátorka 

Turčanová ho vtedy obsadila priamo bez výberového konania. Podľa vtedajších slov primátorky jej 

Vysocký pred štyrmi rokmi koordinoval volebnú kampaň, ktorá bola bezproblémová a s dobrým 

výsledkom. Z postu po dohode odišiel pred koncom funkčného obdobia 31. augusta 2018. Odvtedy 

dočasne zastávala túto funkciu hovorkyňa mesta Martina Poláková. Od 1. septembra 2018 bola 

poverená riadením kancelárie primátorky a to až do riadneho obsadenia tejto pozície. Poverenie jej 

skončilo 14. novembra, keďže od 15. novembra nastúpil na základe pracovnej zmluvy nový vedúci 

kancelárie primátorky a Martina Poláková sa vrátila na pozíciu hovorkyne mesta. Novým vedúcim sa 

stal  Adrián Kuba, ktorý viedol kampaň Andrey Turčanovej pred komunálnymi voľbami. 

 

V polovici novembra boli spustené v meste nové kamery. Prešovská radnica informovala, že 

spustením nových kamier sa zrealizoval projekt na rozšírenie a obnovu kamerového systému. Projekt 

bol financovaný okrem vlastných prostriedkov aj dotáciou z prostriedkov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky vo výške 30 000 €.  Tieto nové kamery boli umiestnené: Ul. Švábska (pri 

zvonici), križovatka ulíc Solivarskej a Švábskej, križovatka ulíc Levočskej a Remscheidskej, Ul. 

Levočská – západ, na budove NS Družba, križovatka ulíc Okružnej a Požiarnickej a vo vrchnej časti 

oblúka na Floriánovej ulici. Zároveň bola vymenená najstaršia kamera monitorovacieho a kamerového 

systému, ktorá slúžila 18 rokov a snímala priestor pešej zóny spolu s parkom.   

 

Návrh na zmenu zástupcov v obchodnej spoločnosti Prešov Real, s. r. o a zmenu jej Zakladateľskej 

listiny predložila poslancom na zastupiteľstve 12. decembra primátorka Andrea Turčanová. Zároveň 
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navrhla, aby sa konateľkou stala terajšia prednostka Marta Dolhá. Dočasne, kým sa neukončí výberové 

konanie, najdlhšie však na šesť mesiacov.  Po ukončení výberového konania sa v spoločnosti Prešov 

Real nový konateľ stane zároveň aj výkonným riaditeľom. V dôvodovej správe primátorka Andrea 

Turčanová uviedla, že zmena z dvoch konateľov na jedného je navrhovaná z dôvodu zvýšenia 

efektivity vo vzťahu k plneniu úloh na základe zmluvného vzťahu s mestom. Očakávala rýchlejšie 

riešenia neodkladných záležitostí bez časových sklzov či nesúladu v konaní konateľov. V diskusii mal 

poslanec František Oľha dve pripomienky. Upozornil, že nemôžu zvoliť konateľa na dobu určitú. 

Zaujímalo ho tiež, akým spôsobom sa budú voliť členovia dozornej rady v obchodnej spoločnosti. 

Juraj Hudáč, ktorý situáciu v spoločnosti poznal dôverne, veď pred dvoma rokmi bol sám jedným z 

konateľov, konštatoval, že situácia medzi Prešov Real a mestom je chorobná. O konkrétnych 

dôvodoch odvolania sa nehovorilo.   

 

Českí a slovenskí mestskí policajti si akoby symbolicky na sté výročie vzniku Československa 

zjednotili označenia mestských policajtov. Doposiaľ mala každá mestská a obecná polícia svoje 

označenia.  Ako zdôraznil náčelník mestskej polície v Prešove Ján  Andrejko, hodnostné označenie 

policajtov bolo riešené už v dobe, keď vznikli prvé mestské polície. Na Slovensku aj v Čechách sa 

niekoľko rokov snažili zjednotiť hodnostné označenie všetkých polícií a on prišiel s myšlienkou vrátiť 

sa ku koreňom a prihlásiť sa k návrhu hodností, ktoré zaviedli Česi. Kolegovia zo združenia ho 

podporili, a tak od 1.januára 2019 mohli mestské polície postupne zavádzať nové označenia svojich 

príslušníkov. Hodnosti príslušníkov MsP sa odvíjali buď podľa odslúžených rokov alebo podľa 

menovania. V prvom prípade to bol podstrážmajster, strážmajster, vrchný strážmajster, podpráporčík, 

práporčík a vrchný práporčík (ten už bol nad 10 rokov služby a bol aj menovaný).  Funkcie veliteľské 

boli podľa pozície mladší inšpektor, inšpektor, vrchný inšpektor, komisár, vrchný komisár, zástupca 

náčelníka, náčelník a prezident združenia náčelníkov.  
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2.  INÉ POLITICKO-SPOLOČENSKÉ UDALOSTI 

 

 

2.1. CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD UDALOSTÍ PSK 

 

 

Na pracovnom rokovaní s viceprezidentom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom sa  

11.januára stretli v Prešove predsedovia samosprávnych krajov zo Žiliny, Banskej  Bystrice, Košíc, 

Trnavy a Prešova. Témou rokovania bola spolupráca krajov, ich priority, ale i možné formy 

financovania investičných projektov prostredníctvom úverov z EIB.  Diskutovalo sa aj o Smart cities a 

Smart regions, inteligentných riešeniach pre mestá a regióny ako príležitostiach pre nové investície a 

inovácie. V západnej Európe bol veľký dopyt po týchto inovatívnych riešeniach. Tieto platformy 

umožňovali vytváranie finančných nástrojov na podporu inovatívnych riešení na miestnej a 

regionálnej úrovni.  PSK od roku 2005 získal 65,4 milióna € z EIB v dvoch tranžiach.  Financie využil 

hlavne na opravu ciest, mostov, zosuvov po povodniach, ale aj na opravy kultúrnych, sociálnych a 

školských zariadení. 

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do 

európskej iniciatívy Catching-up Regions.  Zmyslom tejto iniciatívy bolo vypracovať akčné plány a 

nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti 

regiónu. Zúčastnené strany svoje úsilie deklarovali aj v dokumente o spolupráci, ktorý podpísali 

24.januára v Evanjelickom kolégiu v Prešove. Iniciatíva Catching-up Regions predstavovala 

technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v  dvoch rumunských 

a dvoch poľských regiónoch. Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný 

Prešovský samosprávny kraj, bola adresná podpora menej rozvinutých, tzv. ,,dobiehajúcich" regiónov. 

Prvotnou úlohou bolo identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili 

sociálny a ekonomický rozvoj kraja.  Výstupom prvej fázy, ktorá mala trvať približne jeden rok, mala 

byť implementácia akčného plánu vypracovaného za pomoci Svetovej banky.  

 

Knihami roka Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 sa stali v kategórii beletria Povesti a 

príbehy z Lenartova od Silvie Havelkovej, v kategórii odborná literatúra titul Metropolita Lavr, ktorú 

napísal Michal Škurla. Vyhlásila to 5. marca riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Marta 

Skalková. Do pilotného ročníka súťaže bolo nominovaných 45 titulov.  O konečnom poradí rozhodlo 

1562 hlasujúcich, ktorí odovzdali 2149 hlasov. V kategórii beletria súťažilo 12 kníh. Za víťazným 

titulom sa na druhom mieste ocitla publikácia Útek z pekla od Juraja Šeba, tretie miesto patrilo knihe 

Premlčané ticho od Niny Kollárovej.  V kategórii odborná literatúra bolo nominovaných až 33 titulov, 

kde na druhom mieste skončila publikácia Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska od Nadeždy 

Varcholovej a tretiu priečku obsadila kniha Zbierka piesní z údolia večného potoka, ktorú vydala obec 

Lenartov.  Ocenením víťazov a vyhlásením druhého ročníka súťaže sa začal v Prešove aj Týždeň 

slovenských knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Sedem regionálnych knižníc, ktoré 

zastrešovalo PSK,  počas celého tohto týždňa odpúšťalo poplatky za oneskorené vrátenie kníh či 

ponúkalo zápis nových čitateľov zdarma. V knižniciach  prebiehali súťaže, prednášky, zážitkové 

čítania, slávnostné zápisy prvákov, vzdelávacie podujatia a burzy kníh.  V programe boli aj besedy so 

spisovateľmi pre deti a dospelých - s Gabrielou Futovou, Michaelou Ellou Hajdukovou, Janou 

Pronskou, Máriou Ferenčuhovou a regionálnymi autorkami Lenonou Štiblarikovou a Ninou 

Kollárovou.  Skalková informovala, že prešovská Knižnica P. O. Hviezdoslava pripravila súťaže v 

čítaní škôlkarom, prezentáciu Nevšedných žien Prešova i objavovanie mesta spojené s literatúrou a 

spisovateľmi.   

 

Prešovskí krajskí poslanci na zastupiteľstve 5. marca schválili prvú úpravu rozpočtu, v ktorom sa 

zvyšovali bežné príjmy o viac ako 1,6 miliónov € (na 192 miliónov €) a bežné výdavky sa upravili 

smerom nahor o vyše 1,5 miliónov € (na 173 miliónov €).  Kapitálové výdavky sa zvýšili o takmer 26 

miliónov €, kapitálové príjmy sa nemenili. Najviac prostriedkov bolo naplánovaných do oblasti 

dopravy, kde poslanci rozdelili 15,3 milióna €. Zároveň  v tom boli aj prostriedky, ktoré neboli 
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dočerpané v roku 2017 a prechádzali do aktuálneho roka. Zvyšovali sa financie aj pre školstvo a 

sociálnu oblasť. PSK vyhovelo zhruba 80 percentám požiadaviek, ktoré prišli z regiónov.  

V oblasti dopravy poslanci schválili financie na opravy ciest, mostov a zosuvov. Do oblasti cestnej 

dopravy poslanci schválili aj zvýšenie účelovej dotácie pre dopravcov na platby za služby vo 

vnútroštátnej doprave o viac ako 1,2 miliónov €.  Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga informoval, že 

dopravcovia žiadali navýšiť ekonomicky oprávnený náklad  o 0,06 € na km. Kraj navrhoval nižšiu 

sumu, nakoniec došlo ku kompromisu na navýšení o 0,03 € na km. Dotácia išla na vykrytie nákladov 

na zvýšenie miezd vodičov na obdobie od 1. apríla do konca roka 2018.  Rozpočet pre autobusových 

prepravcov bol v celkovom objeme viac než 19,6 milióna €.  Táto suma mala vykryť príplatky za 

soboty a nedele, sviatky a nočné služby, ktoré išli od 1. mája hore, čo pre prešovskú SAD - ku 

znamenalo  okolo 150 000 €. Avšak požiadavky odborárov v SAD Prešov boli vyššie, žiadali 

navýšenie miezd o 10 až 12 % oproti roku 2018.  Vodičov autobusov bol nedostatok a preto 

požiadavky na zvýšenie ich platov boli stále vyššie. V rámci kraja bol najvyšší tlak práve v krajskom 

meste. Zatiaľ v prešovskej SAD-ke nemuseli prijímať vodičov zo zahraničia. V SAD Prešov pracovalo 

259 vodičov, ich priemerný zárobok bol v roku 2017  835 €.  

 

Prešovský samosprávny kraj získal v apríli na 26. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska za 

nástenný kalendár Ukryté bohatstvo 2018 prvenstvo. Išlo už o šieste najvyššie umiestnenie v 

celoslovenskej súťaži. Kalendár Ukryté bohatstvo bol príspevkom PSK k Európskemu roku 

kultúrneho dedičstva. Prvé miesto získal spomedzi 46 stolových a nástenných kalendárov z celého 

Slovenska. Porotu presvedčil svojím umelecko-obrazovým stvárnením pozoruhodných interiérov 

najvýznamnejších historických pamiatok kraja, ktoré si zaslúžili najvyššiu pozornosť návštevníkov.   

Autorom fotografií bol Ján Štovka. 

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v máji vyhlásila šiesty ročník súťaže 

Choď a foť.  Úlohou fotografov bolo zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Súťažilo sa v 

piatich kategóriách. Prvou bola tradične Príroda, ďalšou Kultúra, Tradície a pamiatky, nasledoval 

Šport, tiež Black&white a novinkou bola téma Historické fotografie 20. storočia. Cieľom fotosúťaže 

bolo propagovať zaujímavosti Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom fotografií a 

putovnej výstavy.   

 

Hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja skončilo rok 2017 schodkom vo výške viac ako 2,8 

milióna €, v tomto čísle neboli započítané finančné operácie. Schodok rozpočtu bol krytý zdrojmi z 

minulých rokov a nepoužitými úverovými zdrojmi. Poslanci Zastupiteľstva PSK na  rokovaní 21. 

mája zobrali na vedomie záverečný účet kraja za rok 2017 aj stanovisko hlavného kontrolóra k nemu.  

Príjmy predstavovali sumu takmer 197 miliónov €, výdavky dosiahli viac ako 199 miliónov €. Vedúca 

odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková uviedla, že po zapojení finančných operácií pôjde 

nakoniec do rezervného fondu PSK viac ako 17,7 milióna €. Na účte rezervného fondu bolo ku koncu 

roka 2017 18,4 milióna €. Po prevode zostatku v objeme 17,7 milióna € mali byť disponibilné zdroje 

rezervného fondu v objeme takmer 36,2 milióna €.  Olekšáková tento vývoj považovala za potešiteľnú 

správu, lebo tieto peniaze bolo možné ďalej rozpísať na kapitálové výdavky a mohli sa použiť na 

financovanie investícií do rozvoja kraja.  

 

Počas letnej turistickej sezóny mal byť Prešovský kraj prezentovaný verejnosti ako Kraj kultúrnych 

pamiatok. Na túto prezentáciu mala byť použitá kampaň, ktorú si pripravila Krajská organizácia 

cestovného ruchu  Severovýchod Slovenska, ktorej cieľom bolo predstaviť bohatstvo tohto územia a 

podporiť jeho návštevnosť rôznymi aktivitami. Na svojom území mal Prešovský kraj takmer 4000 

väčších i menších pamiatok, štyri zo siedmich lokalít UNESCO, najviac obnovovaných hradov, 27 

unikátnych drevených kostolíkov, kráľovské mestá, skanzeny, múzeá a galérie s rozmanitými 

expozíciami.  

 

Prešovský samosprávny kraj  udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl 

v pôsobnosti PSK.  Stalo sa tak 12. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove na podujatí, ktoré 

bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve.  Kraj takto ocenil výsledky vo 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

31 
 

vzdelávaní už po desiaty raz. Dohromady 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jana Amosa 

Komenského - Sophista pro regione - učiteľ múdrosti pre región.   

 

Celkovo 594 400 € rozdelili prešovskí krajskí poslanci 25. júna na svojom zasadnutí samosprávam a 

rôznym združeniam. Išlo o podporu na základe všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu dotácií predchádzalo 

podľa vedúcej odboru financií PSK Dagmar Olekšákovej schválenie VZN, v ktorom sa stanovili 

podmienky poskytovania dotácií. PSK podporilo oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb. Celkovo  

prijali 596 žiadostí, úspešných žiadateľov bolo 423. Čo sa týkalo jednotlivých súm, tak na šport išlo 

196 000 €, na podporu kultúry 384 000 € a na sociálne služby 14 000 €.  

 

Prešovský samosprávny kraj mal na opravy ciest, mostov a zosuvov v  roku 2018 k dispozícii 

približne 12 miliónov €. V rámci akcií schválených Zastupiteľstvom PSK plánoval pritom 

zrekonštruovať 48 havarijných úsekov v dĺžke približne 60 km. Krajská samospráva akcie financovala 

z vlastných zdrojov a úverov z európskej investičnej banky. Finančné prostriedky pre jednotlivé 

okresy boli rozdelené adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest a úsekov, ktoré boli 

najkritickejšie.  

 

V Prešovskom samosprávnom kraji od 4. júla oficiálne fungovalo regionálne zastúpenie pre program 

cezhraničnej spolupráce  medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou  pod označením 

európske susedstvo ENI 2014-2020.  Dohodu o zriadení a financovaní pobočky podpísali na pôde 

Úradu PSK predseda Milan Majerský a riaditeľ Spoločného technického sekretariátu programu so 

sídlom v Budapešti Áron Szakács.  Zodpovednosťou pobočky Spoločného technického sekretariátu 

bolo informovať potenciálnych uchádzačov z prihraničných regiónov Slovenskej republiky o 

aktivitách plánovaných v rámci programu, zabezpečovať publicitu v rámci relevantného územia a 

zverejňovať oznamy o výzvach na predkladanie projektov.   

 

Trinásť štandardných projektov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko na roky 

2014-2020 dostalo na svoju realizáciu prostriedky z Európskej únie. Najúspešnejšími boli práve 

projekty Prešovského samosprávneho kraja, až 11 z nich si rozdelilo viac ako 19 miliónov €. Projekty 

boli zamerané najmä na cestovný ruch, kultúru a rozširovanie cyklotrás.  Investíciu vo výške 2,7 

milióna € získal projekt výstavby a renovácie transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - 

Muszyna - Mníšek nad Popradom. Súčasťou projektu bola aj výstavba lávok, označenie úseku cesty s 

nízkou intenzitou premávky a vytvorenie cykloodpočívadiel a turistického informačného centra v 

Sulíne.  

 

Prešovský samosprávny kraj  si dal v júli vypracovať strategický dokument pre oblasť dopravy s 

názvom Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, takzvaný Masterplan. V rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu naň získal vyše 340 tisíc €.  Hlavným zámerom 

dokumentu bolo riešenie dopravy v kraji, a to na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni.  

Dôraz sa mal klásť na verejnú, osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií 

inteligentných dopravných systémov.   

 

Vernisážou Porraimos - rómsky holokaust, odberom krvi a pietnou omšou si 2. augusta  na Úrade 

Prešovského samosprávneho kraja pripomenuli najväčšiu tragédiu v histórii rómskeho etnika. V noci z 

2. na 3. augusta 1944 zlikvidovali cigánsky tábor v Osvienčime a za jednu noc tak skončilo v 

plynových komorách 2 897 obetí.  Po oslobodení koncentračného tábora nebol nájdený ani jeden Róm.  

Spomienkové podujatie sa začalo v ranných hodinách odberom krvi, ktorým chceli organizátori, 

okrem iného, zdôrazniť, že krv je rovnakej farby. Zúčastnili sa na ňom Rómovia aj Nerómovia, 

vrátane miestnych autorít.  Výstavu otvoril riaditeľ inCem Peter Pollák, predseda PSK Milan Majerský 

(KDH) a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová 

(OĽaNO).  Cieľom organizátorov bolo odkryť zabudnutý rómsky holokaust v dejinnom priereze od 

zavedenia rasovo čistej politiky, sterilizácií cez život v cigánskom tábore v Osvienčime - Brezinke až 

po jeho zánik.  Výstava sa sústredila aj na vtedajšiu situáciu slovenských Rómov. Priblížila pracovný 

tábor v Hanušovciach nad Topľou, v ktorom počas 2. sv. vojny budovali miestni Rómovia železnicu.  
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Organizátorom výstavy bolo občianske združenie inCem a Prešovský samosprávny kraj. Partnerom 

podujatia bola Národná transfúzna služba Prešov. 

 

Prešovský samosprávny kraj mal zmodernizovať do konca roka viac ako 30 školských zariadení.  

Krajskí poslanci vyčlenili na rokovaní 27. augusta na tento účel z rozpočtu 5,2 milióna €.  Školy mali 

vyčerpať finančné prostriedky do konca roka, dovtedy mali byť ukončené aj rekonštrukcie.  Najviac 

peňazí – 730 000 € malo poputovať na rekonštrukciu budovy garáže a zateplenie fasády Strednej 

priemyselnej školy strojníckej v Prešove. Rekonštrukcia čakala aj Hotelovú akadémiu v Prešove. V 

pláne bol tiež archeologický výskum a preložka plynovodu, zároveň sa mala zatepliť športová hala, v 

ktorej sa malo zrekonštruovať osvetlenie.  PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky aj na 

modernizáciu vykurovacích systémov a rekonštrukciu kotolní.  Peniaze na tento zámer získala aj 

Stredná umelecká škola v Prešove, SOŠ obchodu a služieb v Prešove. Vo viacerých školách v kraji sa 

mala zrekonštruovať elektroinštalácia a osvetliť  sa mal  cvičebný priestor. Modernizáciou mala prejsť 

aj SOŠ technická v Prešove a Gymnázium Konštantínova v Prešove. V Spojenej škole Ľudmily 

Podjavorinskej v Prešove sa mal zakúpiť vysokozdvižný vozík a CNC stroje do centra odborného 

vzdelávania, v SOŠ dopravnej v Prešove sa mala zriadiť ručná autoumyváreň.  

 

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja na rokovaní 27. augusta schválili tretiu tohtoročnú zmenu 

rozpočtu kraja.  Rozpočet príjmov sa zvýšil o 50 651 € na 199,82 milióna €.  Bežné príjmy sa upravili 

o 50 651 € a to na 197,86 milióna € a kapitálové príjmy ostali v nezmenenom objeme 1,95 milióna €.  

Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2018 sa upravil o 564 032 € na 231,89 milióna €.  V poradí tretia 

zmena rozpočtu vyčlenila prostriedky na financovanie dvoch výziev PSK. Prvá výzva sa týkala 

mariánskych pútnických miest, na tú bolo určených 400 000 € a druhá výzva bola určená na podporu 

neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, kde bolo vyčlenených 600 000 €. Ďalej boli v 

rozpočte PSK úpravy pre dofinancovanie investičných akcií v oblasti kultúry, vzdelávania a školstva. 

Na opravu a modernizáciu prednáškovej sály Hvezdárne a planetária v Prešove schválili poslanci 13 

900 € a na opravu budovy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove 15 867 €.  Rovnako podporili 

spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia Krajského múzea v Prešove a ďalšie 

projekty.   

 

Pre zlý technický stav demontovali z budovy Úradu Prešovského samosprávneho kraja  na konci 

augusta 70-ročný plechový stožiar, ktorý bol umiestnený na stĺpovom portiku budovy. Deväť metrov 

vysoká tyč s váhou dve tony podľahla po rokoch korózii a z účelového i bezpečnostného hľadiska bolo 

preto potrebné pristúpiť k jej výmene.  Stožiar, ktorý slúžil na vyvesenie zástavy zhruba 70 rokov, 

museli zložiť z výšky na zem pomocou žeriavu. V najbližších týždňoch mali vyrobiť pomocou neho 

čo najvernejšiu kópiu z antikorového materiálu a osadiť ju na pôvodné miesto. Tyč chceli doplniť o 

nový nadrozmerný erb, ktorý mal byť zároveň podsvietený.   

 

Prešovský samosprávny kraj mal vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na začiatku septembra 76 

stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát. Na financovanie školstva, na 

bežné i kapitálové výdavky vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu  približne 86 miliónov €. 

 

Prešovský samosprávny kraj prispel knižniciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na nákup 

nových kníh. Zo svojho rozpočtu na tento účel vyčlenil 150-tisíc €. Na základe prepočtov si prilepšilo 

všetkých sedem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Knižnica P. 

O. Hviezdoslava v Prešove, ktorá bola zároveň inštitúciou s krajskou metodickou pôsobnosťou, 

dostala 44-tisíc €. 

 

Prešovský samosprávny kraj zorganizoval 10. októbra v priestoroch Strednej priemyselnej školy 

elektrotechnickej v Prešove odbornú konferenciu pod názvom Potreby trhu práce a odborné 

vzdelávanie a príprava v Prešovskom samosprávnom kraji. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 

zástupcov podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií.  Experti Svetovej banky 

predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Cieľom 

odbornej konferencie bolo prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej 

spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl a 
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inovácie vo vzdelávaní. Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačovali trend 

smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho povolania a 

zručnosťami pre 21. storočie ako boli napríklad schopnosť riešenia problémov, komunikácia v tíme, 

znalosť práce s počítačom. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia najlepšej praxe - spolupráce 

stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.  

 

KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila v októbri 6. ročník fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž 

bola určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou bolo zachytiť krásy a zaujímavosti 

Prešovského kraja. Cieľom fotosúťaže bolo propagovať zaujímavosti Prešovského kraja 

prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy. Hlavným porotcom bol opäť známy fotograf Jano 

Stovka. Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja mala za sebou už päť ročníkov a 

záujem o ňu každoročne narastal. V predošlom ročníku bolo prihlásených 395 fotografií v štyroch 

kategóriách. Finalisti a víťazi sa mohli tešiť aj zo spoločnej putovnej výstavy, ktorá y decembri 2017 

odštartovala v Divadle Jonáša Záhorského v Prešove. V šiestom ročníku bolo pripravených niekoľko 

súťažných kategórií: Black&white, Kultúra, Tradície a pamiatky, Príroda, Šport, Historické fotografie 

20. storočia - Prešovský kraj kedysi.   

 

Prešovskí krajskí poslanci vymenovali 22. októbra nových riaditeľov dvoch inštitúcií, ktorých 

zriaďovateľom bol Prešovský samosprávny kraj. Zároveň zobrali na vedomie informáciu, že riaditeľky 

knižníc v Prešove a Poprade sa vzdávajú tejto funkcie. Zastupiteľstvo PSK zároveň zobralo na 

vedomie informáciu o tom, že riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Marta Skalková 

požiadala o uvoľnenie z funkcie z dôvodu odchodu do dôchodku. Rovnako tak urobila aj riaditeľka 

Podtatranskej knižnice v Poprade. Poslanci zároveň poverili predsedu PSK Milana Majerského, aby 

vypísal na tieto funkcie výberové konania.   

 

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) spolu s podpredsedom vlády SR pre 

investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD)  7. novembra absolvovali pracovnú návštevu 

v Košiciach a v Prešove. Na úvod navštívili spoločnosť U. S. Steel Košice, kde sa stretli s jej novým 

prezidentom Jamesom E. Brunom. Počas krátkeho rokovania hovorili o plánoch spoločnosti a ďalšej 

spolupráci. Potom sa minister financií stretol s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom 

Majerským (KDH). Spoločne rokovali o možnosti financovania rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, 

ktoré potrebujú opravu a sú dôležité pre ďalší rozvoj kraja. Nasledovala návšteva rozostavaného 

závodu spoločnosti Spinea pri Prešove, ktorého prevádzka mala byť spustená v najbližšom období. 

Spinea bola slovenská strojárska firma, ktorá sa zaoberala výskumom, vývojom, výrobou a predajom 

vysoko presných reduktorov. Za vznikom prešovskej výrobno-vývojovej spoločnosti stál slovenský 

vynález vysoko presného reduktora, ktorého cieľom bolo odstránenie nedostatku chodu priemyselných 

robotov. Spoločnosť bola už viac ako 20 rokov etablovaná na trhu a patrila medzi štyroch najväčších 

výrobcov veľmi presných reduktorov na svete.  

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja sa 6. decembra tiež pridal k sviatočnému adventnému času a 

najkrajším sviatkom v roku a osadil Vianočný strom pred sídlom krajskej samosprávy  v priľahlom 

parku v blízkosti známej spievajúcej fontány. Išlo približne o 11 metrov vysoký smrek obyčajný, ktorý 

bol darom od súkromného darcu. Bol ozdobený šetrnými LED svietidlami, ktoré symbolicky 

rozsvietili námestie práve vo sviatok sv. Mikuláša. 

 

Výber najkrajších fotografií Prešovského kraja, ktoré zaslali fotografi do súťaže Choď a foť 2018, 

mohla verejnosť vidieť na putovnej výstave.  Prvou zastávkou sa už tradične stalo Divadlo Jonáša 

Záborského v Prešove, kde otvorili výstavu v 12. decembra. Na otvorení odovzdali ceny víťazom 

súťaže. Putovná výstava bola zostavená z víťazných a finálových fotografií. Išlo o 47 záberov 

vytlačených pre umocnenie vizuálneho zážitku na veľkých formátoch.  Medzi nimi nechýbala víťazná 

snímka mladej Bardejovčanky Kariny Kaľatovej s názvom Ďakujem, Pane Bože. O víťazoch rozhodla 

odborná porota, ktorej predsedal fotograf Jano Štovka.  Do 6. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť 

bolo prihlásených 493 záberov od stovky fotografov v piatich tematických kategóriách.   
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2.2. OSTATNÉ UDALOSTI 

 

 

Prezident Andrej Kiska sa 25. januára v Prešove zúčastnil diskusie o začleňovaní Rómov do 

spoločnosti. Diskutéri sa zhodli na tom, že pre zlepšenie života Rómov na Slovensku je najdôležitejšie 

zabezpečiť ich prístup k lepšiemu vzdelaniu, dať im šancu zamestnať sa a získať slušné bývanie. 

Prekážkou boli podľa nich hlavne predsudky a stereotypy v spoločnosti. Rýchle, lacné a univerzálne 

riešenia na prekonávanie týchto problémov neexistovali. Na tom sa v Prešove zhodli aktéri diskusie na 

tému začleňovania Rómov do spoločnosti. Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej 

univerzity uviedol, že v prieskume, ktorý mapoval situáciu Rómov vyplynulo, že na Slovensku je 803 

etnických homogénnych osídlení, z nich iba sedem bolo bez akejkoľvek infraštruktúry, kde žilo 1000 

ľudí, pričom odvtedy sa tento počet znížil o jednu osadu. Dodal, že na Slovensku je 4000 chatrčí, ktoré 

sa nedajú skolaudovať. Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý zamestnával 90 % Rómov 

v obecnej firme a mal skúsenosť s výstavbou domov pre túto komunitu, vypočítal, že tieto chatrče by 

sa dali nahradiť slušnými domčekmi za 50 miliónov €. Doplnil, že aby sa tak stalo, musela by to byť 

snaha vlády, aby sa na to našli peniaze.   

 

Predsedníctvo strany Smer SD schválilo 29. januára výmeny troch predsedov krajských organizácií, 

medzi nimi aj v Prešove. Po neúspešných regionálnych voľbách v Prešovskom kraji skončil ako 

krajský šéf Stanislav Kubánek, nahradil ho primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík. Stanislav 

Kubánek šéfoval Smeru v Prešovskom kraji od samotného vzniku strany.  

 

2. marca podvečer vyšli do ulíc Prešova tisícky ľudí, ktorí si uctili pamiatku zavraždeného novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.  Medzi rečníkmi nechýbali ani známe mená 

prešovskej kultúry. Herec Lukáš Maťufka, hudobníci Edo Klena či Tomáš Durkáč takisto vyjadrili 

úprimnú sústrasť pozostalým. Pred davom vystúpili aj dlhoroční prešovskí novinári, ktorí chceli 

odhodlane pokračovať v práci, ktorú zosnulý novinár začal a nemienili sa nechať zastrašiť. Silným 

momentom bol aj nahraný odkaz matky zavraždenej Martiny. Následne sa dav presunul k pamätníku 

obetiam komunistického režimu a zapálil za mladých ľudí sviečky. Tie Prešovčania zapálil aj pri 

pamätníku Jána Pavla II. pri konkatedrále sv. Mikuláša.   

 

19. apríla sa v Prešove v PKO konal občiansky dialóg v rámci série európskych podujatí pod názvom 

„Úvahy o Európe“. Na moderovanú diskusiu bola pozvaná verejnosť, ktorá mala príležitosť debatovať 

s predstaviteľmi Európskeho výboru regiónov a Európskej komisie. Hosťami diskusie „Európa si 

vybrala Prešov“ boli primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, vedúci Zastúpenia Európskej 

komisie na Slovensku Ladislav Miko, poslanec Prešovského samosprávneho kraja Miloslav Repaský 

a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. Témami diskusie s verejnosťou bol vzťah komunálnej 

politiky a EÚ, ako mestá reagujú na spoločné výzvy Únie, investície EÚ na Slovensku a aktívni 

občania.  

Táto iniciatíva vznikla v roku 2016 a pritom sa uskutočnilo viac ako 130 podujatí naprieč Európou. 

Občiansky dialóg v Prešove bol prvým z tejto série na Slovensku. Na podujatí sa organizačne podieľa 

mesto Prešov, Európsky výbor regiónov, ku ktorému sa na Slovensku pridala Európska komisia 

a Euractiv.sk. 

 

27. apríla sa zišli členovia Spolku slovenských spisovateľov na ustanovujúcom regionálnom 

zhromaždení odbočky v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava. Ustanovili novú odbočku 

s pôsobnosťou pre Prešovský kraj, ktorej zriadenie schválilo Predstavenstvo SSS, zároveň si zvolili 

členov výboru. Tajomníčkou prešovskej odbočky sa stala Ingrid Lukáčová, dovtedy tajomníčka 

odbočky SSS v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnil predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý informoval o 

najvýznamnejších podujatiach, edičnej činnosti SSS a jeho vydavateľských subjektov. Štefan Citra, 

tajomník SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, informoval o podmienkach vzniku 

novej odbočky, ako aj o zmenách v štruktúre LT, vrátane vzniku novej prílohy pre slovenskú pôvodnú 

a prekladovú literatúru LiteraTÚRA, o príprave online verzie LT i o časopise pre mladú literatúru a 

umenie Dotyky a možnostiach publikovat' v nich. Na stretnutí sa zúčastnila vedúca oddelenia kultúry a 
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cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Mária Putnocká, ktorá odovzdala pozdrav od 

primátorky Prešova, privítala vznik odbočky a prisľúbila podporu jej kultúrno-literárnym aktivitám. 

Podujatie sa skončilo besedou s čitateľmi, kde recitovali svoje literárne práce členovia nového výboru 

prešovskej odbočky Oľga Adamkovičová, Erika Matonoková, Jozef Ivan a Tomáš Majerník.  

  

Vladimír Skalský, básnik a publicista, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a člen 

Spolku slovenských spisovateľov, uviedol 27. apríla v Knižnici P. O. Hviezdoslava svoju novú 

zbierku básní Z dvoch brehov - Verše zo slovenskej Prahy (2018), ktorú vydal SSS s podporou Úradu 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V retrospektívnom pohľade na doterajšiu básnickú tvorbu V. 

Skalského zazneli úryvky z hodnotení jeho poézie od Štefana Baleka či Ľubomíra Feldeka. Knihu 

uviedli do života predseda  SSS Miroslav Bielik a Ľubomíra Romanová, ktorá priniesla kvety z 

japonského stromu sakura, dodnes rastúceho na ulici ich spoločného detstva. Kultúrny program 

obohatili ukážky básní z najnovšej zbierky V. Skalského a pôsobivým spevom ho v gitarovom 

sprievode oživila Katarína Koščová. Na podujatí usporiadali aj výstavku kníh a časopisov SSS.   

 

V priebehu mesiaca máj sa uskutočnil 5. ročník celoslovenskej akcie Do práce na bicykli. Cieľom 

tejto súťaže bolo podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Do práce na bicykli jazdilo v 

Prešove oproti roku 2017 o polovicu viac tímov. Kým v roku 2017 ich súťažilo 44 so 143 cyklistami, 

v  roku 2018 to už bolo 66 tímov, v ktorých bolo zapojených až 210 cyklistov. Pre porovnanie - v roku 

2016 to bolo 35 tímov so 115 cyklistami.  Jeden účastník v tomto ročníku najazdil v priemere 90,5 km. 

Zapojení Prešovčania pritom celkovo do práce na bicykli urobili 4242 jázd a odjazdili 19 005,34 km 

(v roku 2017 - 13281,81 km). Najviac jázd uskutočnili v tíme, ktorý sa pomenoval Drucik - 153, 

pričom najazdili 532,69 km. V počte odjazdených kilometrov však s veľkým náskokom zvíťazili 

členovia tímu Energizer, ktorí pri 149 jazdách prekonali až 1483,84 km. TBC - tím bankových 

cyklistov najazdil 973,31 km a tím KNB skončil tretí s 900,89 najazdenými kilometrami. V rámci 

Slovenska patrilo Prešovu 18. miesto spomedzi 81 samospráv, ktoré sa do súťaže v tomto roku 

zapojili.   

 

9. júna sa uskutočnil v Prešove XXV. slávnostný Snem Slovenskej národnej strany. Na sneme  

odovzdali najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa spisovateľovi, politikovi a 

diplomatovi Antonovi Hykischovi. Laudácio predniesol podpredseda SNS a poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky historik Anton Hrnko, ktorý ocenil celoživotné dielo A. Hykischa, ako aj jeho 

účasť v ponovembrovom politickom živote ako kresťanského proslovensky orientovaného politika a 

poslanca SNR, ktorý patril medzi zakladateľov Slovenského kresťanskodemokratického hnutia, ktoré 

vzniklo v roku 1992 po odchode viacerých poslancov z KDH na protest proti politike hnutia v riešení 

národných otázok a ktoré podporilo úsilie o prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v 

SNR. Vysoko ocenil aj pôsobenie A. Hykischa v diplomacii po vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky, keď ho vymenovali ako prvého veľvyslanca SR v Kanade.  Osobitne vyzdvihol aj jeho 

celoživotnú literárnu tvorbu a posledný historický román Verte cisárovi  o Jozefovi E., synovi Márie 

Terézie, ktorý bol voľným pokračovaním románu autora Milujte kráľovnú . Román, za ktorý A. 

Hykisch získal Cenu Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu za rok 2016, A. Hrnko ocenil aj preto, že v 

ňom autor okrem cisára približuje životné príbehy a dielo významných osobností slovenskej histórie, 

ako boli Jozef Ignác Bajza, Anton Bemolák, Juraj Fándly a ďalších dejateľov a tým ukazoval, že 

slovenské dejiny neboli iba dejinami plebejcov, ale aj intelektuálnej elity, ktorá sa zapájala do 

kreovania vtedajšej štátnosti, spoločnosti i rozvoja nášho národného života.  Na sneme prezentovali aj 

druhú časť publikácie o dejinách SNS s názvom Slovenská národná strana a Slovensko na prelome 

vekov 1871 - 1918, ktorú uviedol do života ocenený Anton Hykisch za prítomnosti predsedu SNS 

Andreja Danka.   

 

Jedným z cieľov Celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku bolo sceliť túto národnostnú 

menšinu. 10. júna sa v Prešove pri tejto príležitosti uskutočnilo aj celonárodné stretnutie Rusínov pri 

pamätníku Alexandra Duchnoviča. Odtiaľ sa v krojovanom sprievode účastníci presunuli do budovy 

okresného úradu, kde bol pripravený galakoncert. Vystúpili v ňom umelci zo všetkých regiónov 

severovýchodného Slovenska, kde Rusíni žili. Vyvrcholením osláv bol koncert Rusíni a Zem spieva 
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12. júna vo veľkom štúdiu verejného rozhlasu v Košiciach, kedy si zároveň pripomínali Deň Rusínov 

na Slovensku.  

 

Séria podujatí pod názvom My sme EÚ sa počas celého roka konala v rôznych slovenských mestách, 

pričom posledné stretnutie sa uskutočnilo na Prešovskej univerzite v Prešove. 8. novembra tu zavítal 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. So študentmi diskutoval o 

tom, aké je postavenie SR v EÚ i o tom, aké sú výhody plynúce z tohto spoločenstva. Minister v 

diskusii so študentmi zdôrazňoval prínosy vstupu Slovenska do Európskej únie. Jedným z nich bol 

napríklad fakt, že v dnešnej dobe bolo prekračovanie hraníc bez cestovných pasov už 

samozrejmosťou.  Minister tiež vyzdvihol, že Únia je i miestom prosperity a dôležitá je súdržnosť 

celku. Samozrejmosťou v EÚ však nebola podľa ministra ani samotná prítomnosť Slovenska.   

 

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 10. decembra pri príležitosti 

Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv uskutočnil galavečer spojený 

s vyhlásením výsledkov IX. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018.  Najvyššie 

ocenenie - Plaketu Slovensko bez bariér - správna rada súťaže SBB udelila aj mestu Prešov za projekt 

cyklochodníka na Bajkalskej ulici a Prešovskému samosprávnemu kraju za inováciu a propagáciu 

bezbariérovosti na web sídle kraja.   

 

Aj mesto Prešov sa 18. decembra zapojilo do súťaže Plavecká štafeta, ktorej cieľom bolo prilákať k 

plávaniu širokú verejnosť.  Práve preto bol bazén Šťuka sprístupnený pre školy od 8.00 do 14.00 hod. 

a pre verejnosť v čase od 14.00 do 20.00 hod. Pre účastníkov štafety bola vyhradená jedna plavecká 

dráha. Vstup pre plavcov, ktorí sa zapojili do Plaveckej štafety bol v deň konania bezplatný. Plavecká 

štafeta miest bola tradičná národná korešpondenčná súťaž zameraná na rekreačné a kondičné plávanie. 

Vytvárala priestor, aby sa v bazéne stretli v rovnakom čase všetky generácie a propagovali celoročne 

využiteľné pohybové aktivity. Plavecká štafeta miest bola súčasťou celoročného programu Asociácie 

športu pre všetkých Slovensko v pohybe, ktorého cieľom bolo zapojiť v roku 2018 do športu a 

pohybových aktivít viac ako 150 000 účastníkov. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie 

slovenských občanov o prospešnosti športu a pohybových aktivít a motivovať ich, aby boli aktívnejší.  
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II. EKONOMICKÝ ŽIVOT MESTA 

 

 

1.  HOSPODÁRENIE  MESTA PREŠOV 

 

 

V poradí tretiu zmenu tohtoročného rozpočtu odobrili na rokovaní zastupiteľstva 30. mája prešovskí 

mestskí poslanci. Schválením rozpočtového opatrenia došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta v príjmovej a 

výdavkovej časti o zhruba 1,9 milióna € a celkový rozpočet mesta sa týmto zvýšil na viac ako 86 

miliónov €. Vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková 

uviedla, že rozpočet mohli zvýšiť vďaka prebytku v hospodárení za minulé obdobie. Išlo o financie z 

výnosu dane z príjmu vo výške 308 600 €, z prevodu z rezervného fondu 1,5 milióna € a z 

mimorozpočtového peňažného fondu v sume 95 000 €.  Z rezervného fondu malo ísť 1,5 milióna € na 

nákup kapitálových aktív, čo znamenalo pozemkov, objektov, budov podľa schválenia mestského 

zastupiteľstva. Keďže došlo k pozitívnemu prebytku v hospodárení, ekonomické oddelenie navrhlo 

rozdeliť aj dotácie na mestom podporované oblasti. Mesto vyčlenilo 95 000 € na údržbu a aktualizáciu 

pasportu cestného fondu, čo súviselo s novelizáciou zákona o pozemných komunikáciách, ktorá 

samosprávam navýšila starostlivosť o zimnú údržbu chodníkov. Poslanci do pôvodného návrhu 

doplnili tri zmeny. Išlo o sumu 5000 € na osvetlenie priechodu pre chodcov na uliciach Sabinovská - 

Mičurinova. Do plánu investičnej výstavby doplnili navýšenie sumy o 80 000 € na ulicu Mateja 

Murgaša v časti Nižná Šebastová a multifunkčné ihrisko pri základnej škole na Važeckej ulici o 40 

000 €.   

 

Prešovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní 25. septembra schválili v poradí štvrtú zmenu 

rozpočtu, ktorý sa zvýšil  približne o 1,5 milióna €. Ako uviedla vedúca odboru ekonomiky a 

podnikania prešovskej radnice Martina Kolarčíková, v príjmoch boli zapracované dividendy a 

podielová daň. Ďalej tam boli aj príjmy škôl a školských zariadení. Najväčšia položka výdavkov bol 

transfer pre dopravný podnik vo výške 702 000 € ako vyúčtovanie straty za rok 2017. Ďalej  to bola 

revitalizácia nákupného centra Centrum ako záväzok vo výške 151 500 €. Ďalej 63 400 €  na údržbu 

verejnej zelene a to kosenie, 50 000 € bolo určených na údržbu dažďovej kanalizácie, 60 000 € na 

opravu havarijného stavu oporného múra na ulici Za Kalváriou. Takisto ešte bolo doplnených 60 000 € 

na súvislú opravu ciest a chodníkov na ulici Družstevnej a Murárskej. Výnos dane z príjmov sa na 

základe poslaneckého návrhu zvýšil o 143 500 €. Ako vysvetlila Kolarčíková, to znamenalo, že to 

bude približne viac ako 900 000 €. Každomesačne dostávalo mesto takzvanú podielovú daň, ale stále 

vychádzalo zo skutočnosti a prognózy, že je to orientačné číslo a preto sa mesto snažilo dodržiavať 

princíp opatrnosti. 

  

Zmenou rozpočtu sa na svojom prvom zasadnutí zaoberali 21. novembra prešovskí mestskí poslanci.  

Podľa vedúcej odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martiny Kolarčíkovej, 

materiál predložili na základe požiadaviek správcov programov na zvýšenie rozpočtovaných 

výdavkov, ako aj na základe potreby upraviť rozpočtované príjmy na reálnu hodnotu. Pre Futbal 

Tatran Arénu vzhľadom na to, že sa išlo rekonštruovať a stavať nový štadión,  to bolo 161 694 €. Na 

dofinancovanie škôl a školských zariadení bolo vyčlenených 203 223 € a pre pobytové a ambulantné 

služby pre neverejných poskytovateľov 177 000 €. Na zimnú údržbu komunikácií sa vyčlenilo  50 000 

€. Suma, ktorá bola na to určená, bola minutá v zimných mesiacoch začiatkom roka 2018, takže bolo 

potrebné navýšiť túto položku.  Súčasťou zmeny bol i presun výdavkov medzi programami rozpočtu 

vo výške 100 000 €. Rozpočtovým opatrením došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta v príjmovej a 

výdavkovej časti o 474 297 € a celkový rozpočet mesta Prešov tak predstavoval 93 053 358,94 €.   

 

Mesto Prešov malo v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom vyše 86,97 milióna €. Na svojom rokovaní 

12. decembra návrh rozpočtu v tejto výške prijali prešovskí mestskí poslanci. Ako informovala 

vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková, rozpočet 

mesta bol, čo sa týkalo príjmov a výdavkov, schválený ako vyrovnaný.  Príjmy bežného rozpočtu boli 

schválené na takmer 70,5 milióna €, kapitálové príjmy boli 9,4 milióna € a finančné operácie 
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predstavovali sedem miliónov €.  Čo sa týka príjmov, mesto počítalo  s rastom podielovej dane podľa 

návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý predpokladal 4,5-percentný rast. Tento však nebol konečný. 

Predbežne sa rátalo so sumou 37,5 milióna €. Ďalším daňovým príjmom rozpočtu bola daň z 

nehnuteľnosti vo výške 5,78 milióna €.  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mal 

priniesť viac ako 2,8 milióna €.  Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 7,4 milióna €.  Granty a 

transfery tvorili vyše 22 milióna €.  Mesto rátalo v budúcoročnom rozpočte aj so zostatkom úveru, 

ktorý bralo v  roku 2018 ako tranžu 1,5 milióna. Ďalší rok sa podľa slov Kolarčíkovej mal  dočerpať 

úver z EIB vo výške 1,5 milióna €. Bežné výdavky boli schválené na takmer 64,5 milióna €, 

kapitálové výdavky na 19,3 milióna € a výdavkové finančné operácie predstavovali 3,1 milióna €.  

Najväčšie výdavky boli naplánované na školstvo a vzdelávanie, na čo bolo vyčlenených okolo 32 

miliónov €. V oblasti strategického rozvoja sa očakávali výdavky jednak cez europrojekty vo výške 

8,5 milióna € a plán investičnej činnosti bol nastavený na 5,5 milióna €.  Podľa vedúcej odboru 

ekonomiky a podnikania viac financií malo ísť do sociálnej oblasti, kde mesto zvýšilo  počet 

opatrovateliek z 80 na 100 a zaviedlo aj službu Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. 

Programované boli napríklad aj prostriedky na výstavbu futbalového štadióna vo výške štyri milióny 

€.  Rozpočet rátal aj s päťpercentným zvyšovaním miezd pracovníkov úradu.   
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1.1.  ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PREŠOV 

 

 

Rozpočet mesta Prešov na rok 2018 bol schválený dňa 13. 12. 2017 uznesením MsZ v Prešove č. 

835/2017 s účinnosťou od 14. 12. 2017 v celkovom objeme príjmov 81 143 906 € a výdavkov 51 143 

906 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka 2018 schválené MsZ mesta Prešov 6 krát, z toho raz bol 

rozpočet mesta upravený po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017 a v piatich prípadoch na 

základe uznesení MsZ v Prešove, a to nasledovne: 

č. 864/2018 zo dňa 24.01.2018  účinnosť 24.01.2018   

č. 875/2018 zo dňa 24.01.2018  účinnosť 24.01.2018   

č. 903/2018 zo dňa 25.04.2018  účinnosť 03.05.2018 

č. 934/2018 zo dňa 30.05.2018  účinnosť 03.06.2018 

č. 1031/2018 zo dňa 25.09.2018  účinnosť 03.10.2018 

 

Rozpočet mesta bol počas roka 2018 upravovaný aj rozpočtovými opatreniami schválenými 

primátorom mesta, a to 9 krát. Celkový rozpočet po úpravách bol v príjmovej a výdajovej časti 

94 313 298,93 €. Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavovalo sumu 90 652 682,16 €. Rozpočtované 

príjmy boli v sume 94 313 298,93 €, čo bolo 96,12 % k upravenému rozpočtu. Plnenie výdavkovej 

časti rozpočtu predstavovalo sumu 85 638 409,35 €. Rozpočtované výdavky boli v sume 

94 313 298,93 €, čo bolo 90,80 % k upravenému rozpočtu. Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane 

finančných operácií bol 5 014 272,81 €. Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií bola 

strata  4 943 565,08 €. 

 

Štruktúra príjmov mesta bola nasledovná: bežné príjmy  72 217 205 €, kapitálové príjmy 5 096 692 €, 

finančné operácie príjmové 13 338 785 €. 

Celkový objem daňových príjmov predstavoval sumu 46 299 958 €. Oproti roku 2017 bol 

zaznamenaný nárast daňových príjmov o 4 239 141 €. Objem výnosu dane z príjmov pre mesto bol 

37 246 943 €, objem dane z nehnuteľnosti predstavoval sumu 6 043 230 €. Poplatok za komunálny 

odpad bol 2 823 938 €.  

Nedaňové príjmy predstavovali sumu 10 708 226 €, z toho nedaňové príjmy rozpočtových organizácií 

dosiahli výšku 4 343 987 €. Nedaňové príjmy MsÚ dosiahli výšku  6 364 239 €. Príjmy z podnikania 

a z vlastníctva boli 1 920 113 €, príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. boli  654 545 €. Z celkového 

objemu administratívnych a iných poplatkov 5 695 067 € boli správne poplatky naplnené v sume 257 

958 €, najväčší objem  predstavovali poplatky za matriku a oddelenie klientskeho centra v sume 120 

168 €. Pokuty a sankcie boli naplnené v sume 55 937 €, z priestupkového konania mestskej polície 51 

945 €. Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku boli v sume 1 558 958 €, poplatky z 

nepriemyselného predaja a predaja služieb v sume 1 239 374, z toho príjmy z nájomných bytov boli 

v sume 273 710 €, príjmy z prevádzkovania parkovísk 145 386 €. Ostatné príjmy v sume 1 810 667 € 

boli tvorené hlavne z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 517 276 €.   

Granty a transfery predstavovali sumu 20 305 713 €, z čoho najväčší objem bol určený na 

financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu.  

Príjmové finančné operácie predstavovali sumu 13 338 785 €, z toho zostatok prostriedkov 

z predchádzajúcich rokov v sume 4 611 782 €, dlhodobé bankové úvery od Európskej investičnej 

banky 5 000 000 €, zo ŠFRB na 68 bytových jednotiek na ulici Antona Prídavku 2 195 930 €. 

 

Štruktúra výdavkov mesta bola nasledovná: bežné výdavky 65 596 467 €, kapitálové výdavky 

16 660 994 €,  finančné operácie výdavkové 3 380 947 €. Výdavky tvorili:   

• Interná činnosť – 912 430 €, 

• Ľudské zdroje – 6 863 992 €, 

• Informačný systém samosprávy – 311 824  €, 

• Mestská polícia – 2 135 803 €, 

• Ekonomika a financie – 2 583 587 €, z toho splátky istín z bankových úverov a  ŠFRB 2 133 

164 €, splátky úrokov z úverov bankách  a  ŠFRB 125 653 €, 

• Správa a evidencia majetku – 6 586 782 €, z toho kapitálové výdavky 68 bytových jednotiek 

na ulici Antona Prídavku z dotácie ŠFRB 1 182 420 € a z úverových zdrojov ŠFRB 2 195 930 €, 
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• Všeobecne prospešné služby –  17 284 290 €, údržba MK – opravy a údržba komunikácií 

2 143 650 €,  nakladanie s odpadmi, 4 202 503 €, poplatok za uloženie odpadu 78 927 €, bežný 

transfer – pre DPMP, a.s. 4 600 000 €, bežný transfer - neuhradené vyúčtovanie straty z výkonov r. 

2017 v sume 902 138 €, údržba verejnej zelene 666 002 €, spotreba elektrickej energie na verejnom 

osvetlení 500 000 €, rozšírenie verejného osvetlenia do 3 svetelných bodov 212 293 €, údržba a 

prevádzka verejného osvetlenia 698 548 €, čistenie verejných priestranstiev 273 322 €, údržba a 

prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby 117 904 €, údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných 

zariadení 159 985 €, údržba detských zariadení, tel. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ostatných 

zariadení 139 997 €, bežný transfer pre PKO 504 038 €,  

• Stavebný úrad a urbanistika – 322 311 €, z toho náhradná výsadba za výrub stromov 51 973 €, 

• Strategický rozvoj – 10 710 387 €, MŠ Volgogradská - zníženie energetickej náročnosti 

321 102 €, rekonštrukcia ulice Masarykova – predstaničný priestor 360 936 €, MŠ Čapajevova - 

zníženie energetickej náročnosti 310 075 €, cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa - 1. etapa 830 521 €, 

stratégia udržateľného rozvoja dopravy 646 570 €, rekonštrukcia Domu smútku Šváby 519 601 €, 

rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej  155 031 

€, Obnova nákupného centra Družba 855 912 €, Cyklistický velodróm – revitalizácia športového 

objektu 257 332 €, ZŠ Bajkalská 224 079 €, obnova fasády budovy Čierneho orla 264 864 €, Zimný 

štadión 410 675 €, úprava plochy ul. Pod Hrádkom 206 091 €, útulok pre zvieratá 234 865 €,  

• Kultúra a šport – 796 812 €, z toho dotácie na šport 353 299 €, bežný transfér na využitie 

ľadovej plochy 300 000 €, 

• Vzdelávanie – 6 137 426 €, z toho MŠ bez právnej subjektivity – MŠ a ŠJ Bratislavská 407 

704 €, MŠ a ŠJ Fraňa Kráľa 137 616 €, MŠ a ŠJ Mukačevská 340 157 €, MŠ a ŠJ Volgogradská 103 

705 €, MŠ Sládkovičova 426 332 €, MŠ a ŠJ Hviezdoslavova 375 622 €, MŠ a ŠJ Haburská 120 755 

€, Neštátne školy a školské zariadenia – súkromné školy 2 474 767 €, cirkevné školy 1 727 239 €, 

• Vzdelávanie – RO – 27 046 853 €, z toho mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 14 272 486 

€, odvody do poisťovní 5 180 044 €, tovary a služby 6 740 763 €, transfery 309 792 €, 

• Služby občanom – 22 546 €, z toho Matrika – 18 787 €,  

• Sociálne zabezpečenie – 610 083 €, z toho transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 

40 322 €, na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 24 876 €, Denné centrá 99 985 €, Neštátni 

poskytovatelia sociálnych služieb 386 406 €, 

• Zariadenia pre seniorov – RO - výdavky na prevádzku a činnosť dvoch zariadení pre seniorov 

– na Cemjate a na Veselej ul. 3 313 283 €.  

 

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 31 rozpočtových organizácií) k 31.12.2018 bol 

po vylúčení vzájomných vzťahov 279 134 993 €. Bolo zaznamenané zvýšenie celkového stavu aktív 

o 8 742 088 €.  

 

V prípade krátkodobých pohľadávok bol evidovaný stav 6 073 085 €, dlhodobé pohľadávky klesli na 

sumu 475 395 €.  

V rámci dlhodobého finančného majetku sa vykazovali cenné papiere a podiely v dcérskych 

spoločnostiach, ale aj kmeňové akcie ďalších spoločností. 

Majetkové podiely mesta v obchodných spoločnostiach boli nasledovné: 

1. Akcie DPMP, a. s      3 255 264,00 € 

2. Akcie TSmP, a. s.         397 385,00 € 

3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o.           6 638,78 € 

4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o.          13 013,00 € 

5. Vklad do MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii             6 639,00 € 

6. TSmP, a.s. – zákonný rezervný fond         76 344,72 € 

7. Akcie Spravbytkomfort, a. s.     1 372 705,21 € 

8. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond        1 706,17 € 

9. Vklad do FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.        3 366,00 €. 

 

Ostatný dlhodobý finančný majetok: 

1. Akcie VVS, a. s.      18 657 061,51 € 

2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s.            33 194,00 € 
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3. Akcie Minerálne vody, a. s.              8 695,78 €. 

 

Mesto Prešov malo vytvorenú opravnú položku k majetkovým podielom v obchodnej spoločnosti 

MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácii vo výške 100 % z dôvodu, že uvedená spoločnosť vstúpila do 

likvidácie dňa 27.5.2013 a likvidácia naďalej trvala. 

 

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2018: 

Polyfunkčný objekt na ul. Antona Prídavku č 5,7    3 669 600 € 

Obnova objektu MŠ Bernolákova 19        900 731 € 

zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Volgogradská     390 936 € 

verejné osvetlenie       1 034 242 € 

obnova obradnej siene a vstupného priestoru MsÚ      203 319 € 

rekonštrukcia škôl          719 835 € 

rekonštrukcia zariadení pre seniorov          97 496 € 

sanácia zosuvu pôdy Pod Wilec Hôrkou        567 221 € 

revitalizácia športových objektov, ihrísk       399 388 € 

rekonštrukcia a stavba ciest, chodníkov, cyklochodníkov,  

cestnej svetelnej signalizácie, parkovísk     2 998 117 €.   

 

Celkový stav pasív v roku 2018 za mesto Prešov vrátane rozpočtových organizácií a PKO 

predstavoval hodnotu 279 134 993 €, čo bol nárast o 8 742 088 €. 

 

Celkové záväzky vrátane rezerv a bankových úverov za mesto Prešov vrátane rozpočtových 

organizácií a PKO predstavovali hodnotu 43 591 732,96 €. Oproti roku 2017 išlo o nárast vo výške 

6 361 865,38 €. Zvýšenie nastalo na bankových úveroch v dôsledku prijatia tretej tranže dlhodobého 

bankového úveru od Európskej investičnej banky na financovanie urbanistického plánu rozvoja mesta 

Prešov vo výške 5 000 000 € a postúpenej pohľadávky na ČSOB a.s. vo výške 698 760,10 €. 

 

Krátkodobé záväzky v sume 6 836 363,23 € boli oproti roku 2017 vyššie o 1 652 571,37 €. Zvýšili sa 

záväzky z dodávateľských vzťahov (+ 502 239,87 €), záväzky voči zamestnancom (+ 142 559,93 € ), 

nevyfakturované dodávky (+206 886,31 €) a iné záväzky (+902 161,80 €).  

Dlhodobé záväzky v sume 4 781 661,00 € boli vyššie oproti predchádzajúcemu roku o 1 822 134,76 €. 

Celkové rezervy ako záväzok sa oproti roku 2017 zvýšili o 247 349,3 €. K navýšeniu došlo najmä 

zaúčtovaním zvýšenej rezervy na stratu z výkonov vo verejnom záujme voči spoločnosti DPMP, a.s.  

 

Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2018 bola 19 979 920,96 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

sa zvýšila o 3 000 479,94 €. Mesto Prešov prijalo úver vo výške 5 000 000 € od Európskej investičnej 

banky. Z uvedeného úveru bolo vyčerpaných 1 968 930,88 € na jednotlivé investičné akcie, zvyšná 

suma vo výške 3 031 069,12 € mala byť použitá v roku 2019.  

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 1 999 520 €. Mesto 

malo úverový vzťah s týmito komerčným bankami: Prima banka Slovensko, a.s., ČSOB, a.s., 

UniCredit Bank, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Európska investičná banka. Úver v UniCredit Bank, 

a.s. bol splatený dňa 30.9.2018. 

 

Záväzky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2018 boli 4 216 585,21 €, 

oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšili o 2 062 286,35 €. Splatnosť týchto záväzkov bola do r. 2048. 

V roku 2018 bola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB v sume 2 195 930 €. 

Stav dodávateľských záväzkov postúpených banke k 31.12.2018 predstavoval sumu 7 416 451 €, 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil o 260 515 €. 

Medzi mimorozpočtové zdroje patrili najmä rezervný fond a mimorozpočtový peňažný fond mesta 

Prešov. Ďalšie mimorozpočtové zdroje boli prostriedky sociálneho fondu, fondu prevádzky, opráv a 

údržby a fond rozvoja bývania.  

Konečný stav na účtoch fondov bol k 31.12.2018 takýto: 

Mimorozpočtový peňažný fond                 1 275 134,93 € 

Rezervný fond                   4 679 114,94 € 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

Prešov k návrhu záverečného účtu hospodárstva mesta Prešov za rok 2018.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo: 

 

1. Záverečný účet mesta Prešov za rok 2018. 

2. Zapojenie prostriedkov nevyčerpaného úveru v sume 3 031 069,12 € do rozpočtu mesta Prešov 

2019 

3. Zapojenie zostatku účelových dotácií a ostatných účelových zdrojov v sume 1 046 630,33 € v 

prospech príjmových finančných operácií a ich použitie vo výdavkovej časti rozpočtu r.2019 takto: 

 

Účet cudzích prostriedkov - zábezpeky         18 000,00 € 

Kamerový systém - MsP        30 000,00 € 

Zábezpeky nájomné byty         5 634,31 € 

ZŠ Matice slovenskej - projekt Kreatívna dielnička      1 800,00 € 

ZŠ Šrobárova - projekt Inkluzívne vzdelávanie       7 381,37 € 

ZŠ Šmeralova - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania      3 793,97 € 

ZŠ Prostějovská - projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania     6 902,70 € 

ZŠ Bajkalská - projekt Inklúzia je proces          657,00 € 

ZŠ M.Nešpora - projekt Inkluzívne vzdelávanie  žiakov s rôznorodým potenciálom   4 966,47 € 

ZŠ M.Nešpora - prevádzka ZŠ         15 172,29 € 

ZŠ M.Nešpora - bazén          15 000,00 € 

Denný stacionár – Sabinovská         2 142,44 € 

Denný stacionár – OPÁL          3 688,72 € 

Normatívne a nenormatívne prostriedky školstvo              264 509,45 € 

Hmotná núdza v školách          4 480,55 € 

Účelové prostriedky – dary pre MŠ bez právnej subjektivity     5 358,86 € 

PSK – Sanácia rodinného prostredia            875,35 € 

Obnova historicko - kultúrno spoločenského centra Čierny orol     6 250,29 € 

Účelové prostriedky – MŠ bez právnej subjektivity – potraviny    15 628,44 € 

Fond opráv a údržby k bytom          42 256,89 € 

Projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice      30 000,00 € 

Účelové prostriedky – dary – rozpočtové organizácie                208 467,36 € 

MŠ Budovateľská – projekt Erazmus          2 008,00 € 

Účelové prostriedky – potraviny - rozpočtové organizácie               311 791,56 € 

MŠ Československej armády - projekt Inkluzívne vzdelávanie    15 512,11 € 

MŠ Československej armády - projekt Erazmus       3 995,78 € 

ZŠ Matice slovenskej - projekt Erazmus        4 925,42 € 

ZŠ Šmeralova - projekt Erazmus       15 430,00 € 

 

4. Usporiadanie zostatku zdrojov na rozdelenie ako prebytku hospodárenia v sume 936 573,36 € 

prevodom do rezervného fondu mesta Prešov. 

5. Usporiadanie prebytku hospodárenia PKO, m.p.o. v sume 623,90 € v prospech rezervného fondu 

PKO, m.p.o. 

6. Celoročné hospodárenie mesta Prešov za rok 2018 bez výhrad. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove potvrdilo 

spôsob financovania schodku kapitálového rozpočtu v sume 11 564 302,47 €: 

 

1. z prebytku bežného rozpočtu v sume 6 620 737,39 € 

2. z príjmových finančných operácií vo výške 4 943 565,08 €. 
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1.2.  HOSPODÁRENIE PKO A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S ÚČASŤOU MESTA  

 

 

Mestská príspevková organizácia Park kultúry a oddychu Prešov  

 

Aktivity tejto organizácie sa sústreďovali v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti, ktoré mal PKO 

Prešov zverené do správy: 

- budova Čierny orol, Hlavná 50 

- stredisko KS Družba, Námestie Kráľovnej pokoja 2 

- stredisko KS Centrum, Prostějovská 35 

- stredisko KS Exnárova 1/A a 5/A, Sekčov 

- stredisko KS Šváby, Švábska 27 

- stredisko KD Solivar, Solivarská 80 

- objekt kina Scala (bývalá Panoráma ) a záhradného kina, Masarykova 7/B 

- objekt Caraffovej väznice, Floriánova 51/2. 

Okrem toho mal PKO Prešov od 1.apríla 2012 zverené do správy pódium nachádzajúce sa pri OC 

Kaufland, ktoré bolo k 30.9.2018 vyňaté zo správy Dodatkom č. 10 k Zmluve o prevode správy č. 

1/2010. 

Výnosy organizácie boli 1 117 940 €, z toho príjem z rozpočtu  mesta bol 581 750 €, náklady boli 

1 118 564 €, hospodársky rok bol ukončený so ziskom 624 €.  

 

 

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

 

Autobusmi a trolejbusmi MHD bolo v roku 2018 prepravených celkovo 31,422 mil. osôb na 35 

autobusových a 8 trolejbusových linkách. Obsluhu v celej sieti liniek MHD zabezpečovalo 50 

autobusov a 30 trolejbusov. Priemerný vek autobusov bol 11,23 roka a trolejbusov 7,35 roka. 

Evidenčný počet zamestnancov bol 322 osôb. Náklady spoločnosti predstavovali 11 964 755 €, 

výnosy 11 997 902 €, hospodársky výsledok bol zisk  33 147 €. 

 

 

Technické služby mesta Prešov, a.s. 

 

Jediným akcionárom bolo mesto Prešov. Hlavnou činnosťou spoločnosti bolo nakladanie s odpadmi, 

pohrebníctvo, pohrebná služba, preprava zosnulých, prevádzkovanie cintorínov, cestná nákladná 

motorová doprava, správa trhovísk, služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, remeselné činnosti 

potrebné k správe mestského majetku, prevádzkovanie športových zariadení, kultúrnych, 

spoločenských a zábavných zariadení, prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností, služby pre osobnú 

hygienu, čistiace a upratovacie služby. Nosnou činnosťou bolo nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na 

území mesta Prešov. Najzásadnejšia zmeny prevádzky Odpadového hospodárstva a všeobecnej údržby 

nastala v rozšírení prevádzky o čistenie a zimnú údržbu mesta Prešov. 

TSmP, a.s., prevádzkovali celkovo dva zberné dvory ( ul. Bajkalská 33, ul. Jesenná 3 ), v rámci 

ktorých mohli občania s trvalým pobytom v meste bezplatne odovzdať separovane zbierané odpady. 

V roku 2018 bolo celkovo vyzbieraných a zneškodnených 24 814 t zmesového komunálneho odpadu, 

3 241 t biologicky rozložiteľného odpadu, 2 828 t objemného odpadu a 2 196 t odpadu zo stavebnej 

činnosti. V rámci vytriedených zložiek odpadu sa vyzbieralo 572 t papiera, 841 t skla, 419,5 t plastov, 

15 t viacvrstvového kombinovaného materiálu, 203 t obalov z kovu, 1 t olejov, 166 t elektroodpadu,  

0,8 t žiariviek, 4,8 t batérií a akumulátorov. 

Výnosy spoločnosti boli 5 291 735 €, náklady 5 237 391 €, výsledok hospodárenia bol zisk po zdanení 

vo výške 54 344 €. Počet zamestnancov bol 124. 
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SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 

 

Rakúska spoločnosť Energiecomfort GmbH Wien vlastnila 55% podiel, mesto Prešov malo 45% 

podiel na základnom imaní. Od 1.10.2016 bola spoločnosť Energiecomfort GmbH  premenovaná na 

Facilitycomfort Energie und Gebäudemanagement GmbH. Na základe zmluvy o predaji akcií zo dňa 

26.11.2018 došlo k predaju akcií spoločnosti Facilitycomfort Energie und Gebäudemanagement 

GmbH novému akcionárovi ČEZ ESCO, a.s. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.11.2018 

bola schválená zmena v zložení predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. 

Predmetom činnosti boli hlavne správa bytových a nebytových priestorov, výroba, rozvod a predaj 

tepla a teplej úžitkovej vody, projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia 

technologických zariadení a tepelných zdrojov. Výnosy spoločnosti boli 15 898 tis. €, náklady 14 651 

tis. €, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol zisk 1 248 tis. €.  

 

 

PREŠOV REAL, s.r.o. 

 

Predmetom činnosti podnikania boli činnosť realitnej kancelárie, sprostredkovanie obchodu a služieb, 

prenájom bytových a nebytových priestorov, zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou objektov, 

zariadení, budov, správa bytového fondu, obstarávanie služieb pre údržbu bytového fondu, 

prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch, letná a zimná údržba ciest. Ku 31. decembru 

spoločnosť spravovala 80 objektov plus všetky pozdĺžne parkovacie miesta na miestnych 

komunikáciách, parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách vo vlastníctve mesta,  494 bytov vo 

vlastníctve mesta. V roku 2018 pribudlo 68 bytových jednotiek, bolo uzatvorených 120 nájomných 

zmlúv. Spoločnosť zabezpečovala priamu prevádzku v objekte Vodárenská veža a areálu Delňa.  

Výsledok hospodárenia spoločnosti po zdanení bol zisk 56 360 €. 

 

 

SaZÚPC, s.r.o. 

 

Mesto Prešov zabezpečovalo zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorých celková dĺžka bola 178 

km, prostredníctvom firmy Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. (so 70% účasťou mesta). 

Výnosy spoločnosti boli 361 947 €, náklady 326 238 €, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol 

zisk 35 708  €, po zdanení 29 170 €. 

 

 

1.FC TATRAN, a.s. 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 bola strata 1 047 174 €. Spoločnosť zamestnávala 32 

zamestnancov. 

 

 

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 bola strata 4 064 €. 

 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

Spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 104 568 776 €, náklady boli 103 952 846 €, výsledok 

hospodárenia za v roku 2018 bol zisk po zdanení 615 930 €. 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov  

 

zobralo  na vedomie 

- vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie 

PKO a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2018, a to Dopravného 

podniku mesta Prešov, a.s., Technických služieb mesta Prešov, a.s., PREŠOV REAL, s.r.o., 

SPRAVBYTKOMFORT-u, a.s. Prešov, Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., FUTBAL 

TATRAN ARÉNA, s.r.o. 

- informáciu o ekonomických výsledkoch za rok 2018 a ročnú účtovnú závierku obchodných 

spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

MINERÁLNE VODY, a.s., 1.FC TATRAN, a.s. 

 

schválilo  

- ročnú účtovnú závierku za rok 2018 obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov, a 

to Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., Technických služieb mesta Prešov, a.s., PREŠOV REAL, 

s.r.o., SPRAVBYTKOMFORT-u, a.s. Prešov, Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., 

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. 
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2.  PRIEMYSEL, PODNIKANIE A ZAMESTNANOSŤ, OBCHOD A SLUŽBY 

 

 

Najviac dlhodobo nezamestnaných, ktorí boli v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, sa 

nachádzalo v Prešovskom kraji. Ku koncu februára išlo o 12,2 tisíca nezamestnaných  Prispeli k 

tomu predovšetkým okresy Prešov, Kežmarok a Vranov nad Topľou, v ktorých počet nezamestnaných 

nad štyri roky presiahol 1,7 tisíca. V Košickom kraji nemalo prácu viac ako štyri roky 11,9 tisíca 

evidovaných nezamestnaných.  Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu februára 

oproti januáru klesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,72 %.  Úrady práce evidovali na konci februára 

158 444 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.   

 

Prešov bol dlho krajským mestom s najmenšou obchodnou plochou vzhľadom na počet obyvateľov. 

Štvrť roka po otvorení nákupného centra Eperia otvorila svoje obchody aj  Solivaria. Patrila medzi 

centrá formátu retail park, s obchodnými jednotkami so samostatným vstupom z parkoviska. Centrum 

pri Východnej a Solivarskej ulici v blízkosti železničnej a autobusovej stanice otvorili 15. marca.  

Retailový park priniesol v prvej etape dvadsať prevádzok obchodov a služieb na predajnej ploche 10 

500 m². Parkovisko malo kapacitu 296 automobilov. Predajňu tu otvorili Mountfield, potraviny Fresh 

Plus, drogéria DM, Planeo Elektro, domáce potreby Orion a TEDi, Kärcher, Pet center, Pre spánok, 

papiernictvo Ševt, odevné značky Pepco, Kik, kníhkupectvo Knihy za groš či kaviareň Marcelle 

Patisserie.   

 

Na Hlavnej ulici sa od 20. do 22. júna konali Farmárske trhy. Ponúkali predaj originálnych 

slovenských výrobkov priamo od farmárov ako syry, bryndza, chlieb, med, zelenina, mäsové výrobky, 

BIO produkty, domáci mak, hliva ustricová či konopný olej alebo cukrárenské výrobky.  Pre 

návštevníkov bol pripravený aj zaujímavý program ako ukážky prvej pomoci Slovenského červeného 

kríža Prešov, ukážky výroby ovčej hrudky či prezentácia mestskej polície.  Denne sa odohrávali pivné 

súťaže a každý deň bol nachystaný drevený kolotoč.  

 

Pred 10 rokmi zachránil pred pádom známu strojársku fabriku VUKOV z Prešova lukratívny 

subdodávateľský kontrakt do Ruska. Prešovčania pre tamojšieho výrobcu nákladných vagónov a 

tankov Uralvagonzavod dodávali moderné výrobné linky. Žiaľ, dodávateľ výrobných zariadení pre 

priemysel bol pred krachom. Rozhodnutie o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi VUKOV 

EXTRA, a.s. vydal 9. júla Okresný súd Prešov. VUKOV v minulosti disponoval silným 

konštrukčným zázemím. Okrem výroby strojov a zariadení na základe projektovej dokumentácie 

dodanej klientom sa spoločnosť pýšila vlastným vývojovým oddelením.  

 

Mnoho Ukrajincov sťahovalo svoje stavebné podnikanie na Slovensko. Ukrajinské firmy tu napríklad 

vyrábali aj nealkoholické a alkoholické nápoje, povedal o podnikaní svojich krajanov v SR pre TASR 

veľvyslanec Jurij Muška. Výroba nápojov sa potom nachádzala na území Európskej únie a ich 

distribúcia bola ľahšia. Ukrajinci pracovali v SR väčšinou v stavebníctve, potom v oblasti medicíny a 

práva, v doprave. Pracovné možnosti hľadali najmä v Prešove a Košiciach, na východe Slovenska. Na 

tlačovej besede so slovenskými médiami veľvyslanec v auguste povedal, že na Slovensku pracuje v 

súčasnosti vyše 10 000 Ukrajincov, mali tu trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

Spoločnosť Hamé Slovakia posilnila  továreň Doma v Prešove, zároveň však bojovala s nedostatkom 

pracovnej sily.  Investície do modernizácie a automatizácie v minulosti umožnili znásobiť výrobné 

kapacity omáčkového a dresingového programu v Prešove a prešovská spoločnosť prenikla aj do úplne 

nového segmentu - mrazených potravín.  Generálny riaditeľ spoločnosti Hamé Slovakia Ľubomír 

Preclík v septembri potvrdil, že výrazné investície do prešovského podniku budú pokračovať aj 

naďalej.  Čisté tržby Hamé na Slovensku počas 1. polroku 2018 vzrástli na takmer 18 miliónov €, čo 

bolo takmer o 4 % viac ako v roku 2017.  Za celý rok 2017 dosiahli čisté tržby spoločnosti na 

Slovensku celkovo takmer 36 miliónov €, čo bol medziročný nárast taktiež o takmer 4 %.  Celkové 

čisté tržby skupiny na všetkých trhoch dosiahli v 1. polroku zhruba 104 miliónov €, v tomto prípade 

išlo o medziročný nárast na úrovni takmer 7 %.  Za rok 2017 sa zvýšil aj podiel predaja prešovskej 
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továrne na celkových predajoch skupiny na Slovensku a to na 14 %.  V prvej polovici roka 2017 

exportovala spoločnosť Hamé svoje produkty do 37 krajín a exportné tržby medziročne vzrástli o šesť 

percent.   

 

Menšie mestá na Slovensku sú priaznivejšie pre podnikanie. Uviedla to Svetová banka vo svojej 

správe Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko. 

Zamerala sa na jednoduchosť podnikania v 25 mestách vybraných krajín. Každé z piatich 

porovnávaných miest na Slovensku s výnimkou Bratislavy sa zaradilo na čelo aspoň v jednej 

sledovanej oblasti. Založenie spoločnosti bolo ľahšie v Prešove a Žiline, získanie stavebného 

povolenia bolo efektívnejšie v Prešove a získanie dodávok elektriny v Žiline. Trnava zasa podľa štúdie 

vynikala v prevode vlastníctva nehnuteľnosti a Košice vo vymáhaní zmluvných záväzkov.   

 

Prvé regionálne obchodné centrum Eperia Shopping Mall odovzdalo 18. septembra Prešovu moderný 

fitpark na sídlisku Sekčov. Mesto tak získalo nový atraktívny priestor určený obyvateľom všetkých 

vekových kategórií, ktorý prispieval k skultúrneniu prostredia a poskytol Prešovčanom ďalšie 

možnosti trávenia voľného času vonku s rodinou, priateľmi aj známymi.  Fitpark Prešov na ulici Pavla 

Horova bol príkladom dobrej spolupráce samosprávy a súkromného investora. Samospráva mesta 

vytipovala voľný priestor funkčne určený pre rekreačne športové vyžitie a obchodné centrum Eperia 

Shopping Mall na ňom vybudovalo outdoorové workoutové ihrisko na vlastné náklady. Skladba 

jednotlivých zariadení bola zvolená tak, aby si Prešovčania mohli aktívne precvičiť celý pohybový 

aparát, pričom si každý mohol zvoliť až z ôsmich stupňov záťaže. Nastavenie obtiažnosti tak umožnilo 

cvičiť rovnako efektívne mladým ako aj starším obyvateľom.  

 

Od 10. do 12. októbra sa v Prešove uskutočnili jesenné farmárske trhy. Organizátori  pripravili predaj 

originálnych slovenských výrobkov priamo od farmárov. Záujemcom  ponúkali syry, bryndzu, chlieb, 

med, zeleninu, mäsové výrobky, BIO produkty, domáci mak, hlivu ustricovú či konopný olej alebo 

cukrárenské výrobky.  

 

Prešovské obchodné centrum EPERIA Shopping Mall malo v decembri za sebou úspešný prvý rok 

prevádzky. Moderné regionálne nákupné centrum s celkovou prenajímateľnou plochou 21 970 m² 

vyrástlo v obchodnej zóne na sídlisku Sekčov, z ktorej sa tak stala hlavná nákupná destinácia Prešova. 

EPERIA za posledný rok hostila viacero rôznorodých kultúrnych, osvetových a športových podujatí 

pre širokú verejnosť, ktoré boli zaujímavým obohatením ponuky akcií v meste. Status EPERIE ako 

ideálneho miesta pre nákupy a zároveň kultúrno-spoločenského centra potvrdzovala aj stabilne rastúca 

návštevnosť, ktorá od otvorenia presiahla  3,5 milióna ľudí.  Prešov bol s 91 000 obyvateľmi tretím 

najväčším slovenským mestom a EPERIA  tak bola najväčším obchodným centrom v celom regióne. 

Jeho poloha zabezpečovala obslužnosť širokej spádovej oblasti pokrývajúcej severovýchod Slovenska, 

ktorá predstavovala spolu až 330 000 ľudí. Vďaka EPERII otvorili v Prešove svoje vôbec prvé 

prevádzky viaceré renomované značky, medzi inými H&M, Lindex, C&A, Tchibo, Sizeer, iStores, 

Pompo, Flying Tiger, Pandora, Robel či ECCO a svoj vôbec prvý a unikátny gastro koncept sem 

priniesol aj východoslovenský pivovar Šariš.   

 

Prešov Real sa vlastnou aktivitou pričinil o to, že Priemyselný park Záborské bol obsadený takmer na 

sto percent. V roku 2018 úspešne začali výstavbu nových výrobných hál a priestorov traja investori a 

to MSK Mont, AWU Precision a EFA Laboratory. Vďaka tomu malo pribudnúť 150 až 200 

pracovných miest. Úspešné dokončenie stavby sa predpokladalo v druhom až treťom kvartáli roku 

2019. Spolu títo investori obsadili celkovú plochu 23 148 m². Vďaka týmto novým pracovným 

miestam ľudia, a zvlášť tí mladí, mohli nájsť prácu v domácom regióne. 

 

Takmer 200 000 € si v decembri rozdelilo 32 projektov, ktoré uspeli v rámci iniciatívy Komunitné 

granty Nadácie VÚB. Do každého kraja poputovali rovnomerným dielom granty až do výšky 25 000 € 

pre štyri projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolili za najpotrebnejšie a najviac 

žiadané. Do hlasovania sa zapojilo celkovo 107 370 obyvateľov Slovenska. Tí podľa nadácie svojimi 

hlasmi rozhodli, ktoré projekty získajú finančnú podporu. Spomedzi 386 prijatých žiadostí poslali 

nezávislí odborníci z hodnotiacej komisie 64 najlepších projektov do transparentnej súťaže formou 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

48 
 

verejného hlasovania. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získal od nadácie grant vo 

výške do 10 000 €, ďalšie tri do 5000 €. Ako druhý sa v hlasovaní umiestnil projekt vybudovania 

relaxačno-oddychovej zóny v záhrade farského kostola Kráľovnej pokoja v Prešove.  
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3.  STAVEBNÍCTVO, URBANIZMUS, BÝVANIE 

 

 

Investičný zámer postaviť v centre Prešova Obchodné centrum Forum začal nadobúdať konkrétnejšie 

rozmery. Stavebný úrad v Prešove oznámil 5. januára verejnou vyhláškou vydanie územného 

rozhodnutia pre umiestnenie stavby Obchodné centrum Forum Prešov. To sa malo postaviť na území 

niekdajšieho Obchodného domu Tesco, ktoré obyvatelia poznali ešte za starých čias ako Prior a 

pokračovať malo až po hranice ulíc Biskupa Gojdiča, Námestie legionárov, Hviezdoslavovu a 

Štefánikovu. Nové obchodné centrum  malo mať rozmery v pozdĺžnom smere okolo 212,7 m a v 

priečnom smere zhruba 95,8 m (pri Hviezdoslavovej ulici) a 44,3 m (pri Námestí legionárov). Podľa 

zverejneného územného rozhodnutia OC Forum malo mať tri nadzemné a rovnaký počet podzemných 

podlaží.  Stavba bola navrhnutá ako atypická s pôdorysom nepravidelného tvaru, zastrešená plochými 

strechami.  Prevažnú časť nadzemných priestorov mali tvoriť obchodné prevádzky a služby v oblasti 

kultúry, fitnes, kaviarne, reštaurácie s terasami, ktoré mali byť prepojené na novovytvorenú pešiu zónu 

smerom k Jarkovej ulici, tá mala byť slepá.   

 

O majetkovom vyrovnaní kvôli výstavbe štadióna Futbal Tatran Aréna rokovali mestskí poslanci aj na 

zastupiteľstve 24.januára. Už niekoľkýkrát riešili problémové garáže, ktoré prekážali stavebným 

prácam.  Po dohode s majiteľmi sa nakoniec malo stavať iba 10 garáží z pôvodne plánovaných 26. 

Zvyšných majiteľov mala spoločnosť vyplatiť.  24. januára vydal stavebný úrad v Prešove búracie 

povolenie, následne prebehlo výberové konanie na dodávateľa búracích prác na prvú etapu. Búrať sa 

mal betónový ovál i ďalšie objekty pri vedľajšej ploche. Počítalo sa s nákladmi približne 150-tisíc €. 

Začiatkom januára sa začalo aj územné konanie o umiestnení stavby nového štadióna. Na oficiálnej 

stránke 1. FC Tatran už rozpredával sedadlá. Poslanci sa stále nedozvedeli konečnú sumu, ktorú si 

stavba mala vyžiadať. Známa bola iba 2,4-miliónová dotácia od Slovenského futbalového zväzu.  

29. januára  sa v Prešove začalo s búracími prácami najstaršieho futbalového štadióna na Slovensku. 

Búracie práce mali trvať približne tri mesiace. So začiatkom výstavby nového štadióna sa rátalo od 

júna 2018, trvať by mala do druhej polovice roka 2019. Spoločnosť Futbal Tatran Aréna bol spoločný 

podnik mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa mali podieľať na výstavbe. Obe 

samosprávy predbežne vo svojich zastupiteľstvách garantovali na výstavbu investície vo výške 1,085 

mil. €. Štadión mal byť zaradený do 3. kategórie štadiónov UEFA. Kapacita štadióna bola 

naprojektovaná na 6920 miest, všetky boli na sedenie. Nedoriešená bola zatiaľ otázka povrchu nového 

štadióna. Mal mať tiež určité zaujímavosti. Benes spomenul kaplnku, ktorá bola jednou z povinných 

miestností, ak mal štadión spĺňať kritériá na organizovanie medzinárodných podujatí. Boli tam tiež 

navrhnuté miestnosti pre antidopingových komisárov či predstaviteľov UEFA. Spoločnosť Futbal 

Tatran Aréna mala prenajímať štadión FC Tatranu Prešov. 

 

Mestu Prešov sa v januári podarilo získať ďalšiu dotáciu a milovníci jazdy na dvoch kolesách sa 

mohli radovať. Nenávratný príspevok z operačného programu Integrovaný regionálny operačný 

program mal  podporiť vybudovanie ďalšieho cyklochodníka na Sekčove.  Mesto získalo vyše 105 000 

€ na realizáciu projektu Cyklochodník ulica Sekčovská od L. Novomeského po Šalgovík. V Prešove 

malo takto pribudnúť takmer 850 m obojsmerného chodníka pre cyklistov. Cieľom projektu bolo 

zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania 

samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie,  

 

Zmluvu o združení finančných prostriedkov na rekonštrukciu infraštruktúry športového areálu na ulici 

17. novembra v Prešove podpísali 5. marca na pôde Úradu PSK jeho predseda Milan Majerský a 

rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya. Podpisu predchádzalo schválenie dotácie pre 

univerzitu poslancami krajského zastupiteľstva.  Takmer 617-tisíc € malo ísť na obnovu športového 

komplexu, ktorý bol situovaný v intenzívne využívanej časti mesta v bezprostrednej blízkosti 

plánovanej cyklomagistrály Eurovelo 11. Okrem príspevku PSK sa na združenej investícii mala 

podieľať univerzita sumou 207-tisíc €. Súčasťou vybudovaného areálu mala byť atletická dráha 

vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúra pre ľahkú atletiku. Tá mala zahŕňať sektor pre hod 

kladivom, vrh guľou, skok do výšky a diaľky. Projekt počítal tiež s vybudovaním multifunkčného 
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ihriska pre rôzne športové aktivity, tenisového ihriska a ihriska pre plážový volejbal. Pred začatím 

stavebných prác sa počítalo s vybúraním stavebných prvkov na atletickej dráhe a starého oplotenia 

vrátane provizórnych betónových plôch. Zrekonštruovaný areál mal byť celý oplotený a osvetlený 

úspornými svietidlami.  Štadión mal slúžiť nielen študentom Fakulty športu PU a ďalších fakúlt, ale aj 

ďalším školám a záujemcom z celého kraja. To bola jedna z myšlienok, aby deti zo základných 

prešovských škôl alebo stredných škôl, ktoré boli v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, sa tu mohli 

zúčastňovať na športových podujatiach.  

 

Od marca bola Obradná sieň na Jarkovej ulici uzavretá. Dočasné uzavretie spôsobili rekonštrukčné 

práce, konkrétne výmena všetkých okien. S opravami súviselo aj dočasné uzatvorenie parkoviska pri 

Obradnej sieni, jej priestormi sa nedalo prechádzať do budovy na Hlavnej. Sobáše sa počas 

rekonštrukcie mali konať v priestoroch takzvanej Malej radnej siene v budove Mestského úradu na 

Hlavnej ulici 73, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou v roku 2016. Zaujímavé je, že pred niekoľkými 

desaťročiami táto sieň slúžila práve ako sobášna miestnosť.  

 

Na Prešovskej univerzite  v Prešove 24. apríla oficiálne sprístupnili obslužnú cestnú komunikáciu, 

ktorá prešla výraznou úpravou. V rámci rekonštrukcie došlo k výstavbe parkovacieho pásu s celkovou 

kapacitou 65 parkovacích miest, dobudovaniu chodníkov a priechodov pre peších, ako aj inštalácii 

úsporného osvetlenia. Rekonštrukciou boli vytvorené možnosti parkovania pre študentov, 

zamestnancov a hostí PU. Zároveň boli vyriešené problémy s odvedením dažďových vôd z povrchu 

vozovky za pomoci odvodňovacích žľabov do jestvujúcej kanalizácie. Kompletne sa vymenili 

osvetľovacie stožiare za nové a moderné s led diódami zaručujúcimi úspory v spotrebe elektrickej 

energie. Na komunikácii boli osadené dopravné značky podľa schválenej dokumentácie, ako aj prvky 

pre bezpečnosť pohybu osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Súčasťou rekonštrukcie boli riešené aj 

chodníky pre peších s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby.   

 

Prešovská radnica v máji informovala na svojej webovej stránke, že medzi ulicami Martina Benku a 

Zemplínska bolo odovzdaných 17 nových parkovacích miest. Mesto ich vybudovalo úpravou už 

existujúcich parkovísk, resp. predĺžením príjazdovej komunikácie. Jednotlivé parkovacie miesta boli 

vybudované z vegetačných tvárnic a navyše boli vyznačené červenou betónovou dlažbou. Pri úprave 

parkoviska boli zachované už rastúce stromy a zelené plochy a v jeho okolí boli vysadené ďalšie 

stromy. Po obvode zeleného ostrovčeka bola vytvorená aj plocha pre 13 kontajnerov.   

 

Slávnostným poklepaním po stavebnom kameni sa 17. mája oficiálne začala výstavba prvej etapy 

cyklistickej komunikácie Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa. Odovzdaním staveniska sa tak naplno 

rozbehli práce na tejto dopravnej komunikácii, ktorá mala spojiť mesto Prešov s blízkou rekreačnou 

oblasťou. Po dokončení  prvej etapy cyklistickej komunikácie Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa sa  

Prešovčanom i obyvateľom okolitých obcí mohli otvoriť možnosti bezpečného cestovania do práce, 

ale aj objavovania krás Slánskych vrchov. Mesto Prešov realizovalo viacero cyklociest, ale projekt 

cykloželezničky bol  z pohľadu primátorky najdôležitejší nielen preto, že to bol najdlhší úsek,  ale aj 

preto, že cesta na Sigord v trase bývalej Pionierskej železničky bola symbolom prepojenia minulosti 

a budúcnosti.  

 

Komunitné centrum v prešovskej Starej Tehelni, kde žili Rómovia, sa  na konci mája rozrástlo o 

ďalšie nové priestory. Tie mali pomôcť komunitným pracovníkom pri práci s deťmi, mládežou, ale aj 

dospelými. Mesto ich vytvorilo rekonštrukciou nevyužívaných suterénnych priestorov v jednom z 

vchodov do bytového domu. Investičné náklady na rekonštrukciu a vybavenie centra prekročili sumu 

58.000 €.  Klienti komunitného centra mohli v nových priestoroch rozvíjať svoje zručnosti, získavať 

základné hygienické návyky a vzdelávať sa. Voľný čas tu môžu tráviť aj mladé rodiny.  Súčasťou 

nových priestorov boli aj hygienické priestory - WC, sprcha a ekonomat. V rámci komplexnej 

rekonštrukcie bol priestor z vonkajšej strany tepelne odizolovaný.   

 

Mesto Prešov uspelo so žiadosťou o eurofondy na rekonštrukciu predstaničného priestoru na 

Masarykovej ulici. Takmer dvojmiliónová dotácia bola schválená a 4. júna už bolo odovzdané aj 

stavenisko zhotoviteľovi stavby. Počítalo sa aj so zúžením jazdných pruhov. V rámci projektu 
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rekonštrukcie a modernizácie predstaničného priestoru mal prejsť obnovou nielen podzemný podchod, 

ale aj cestná komunikácia nad podchodom spolu so zastávkovým priestorom MHD. Pribudnúť mali aj 

bezpečnostné prvky pre chodcov a cyklistov. Zmodernizovaný prestupný uzol mal zlepšiť podmienky 

pre presun a pribudnúť mali bezbariérové rampy, eskalátory, výťahy, ale aj vodiace línie pre zrakovo 

postihnutých. Dôležitým prvkom úprav bola rekonštrukcia zastávok a zastávkového priestoru vrátane 

prvkov drobnej architektúry. Počítalo sa s predĺžením zastávok zo súčasných 70 na 94 m. Zaviesť  sa 

mal aj inteligentný informačný systém autobusovej, železničnej stanice so systémom MHD.  

 

Mesto plánovalo preinvestovať takmer 1,2 milióna € na rekonštrukciu budovy nákupného centra 

Družba na Námestí Kráľovnej pokoja. Objekt na začiatku júna prevzal dodávateľ prác, bardejovská 

firma GMT projekt, spol. s r.o. Harmonogram stavebných činností bol rozvrhnutý na osem mesiacov.   

Nákupné centrum Družba bolo miestom, ktoré denne navštívilo množstvo ľudí. Jeho rekonštrukcia 

bola tak nevyhnutná nielen z estetického hľadiska, ale aj preto, aby sa v ňom Prešovčania dobre cítili. 

Rekonštrukcia Družby mala zlepšiť hygienické podmienky interiéru objektu, znížiť jeho energetickú 

náročnosť a skvalitniť celkovú infraštruktúru mesta. Práce na obnove nákupného centra zahŕňali najmä 

zateplenie a celkovú opravu fasády vrátane výmeny bleskozvodu, opravu strešného plášťa, výmenu 

klampiarskych prvkov, ale aj povrchové úpravy, ako sú nátery oceľových zábradlí, mreží, dverí a 

ďalších častí. V rámci realizácie projektu mali vymeniť na budove okná. Súčasťou obnovy centra bolo 

aj očistenie travertínového obkladu stĺpov od grafitov a iného znečistenia.  Mestský objekt nákupné 

stredisko Družba plnil funkciu občianskej vybavenosti pre časť Sídliska III. Okrem predajní a 

prevádzok služieb v ňom sídlilo aj operačné pracovisko mestskej polície. Kultúrne zariadenie PKO s 

tanečnou sálou slúžilo na prípravu programov folkloristom zo súborov Šarišan, Šarišanček a Starišan.   

 

Prešovskí poslanci na svojom zastupiteľstve 24. januára schválili kúpu parkovísk na Sídlisku III. od 

spoločnosti EEI i napriek upozorneniam hlavného kontrolóra na viaceré nezrovnalosti. Poukázal 

napríklad na to, že znalec určil dve ceny podľa dvoch metód a nechápal, prečo sa mesto dobrovoľne 

priklonilo k tej vyššej. Viacerí poslanci navyše označili komunikáciu zo strany firmy za minimálne 

neštandardnú, keďže sa predaja parkovísk domáhala aj predžalobnou výzvou. Mesto pritom nemalo 

žiadny záväzok a teda parkoviská odkúpiť nemuselo. Hlavný kontrolór vyzval primátorku, aby 

uznesenie nepodpísala.  

Pre výhrady kontrolóra ku kúpnej cene parkovísk od firmy EEI, ktorú určil znalec, prijala na 

mimoriadnom zasadnutí mestská rada uznesenie, aby pred samotným odkúpením parkovísk bol ešte 

vypracovaný aj kontrolný znalecký posudok. Koncom mája už mesto uzavrelo definitívnu zmluvu s 

firmou EEI, ktorá bola účinná od začiatku júna 2018. Mesto tak kúpilo od súkromnej firmy 

parkoviská na Sídlisku III za 395 833,33 € a vysporiadalo sa tak s touto súkromnou spoločnosťou.   

 

Prešovské letné kúpalisko SunPark na ulici Antona Prídavku na Sídlisku III prešlo pred otvorením 

sezóny rekonštrukciou. Investičné náklady na opravy presiahli 129,5-tisíc €. Rekonštrukcia bola riadne 

ukončená, sezónu otvorili 15. júna. Práce na rekonštrukcii kúpaliska zahŕňali kompletnú výmenu 

potrubí, úpravu filtrov, nášľapnej dlažby a ďalších častí, ktoré prispejú k bezpečnejšiemu kúpaniu.  

Kúpalisko postavilo mesto Prešov a v posledných rokoch ho prenajímalo na prevádzkovanie. Malo 

štyri bazény, z toho dva detské (0,4 m), jeden pre plavcov (1,8 m) a jeden rekreačný (1,3 m).  V 

rozsiahlom areáli si návštevníci mohli zahrať plážový volejbal alebo futbal na pieskovom ihrisku, 

stolný tenis, k dispozícii boli stánky s občerstvením, ležadlá, bar, terasa.   

 

Na zasadnutí mestskej rady 2. februára sa poslanci zaoberali aj bytovou otázkou. Diskutovali o ponuke 

na odkúpenie bytového domu na Sídlisku III, v polyfunkčnom objekte Cresco Prešov na ulici Antona 

Prídavka. Bývalý plánovaný zubný pavilón, ktorý roky chátral, bol konečne vynovený. Premenili ho 

na polyfunkčný objekt so 68 bytmi s celkovou rozlohou plochy bytov 3 636 m². Záujemcovia tu mohli 

nájsť 8 jednoizbových bytov, 56 dvojizbových a 4 trojizbové byty. Išlo o byty bežného štandardu. K 

bytovému domu prislúchalo 68 parkovacích miest. Poslanci diskutovali o samotnom investičnom 

zámere kúpy. Celková cena bytov a technickej vybavenosti bola 3,378 milióna €. Mesto chcelo na 

kúpu získať prostriedky z viacerých strán. Časť financií  mala byť vo forme dotácie od Ministerstva 

dopravy a výstavby SR vo výške 35 % z celkovej ceny (1,182 mil. €). Mesto požiadalo o úver zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 65% z celkovej ceny (2,195 mil. €). Zmluvu o úvere na kúpu 
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nájomných bytov podpísala v júni v Bratislave primátorka Prešova Andrea Turčanová spolu s 

generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Jurajom Kurňavkom. Mesto potrebovalo 

odkúpiť aj potrebné príslušenstvo, kam patrila cesta, parkovacie miesta, odstavné a spevnené plochy, 

chodníky i plochy pre kontajnery na komunálny odpad, vonkajšie osvetlenie a vodovodnú a 

kanalizačnú prípojku. 

 

V júni začali práce na novom cyklochodníku medzi Kuzmányho ulicou a ulicou Hurbanistov. Mal sa 

tak spojiť už existujúci cyklochodník na Kuzmányho ulici s centrom mesta.  Nová cyklocesta mala 

mať aj úseky s asfaltom červenej farby zo zámkovej dlažby, pribudnúť mali aj cyklopiktogramy pre 

zvýšenie bezpečnosti. Nahradzovať sa mali aj chodníkové obrubníky a osadiť mali aj nové stojany na 

bicykle. Úpravy si vyžiadala aj zastávka MHD Čierny most v smere k Železničnej stanici, ktorá sa 

mala presunúť smerom k centru mesta. Cez Masarykovu ulicu bol plánovaný aj nový priechod pre 

chodcov s osvetlením a prepojovacím chodníkom. Navrhovaný cyklochodník bol jedným z 

posledných dvoch úsekov, ktorých vybudovaním mali byť prepojené prešovské sídliská. Cieľom jeho 

výstavby bolo zabezpečiť plynulý a hlavne bezpečný pohyb cyklistov v tejto časti mesta a s nimi aj 

chodcov a ostatnej dopravy.  Práce boli naplánované na 15 mesiacov.  Výstavbu cyklochodníka mala 

realizovať spoločnosť Eurovia SK a mesto na ňu získalo podporu v objeme 252 702,18 € z európskeho 

Fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP-u.  

 

Novým futbalovým štadiónom sa na rokovaní 27. júna zaoberali prešovskí mestskí poslanci. Schválili 

finančný príspevok za mesto a odobrili tiež konateľa. Primátorke Andrey Turčanovej z dôvodu zmien 

odporučili, aby požiadala o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti Futbal Tatran Aréna. Ako 

uviedol jeden z konateľov spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s.r.o., Artúr Benes, na základe spracovanej 

projektovej dokumentácie získali výslednú projektovú sumu, ktorú bude treba vynaložiť na výstavbu 

futbalového štadióna. Táto suma bola pred verejným obstarávaním, čiže mala byť ešte upravená, 

predpokladalo sa, že smerom dole. Poslanci potrebovali  schváliť finančný rámec, to znamená 

finančný rámec partnerov, jednak mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. 25. júna to bolo 

na rokovaní zastupiteľstva PSK, na ktorom poslanci vzali na vedomie túto informáciu, a teraz v rámci 

rokovania zastupiteľstva mesta Prešov vlastne prijali uznesenie, že finančne podporia výstavbu 

futbalového štadióna. Pre mesto ako pre 50-percentného partnera  to bola suma maximálne 5,5 milióna 

€. Celkové náklady na výstavbu arény boli podľa jeho slov  Benesa naprojektované na 13,4 milióna € 

bez DPH pred verejným obstarávaním. Predpokladal, že táto suma bude nižšia, na túto stavbu mali 

dostať aj dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 milióna €. Poslanci tiež schválili 

Milana Macka za tretieho konateľa spoločnosti. Každý zo spoločníkov si navrhol svojho konateľa, 

ktorý zastupoval jeho záujmy, čiže Milan Macko bol schválený za mesto Prešov, riaditeľ Úradu PSK 

Jozef Cvoliga bol konateľom za Prešovský samosprávny kraj. 

 

Na parkovisku na rohu ulíc Slovenská a Metodova boli na konci júna uvedené do prevádzky štyri 

nové nabíjačky s najrozšírenejším nabíjacím štandardom v Európe Mennekes Type 2, ktoré nahradili 

pôvodnú nabíjačku s jedným konektorom.  Nainštalované nabíjačky na parkovisku nevyužívali sieť 

verejného osvetlenia mesta Prešov, ale priamy odber z odberného miesta distribučnej siete elektrickej 

energie.  Dokázali však spolupracovať aj s riadením verejného osvetlenia a v prípade potreby využiť 

jeho existujúcu sieť.  Elektrina použitá pri nabíjaní bola v úvodnej fáze do septembra 2018 zdarma.   

 

V polovici júla pribudol mestu  ďalší upravený priestor spolu s novými parkovacími miestami. Išlo o 

plochu v blízkosti VšZP, kde mohli zaparkovať rezidenti, ale aj návštevníci VšZP. Podľa slov 

primátorky Andrey Turčanovej bolo v širšom centre mesta každé parkovacie miesto vítané. Konkrétne 

upravili priestor medzi ulicami Štefánikova a Tarasa Ševčenka, kde pribudlo takmer 30 nových 

parkovacích miest.  Celá plocha bola spevnená vegetačnými tvárnicami, pričom jednotlivé parkovacie 

miesta boli vyznačené červenou betónovou dlažbou. Stavebné práce zahŕňali aj uloženie obrubníkov, 

ale tiež výsev trávy a trávnatú úpravu susedných ostrovčekov. Celkové náklady potrebné na 

vybudovanie parkoviska boli  41 763,22 €.   

 

Obradná sieň na Jarkovej ulici v Prešove prešla rekonštrukciou. Po vynovení bola obradná sieň 

energeticky úspornejšia a účastníkom podujatí tak poskytovala vyšší tepelný komfort. Snúbenci sa v 
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nej mohli sobášiť od 21. júla, keďže boli práce ukončené v predstihu. Počas rekonštrukcie sa všetky 

dôležité udalosti uskutočňovali v takzvanej malej radnej miestnosti priamo v budove radnice na 

Hlavnej ulici, respektíve v historickej sále Parku kultúry a oddychu Čierny orol.  Stavebné práce 

zahŕňali najmä výmenu okenných pásov a montáž vertikálnych žalúzií. Celý priestor tak po obnove 

pôsobil podľa primátorky útulnejšie a svetlejšie. Okrem toho sa vzhľadom na výmenu okenných pásov 

z hliníkového samonosného systému s prerušeným tepelným mostom zníži energetická náročnosť 

objektu.  V rámci rekonštrukčných prác sa vymenili aj klampiarske prvky nad okennými pásmi a ryhy 

v stenách po osadení okenných rámov boli tepelne izolované. Vonkajšie kamenné obklady sa očistili 

pieskovaním. Upravil sa aj vstup z Jarkovej ulice - vstupné dvere boli zasklené izolačným sklom a 

opravili aj vonkajšie schodisko. Celkové náklady použité na rekonštrukciu obradnej siene boli v 

objeme 127 829 €.  

 

Park na Čiernom moste ľudia veľmi nevyužívali a ani jeho vzhľad nebol pre Prešovčanov lákavý. 

Okrem toho, že sa v blízkosti nachádzala frekventovaná križovatka, v parku sa často zdržiavali aj 

bezdomovci. Tí prespávali v rozkonárených kríkoch, ktoré im poskytovali útočište. Park prešiel v júli 

čiastočnou obnovou a neupravené dreviny dostali novú podobu. Nová podoba kríkov sa stretla s 

väčšinou pozitívnymi ohlasmi. Ľudia ocenili aj prehľadnosť parku, keďže tadiaľ prechádzalo 

množstvo Prešovčanov. Našli sa však aj ľudia, ktorí si mysleli, že park nebude naďalej využívaný na 

oddych práve kvôli frekventovanej križovatke. Pomôcť pri zlepšení situácie by mohla aj protihluková 

stena. 

 

Od júla mohli obyvatelia Požiarnickej ulice využívať upravený vnútroblok. V rámci obnovy tu 

vybudovali nový chodník i parkovacie miesta. Nový chodník s dĺžkou takmer 50 m viedol od 

parkoviska pred bytovým domom č. 19 po vnútroblokovú komunikáciu pri bytovom dome č. 21.  V 

rámci stavebných prác vybudovali aj 14 parkovacích miest, z toho jedno bolo určené pre zdravotne 

ťažko postihnutých. V samotnom projekte pritom bolo pôvodne navrhnutých 15 parkovacích miest.  

Stavbu realizovala firma Kaping s.r.o. Prešov a celkové náklady presiahli 27 600 €.   

 

Priemerná hodnota bytu na Slovensku za krajské mestá sa v júli 2018 oproti júnu  roku 2018 zvýšila z 

1613 € na 1621 € za m².  Išlo o najnižší medzimesačný rast za posledné obdobie.  Podľa odborníkov sa 

tak splnili  predpoklady, že po zavedení opatrení Národnej banky Slovenska pre úvery od 1. júla 2018 

čakajú na ľudí stabilnejšie ceny nehnuteľností. Nebolo však  vylúčené ani to, že realitný trh si len 

vybral oddychový čas. Pokojnejší aktuálny cenový vývoj súvisel aj s tým, že v letných mesiacoch 

ľudia riešia zmenu menej a venujú sa dovolenkám. Pritom v júli malo 2-izbové byty  najdrahšie hlavné 

mesto s priemernou cenou 2440 €/ m². V Trnave, Nitre, Žiline a Košiciach to bolo od 1500 do 1600 €/ 

m² a v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove od 1250 až 1300 €/ m².   

 

Odovzdaním staveniska boli v auguste začaté rekonštrukčné práce na celom komplexe Materskej 

školy Važecká. Po rekonštrukcii mohlo do tejto škôlky nastúpiť o 35 detí viac a mohli sa učiť vo 

vynovenom, komfortnejšom prostredí. Mesto na rekonštrukciu získalo 633 677 €, ďalších vyše 

355-tisíc € mesto získalo v rámci eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného 

programu na rozšírenie kapacít materských škôl, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vďaka týmto príspevkom sa mohli zatepliť fasády i strechy 

všetkých školských objektov a v jednotlivých budovách  vymeniť aj okná a dvere. Tepelný komfort a 

nižšie náklady na energie malo priniesť aj zavedenie rekuperácie i rekonštrukcia osvetlenia a 

vykurovacích systémov s hydraulickým vyregulovaním. Počas rekonštrukcie, ktorú mali stavbári 

zvládnuť za 9 mesiacov, mali byť škôlkari umiestnení v pripravených priestoroch susediacej Základnej 

školy Važecká.   

 

Francúzsky športový reťazec Decathlon mieril do Prešova. Novú predajňu v treťom najväčšom 

slovenskom meste sa chystal otvoriť do konca tohto roka 2018. Expanzia Decathlonu sa premietala aj 

do jeho finančných výsledkov, v roku 2017 zvýšil tržby o tri pätiny.  Prešovský Decathlon mal byť v 

poradí ôsmou predajňou reťazca v šiestom slovenskom meste. 
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Budova PKO sa nachádzala v historickom centre Prešova a bola zapísaná v zozname pamiatkového 

fondu ako národná kultúrna pamiatka. Postavená bola ešte v 40. rokoch 19. storočia. Stavebnými 

úpravami prešla po rozsiahlom požiari v roku 1887. Po viacerých úpravách mal objekt podobu 

neorenesančného štýlu 19. storočia najmä kvôli stvárneniu čelnej fasády a prvkov interiéru. PKO 

Čierny orol slúžil od svojho vzniku na kultúrno-spoločenské účely. Po dlhých rokoch však na 

jednotlivých častiach budovy začala opadávať omietka. Podľa technickej správy z roku 2014 malo byť 

príčinou poškodenia omietky spolu s výzdobou zatekanie vody na obvodové múry.  Mesto  ešte počas 

roku 2017 začalo verejné obstarávanie na obnovu pamiatky budovy PKO. Obstarávanie vyhral Viliam 

Čech, ktorý mal zrekonštruovať fasádu budovy za takmer 440-tisíc € spolu s DPH. Obnoviť sa mala 

postupne celá fasáda budovy spolu s ozdobami, ktoré chýbali. Okrem toho bola v rámci opráv 

naplánovaná aj obnova schodiska spolu s inštaláciou elektrickej schodiskovej plošiny pre imobilných. 

Na mieste už v polovici augusta pracovali robotníci a to zo zadnej časti budovy, kde bola pre práce 

dočasne zablokovaná aj časť chodníka na Slovenskej ulici. Mesto malo okrem tejto opravy v pláne aj 

ďalšiu rekonštrukciu na tomto mieste. Na začiatku augusta bola podpísaná zmluva o dielo na 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie obnovy nádvoria Čierneho orla. 

Postupne tak malo okolie budovy PKO dostať reprezentatívnejšiu podobu.   

 

Obyvatelia Sibírskej ulice mali od začiatku septembra k dispozícii 65 nových parkovacích miest. 

Spolu s existujúcimi parkovacími miestami bolo ich celkovo 113. Súčasťou úpravy okolitej plochy 

však bolo aj vysadenie 12 stromov, pričom išlo o domáce listnaté aj ihličnaté druhy. Parkovisko bolo 

rozdelené na dve časti a bolo vybudované z vegetačných tvárnic so štrkovým zásypom s vyznačením 

parkovacích miest zapustenými obrubníkmi. Spojovacia cesta bola asfaltová. Práce zahŕňali aj úpravu 

priľahlého terénu a doplnenie verejného osvetlenia.  Vybudoval sa aj krátky chodník na prepojenie 

navrhovaného parkoviska s parkovacími miestami pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. 

Povrch chodníka bol asfaltový s bezbariérovým výškovým napojením na pôvodný neupravovaný 

chodník a prístupovú komunikáciu. Stavbu realizovala firma Trexim s.r.o. a celkové náklady použité 

na vybudovanie boli v objeme 99 204,77 €.   

 

Vnútroblok na Karpatskej ulici v Prešove sa na začiatku septembra dočkal vynovenia. Stavebné práce 

v tomto vnútrobloku zahŕňali najmä skvalitnenie priestoru, výsadbu stromov a kríkov a inštaláciu 

detských zariadení. Ďalej pribudlo aj  20 nových parkovacích miest vrátane jedného miesta pre 

zdravotne znevýhodnených ľudí.  Parkoviská boli vybudované z vegetačných tvárnic, prístupová 

komunikácia mala asfaltový povrch a vybudovaný bol aj dlažbový chodník. Na začiatku aj na konci 

chodníka bol vyznačený 0,4 m široký pás pre nevidiacich. Vo vnútrobloku sa doplnilo verejné 

osvetlenie, vysadili sa stromy a kríky a pribudli detské zariadenia i prvky drobnej architektúry, ako 

nové lavičky či odpadkové koše.  Celkové náklady potrebné na vybudovanie parkoviska boli v objeme 

39 103,34 €. Stavbu realizovala firma EGM.   

 

Prvú etapu rekonštrukcie Zimného štadióna v Prešove mala uskutočniť spoločnosť Swietelsky - 

Slovakia, spol. s r. o., Bratislava. Stavebné práce mali stáť  zhruba  3,8 mil. € bez dane z pridanej 

hodnoty (4,55 mil. € vrátane DPH). Mesto Prešov zadalo zákazku vybranému zhotoviteľovi ako 

jedinému uchádzačovi s predloženou ponukou a na začiatku septembra uzavrelo s ním aj zmluvu o 

dielo. Vyplývalo to z výsledku verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk 

vyhlásenej v máji 2018. Predpokladaná cena prác bola takmer 3,4 mil. € bez DPH (4,06 mil. € s DPH).  

Súčasťou prvej etapy rekonštrukcie Zimného štadióna v Prešove mala byť obnova lanovej konštrukcie 

strechy vrátane strešného plášťa a vstupnej časti haly pod tribúnou, výmena výplňových konštrukcií a 

zateplenie východnej fasády s výmenou sedačiek. Priestor reštaurácie pod východnou tribúnou 

A nemal byť riešený a mal byť predmetom samostatného projektu na základe požiadaviek budúceho 

prevádzkovateľa. Zimný štadión bol uzatvorený pre havarijný stav strechy, ktorá potrebovala 

urýchlenú rekonštrukciu. Mesto Prešov aj preto, napriek jedinej prijatej ponuke, verejné obstarávanie 

nezrušilo a uprednostnilo uzavretie zmluvy s úspešných uchádzačom.  Ponuková cena uchádzača bola 

vyššia o 407,5 tis. € bez DPH oproti odhadovanej hodnote. Člen hodnotiacej komisie Michal Tomko, 

ako zástupca projektanta v tejto súvislosti uviedol, že pri spracovaní rozpočtu na strechu štadióna sa 

uplatnila spodná hranica rozpočtu (1,7 mil. € bez DPH), pričom horná hranica bola 2,15 mil. € bez 

DPH.   
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Po Materskej škole na Volgogradskej ulici začali v septembri nový školský rok v krajšej 

zrekonštruovanej škole aj žiaci zo ZŠ Čsl. armády. Účelom rekonštrukcie bolo najmä zníženie 

energetickej náročnosti pri prevádzkovaní budovy. Rekonštrukcia zahŕňala demontáž drevených okien 

vrátane drevených parapetných dosiek a vonkajších oplechovaní parapetov z pozinkovaného plechu. 

Tie sa nahradili novými plastovými oknami vrátane príslušenstva. Súčasťou stavebných prác bolo aj 

zrekonštruovanie odkvapového chodníka zo zámkovej dlažby a schodov pri vstupoch do budovy. 

Celkové náklady na rekonštrukciu boli v objeme 92 957,05 €.   

 

Prešovská univerzita 2. októbra oficiálne otvorila svoj viacúčelový športový areál, ktorý 

zrekonštruovala v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.  V marci  podpísal rektor PU Peter 

Kónya s predsedom PSK Milanom Majerským (KDH) zmluvu o združení za účelom rekonštrukcie 

infraštruktúry viacúčelového športového areálu. Z kraja do rekonštrukcie poputovalo 410-tisíc € a 

podiel univerzity predstavoval 207-tisíc €. Ako povedal rektor Kónya, univerzita tak získala nielen 

dôstojný priestor pre vzdelávacie pôsobenie fakulty športu, ale takisto pre realizovanie športových 

aktivít pre študentov a zamestnancov, ako aj ďalších záujemcov z mesta a celého kraja. Investícia 

410-tisíc € bola podľa župana Majerského  povinná jazda, keďže chceli jednak podporiť univerzitný 

šport, ale aj ľudí, ktorí chceli športovať a žili na priľahlých sídliskách. Toto viacúčelové ihrisko malo 

slúžiť všetkým, nielen univerzite. Okrem študentov univerzity a verejnosti mali areál využívať aj žiaci 

základných a stredných škôl.  Súčasťou zrekonštruovaného športového areálu bola atletická dráha, 

infraštruktúra na ľahkú atletiku, multifunkčné ihrisko na rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a 

ihrisko na plážový volejbal. Vybavenosťou bol areál jedinečný a všetky atletické sektory spĺňali prísne 

parametre na organizáciu súťaží. V atletických sektoroch tak mohli trénovať hodové disciplíny (hod 

diskom, hod kladivom, hod oštepom), vrhačské (vrh guľou) a skokanské (skok do výšky, skok o žrdi, 

skok do diaľky a trojskok. Žiaden z atletických štadiónov v okolí nedisponoval klietkou pre hodové 

disciplíny a sektorom na skok o žrdi. Navyše v prípade skokov disponoval dvomi pieskovými 

doskočiskami, pričom jedno bolo špecificky určené na skok do diaľky a druhé na disciplínu trojskok s 

dodržaním parametrov medzinárodnej atletickej federácie. Vo viacúčelovom areáli bol situovaný aj 

moderný atletický ovál s dĺžkou 300 m s tartanovým povrchom. Pôvodne uvažovali o dlhšej dráhe, tá 

sa však do areálu nezmestila. V športovom komplexe sa nachádzalo aj tenisové ihrisko s kompletnou 

vybavenosťou a pri demontáži stĺpikov sa odkryl priestor pre multifunkčné využitie v podobe 

tréningovej plochy, napríklad aj pre futbal. Ďalšie športové plochy boli multifunkčné ihrisko pre 

streetbasketbal a ihrisko pre plážový volejbal. V športovom areáli boli osadené aj dve tribúny s 

celkovou kapacitou vyše 270 miest na sedenie. Nový športový areál si aj napriek daždivému počasiu 

vyskúšali aj viacerí športovci z Fakulty športu na Prešovskej univerzite.  

 

Až tisíc unikátne vyšľachtených tulipánov 15. októbra vysadili pri fontáne na križovatke ulíc 

Masarykova a Grešova. Bola pri tom aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a samotný 

veľvyslanec Holandského kráľovstva J.E. Henk Cor van der Kwast, pretože cibule jarných kvetov 

dostali obyvatelia Prešova darom od veľvyslanectva Holandského kráľovstva k 25. výročiu vzniku 

Slovenska. Rozkvitnúť mali až na jar 2019, keď holandská ambasáda oslávi tiež 25 rokov od založenia 

kancelárie na Slovensku. Odrodu tulipánov vyšľachtili v meste Hillegom a pomenovali ju Slovensko. 

Táto odroda už bola zapísaná v medzinárodnom tulipánovom registri kultivarov.  

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová potom veľvyslanca Holandského kráľovstva prijala na 

prešovskej radnici. 

 

V Prešove pribudlo v októbri prvé ihrisko regulárnych rozmerov pre malý futbal. Nové ihrisko s 

umelým trávnikom vyrástlo na Sekčove a to pri Základnej škole Májové námestie, na ploche, ktorá 

bola v havarijnom stave. Nové ihrisko bolo o tretinu väčšie a svojimi rozmermi 26x47 m už spĺňalo 

medzinárodné kritériá pre malý futbal, čo dávalo predpoklady na usporiadanie športových zápolení s 

medzinárodnou účasťou. Povrch ihriska tvoril umelý trávnik so zásypom kremičitého piesku a 

gumového granulátu.  Športovisko malo tiež päť metrov vysoké oplotenie a 18 LED osvetľovacích 

telies, takže športovci mohli hrávať aj v čase, keď sa znížila viditeľnosť. Upravené bolo aj okolie 

ihriska.  V ďalšej etape  mali pribudnúť lavičky a bezpečnostné kamery, ktoré mali monitorovať nielen 
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toto ihrisko, ale aj okolité športoviská, ktoré boli súčasťou areálu školy. Stavbu s nákladom 80 000 € 

vrátane DPH vybudovali Technické služby mesta Prešov a.s.  

 

Nová tartanová bežecká dráha pribudla v októbri v areáli Základnej školy Československej armády. 

Bola určená nielen žiakom, ale využívali ju i obyvatelia Sídliska II. Prešovčania takto dostali ďalšie 

zrekonštruované športovisko, ktoré rozšírilo možnosti  športovania v Prešove. Atletická dráha bola 

pritom nielen funkčná, ale aj modernejšia a hlavne bezpečnejšia. Bežecký ovál vyrástol na mieste 

niekdajšej zdevastovanej škvarovej dráhy. Celková plocha tartanového povrchu bola 672 m², pričom 

atletická dráha mala rozmery 44x78 m. Každý z troch bežeckých pruhov bol široký jeden meter, 

bežecká rovinka mala dĺžku 78 m. Povrch športovej plochy tvoril tartan, teda polyuretán, ktorý bol 

položený na podklade zo zhutnenej kamennej drte a gumoasfaltu. Vynovené športovisko malo aj 

prevádzkový poriadok, ktorý určoval podmienky, za akých bolo možné bežeckú dráhu používať. 

Stavbu zrealizovalo Družstvo Ekpos v celkovom náklade 57 256,69 € s DPH.   

 

Prešovské ABC Centrum voľného času dostalo v októbri nový vzhľad. Budova, na ktorej v rámci 

prvej etapy rekonštrukcie mesto vymenilo strechu, tentoraz prešla kompletnou obnovou fasády. 

Súčasťou prác bolo najmä zateplenie obvodových múrov, no aj výmena okien a dverí. Výmenou 

radiátorových ventilov ústredného kúrenia bola dosiahnutá väčšia regulovateľnosť kúrenia v 

jednotlivých miestnostiach a celkovým vyregulovaním aj vyššia efektívnosť.  V miestnostiach tak bolo 

príjemne teplo a deti mali omnoho vyšší komfort pre záujmovú, rekreačnú i relaxačnú činnosť, ktorú 

im toto centrum ponúkalo. V rámci rekonštrukcie bol vytvorený tiež nový vjazd pre vozidlá do južnej 

časti areálu voľnočasového centra. Práce v hodnote vyše 148 500 € zrealizovala prešovská spoločnosť 

STEX.   

 

25. októbra večer sa slávnostne ukončila prvá etapa obnovy ošarpaného múru na Okružnej ulici. 

Grafity a hanlivé nápisy nahradilo doposiaľ šesť malieb historických budov z mesta, na ktoré si vo  

zaspomínali aj rodení Prešovčania.  Ukončenie prvej etapy a slávnostné rozsvietenie malieb sa konalo 

za sprievodu sprievodnej kapely pod vedením Jozefa Kakaščíka. Projekt iniciovalo občianske 

združenie J.D - Galéria J.L. s víziou odstrániť škaredé a hanlivé nápisy na stene na Okružnej ulici, 

ktorá bola hanbou centra mesta. Ošarpanú stenu nahrádzali obrazy z kultúrneho dedičstva nášho 

regiónu a postupne vznikla unikátna exteriérová galéria.  Takto sa oči okoloidúcich mohli kochať  

šiestimi maľbami, pri ktorých boli osadené aj popisy historických budov. Prešovčania sa tak mohli 

pristaviť a zaspomínať si na Korčuliarsky pavilón a Mlynský náhon, kino Olympia či pozrieť si ako 

vyzeral kostol sv. Mikuláša s barokovou strechou ešte pred veľkým požiarom.   

 

Mesto Prešov 31. októbra odovzdalo prvým nájomníkom nové nájomne byty na ulici Antona 

Prídavka. Zmluvy podpísalo prvých deväť nájomcov. Celkovo v zrekonštruovanom polyfunkčnom 

objekte Cresco na ulici Antona Prídavku na prešovskom Sídlisku III vzniklo 68 nových nájomných 

bytov. Nájomníkom mali byť postupne odovzdané do konca roka 2018. 

 

Dom smútku na prešovskom sídlisku Šváby prešiel výraznou rekonštrukciou, obnovili jeho exteriér aj 

interiér. Rozšírené boli miesta na pochovávanie, upravili sa aj vstupy na cintorín a parkoviská.  Po 

rozšírení hlavnej budovy, ktorej predchádzalo búranie veľkej časti pôvodnej stavby, získal dom 

smútku na Šváboch krajší a modernejší vzhľad. Rozsiahla rekonštrukcia z neho urobila dôstojné 

miesto poslednej rozlúčky. Budova domu smútku mala novú strechu, okná, kanalizáciu, vodovodnú i 

elektrickú prípojku, osvetlenie a bola vybavená aj novou vzduchotechnikou. Okrem toho boli v dome 

smútku aj nové sociálne zariadenia, ktoré mohla verejnosť využívať už počas 2. novembra v čase 

Dušičiek. Upravilo sa aj okolie domu smútku, kde spevnili betónové plochy a vysadili novú zeleň. 

Pribudlo aj dvanásť podzemných kontajnerov. Rekonštrukčné práce boli zrealizované za vyše 

597-tisíc € s DPH. Na novom mestskom cintoríne bol priestor pre 2700 hrobových miest. Priestor bol 

koncipovaný pre klasické hrobové miesta, ako aj pre tzv. zelené, urnové či detské hroby. Prešov získal 

týmto priestorom hrobové miesta približne na 20 rokov. Neriešilo sa len rozširovanie plôch na 

pochovávanie a rekonštrukcia domu smútku, ale aj úprava prístupových a odstavných plôch na 

Urxovej ulici. Okrem toho sa riešila aj úprava vstupu na cintorín z ulice Pod Hrádkom, vrátane 

vybudovania nových parkovacích miest a zastávky MHD. 
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Prešovčania mohli od 10. novembra opäť využívať školský bazén Šťuka pri Základnej škole na ulici 

Mirka Nešpora. Návštevníci sa mohli tešiť na vynovené šatne a výkonnejšiu vzduchotechniku.  

Výmenou hydroizolácie v sprchách a šatniach bolo odstránené aj zatekanie do suterénu, priestory 

dostali nové podlahy, v ženskej šatni boli aj nové okná. Novinkou sa v šatniach a sprchách stali 

podhľady s vývodmi opätovne sfunkčnenej vzduchotechniky a s novými svietidlami so senzormi 

pohybu.  Projekt riešil opravu železobetónových prefabrikátov, kde bola obnažená nosná výstuž.  Pre 

odsávanie chlóru z technologickej miestnosti sa vybudovalo zvlášť nové odsávacie potrubie, ktoré 

bolo vyvedené nad strechu budovy. Práce v objeme 99 637 € zrealizovala počas piatich mesiacov 

prešovská spoločnosť Lavender.   

 

26.novembra informoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o povolení spoločnosti ČEZ 

ESCO, dcérskej firme ČEZ, ovládnuť výrobcu a dodávateľa tepla, teplej úžitkovej vody a elektriny 

Spravbytkomfort.  

Tržby Spravbytkomfortu v roku 2017 klesli medziročne o dve percentá na 16,35 milióna €, zisk firmy 

naopak stúpol o desatinu na 1,48 milióna €. Spolu so spoločnosťou Spravbytkomfort získal ČEZ 

ESCO kontrolu aj nad firmou Serviskomfort, ktorá poskytovala v Prešove služby v oblasti údržby 

priemyselných teplárenských zariadení, bežné údržby bytov a ďalšie práce. Tržby Serviskomfortu  

v roku 2017 dosiahli 5,75 milióna €. 

 

Na realitný trh v Prešove pribudol v novembri nový realitný projekt. Neďaleko športovej haly začali v  

so stavebnými prácami projektu Rezidencia Bulgari. Nové byty mali vyrásť na ulici Jána Pavla II. 

Pozemky určené na výstavbu boli nevyužívané, zarastené trávnatým porastom. Projekt obsahoval dva 

šesťpodlažné bytové domy. Boli identické, poskytovali po 20 bytov. V ponuke boli len jedno- a 

dvojizbové byty.  Prevahu mali väčšie jednotky, v projekte ich bolo celkom 30. Výmery bytov sa 

pohybovali od 37,5 do 52 m².   Investor už začal aj s ich predajom. Priemerné ceny sa pohybovali v 

rozmedzí od 1 470 do 1 536 € za m², jednoizbové byty mali stanovenú cenu na 55 025 €, dvojizbové 

jednotky stáli 72 500 €. Išlo o ceny za holobyt. Súčasťou bytu bola aj pivničná kobka, za parkovacie 

stojisko si záujemca musel priplatiť. Investorom projektu a majiteľom pozemkov, na ktorých projekt 

vyrastal, bola spoločnosť Bulgaria. Na rozdiel od Košíc sa Prešovu väčšie rezidenčné projekty 

vyhýbali. V krajskom meste pôsobili skôr lokálni developeri, ktorí sa zameriavali na menšie projekty.  

 

V prešovských kvetinových záhonoch v centre mesta aj na sídliskách pribudli v novembri tisíce 

nových kvetov, trvaliek a cibuľovín. Do záhonov pracovníci vysadili vyše 12.000 rôznych kvetov. 

Približne polovicu z nich tvorili sirôtky, ktoré mali zakvitnúť od bielej cez fialovú, žltú či oranžovú až 

po bordovú.  Pod zeminou sa ocitlo aj vyše 6700 cibuliek tulipánov niekoľkých druhov, narcisov i 

rôznorodých modrávok a cesnačiek.  Od jari do neskorej jesene tak počas roka 2019 mali postupne 

kvitnúť v záhonoch na uliciach Hlavná, Levočská či na Námestí legionárov.  

 

Vyše tristo stromov a krov sa v novembri vysádzalo v meste ako náhradná výsadba za tie, ktoré 

ustúpili výstavbe, respektíve rástli na nevhodných miestach. Nové stromy sadili už v predchádzajúcich 

mesiacoch, keď pribudlo 157 nových listnatých stromov. Úplne novou bola výsadba obojstrannej aleje 

na ulici Mudroňova, ktorú skrášľovali sakury. Nové stromy pribudli tiež vo vnútrobloku na ulici 

Armádneho generála Svobodu a to sakury a slivky višňoplodé. Slivky višňoplodé sa vysádzali aj na 

ulici Pavla Horova. Vysadené boli stromy aj v alejách, kde padli za obeť vandalizmu, dopravným 

nehodám či poškodeniu pri venčení psov. Stromy pribudli na Kollárovej ulici (javory mliečne), 

Solivarskej (pagaštany pleťové), na Ulici 19. januára (jasene štíhle), Moyzesovej (jasene mannové), 

Björnsonovej (hraby obyčajné), Vihorlatskej (platany javorolisté), Gorkého (slivky višňoplodé) a na 

Fučíkovej ulici.  Stromy v južnom parku, ktoré boli náhradou za dreviny zničené smršťou v roku 2017, 

uhynuli v dôsledku extrémne suchého a teplého počasia v lete 2018. Pribudla náhradná výsadba. Išlo 

najmä o hloh obyčajný v severozápadnej časti parku a o niekoľko krov. Tieto dreviny boli vysadené v 

rámci reklamácie, ktorú si mesto uplatnilo. Desiatky nových či náhradných stromov v tomto roku 

pribudli aj v okolí novovybudovaných parkovísk. Žiaľ, stihli zaúradovať už aj vandali. Tí na Ulici 

Laca Novomestského totiž krátko po vysadení stihli dolámať sakuru a na Solivarskej ulici pagaštan.  
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Prešovská univerzita  v Prešove pokračovala v rekonštrukcii internátov. V lete vynovila interiérové 

časti Študentského domova PU na Ul. 17. novembra, takzvaného „nového internátu“. V novembri 

začala s obnovou ďalšieho internátu. Vláda SR uvoľnila v prvej etape na rekonštrukciu 

vysokoškolských internátov 20 miliónov €. Z tejto sumy išlo pre Prešovskú univerzitu celkovo viac 

ako 2,3 milióna €, pričom v roku 2018 bolo prefinancovaných takmer 1,5 milióna €. Daná čiastka bola 

použitá prioritne na rekonštrukciu interiérových častí Študentského domova PU na Ul. 17. novembra 

11, tzv. nového internátu. Rekonštrukcia z vládnej dotácie bola zameraná na obnovu sociálnych 

zariadení, inžinierskych sietí, skvalitnenie bývania a celkovú modernizáciu ôsmich poschodí v bloku 

A. Izby a sociálne zariadenia boli nanovo vymaľované, vymenili sa podlahy, ale tiež vstupné dvere za 

protipožiarne, čím sa zvýšila požiarna bezpečnosť. Univerzita začala v uplynulom období aj s 

rekonštrukciou takzvaného starého internátu na rovnakej ulici. V prípade starého internátu išlo o 

kombináciu troch zdrojov financovania - vládnej dotácie, štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov 

univerzity. Finančné prostriedky mali byť vynaložené na interiérové rekonštrukcie. To znamenalo, že 

sa mala obnoviť elektroinštalácia, vymeniť podlahy, zmodernizovať izby a sociálne zariadenia. 

Študentské domovy PU boli dané do užívania pred viac ako 40 rokmi.  

 

V novembri pribudli v meste  ďalšie dva upravené vnútrobloky. Na Budovateľskej a Štúrovej ulici 

vznikol nový priestor, ktorý zlepšil parkovanie a vytvoril miesto aj pre výsadbu nových stromov.  

Úprava sa týkala vnútroblokov na uliciach Štúrova 19 až 21 a 33 až 37 a aj Budovateľskej ulice 17 až 

23. Vytvorené boli parkovacie plochy zo zatrávňovacej dlažby so štrkovým zásypom. Okrem toho 

obnovili aj priľahlý terén, doplnilo sa verejné LED osvetlenie a v lokalite vysadili aj sedem nových 

stromov - dve borovice, dub, višňu, lipu, jaseň a javor.  Úpravou verejného priestoru sa zlepšila kvalita 

bývania obyvateľov tejto časti mesta, ktorí mohli odteraz parkovať pohodlnejšie a bezpečnejšie na 

spevnenej ploche. Vytvoril sa estetický a funkčný priestor, ktorý už mohol slúžiť obyvateľom 

priľahlých bytových domov aj širokej verejnosti. Celkové náklady predstavovali takmer 90-tisíc €.   

 

Budovy Materskej školy Sabinovská boli od decembra nielen krajšie, ale aj energeticky úspornejšie. 

Rekonštrukčné práce na nich  v sebe zahŕňali predovšetkým odstránenie porúch vyvolaných tepelnými 

mostami a zlepšenie tepelno - technických vlastností konštrukcií.  V rámci stavebných úprav sa tak 

zateplili fasády, zhotovilo sa nové oplechovanie vonkajších parapet i atiky a súčasne sa uskutočnila aj 

rekonštrukcia terás jednotlivých pavilónov.  Tri pavilóny tejto škôlky boli tak po rekonštrukcii nielen 

energeticky úspornejšie, ale zároveň omnoho estetickejšie. Celková cena tohto  diela, ktorú mesto 

Prešov uhradilo z vlastných zdrojov, predstavovala sumu 179 993,59 € s DPH.  V tom čase sa v meste 

rekonštruovali aj materské škôlky na uliciach Čapajevova, Važecká a Sládkovičova. Rekonštrukcia 

mala zabezpečiť zvýšenie kapacity o takmer šesťdesiat žiakov.   

 

Žiaci ZŠ Matice slovenskej v Prešove mali v decembri dôvod na radosť. Ich základná škola získala 

krajší vchod aj vstupnú halu. V rámci stavebných prác boli realizované dlažby, maľby a kúrenie. 

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj nové osvetlenie priestorov chodby a zriadenie zádveria s novými 

vstupnými dverami. Zároveň sa upravili odvedenia dažďových vôd zo strechy spojovacej chodby.  

Vonkajšie obvodové steny boli omietnuté silikónovou omietkou. Vnútorné steny, ktoré boli poškodené 

pri výmene dverí, boli opravené interiérovou stierkou a dostali aj nový náter. Celkové náklady na 

dokončenie prác na ZŠ Matice slovenskej boli v objeme 54 730,26 € vrátane DPH.   

 

19. decembra sa na úradnej tabuli mesta objavilo oznámenie stavebného povolenia pre stavbu 

„Štadión Futbal Tatran Aréna". Stavebný úrad prerokoval žiadosť v stavebnom konaní a povolil 

výstavbu. Následne plynula lehota na jeho definitívne správoplatnenie. Objekt mal podľa povolenia 

pozostávať z hlavnej tribúny, ktorá mala mať štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné. Ostatné 

stavby mali tvoriť doplnkové funkcie k hlavnej budove - energoblok, vstupné brány a garáže. V 

priestore nadzemného podlažia hlavnej tribúny mal byť podľa stavebného povolenia vytvorený 

priestor pre zázemie štyroch mužstiev, priestory pre rozhodcov, delegátov, usporiadateľov a SBS. Nad 

nimi mal byť situovaný priestor pre novinárov, fotografov a televízne štúdiá. Na treťom nadzemnom 

podlaží boli navrhnuté VIP priestory, priestory pre športového lekára a ubytovacie miestnosti. Na 

najvyššom poschodí mali byť skyboxy, boxy komentátorov a administratívne priestory. Po predstavení 

projektovej dokumentácie mal stáť štadión približne 19,5 milióna €. To bolo pre mesto a kraj priveľa a 
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tak zriadili skupinu expertov, aby korigovali jednotlivé časti projektu. Najväčšiu časť peňazí sa im 

podarilo ušetriť vypustením podzemného parkoviska z projektu. Podľa stavebného povolenia bolo 

však pod hracou plochou zapísané podzemné parkovisko s 266 stojiskami. To sa malo meniť a štadión 

mal byť bez tohto parkoviska. 

 

Deti zo Sídliska III dostali pred Vianocami krásny darček. Za nákupným strediskom Družba sa mohli 

hrať na novom detskom ihrisku.  Detské ihrisko s rozmermi 22 m x 9,6 m bolo situované na zelenej 

ploche, na východnej strane nákupného strediska Družba smerom ku kostolu Kráľovnej pokoja. Na 

ihrisku mali deti veľa možností na hranie. Jeho súčasťou bola závesná dvojhojdačka, vahadlová 

hojdačka, dve pružinové hojdačky v tvare psíka a koníka, ale aj veľký kolotoč so sedením, reťazový 

chodník či veža so schodíkmi, šmykľavkou, lezeckou stenou a závesnou dvojhojdačkou. Hojdačky 

dopĺňali aj 4 lavičky s operadlom, kde si mohli popri hraní svojich detí oddýchnuť aj rodičia. K 

lavičkám pribudol aj odpadkový kôš. Povrch detského ihriska bol mäkký, tvorený gumenými 

rohožami, čo znamenalo, že sa minimalizovalo riziko úrazu a deti sa mohli bezpečne hrať.   

 

Jediný cyklistický velodróm na Slovensku, ktorý sa nachádzal v Prešove, mal za sebou ďalšiu časť 

opravy. Počas vianočného obdobia sa dokončila prvá etapa prác na jeho vstupnom objekte. Zahŕňala 

najmä vnútorné úpravy interiéru, obnovu izieb a sociálnych zariadení.  

V  rámci prvej etapy stavebných prác sa vybúrali drevené a oceľové okná a dvere v obvodovom plášti, 

ale tiež interiérové dvere, deliace konštrukcie a odstránili sa staré podlahy. Rekonštrukčné práce 

pozostávali z osadenia nových plastových okien, balkónových dverí a zasklených stien v obvodovom 

plášti objektu. Vybudovali sa nové deliace konštrukcie, osadili sa nové interiérové dvere a požiarne 

uzávery. Objekt mal nové keramické obklady, podlahy a bol nanovo vymaľovaný. Súčasťou 

rekonštrukcie bola aj oprava spŕch, zriadenie nových sociálnych zariadení a ubytovacích kapacít s 

WC, sprchou či skladmi bielizne. Budova v areáli velodrómu tak mala sedem ubytovacích izieb s 25 

lôžkami. Stavebné práce v prvej etape rekonštrukcie uskutočnila firma Maník s.r.o Ľubotice. Celkové 

náklady boli vyše 179-tisíc € s DPH. 

V rámci ďalších etáp rekonštrukcie tohto objektu bolo naplánované aj zateplenie obvodového plášťa a 

strechy budovy a odstránenie porúch zatekania v prechodovej chodbe vedúcej do hľadiska velodrómu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

60 
 

4.  DOPRAVA 

 

 

Prešovskí mestskí poslanci 24. januára schválili návrh investície pre spoločnosť Dopravný podnik 

mesta Prešov, a. s., ktorá plánovala kúpiť nové autobusy a trolejbusy na linky MHD v celkovom 

náklade vyše 12 miliónov €. Ďalších 340 000 € chcela spoločnosť investovať do nákupu 

multifunkčného vozidla s nadstavbami (multicar) a do infraštruktúry pre nabíjanie elektrobusov. 

Priemerný vek autobusov používaných v prešovskej MHD bol 10,6 roka. Požiadavka na zastupiteľstve 

bola na schválenie nákupu 15 autobusov, z toho 10 veľkokapacitných kĺbových, piatich 12-metrových 

klasických štandardných autobusov, ďalej tam bola požiadavka na štyri elektrobusy dĺžky deväť 

metrov a desať parciálnych trolejbusov - to boli trolejbusy s pomocnými batériami.  

 

Od februára vytvorilo mesto novú pešiu zónu na ulici Ku Kumštu medzi ulicami Hlavná a Okružná. 

Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov na tejto frekventovanej ulici. Dopravné značenie 

odsúhlasil dopravný inšpektorát. Išlo o silný peší ťah, pričom ulica Ku Kumštu svojimi šírkovými 

parametrami a konštrukčným vyhotovením s porfýrovou dlažbou bola dopravne určená prioritne pre 

peších. Keďže cestné vozidlá na tejto ulici často ohrozovali a obmedzovali chodcov, po novom bol na 

tejto cestnej komunikácii pohyb vozidiel vylúčený.  Následne bola zmenená aj organizácia dopravy na 

časti Kováčskej ulice medzi ulicami Slovenská a Konštantínova. Podstatou zmeny bolo presmerovanie 

dopravného prístupu, ktorý bol prioritne z Konštantínovej ulice od polikliniky na Kováčskej ulici. 

 

V Prešove sa v roku 2018 malo rekonštruovať päť významných križovatiek, ktoré zásadným 

spôsobom mali pomôcť doprave v meste. Investorom v troch prípadoch mala byť Slovenská správa 

ciest, dve križovatky patrili mestu, ktoré ich malo prefinancovať. Uviedla to na konci februára 

primátorka Prešova Andrea Turčanová.  Zo štátnych to bola križovatka Obrancov mieru - Levočská aj 

s rozšírením mosta. Ďalšou bola na Sídlisku Sekčov dlho očakávaná rekonštrukcia križovatky 

Rusínska - Ulica Arm. gen. L. Svobodu (pri Lidli). Po jej úprave mal pribudnúť v smere z Rusínskej 

ulice druhý odbočovací pruh doľava, čo malo zdvojnásobiť prejazd vozidiel a zároveň zvýši plynulosť 

dopravy z centra mesta. Na Rusínskej ulici sa malo tiež odstrániť problematické zúženie pri vjazde na 

parkovisko k obchodnému domu. Treťou križovatkou bola svetelná križovatka na uliciach Východná - 

Solivarská (pri OBI), ktorá sa po rekonštrukcii mala zmeniť na kruhovú.  Z mestských investícií sa 

mala rekonštruovať križovatka Jurkovičova - Ulica Arm. gen. L. Svobodu, kde bol problematický 

hlavne výjazd z Jurkovičovej ulice, čoho dôsledkom boli časté kolízne situácie. Následne sa mal 

renovovať aj asfaltový povrch na Ulici Arm. gen. L. Svobodu. V spolupráci s obcou Ľubotice bola 

pripravovaná úprava križovatky tejto ulice v nadväznosti na Vihorlatskú ulicu.  Primátorka Turčanová 

zdôraznila, že počas budovania sa bude treba vyzbrojiť nekonečnou trpezlivosťou, lebo ak  časovanie 

nebude dobré, tak  sa môže stať, že viaceré úseky ciest sa stanú ťažko prejazdnými. Treba rátať s tým, 

že sa bude robiť na dvoch - troch úsekoch naraz. Cesty budú rozkopané, bude sa treba pripraviť na to, 

že sa bude jazdiť po obchádzkových trasách. O tom, ktoré to budú, mali rozhodnúť pracovníci mesta z 

odboru dopravy s Krajským dopravným inšpektorátom. Primátorka Turčanová doplnila, že sa 

pripravuje aj rekonštrukcia a rozšírenie Solivarskej ulice. Bola to najväčšia akcia, ktorú malo 

realizovať mesto v spolupráci so samosprávnym krajom. Tam bolo mesto zatiaľ v štádiu vykupovania 

pozemkov a prípravou zmluvy medzi mestom a Prešovským samosprávnym krajom.   

 

Na trati Prešov - Košice začali premávať od 6. marca nové zrýchlené vlaky. Zhruba 40 km 

vzdialenosť medzi dvomi východoslovenskými metropolami absolvovali len s jednou zastávkou v 

Kysaku. Cestujúci sa tak dostali vlakom z Prešova do Košíc v dopravných špičkách za rovnaký čas 

ako autom.  Karol Martinček, člen predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko uviedol, že 

prepojenie Prešova a Košíc rýchlovlakmi je logické, prepravný prúd predstavoval denne 30 000 až 40 

000 cestujúcich.  Ľudia však doteraz preferovali automobily, dôvodom bolo, že doteraz tu nefungovala 

preprava na koľajniciach schopná previezť ľudí v komforte a v krátkom čase. Na nový grafikon sa 

podarilo so správcom infraštruktúry nasadiť deväť nových expresných vlakov, ktoré mali spojiť 

Prešov s Košicami. Mali prepraviť cestujúcich od 29 do 40 minút.  
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Na začiatku marca sa začala rekonštrukcia dvoch križovatiek na vyťaženom dopravnom ťahu cez 

mesto Prešov. Prvou z nich bola križovatka na uliciach Rusínska - Armádneho generála L. Svobodu a 

druhou bola križovatka na uliciach Solivarská - Východná, ktorá sa mala zmeniť na okružnú. Cieľom 

rekonštrukcie bolo prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na hlavnom ťahu cez mesto Prešov. 

Hlavnou dopravnou tepnou, ktorá viedla v smere sever - juh, prúdili cez Sekčov okrem áut aj kamióny 

a MHD, čo spôsobovalo kolóny hlavne v rannej a popoludňajšej špičke.  

Išlo o samostatné stavebné akcie, na ktoré boli osobitne zabezpečené verejné súťaže. Napriek tomu 

mali byť realizované v rovnakom čase a mali byť investorom stavby koordinované s cieľom 

minimalizovať obmedzenia dopravy. Na projektoch boli už ukončené verejné obstarávania. Okružná 

križovatka sa mala zrekonštruovať za 1,7 milióna € bez DPH a úprava križovatky na uliciach Rusínska 

- Arm. gen. L. Svobodu predpokladala investíciu 700-tisíc € bez DPH. Stavby boli spolufinancované z 

fondov Európskej únie. Už prebehol aj výrub stromov v okolí križovatky na Východnej ulici. Na 

Východnej ulici spolu s križovatkou bolo v pláne opraviť aj chodníky v oboch smeroch, obnoviť  

trolejové vedenie a pribudnúť malo aj nové osvetlenie.  

Rekonštrukcia križovatky na uliciach Rusínska a Arm. gen. L. Svobodu menila usporiadanie jazdných 

pruhov. Pri vstupe do križovatky z Rusínskej ulice sa  menilo šírkové usporiadanie z troch na štyri 

pruhy, ktoré mali pomôcť zvýšiť plynulosť dopravy z centra mesta na sídlisko Sekčov, vzniknúť mal 

teda druhý odbočovací pruh vľavo. 

Počas leta roku 2017 pre zlepšenie prejazdnosti spustili križovatku pri ZVL a upravili aj usporiadanie 

pruhov na križovatke Solivarská a Košická ulica. V rekonštrukciách na tomto ťahu sa naďalej 

pokračovalo.  

 

Pre cestujúcich v prešovskej mestskej hromadnej doprave pribudol prvý automat na cestovné lístky, 

ktorý akceptoval platbu aj pomocou bezkontaktnej platobnej karty. 7. marca ho namontovali na 

zastávke Na Hlavnej v smere na Veľkú poštu. Išlo o prvý z trojice takýchto automatov, ktoré 

Dopravný podnik mesta Prešov  kúpil v roku 2018. V ďalších dňoch boli nainštalované aj zvyšné dva 

automaty na zastávkach Karpatská a Centrum v smere do mesta.   

 

Jedna z najviac zaťažených križovatiek v meste prešla počas víkendu 14. a 15. apríla úpravou. Nastali 

zmeny v radení jazdných pruhov, ktoré mali zabezpečiť väčšiu plynulosť v smere Košice - Poprad. 

Ulica Obrancov mieru totiž dlhodobo čelila dopravným zápcham. Išlo hlavne o smer z Košíc na 

Poprad, kadiaľ prechádzala aj tranzitná doprava. Zápchy sa vytvárali aj na priľahlých komunikáciách, 

kde bola najviac postihnutá ulica Marka Čulena. Novo vyznačené pruhy tiež korešpondovali aj s 

plánovanou rekonštrukciou križovatky na ulici Obrancov mieru.  

 

Kvôli stavebným prácam na novej kruhovej križovatke pri obchodnom dome OBI bola v máji 

presmerovaná tranzitná doprava cez Sídlisko Šváby. Tento krát však mali kamióny jazdiť iba v 

jednom smere. Nákladná doprava bola po novom presmerovaná na Švábsku ulicu v smere od Košíc. V 

opačnom smere od Svidníka bol tranzit vedený cez sídlisko Sekčov na ulice Rusínska- Kuzmányho a 

Masarykova. Dočasné presmerovanie tranzitu v týchto trasách malo trvať do konca augusta 2020.  

 

Dopravný podnik mesta Prešov musel pristúpiť k prenajatiu štyroch autobusov, aby dokázal 

zabezpečiť chod mestskej hromadnej dopravy. Potrebná bola komplexná obnova vozového parku. 

Takúto investíciu mestskí poslanci schválili, avšak vo forme dotácií z eurofondov. Výzva zatiaľ ešte 

nebola ani len vypísaná a bolo otázne, či peniaze Prešovu schvália. Pomôcť si museli prenájmom.  

Dopravný podnik mesta Prešov mal v júni  k dispozícii 64 autobusov, ktorých priemerný vek bol 10,8 

roka. Priemerný vek kĺbových veľkokapacitných bol 13,5 roka a štandardných 12-metrových 9,4 roka. 

Maximálna životnosť autobusov bola približne 15 rokov, aby spĺňali bezpečnostné kvality a 

spoľahlivosť pri prevádzke. Podnik pritom prevádzkoval až 15 autobusov, ktoré už časovo 

presluhovali. Reálna potreba nákupu nových autobusov bola podľa riaditeľa dopravného podniku 

Petera Janusa priemerne štyri až päť nových vozidiel ročne. Za posledných desať rokov bolo z dôvodu 

nedostatočného schválenia investícií obstaraných celkovo iba 21 kusov nových autobusov, čo bol 

nedostatočný počet, potrebných bolo minimálne 40 kusov. Preto bola potrebná  častá oprava starších 

autobusov, pričom bolo často krát náročné zohnať náhradné dielce. Preto mal dopravný podnik 

niekedy problém vypraviť dostatočný počet autobusov.  Podľa riaditeľa podniku ich situácia dobehla a 
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museli ju vyriešiť prenájmom autobusov z Dopravného podniku mesta Bratislava. Zmluva bola 

podpísaná na prelome mesiacov máj a jún za 800 € mesačne za jedno vozidlo na dobu neurčitú. Ich 

priemerný vek bola približne 8 až 9 rokov. Podľa Janusa bola však potrebná komplexná obnova 

vozového parku a nákup nových autobusov, ktorý nebol realizovaný od roku 2015. Investíciu mohol 

schváliť iba akcionár spoločnosti, ktorým bolo mesto Prešov. Poslanci na januárovom zastupiteľstve 

síce investíciu spoločnosti schválili, avšak realizovať sa mala cez Integrovaný regionálny operačný 

program. Ešte ani v júni takáto výzva ešte nebola vypísaná a nebolo jasné, či do Prešova tieto peniaze 

prídu. Zložitý bol podľa Janusa aj proces nákupu po schválení a podľa jeho skúseností  môže od 

procesu zabezpečenia verejného obstarávania až po dodanie trvať približne rok. Takýto stav podľa 

slov riaditeľa tvoril riziko nemožnosti zabezpečenia výpravy vozidiel na linky MHD, keďže autobusy 

boli nasadzované v prípade výluk, resp. porúch aj na trolejbusové linky.   

 

V rámci kontrolného dňa zameraného na výstavbu diaľničného úseku D1 pri Prešove zavítal minister 

dopravy Árpad Érsek (Most-Híd) 26. júna aj na poklepanie základného kameňa rekonštrukcie 

križovatky Levočská - Obrancov mieru. Úprava križovatky spolu s vybudovaním mostného objektu 

mala zvýšiť priepustnosť na dôležitej trase cez mesto Prešov v smere Košice - Poprad a v smere 

Poprad - centrum mesta.  

Bolo plánované zdvojenie pruhov vo všetkých hlavných ťahoch, týkalo sa to odbočovacieho pruhu z 

Levočskej na Obrancov mieru, z Ulice Vlada Clementisa v dvoch smeroch na Poprad a Vranov nad 

Topľou a pribudnúť mal aj ďalší jazdný pruh na Levočskej ulici v smere z Vranova nad Topľou do 

Popradu. Spolu s rekonštrukciou križovatky sa mal vybudovať aj nový mostný objekt, ktorý mal 

zabezpečiť, že doprava do centra mesta pôjde v plnom rozsahu v profile štvorprúdovej komunikácie. 

Celá rekonštrukcia  mala stáť približne 7 miliónov € vrátane DPH a dokončiť sa mala do 18 mesiacov 

od odovzdania staveniska, ktoré prebehlo koncom mája. Peniaze na rekonštrukciu križovatky boli z 

fondov európskej únie vo výške 85 % nákladov a zvyšných 15 %  bolo zo štátneho rozpočtu.  Práce sa 

mali skončiť v novembri 2019. 

 

Poslanci PSK a MsZ mesta Prešov na konci júna schválili spoločný postup pri zámere rekonštrukcie 

Solivarskej ulice. Nasledovať mal ešte výkup pozemkov, vydanie stavebného povolenia a už sa iba 

čakalo  na vyhlásenie výzvy z operačných programov. Solivarská ulica bola posledným úsekom na 

vyťaženom dopravnom ťahu cez mesto Prešov smerom na Vranov nad Topľou a na Košice, ktorý  mal  

prejsť rekonštrukciou. Solivarská mala iba dva jazdné pruhy. Úpravou mala prejsť aj križovatka 

Solivarská - Armádneho generála Svobodu - Švábska, kde sa mal taktiež zvýšiť počet pruhov. Zo 

Solivarskej ulice mali viesť na najväčšie prešovské sídlisko dva jazdné pruhy. Z tohto smeru mal byť 

vyhradený aj jeden jazdný pruh v priamom smere a rozšírený mal byť aj jazdný pruh smerom doprava 

na sídlisko Šváby. Dva samostatné jazdné pruhy cez križovatku mali viesť v oboch smeroch aj medzi 

sídliskami Šváby a Sekčov. Predbežná predpokladaná výška investície na zrealizovanie celej stavby 

bola 5 miliónov € vrátane výkupu pozemkov. Začatie prác  záviselo od vydania stavebného povolenia, 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a od vyhlásenia výziev v rámci operačného programu. 

Samotná výstavba diela  mala podľa odhadov trvať približne 2 roky. Plánovaná bola aj úprava 

chodníkov, budovanie cyklochodníkov, pribudnúť mal aj stredový ostrovček a rekonštrukciou mal 

prejsť aj most. Projekt mala realizovať Správa a údržba ciest PSK a financovaný  mal byť za pomoci 

európskych peňazí.  

 

Odborový zväz KOVO ukončil štrajkovú pohotovosť v SAD Prešov, a.s., ako aj v jej bardejovskej 

prevádzke. Podľa člena predsedníctva rady OZ KOVO Jozefa Balicu sa s vedením spoločnosti dohodli 

na zvýšení miezd zamestnancov. Dohodli sa na náraste platov o 9,5 %, taktiež sa dohodlo, že budú 

zamestnanci dostávať 25 % pohyblivej zložky mzdy. Celkovo tento nárast činil viac než 63 € v 

hrubom. Situácia sa trocha upokojila, aj keď pokojná podľa slov Balicu nikdy nebude, pretože  vodiči 

autobusov majú veľmi náročnú prácu, odchádzajú z domu ráno o 4.30 hod. a prichádzajú okolo  21. 

hodiny. Zarábali v čistom okolo 180 až 190 € týždenne. Spomínaný nárast sa dotýkal okolo 150 až 

160 vodičov, u iných zamestnancov sa takisto dohodol nárast platov. Vyššiu mzdu dostali zamestnanci 

od 1. júla s tým, že zamestnávateľ bude musieť podľa Balicu dodržať priemerný rast platov za celý 

rok 2018.  Do štrajkovej pohotovosti vodiči SAD Prešov vstúpili 17. mája. Dôvodom bolo, že sa 
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nedohodli so zamestnávateľom na dodatku ku kolektívnej zmluve na rok 2018.  Spornou otázkou bolo 

navýšenie tarifnej časti mzdy v kategórii vodič. 

 

Na začiatku júla v nadväznosti na stavbu na križovatke Rusínska ul. Arm. gen. L. Svobodu sa mali  

začali práce aj na neďalekej križovatke Arm. gen. L. Svobodu - Pod Táborom - Jurkovičova, kde bol 

problematický hlavne výjazd z Jurkovičovej ulice. Rekonštrukcia za takmer 1,25 milióna € s DPH 

však ešte nebola krytá v celom objeme. Prvá etapa  mala prebehnúť podľa zmluvy do 17. decembra  a 

rozsah prác závisel aj od výšky schválených finančných prostriedkov pre rok 2018. Úprava na ulici 

Arm. gen. L. Svobodu sa dotýkala úseku od polikliniky až po čerpaciu stanicu. Rekonštrukciou mali 

prejsť aj časti priľahlých ulíc Jurkovičova a Pod Táborom.  

V polovici júla trávili vodiči v kolóne na hlavnom ťahu cez najväčšie prešovské sídlisko Sekčov aj 

desiatky minút. Práce na križovatkách si vyžiadali aj dopravné obmedzenia, preto sa vo väčšej miere 

vytvárali na tejto ulici dopravné zápchy. Najzásadnejšie bolo zníženie počtu jazdných pruhov na 

hlavnom ťahu cez sídlisko Sekčov. V smere od nákupného centra Max sa pri poliklinike dva jazdné 

pruhy spájali do jedného. V ranných a poobedňajších hodinách sa preto na ulici Arm. gen. L. Svobodu 

a Prešovskej ulici vytvárali v tomto smere približne dvojkilometrové kolóny. 

 

2. septembra v Prešove otvorili pre vodičov dôležitý dopravný uzol, novú okružnú križovatku 

Solivarská - Východná za autobusovou stanicou.  Nová križovatka prepájala na tranzitnom ťahu cez 

Prešov Solivar, Sekčov, širšie centrum mesta so smerom na Košice. Vodiči sa dočkali rýchlejšieho 

zaradenia do križovatky a zvýšenia jej priepustnosti.  Do normálu  mali postupne vrátiť aj obmedzenia 

individuálnej aj mestskej dopravy, ktoré si prestavba križovatky vyžiadala. Slovenská správa ciest, 

ktorá bola investorom stavby, tak dodržala sľub o podstatne skoršom termíne odovzdania križovatky.  

Na kruhovom objazde už za prevádzky robili dokončovacie práce.   

 

Mesto Prešov začalo riešiť dopravnú obslužnosť lokality Vydumanec - Za Kalváriou. Pracovnú verziu 

štúdie zverejnilo na svojej webstránke. Občania sa k nej mohli elektronickou formou alebo písomne 

vyjadriť do konca októbra. Išlo o zastavanú lokalitu, ktorej dopravnú kostru v časti Za Kalváriou 

tvorili hlavne ulice Terchovská a Ku Brezinám, pričom komunikácie nespĺňali potrebné parametre. Pre 

budúci rozvoj celého územia štúdia mala riešiť aj dopravu v oblasti Vydumanec. 

 

Na začiatku apríla informovala Národná diaľničná spoločnosť, že proces posudzovania vplyvov stavby 

na životné prostredie pre úsek D1 Prešov západ Prešov juh bol ukončený. Záverečné stanovisko 

Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť, to znamenalo, že práce na výstavbe 

dôležitého úseku D1 sa mohli naplno rozbehnúť. Doposiaľ práce na stavbe D1 Prešov, západ - Prešov, 

juh pokračovali v súlade s harmonogramom prác. NDS v zmysle stavebného povolenia začala ešte v 

roku 2017 so všetkými prípravnými prácami na stavbe, najmä v lokalitách, u ktorých sa 

nepredpokladal žiadny zásadný dopad z aktualizovaného posúdenia vplyvov na životné prostredie - 

ako boli napríklad križovatka Prešov západ, kde už v skoršom období prebiehali stavebné práce na 

predchádzajúcom úseku diaľnice. Z dôvodu aktualizácie procesu EIA boli práce pozastavené v km 

99,000 až 102,650. Po nadobudnutí právoplatnosti EIA mohol zhotoviteľ s prácami postupovať podľa 

schváleného harmonogramu prác.  

Práce na tuneli Prešov, ktorý bol súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh, sa začali naplno, tunel  

mali preraziť v lete 2019. S razením tunela sa začalo 31. júla z obidvoch strán, z východného portálu - 

severná tunelová rúra, zo západného portálu - južná tunelová rúra,. Trhacie práce na tuneli sa začali 7. 

augusta. Svätenie Barbory, patrónky baníkov, sa uskutočnilo 23. augusta. Tunel Prešov mal byť 

dvojrúrový s dĺžkou 2,24 km. Razil sa cyklickou metódou razenia - novou rakúskou tunelovacou 

metódou. Na začiatku augusta denne vyrazili jeden a pol až dva metre na jednej čelbe- vyrazenej 

čelnej ploche, teda na dvoch čelbách približne štyri metre za deň. Denný postup na štyroch čelbách bol 

14 až 15 m. Okrem prác na tuneli pokračovala aj výstavba mostov, budovali sa násypy, na rade boli 

výkopové práce v zárezoch. Ukončovali sa tiež práce na prístupových komunikáciách. 

Osemkilometrový úsek diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh bol súčasťou koridoru Bratislava - 

Žilina - Košice - Užhorod (Ukrajina). Súčasťou úseku boli okrem tunela Prešov dve diaľničné 

križovatky s celkovou dĺžkou vetiev 11,3 km.  
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V polovici decembra bolo vyrazených na východnom portáli 856,39 m v kalote a 784,38 m na 

západnom portáli v kalote. Kalota v stavebníctve predstavovala vrchnú časť klenby tunela. Celkovo  

tak bolo z tunela vyrazených takmer 1,7 km.  Razenie prebiehalo v štyroch čelbách. Zhotoviteľ musel 

celkovo v oboch rúrach dokopy vyraziť 4,4 kilometra. Aktuálne bol teda tunel Prešov prerazený na 

viac ako jednu tretinu,  práce prebiehali na danom úseku podľa platného časového harmonogramu. Na 

základe zmluvy mala byť stavba ukončená v júni 2021.  

 

SAD Prešov, a.s. rozšírila v decembri svoj vozidlový park o päť nových autobusov určených pre 

prímestskú a jeden pre diaľkovú dopravu. Autobusy boli vybavené bezpečnostnými kamerami, wifi 

pripojením i novým vybavovacím systémom.  Mali jazdiť na linkách, ktoré obsluhovala SAD Prešov, 

a.s. v rámci zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Bolo to päť autobusov v celkovej hodnote 750 

000 €. Zároveň spoločnosť zakúpila aj jeden autobus na diaľkovú medzinárodnú dopravu Prešov - 

Londýn Bradford v hodnote približne 300 000 €, ktorý mala prevádzkovať na diaľkovej a 

medzinárodnej linke. Tieto autobusy boli vybavené novými vybavovacími zariadeniami, ktoré boli 

zakúpené zo zdrojov Európskej únie, desiatimi percentami prispela SAD Prešov, a.s. a piatimi 

percentami štát. Priemerný vek autobusov v spoločnosti bol 7,5 roka. Nový vybavovací systém mal 

byť do konca marca 2019  namontovaný vo všetkých 186 autobusoch.  

 

Tržby, ale aj počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom samosprávnom kraji  

v roku 2018 poklesli. PSK mal uzavretú zmluvu o službách vo verejnom záujme so štyrmi 

dopravcami. Tí najazdili vyše 28,3 milióna km a prepravili viac ako 21,8 milióna cestujúcich. Tržby 

dopravcov boli v roku 2018 vyše 12,9 milióna €. Oproti roku 2017 išlo o pokles o takmer 276-tisíc €. 

Najväčší dopad na pokles uvedených tržieb mal medziročný pokles cestujúcich. Ten predstavoval viac 

ako 542-tisíc cestujúcich. 

Dopravcovia využívali 524 autobusov, pričom samospráva rátala s ich postupnou obnovou. 

Dopravcovia zamestnávali v prímestskej autobusovej doprave 670 vodičov. Vlani zvýšil kraj 

priemernú mesačnú mzdu vodičov približne o osem percent. Zo svojho rozpočtu tak vyčlenil 635-tisíc 

€. Priemerná hrubá mesačná mzda vodiča za rok 2018 bola v SAD Prešov 1 046 €, v SAD Humenné 

906 €, v SAD Poprad 925 € a v Bus Karpaty 972 €.  Priemerná hrubá mzda vodiča v rámci všetkých 

SAD-iek za minulý rok tak bola 962 € mesačne.   
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5.  ZDRAVOTNÍCTVO 

 

 

Študenti Gymnázia na Konštantínovej 2 v Prešove pod vedením pedagogičiek Stanislavy Martonovej a 

Kláry Tomášovej odovzdali v januári v prešovskej nemocnici výťažok charitatívnej zbierky na 

podporu oddelenia klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. 

Vyzbierať sa im podarilo 815 €. Nemocnica chcela za tieto prostriedky zakúpiť pomôcky pre 

onkologických pacientov. Toto oddelenie poskytovalo komplexnú zdravotnú starostlivosť pre 

onkologických pacientov Prešovského kraja. Vykonávalo diagnostiku onkologických ochorení, 

aplikovalo chemoterapiu, imunoterapiu, hormonálnu liečbu a zabezpečovalo podpornú a paliatívnu 

starostlivosť pre onkologických pacientov.   

 

Zástupcovia Občianskeho združenia Malíček priniesli 9. marca na novorodenecké oddelenie 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prebaľovací pult a profesionálnu 

kalibrovanú váhu.  Súčasťou daru boli aj háčkované a pletené veci pre predčasne narodené deti, ktoré 

vznikli v rámci projektu Háčkujeme cestičku do života.  Členka výkonného tímu OZ Malíček Mária 

Palenčárová uviedla, že aktivity pre rodiny a ich predčasne narodené a rizikové deti boli zo strany 

verejnosti v Prešove pozitívne vnímané.  Prešovská pobočka OZ Malíček spolupracovala s viacerými 

prešovskými školami, ako boli Gymnázium na Konštantínovej ulici, Evanjelická spojená škola, 

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici či Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v 

Prešove.   

 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) navštívila 5. apríla Fakultnú 

nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde si prezrela zrekonštruované priestory detskej 

psychiatrie. Ministerstvo zdravotníctva na rekonštrukciu pre toto oddelenie schválilo 700 000 €, ktoré 

mala nemocnica dostať z kapitálových výdavkov. Na prešovskej pedopsychiatrii sa mali liečiť deti a 

mladiství s rôznymi diagnózami. Zdravotníci mohli liečiť pacientov na oddelení s 30-lôžkovou 

kapacitou. Psychiatrické oddelenie malo v Prešove dlhú históriu a malo bohaté skúsenosti so 

starostlivosťou o dospelého pacienta. Starostlivosť o detského psychiatrického pacienta bolo pre 

lekárov podľa slov generálneho riaditeľa prešovskej nemocnice Radoslava Čuhu výzvou. K posilneniu 

oblasti detskej psychiatrie mal pomôcť aj rezidentský program, ktorý sa v roku 2018 rozšíril o ďalšie 

špecializácie. Okrem pedopsychiatrov doň pribudli aj odborníci na urgentnú medicínu a 

anesteziológovia. Rezidentský program bol podľa ministerky účinným nástrojom na doplnenie 

chýbajúcich lekárov rozličných špecializácií do systému. Na Slovensku bolo  viac ako 650 

psychiatrov, z toho približne 45 detských. Ministerstvo zdravotníctva pracovalo na celkovej koncepcii 

rozvoja psychiatrickej starostlivosti so zameraním na detskú psychiatriu. Tím odborníkov zároveň 

pripravoval štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré zahŕňali aj oblasť psychiatrie.  

 

Jedenásť slovenských nemocníc dostalo v apríli k dispozícii najmodernejšie CT prístroje. Vďaka 

dvojkolovej aukcii ministerstva zdravotníctva sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami. Medzi 

nimi bola aj prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana.  Cena za prístroj vrátane 

päťročného záručného servisu bola takmer 1,08 milióna € s DPH, pričom z kapitálových výdavkov 

štátneho rozpočtu mal byť uhradený milión €. Zvyšok doplatila nemocnica z vlastných zdrojov. Išlo o 

jeden z najrýchlejších prístrojov s plným softvérovým vybavením na rôzne typy oblasti diagnostiky, 

ktoré prešovská nemocnica nemohla robiť. Nové CT mala 128-vrstvový multislice scanner. Bolo plne 

vybavené funkciami pre postprocesing vyšetrenia celého tela, disponovalo množstvom 

sofistikovaných funkcií ako perfúzia mozgu, vyšetrenie srdca, virtuálne pohľady do tela, zobrazovanie 

ciev, celkového pohybového ústrojenstva a podobne. Nové CT prinášalo pokrok vo forme rozšírenia 

spektra poskytovaných služieb, zrýchlenia vyšetrení, zníženia radiačnej záťaže pacientov, digitálnej 

archivácie dát a v neposlednom rade aj zatraktívnenie prostredia pre pacientov a personál.  

 

11. a 12. mája sa konal v Prešove už štvrtý ročník Školy Mladých urológov. Hlavnou témou podujatia 

bola endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení, s ktorou lekári prichádzali do 

kontaktu v ich každodennej praxi. Stretnutie bolo organizované Slovenskou urologickou 
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spoločnosťou, v rámci ktorej bola sekcia Mladých urológov. Toto stretnutie v sebe zahŕňalo aj 

teoretickú výučbu o liečbe kameňov v močových cestách, o liečbe zväčšenej benígnej hyperplázie 

prostaty. Program spestrili aj živé prenosy priamo z operačnej sály. Prešovské pracovisko disponovalo 

najmodernejšími metódami na endoskopickú liečbu zväčšenej prostaty, takzvanej benígnej 

hyperplázie, kedy miesto predchádzajúcich klasických otvorených operácií sa robili endoskopické 

operácie pomocou takzvaných resektoskopov. Pre účastníkov bola pripravená aj súťaž na trenažéroch, 

kde si mladí adepti urologickej operatívy mohli vyskúšať endoskopické operácie kameňov na 

obličkách, na prostate. Taktiež ich čakali prednášky mladých autorov. Na stretnutie prišlo vyše 

šesťdesiat  účastníkov z celého Slovenska.  

 

30. mája  pribudlo v Perinatologickom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana 

Prešov 15 monitorov dychu BabySense II v celkovej hodnote 1200 €. Nemocnica ich získala do daru. 

Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., ich darovala 13 a z verejnej zbierky Nadácie 

Križovatka boli zakúpené ďalšie dva monitory. Primárke oddelenia neonatológie Ivete Revákovej ich 

odovzdala riaditeľka nadácie Križovatka Táňa Tomasch. Primárka dodala, že ich pracovisko patrí 

medzi šesť perinatologických centier na Slovensku, ktoré sú najvyšším konzultačným a liečebným 

centrom v rámci neonatológie vo svojom spádovom území. Počet novorodencov, ktorí potrebujú 

lekársku starostlivosť, každoročne pribúdalo, preto boli vďační za akúkoľvek formu pomoci.  Počas 

prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V 

niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. Nadácia 

Križovatka bola mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom 

ohrozeným týmto syndrómom. Snažila sa vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia 

a jednotky intenzívnej starostlivosti na Slovensku.   

 

Štyri zdravotné sestry, Helena Hromjaková, Monika Szántová, Iveta Ondrejová a Iveta Krížová, z 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove sa tešili z ocenenia  Biele srdce. Cenu im 

30. mája udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Regionálna komora Prešov na 

slávnostnom seminári, organizovanom pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Helena 

Hromjaková pracovala ako sestra už 40 rokov, spočiatku na internom oddelení, ktoré neskôr zmenila 

na oddelenie kardiológie. Napokon bola  staničnou sestrou na arytmologickej jednotke.  Monika 

Szántová pracovala vo FNsP J. A. Reimana Prešov na pozícii vrchnej sestry oddelenia 

dermatovenerológie .  Iveta Ondrejová bola sestrou na ortopédii a Iveta Krížová pracovala ako sestra 

oddelenia úrazovej chirurgie. Medzinárodný deň sestier bol spomienkou na deň narodenia 

zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej – 12. máj. Zároveň bol spojený s 

udeľovaním prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré symbolizovalo toto povolanie.   

 

Ambulantné priestory gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia I. FNsP J. A. Reimana Prešov prešli 

od začiatku roka 2018 do augusta rozsiahlou rekonštrukciou. Na prízemí Hlavného pavilónu boli pre 

budúce mamičky k dispozícii vynovené gynekologické ambulancie - ambulancia materno-fetálnej 

medicíny, príjmová a konziliárna ambulancia, usg ambulancia ako aj kardiotokografické pracovisko. 

Rekonštrukciou boli ďalej vybudované komfortné kabínky pre pacientky, priestranná čakáreň a 

samozrejme, vynovené sociálne zariadenia. Sesterský sektor tvorila recepcia, miestnosti na odbery a 

kartotéku. Celkovú príjemnú atmosféru dotvárali aj farby interiéru.  Súčasťou stavebných prác bola 

okrem architektonicko-stavebného riešenia kompletná výmena starej elektroinštalácie. Zároveň  

uskutočnili opravy vodovodných a kanalizačných rozvodov s výmenou zariaďovacích predmetov a 

osadili  antistatické podlahy. Steny čakárne  vyzdobili motívmi mamičiek a bábätiek, čím chceli 

budúcim mamičkám spríjemniť návštevu zdravotníckeho zariadenia. Gynekologicko-pôrodnícke 

oddelenie I. FNsP J. A. Reimana Prešov bolo situované v Hlavnom pavilóne, čo bola najstaršia 

budova tohto zdravotníckeho zariadenia, ktorá slúžila pacientom už od roku 1935. Práve preto si 

vyžadovala množstvo investícií. Prešovská nemocnica bola treťou najväčšou slovenskou nemocnicou, 

jej súčasnosťou boli dve gynekologicko-pôrodnícke oddelenia. Na oboch oddeleniach prišlo ročne na 

svet okolo 2 500 bábätiek.  

 

Výťažok 2 500 € z tohtoročnej zbierky Deň narcisov poputoval v septembri do FNsP J. A. Reimana 

v Prešove. Nemocnica financie použila na nákup infúznej pumpy, invalidného vozíka a odsávačky. 
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Pomôcky mali pomôcť pacientom na oddelení radiačnej onkológie. Toto oddelenie zabezpečovalo 

pacientom v spádovom území liečbu ionizačným žiarením ako jediné pracovisko v Prešovskom kraji. 

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením bola po chirurgickej liečbe druhou najúčinnejšou 

metódou v liečbe zhubných nádorových ochorení. V priebehu liečby nádorového ochorenia ju 

absolvovalo približne 50 percent pacientov.  

 

30. novembra odovzdala regionálna riaditeľka spoločnosti MIRAKL Jana Majerníková desať 

monitorov dychu BabySense 2 Pro v celkovej hodnote 990 €. Za prítomnosti námestníka nemocnice 

Mareka Paľa ich prevzala primárka Perinatologického centra J. A. Reimana Prešov Iveta Reváková.  

Monitory dychu boli jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS - syndrómu náhleho úmrtia 

dojčiat. Nadácia Križovatka, ktorá monitory zabezpečila, spolupracovala s neonatologickým 

oddelením už od roku 2009. Kolektív tohto oddelenia bol nezištne nápomocný pri realizovaní projektu 

zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Projekt nemocnica podporovala úspešne už 

niekoľko rokov. V projekte Mamička dýcham bolo Perinatologickému centru FNsP J.A. Reimana v 

Prešove doteraz darovaných celkovo 22 monitorov dychu.  

 

10. decembra  odovzdal prezident SR Andrej Kiska menovacie dekréty dvanástim novým 

profesorom. V príhovore  pripomenul, že titul nie je len ocenením doterajšej práce pedagógov, ale aj 

záväzkom. Jedným z inaugurovaných v Prezidentskom paláci bol aj prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., 

ktorý pôsobil ako dlhoročný primár Kardiocentra FNsP J. A. Reimana Prešov.  

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove hospodárila v roku 2018 so ziskom 

takmer 7,67 milióna €, stalo sa tak po siedmich rokoch vykazovania strát. Nemocnici k tomuto 

hospodárskemu výsledku pomohlo aj oddlženie nemocníc. V kladných číslach skončila naposledy v 

roku 2011, keď dosiahla zisk 13,12 milióna €. V ďalších rokoch sa pohybovala v strate medzi 7,4 a 13 

miliónmi €. Ku kladnému hospodárskemu výsledku prispeli realizované opatrenia vo FNsP Prešov a 

veľkou mierou aj prebiehajúci proces oddlženia. Celkové výnosy nemocnice boli v roku 2018 podľa 

portálu Finstat na úrovni 90,7 milióna €, náklady predstavovali 82,95 milióna €. Najväčšou 

nákladovou položkou v rozpočte boli osobné náklady, ktoré boli 45,7 milióna €. Najväčšie výnosy 

predstavovali príjmy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany zdravotných poisťovní. Tie boli 

na úrovni 67,4 milióna €.  

Medzi najväčšie investičné akcie patril nákup nemocničných lôžok a nákup výpočtovej techniky, 

realizovaný v rámci centrálneho verejného obstarávania Ministerstva zdravotníctva SR. Nemocnica 

nakúpila aj zdravotnícku techniku podľa potrieb oddelení a realizovala rekonštrukčné práce vo 

viacerých liečebných pavilónoch. 
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6.  ŠKOLSTVO 

 

 

Od februára sa začala rozsiahla rekonštrukcia zariadenia Materskej školy na Volgogradskej ulici, 

mesto 2. februára odovzdalo stavenisko. Práce sa týkali troch objektov. Radnica získala na 

rekonštrukciu predškolského zariadenia nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Kvalita životného prostredia v celkovej výške takmer 375 000 €. Spoluúčasť mesta na 

financovaní investície bola 18 700 €.  Rekonštrukcia mala trvať šesť mesiacov. Práce boli zamerané na 

zníženie energetickej náročnosti všetkých budov. Súčasťou rekonštrukcie malo byť vyregulovanie 

vykurovacej sústavy. K zníženiu spotreby elektrickej energie mala prispieť aj modernizácia osvetlenia.   

 

Mladých športovcov zo ZŠ na Šmeralovej ulici čakalo po návrate z jarných prázdnin prekvapenie v 

podobe vynovenej telocvične. Tá prešla rekonštrukciou.  Zrekonštruované priestory i nové športové 

náradie mali zlepšiť podmienky pre športové aktivity a zvýšiť bezpečnosť športovcov pri 

výchovno-vzdelávacom procese.  Rekonštrukcia, ktorá zahŕňala  aj výmenu podláh na ploche cca 235 

m², sa realizovala tri mesiace. V tzv. malej telocvični tejto školy sa vymenila podlaha hlavnej hracej 

plochy prostredníctvom dubových parkiet. Na to nadväzovali stavebné úpravy, úpravy hracej plochy a 

športového náradia telocvične. Osadili sa aj nové drevené obklady telocvične a tiež bezpečnostné 

čalúnené obklady stien pod basketbalovými košmi. Súčasťou rozpočtu na rekonštrukciu bola aj 

montáž nových ribstolov v počte 5 polí. Inštalovali sa nové vykurovacie telesá a tiež nové potrubné 

vedenia teplonosnej sústavy.  Oceľové konštrukcie boli natreté novým náterom, tiež aj konštrukcie 

hrazdy a tyče na šplh, rekonštrukčné práce ponechali aj využívané doskočisko na skok o žrdi. 

Rekonštrukcia bola zameraná hlavne na zlepšenie podmienok pre športové aktivity a zvýšenie 

bezpečnosti športovcov pri využívaní telocvične. Celková výška investície bola 71 645,26 €.  

 

Prešovská radnica 13. marca privítala na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutočnilo sa tam 

finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, 

priestorový úsudok a verbálne myslenie. Záštitu nad súťažou Talentov prevzala primátorka mesta 

Prešov Ing. Andrea Turčanová.  Päťdesiatka talentovaných žiakov základných škôl vzišla spomedzi 

viac ako tisícky žiakov regiónu Šariš. Do súťaže sa zapojili deti z Prešova, Šarišských Michalian, 

Sabinova, Lipian, Bardejova, Širokého, Raslavíc, Svidníka, Pečovskej Novej Vsi.  Prešovské finále 

prebehlo v dvoch testovacích kolách. V prvom kole to boli rôzne úlohy, v ktorých išlo o číselný rad, 

slovné prešmyčky, zašifrované heslo, rozdeľovanie geometrických útvarov či počítanie chýbajúcich 

kociek. Obsahom druhého testovacieho kola bola matematika, hry so slovami a ďalšie logické úlohy.  

V náročnom testovaní sa víťazom Talentov Šariša stal Michal Novický (ZŠ, Komenského 113, 

Lipany), druhé miesto obsadila Lucia Triščíková (SZŠ, Námestie slobody 100, Sabinov) a tretie 

miesto obhájila Lea Natália Onuferová (ZŠ, Šmeralova 25, Prešov). Pre úspešných finalistov pripravili 

organizátori vecné ceny.  

 

Približne 120 študentov z deviatich slovenských univerzitných rádií a hosť z Českej republiky z Rádia 

K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach prijalo pozvanie na 14. ročník medzinárodnej 

súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií Rádiorallye 2018 v 

Prešove. Štvordňové podujatie otvorili 22. marca v aule Prešovskej univerzity, kde sa študenti 

zúčastnili aj odbornej konferencie a workshopov s členmi odbornej poroty. Svojich kolegov - 

amatérskych „rozhlasákov“ pozvala do Prešova Asociácia členov a sympatizantov internátnych 

rozhlasových štúdií a domáce internátne Rádio PaF. Rádiorallye bola amatérska súťaž. Súťažné 

kolektívy poslali do uzávierky celkovo 116 nahrávok, išlo o zhruba päť hodín čistého času. Boli 

rozdelené do kategórií literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i 

kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe bola aj simulácia živého vysielania a kategória 

novinárskej pohotovosti. Prácu súťažiacich  sledovali zástupcovia z profesionálnych médií. Súťaž 

Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia internátnych rozhlasových štúdií pod 

názvom Amatérsky zvukový záznam z 80. a 90. rokov minulého storočia. Prvý ročník obnovenej 

súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach.   
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Od roku 2004 bola ZUŠ v Prešove  plno organizovanou školou s odbormi ako hudobný, tanečný, 

literárno-dramatický a výtvarný. V školskom roku 2017 - 2018 ju navštevovalo 730 žiakov.  

Slávnostným koncertom v Divadle Jonáša Záborského 22. marca oslávila štvrťstoročie svojho vzniku 

Impulzom na vznik novej umeleckej školy v Prešove bol veľký záujem talentovaných detí o umelecké 

vzdelávanie, čo vtedajšie kapacity v meste nedokázali uspokojiť. Priestory získali v zrekonštruovanej 

materskej škole na Prostějovskej ulici na Sídlisku III, kde 28. augusta 1992 novú ZUŠ otvorili. Do 

svojho názvu škola prijala meno významného prešovského hudobného skladateľa a dirigenta Jána 

Pöschla. Prvým riaditeľom nového umelecko-vzdelávacieho subjektu s 350 žiakmi sa stal Jaroslav 

Doležal. Pri škole vznikol Dychový orchester a Mládežnícky sláčikový orchester.  Postupne škola 

svoje pôsobenie rozšírila na elokované pracoviská na sídlisku Sekčov, kde mala na Bernolákovej ulici 

výtvarný odbor a do obce Fintice, kde v miestnej základnej škole s materskou školou pracoval 

výtvarný a hudobný odbor.   Umelecká činnosť ZUŠ bola po 25 rokoch jej existencie bohatá. Na pôde 

školy rozvíjalo svoju činnosť osem samostatných umeleckých súborov. Škola nadviazala v roku 2014 

spoluprácu so známym slovenským klaviristom Richardom Rikkonom a v roku 2015 zorganizovala 

koncert s názvom Talenty Prešova.  Ako jediná ZUŠ na východnom Slovensku organizovala cyklickú 

súťažnú prehliadku Prešovského a Košického kraja v hre na cimbale pod názvom Prešovská 

cimbalová struna. Jej žiaci reprezentujú školu na rôznych spoločenských, kultúrnych a súťažných 

podujatiach či festivaloch.   Od roku 2013 po podpísaní zmluvy o spolupráci je ZUŠ Jána Pöschla v 

Prešove zaradená medzi umelecko-edukačné inštitúcie so statusom Cvičná škola Prešovskej univerzity 

v Prešove. 

 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy v marci zverejnil najnovšie rebríčky základných a 

stredných škôl na Slovensku. V rámci základných škôl sa v rebríčku INEKA umiestnila najvyššie ZŠ 

Šmeralova, ktorej patrilo v celoslovenskom rebríčku 23. miesto. V rámci Prešovského kraja bola ZŠ 

Šmeralova na 3. mieste, ďalej na 6. mieste sa umiestnila ZŠ Kúpeľná a na 14. mieste ZŠ Májové 

námestie. Ďalej nasledovala na 17. mieste ZŠ Šrobárova, na 22. mieste CZŠ sv. Gorazda a na 24. 

mieste ZŠ Bajkalská.  Čo sa týkalo stredných odborných škôl a prešovských zástupcov, najvyššie sa 

umiestnila SPŠ Elektrotechnická, ktorej v celoslovenskom rebríčku patrilo 3. miesto a Hotelovej 

akadémii v tom istom rebríčku  21. miesto. V rámci kraja bola SPŠ Elektrotechnická na 1. priečke a 

Hotelová akadémia na 4. priečke. Ďalej sa na 7. mieste umiestnila Pedagogická a sociálna akadémia. 

V druhej desiatke, konkrétne 13. miesto obsadila Obchodná akadémia, 15. priečku obsadila Stredná 

zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici, 23. miesto Stredná zdravotnícka škola na Kmeťovom 

stromoradí, o priečku nižšie sa nachádzala SOŠ Podnikania, nasledovala na 25. mieste SPŠ Strojnícka 

a hneď za ňou SPŠ Stavebná. V kategórii gymnázií sa v rebríčku v rámci celoslovenského rebríčka 

umiestnila najvyššie Spojená škola - Gymnázium na Sládkovičovej ulici, ktorej patrilo 6. miesto. 

Gymnázium J. A. Raymana bolo na 15. mieste a Súkromná spojená škola European English School - 

Gymnázium obsadila 26. priečku.  V rámci Prešovského kraja,  prvá pozícia patrila Spojenej škole - 

Gymnáziu na Sládkovičovej ulici, Gymnázium J. A. Raymana bolo na 3. mieste, Súkromná spojená 

škola European English School - Gymnázium obsadila 5. priečku a Gymnázium sv. Mikuláša 10. 

priečku. Gymnázium na Konštantínovej ulici si pripísalo 14. miesto, Gymnázium sv. Moniky 18. 

miesto, Evanjelická spojená škola - Evanjelické  kolegiálne gymnázium si pripísalo 19. miesto a 29. 

miesto obsadilo Gymnázium P.P. Gojdiča.   

 

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej  si v 27. marca v Bratislave 

prevzali pedagógovia a odborníci z oblasti školstva z celého Slovenska ocenenie. Veľké i Malé 

medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 61 učiteľov a pracovníkov v školstve.  Ocenenia 

si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl 

až po vysoké školy. Medzi ocenenými boli aj učitelia z Prešova. Veľkú medailu svätého Gorazda 

získala za dlhoročnú pedagogickú prácu, odbornú a metodickú činnosť v rámci riadenia škôl na úrovni 

Prešovského kraja, za tvorivý a iniciatívny prístup v oblasti odbornej a metodickej činnosti Mária 

Stanislavová z odboru školstva Okresného úradu v Prešove. Malú medailu sv. Gorazda získala za 

dlhoročnú aktívnu, tvorivú a obetavú prácu a inklúziu detí z marginalizovaných skupín v 

predprimárnom vzdelávaní Danka Novysedláková z Materskej školy na Sabinovskej ulici.   
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Na Prešovskej univerzite v Prešove  sa 10. apríla uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, na ktorom 

boli prezentované informácie o činnosti vedenia univerzity a zároveň vzdaný hold pedagogickej a 

výskumnej práci vysokoškolským pedagógom. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.   

Rektor Kónya zároveň, pri príležitosti sviatku učiteľov, odovzdal ocenenie v podobe zlatej, striebornej 

a bronzovej medaily zamestnancom a priateľom univerzity, a to predovšetkým za významný prínos v 

oblasti vedy a vzdelávania PU, mimoriadne zásluhy o rozvoj PU, ale taktiež za vedeckovýskumnú 

činnosť, dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť či vedenie 

vedeckovýskumných projektov.  

 

Do 10. apríla sa mohli tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu zo 76 škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja si vyberú. Od septembra ponúkali školy v kraji 124 

študijných a učebných odborov, z toho tri študijné odbory mali gymnáziá (klasické, športové a 

bilingválne). Aj ďalších 76 odborov bolo  ukončených maturitou, pričom 28 z nich malo okrem 

maturity aj výučný list.  Tridsaťštyri trojročných učebných odborov  bolo pre žiakov, ktorí nemali 

ukončený 9. ročník základnej školy. Po skúsenostiach z roku 2017 najväčší záujem očakávali 

gymnáziá a školy so zameraním na technické odbory. V kraji sa perspektívnymi po vzore predošlých 

rokov ukazovali elektrotechnika, strojárstvo i stavebníctvo. Na gymnáziá bolo možné prijať 1 216 

študentov, študijné odbory s maturitou mali pripravených 3 648 miest a s výučným listom mohlo 

ukončiť učebné odbory 1 132 žiakov. Umelecké odbory mali k dispozícii 266 miest. Stredné školy v 

kraji boli pripravené prijať aj 792 žiakov, ktorí nemali ukončený deviaty ročník.   

 

Na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa v apríli uskutočnil 6. 

ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.  

Organizátorom najväčšej súťaže pre intelektovo nadané deti na Slovensku bolo Centrum 

pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov a Nadácia Eset. Testovanie 

prebehlo v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A - žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl a v 

kategórii B - žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ich víťazi sa 

stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády. V školských kolách sa súťaže zúčastnilo 

viac ako 2 280 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska. Úlohy v testoch boli 

zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Spomedzi 

stovky intelektovo nadaných žiakov, ktorí postúpili do finálového kola súťaže, obsadili v kategórii A 

prvé tri miesta Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec), Michal Vigaš (ZŠ, Ďumbierska 17, 

Banská Bystrica), Richard Boldiš (ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom). V kategórii B sa na prvom 

mieste umiestnil Matúš Jonastik (SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava), na druhom mieste Samuel Tamáš 

(ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou) a na treťom mieste sa umiestnil Dominik Luksaj (ZŠ, 

Dargovských hrdinov 19, Humenné). 

 

Prešovská univerzita 15. mája slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so 

špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Ako uviedol rektor PU Peter Kónya, myšlienka 

tkvela v integrovaní odborov prírodovedného výskumu a hlavne vytvorenia bázy pre ich využitie v 

praxi. Centrum bolo zamerané na rozvoj fyziky a ďalších podobných odborov. Úžitková plocha 

vedeckovýskumných priestorov bola 834 m², v budove bolo sedem laboratórií a s tým súvisiace 

miestnosti ako váhovňa, prípravovňa, kancelárie či technické miestnosti. Vybudovali aj 10 nových 

parkovacích miest.  Univerzita projekt realizovala v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach 

a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločná príprava projektu sa začala v roku 2012, 

prvú etapu zavŕšili v roku 2015. Na projekt bolo pre Prešovskú univerzitu z eurofondov schválených 

viac ako štyri milióny €. Finančné prostriedky boli proporčne rozdelené medzi výstavbu nových 

výskumných priestorov Unipolab v hodnote približne 1,9 milióna € a obstarávanie špičkovej 

prístrojovej a laboratórnej techniky, v menšej miere tiež na zabezpečenie výskumných, prevádzkových 

a administratívnych aktivít projektu. Nové výskumné priestory boli vybavené modernou technikou v 

celkovej hodnote takmer dva milióny €. 

 

Maturanti v rámci skúšky dospelosti nepredstupovali len pred komisie, ale ešte predtým museli 

zvládnuť písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a tiež externú časť maturity - testy. V testoch 
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zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo na Slovensku celkovo 39 386 študentov priemerne 54,7 

percenta. Z matematiky písalo test 5 422 maturantov, pričom získali v priemere 57 percent.  Rebríček 

prešovských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

vyzerá nasledovne: 

  

Poradie  Škola   Priemerná úspešnosť školy v danom predmete (v %)  

1. Gymnázium sv. Moniky       73.6  

2. Gymnázium J. A. Raymana       70.8  

3. Spojená škola Tarasa Ševčenka – Gymnázium     69.9  

4. Gymnázium Konštantínova 2       69.1  

5. Evanjelická spojená škola - Evanjelické kolegiálne gymnázium   68.9  

6. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša - Gymnázium sv. Mikuláša  67.9  

7.-8. Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča      62.6  

7.-8. Súkromná spojená škola European English School - Súkromné gymnázium 62.6  

9. Stredná priemyselná škola elektrotechnická     58.0  

10.-11. Súkromná obchodná akadémia       56.9  

10.-11. Súkromné športové gymnázium ELBA      56.9  

12. Obchodná akadémia        55.1  

13. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša     53.7  

14. Hotelová akadémia        53.4  

15. Spojená škola - Gymnázium       53.3  

16. Stredná umelecká škola        51.9  

17. Pedagogická a sociálna akadémia      51.0  

18. Súkromná hotelová akadémia       50.5  

19. Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36     49.8  

20. Stredná odborná škola podnikania      49.5  

21. Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého     49.3  

22. Stredná priemyselná škola Bardejovská 24     47.2  

23. Stredná priemyselná škola strojnícka      46.9  

24. Stredná odborná škola lesnícka       46.6  

25. Stredná priemyselná škola stavebná      46.5  

26. Stredná odborná škola technická      45.2  

27. Stredná odborná škola dopravná      44.3  

28. Spojená škola - Stredná odborná škola technická    44.0  

29. Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36    40.1  

30. Stredná odborná škola Košická 20      39.6  

31. Súkromná stredná odborná škola – ELBA     39.1  

32. Stredná odborná škola obchodu a služieb     34.4   

 

Rebríček prešovských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky   

 

Poradie  Škola  Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)  

1. Gymnázium sv. Moniky       74.0  

2. Evanjelická spojená škola - Evanjelické kolegiálne gymnázium   71.7  

3. Gymnázium J. A. Raymana       68.0  

4. Gymnázium Konštantínova 2       66.7  

5. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša - Gymnázium sv. Mikuláša  60.6  

6. Spojená škola Tarasa Ševčenka – Gymnázium     54.4  

7. Stredná priemyselná škola elektrotechnická     50.8  

8. Súkromná spojená škola European English School - Súkromné gymnázium 43.9  

9. Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča      39.3  

10. Hotelová akadémia        39.2  

11. Stredná priemyselná škola stavebná      32.1  

12. Obchodná akadémia        25.6  

13. Súkromné športové gymnázium ELBA      16.7  
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14. Stredná odborná škola technická      13.3   

 

Priblíženie aktivít Európskej únie mladým ľuďom, výmena skúseností, nové možnosti vzdelávania a 

odbornej praxe pre študentov či spoločná príprava podujatí, aj o tom mala byť spolupráca Prešovskej 

univerzity  v Prešove s Informačným centrom Europe Direct Prešov, ktorú podpisom na spoločného 

Memoranda o vzájomnej spolupráci na začiatku augusta potvrdili rektor PU Peter Kónya a riaditeľ 

Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba. Obe strany sa dohodli na súčinnosti 

v podobe poskytovania odbornej praxe pre študentov, ich vzdelávania, prípravy vedecko-výskumných 

projektov či odborných podujatí, konferencií, workshopov a diskusií súvisiacich s problematikou 

Európskej únie.  Ako dodal Duleba, hlavným poslaním prešovského informačného centra bolo zvýšiť 

informačnú interaktivitu obyvateľov a študentov primárne Prešovského kraja o EÚ, jej inštitúciách a o 

činnostiach, ktoré majú vplyv na ich každodenný život.  Manažér Informačného centra Europe Direct 

Prešov Matúš Žac dodal, že podpis memoranda bol vyústením dlhodobej myšlienky centra zameranej 

na prácu s mladými ľuďmi, ktorí majú záujem o problematiku EÚ, prípadne o prácu v európskych 

inštitúciách.   

 

Slovenské univerzity sa zhodli na tom, že záujem o externé štúdium na Slovensku klesá. Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaznamenala najväčší pokles týchto študentov po zavedení zvýšenia 

štandardnej dĺžky štúdia. V poslednom období bol ale záujem stabilizovaný. V akademickom roku 

2018/2019 bolo o túto formu štúdia 265 záujemcov. Pokles externých študentov zaznamenala aj 

Prešovská univerzita v Prešove. Tá plánovala v nasledujúcom roku prijať v externej forme štúdia 710 

študentov na bakalársky stupeň a 425 na magisterský.  

 

33. ročník Čínskej vedecko-technickej súťaže pre adolescentov sa uskutočnil v polovici augusta. Išlo 

o najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Slovenskú 

delegáciu na súťaži viedol Michal Zajaček. Mladí technici Jakub Fecko a Sebastian Ivan si z 

medzinárodnej vedecko-technickej súťaže v Číne doniesli striebornú medailu. Ich projekt "Spínanie 

odpojovačom v elektrickej stanici" zaujal v konkurencii 88 projektov zo 45 štátov. Fecko a Ivan 

maturovali na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove a plánovali pokračovať v štúdiu 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.   

   

V Prešove si 3. septembra sadlo do školských lavíc  vyše 800 prváčikov. V dvanástich školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov bolo v tomto školskom roku 6873 žiakov. Do prvého ročníka 

nastúpilo 808 žiakov, v školský klub navštevovalo 2510 žiakov. Nový školský rok sa v Prešove začal 

aj pre 2235 škôlkarov. Do materských škôl bolo zapísaných spolu 2636 detí a v priebehu septembra 

malo nastúpiť ešte 401 škôlkarov.  

 

14. september bol pre stodvadsať študentov z východného Slovenska významným dňom. Po 

namáhavých mesiacoch, kedy neraz museli prekovávať svoje limity, si počas slávnostného 

ceremoniálu prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu DofE. Odovzdal im ju veľvyslanec 

Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrew Garth, predseda Správnej rady Karpatskej nadácie 

Rastislav Puchala, či absolventka DofE najťažšej, zlatej úrovne Mária Takáčová. Jednou z ocenených 

bola aj Diana Kollárová z Prešova. Maturantka z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča sa nezištne 

venovala onkologickým pacientom, prispievala do školského časopisu, tancovala a prekonávala svoje 

limity na dobrodružnej expedícii. Svoj voľný čas sa Diana rozhodla dobrovoľne venovať detským 

onkologickým pacientom napriek tomu, že so zákernou chorobou mala sama v detstve skúsenosť a  

opätovne chorobe čelila. DofE bol medzinárodný vzdelávací program, ktorý pred vyše šesťdesiatimi 

rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej a súčasne bol jeho patrónom. Ročne ho 

realizovalo 1,3 milióna mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v sto štyridsiatich krajinách sveta.  

 

Po úspešnej spolupráci so štátnymi gymnáziami v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského a 

Košického samosprávneho kraja sa Prešovská univerzita v Prešove rozhodla prehĺbiť vzťahy aj so 

súkromnými a cirkevnými gymnáziami. Zámerom bolo, okrem posilnenia spolupráce vo vzdelávacej 

oblasti, taktiež zmiernenie odchodu mladých ľudí do zahraničia. Za prítomnosti vedenia univerzity, 

dekanov a dekaniek jednotlivých fakúlt PU došlo 18. septembra k podpisu Memoranda o spolupráci s 
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takmer dvomi desiatkami riaditeľov a riaditeliek súkromných a cirkevných gymnázií. Ako uviedol na 

stretnutí rektor PU Peter Kónya, toto memorandum bude vtedy hodnotné, ak neostane len na papieri, 

ale bude sa aj reálne napĺňať. Vychádzajúc z existujúcej spolupráce so štátnymi gymnáziami rektor 

zdôraznil, že to má zmysel. Zároveň upriamil pozornosť na to, že sme v súčasnosti svedkami odchodu 

veľkého množstva mladých ľudí do zahraničia, pričom mnohí z nich sa tam aj natrvalo usadia. Práve 

táto inteligencia, lekári, učitelia, inžinieri a ďalší odborníci s vysokoškolským vzdelaním, nám pritom 

budú chýbať. Tento jav môže mať pre spoločnosť fatálne následky a preto je viac ako inokedy 

potrebná spolupráca medzi strednými školami a univerzitami, ako aj zvyšovanie povedomia u 

mladých ľudí o tom, že kvalitné vzdelanie môžu získať aj na domovských školách a univerzitách. 

 

Rekonštrukciou získala Materská škola Fraňa Kráľa v Prešove nielen modernejší vzhľad, ale znížila sa 

aj energetická náročnosť objektu. Išlo o jedinú materskú školu v Prešove, ktorá mala vlastnú 

telocvičňu. Stavebné práce počas piatich mesiacov zahŕňali najmä celkové zateplenie budovy. Staré 

omietky boli osekané, urobil sa penetračný náter a škôlka dostala peknú farebnú fasádu. Vynovené 

boli aj odkvapové chodníky. Výmenu potrebovala aj podlaha v kuchyni, ktorá bola v havarijnom stave 

a spôsobovala moknutie steny v južnej časti. Operatívne sa riešila aj zistená porucha na teplovodnom 

potrubí. Celá rekonštrukcia sa v septembri ukončila, bez výrazného narušenia prevádzky samotnej 

škôlky. Celkové náklady boli v objeme 132 064,09 € (vrátane DPH).   

 

Prešovská univerzita sa 11. októbra stala centrom rokovania najvyšších reprezentácií slovenských a 

maďarských univerzít a vysokých škôl. V dopoludňajších hodinách členovia Slovenskej rektorskej 

konferencie samostatne rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva, vedy a výskumu, v 

nadväznosti na novelu vysokoškolského zákona a prijatie zákona o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania. SRK hodnotila prijatie týchto právnych noriem ako spustenie 

vysokoškolskej reformy bez zohľadnenia všetkých potrebných súvislostí. Rektorky a rektori naďalej 

trvali na svojej požiadavke prijať nový zákon o vysokých školách, na príprave ktorého bola SRK 

pripravená spolupracovať. Rektorky a rektori ďalej diskutovali o navrhovanej revízii Sústavy 

študijných odborov, o požiadavke na zabezpečenie prístupu pre akademických pracovníkov a 

študentov k celosvetovým vedeckým databázam renomovaných vydavateľov v nasledujúcich rokoch. 

SRK vyjadrila nespokojnosť s metodologickým postupom a koordináciou procesu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príprave návrhu novej Sústavy študijných odborov. V tejto 

súvislosti požadovala bezodkladné predloženie vyhodnotenia všetkých pripomienok vysokých škôl 

zaslaných ministerstvu a vypracovanie dôvodovej správy, vrátane vysvetlenia budúcej aplikačnej 

praxe. Súčasťou programu bolo aj prijatie spoločného vyhlásenia SRK a Českej konferencie rektorov 

pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Popoludní sa uskutočnilo I. 

slovensko-maďarské rektorské fórum, ktoré si dalo za cieľ zlepšiť informovanosť z obidvoch 

vysokoškolských prostredí a zintenzívniť spoluprácu slovenských a maďarských univerzít v 

európskych programoch na podporu rastu a zamestnanosti.  

 

24. októbra sa na pôde prešovskej univerzity konal odborný seminár s názvom Učíme nadaných 

žiakov. Organizátormi odborného seminára o vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním boli Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a Mesto Prešov. Podujatie bolo 

venované výchove a vzdelávaniu nadaných žiakov v základných školách. Počas odborného seminára 

vystúpilo viacero odborníkov, ktorí zaujali pedagógov, odborných zamestnancov, predovšetkým 

školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov a v neposlednom rade študentov 

Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Začiatok odborného seminára patril téme 

Kritické myslenie - kľúčová kompetencia 21. storočia.  Celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným 

predstavil učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč z Centra pedagogickopsychologického 

poradenstva a prevencie v Sabinove. Odprezentoval množstvo projektov určených nadaným a 

talentovaným žiakom zo základných a stredných škôl. Mgr. Helena Botková zo Základnej školy na 

Hrnčiarskej ulici v Humennom vystúpila s príspevkom Logošach a voľnočasové aktivity. Katarína 

Hvizdová zo Základnej školy na Karpatskej ul. vo Svidníku prezentovala možnosti využitia virtuálnej 

reality vo výchovnovzdelávacom procese. Odborný seminár Učíme nadaných žiakov bol podnetným 

zážitkom pre zúčastnených, čo potvrdila samotná účasť na jednotlivých prednáškových blokoch.  
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Víťazom druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, udeľovanej za rozvoj mimoškolskej činnosti, sa stal 

PaedDr. Ľubomír Konrád z Gymnázia na ulici Veľká okružná 22 v Žiline. Vo finále sa stretol s RNDr. 

Janou Plichtovou z Gymnázia na ulici Alejová 1 v Košiciach a PaedDr. Ivetou Štefančínovou, PhD., z 

Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod 

vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta 

Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ocenenia boli menovaným odovzdané 7. novembra  počas 

slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.  Tretia finalistka, pani učiteľka 

Iveta Štefančínová, učila fyziku gymnazistov v Prešove. Na svojich študentov bola právom hrdá. 

Vysoké umiestnenia prinášali aj z najprestížnejších medzinárodných súťaží. Tvrdila pritom, že je 

dôležité, aby študenti o svojich kvalitách vedeli. Do druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorú 

vyhlasovala slovenská IT spoločnosť PosAm, prišlo 26 kvalitných nominácií, z ktorých vybrala 

odborná porota troch finalistov a rozhodla o víťazovi. Nominácie na ocenenie mohol zaslať ktokoľvek 

- študenti, ich rodičia alebo kolegovia zo školy.  

 

Úspešní žiaci a študenti, ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových 

olympiádach, umeleckých či športových súťažiach v uplynulom roku, si 15. novembra prevzali 

ocenenie Pamätný list sv. Gorazda. Toto ocenenie pre úspešných študentov udeľovali každoročne 

zástupcovia rezortu školstva pri príležitosti 17. novembra ako Medzinárodného dňa študentstva.  

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ocenil na pôde 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 30 žiakov z celého Slovenska. Ocenení študenti reprezentovali 

Slovensko na mnohých medzinárodných súťažiach z oblasti matematiky, informatiky, fyziky, ale aj v 

športe či umení.  Spomínané prestížne ocenenie Pamätný list sv. Gorazda bolo udelené aj viacerým 

prešovských študentom. Boli to:  Lenka Želonková, Stredná odborná škola pedagogická, Prešov  - za 

úspešnú reprezentáciu školy v rétorickom prejave, za zodpovednosť, usilovnosť a svedomitosť.  Lenka 

Dancáková, Gymnázium, Konštantínova ul., Prešov  - za úspešnú reprezentáciu školy v písaní esejí, 

prispievanie článkov do Literárnej revue RTVS a úspešnosť v riešení Stredoškolskej odbornej 

činnosti.  Peter Škripko, Katolícka Spojená škola sv. Mikuláša, Prešov  - za úspešnú reprezentáciu 

Slovenskej republiky v oblasti biológie a získanie 1. miesta v súťaži Vernadsky National Contest v 

Moskve.  Ján Maťufka, Katolícka Spojená škola sv. Mikuláša, Prešov  - za úspešnú reprezentáciu 

Slovenskej republiky v oblasti biológie a získanie 1. miesta v súťaži Vernadsky National Contest v 

Moskve.   

 

Na Prešovskej univerzite 20. novembra otvorili nové Ruské centrum, ktoré malo podporiť tamojšiu 

výučbu ruského jazyka. Novootvorené centrum bolo v rámci celosvetového meradla 113. v poradí a 

obsahovalo viac ako 1100 kníh. Študenti aj učitelia v ňom mali k dispozícii tritisíc nových kníh 

venovaných lingvistike, histórii, vede či umeniu. Financované malo byť z ruských fondov i z rozpočtu 

univerzity. Pracovisko malo byť základom pre to, aby sa mohlo na inštitúte ponúkať ďalšie 

vzdelávanie v ruskom jazyku, usporadúvať rôzne kurzy, podujatia, ktoré  mali byť financované 

Ruským centrom, respektíve Fondom Russkij Mir, čo malo  prispieť hlavne k propagácii ruského 

jazyka. 

 

Tradičnú súťaž zručnosti Mladý remeselník zorganizovala opäť Stredná odborná škola technická na 

Volgogradskej ulici v Prešove. Na 24. ročníku Mladého remeselníka sa v novembri súťažilo v 

odboroch murár a stolár. V prípade murárov išlo o postupové kolo pre celý východoslovenský región, 

kde prví štyria postúpili do Nitry na celoslovenské kolo Skills Slovakia/SUSO. Išlo o súťaž a 

prezentáciu odborných remesiel pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. V Prešove 

robili murári komín a stolári drevenú lešenársku konštrukciu, tzv. kozu. Najlepších murárov a stolárov 

vyberala porota zložená priamo z odborníkov z praxe - zo zástupcov zamestnávateľov, nie majstrov a 

učiteľov zo škôl.  SOŠT bola škola zapojená do duálneho vzdelávania. To bol jeden z dôvodov, prečo 

sa stále držala, hoci záujem o niekdajšie učilišťa posledné roky prudko klesol. V  duálnom vzdelávaní 

žiaci mali viaceré motivačné činitele, vrátane finančných. A faktom bolo, že každý, kto chcel, mal isté 

pracovné uplatnenie.   
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Rektor PU prof. Peter Kónya spoločne s dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU prof. 

René Matlovičom sa na začiatku decembra zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Ruskej federácii. 

Hlavným cieľom bolo nadviazanie spolupráce s Volgogradskou štátnou sociálno-pedagogickou 

univerzitou, zastúpenou rektorom prof. Korotkovom, ktorá bola oficiálne zavŕšená podpisom zmluvy o 

spolupráci. Volgogradská štátna sociálno-pedagogická univerzita patrila medzi najvýznamnejšie 

univerzity svojho druhu v Ruskej federácii. Mala v mnohom podobný profil ako prešovská univerzita. 

Predmetom zmluvy bola vzájomná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania, 

aktualizácie vzdelávacích programov, ale tiež zvyšovania efektívnosti využitia vedeckého potenciálu 

vysokých škôl, kvalifikácie pedagogických a vedúcich pracovníkov či zvyšovania akademickej 

mobility študentov a pedagógov. Súčasťou tejto zmluvy bolo i podieľanie sa na realizácii spoločných 

grantových projektov, organizácii vedeckých podujatí, konferencií, kongresov, sympózií, ako aj 

kultúrno-umeleckých podujatí. Obe strany sa taktiež dohodli na publikovaní vedeckých prác v 

zborníkoch a časopisoch, vydaní zborníkov, skrípt a monografií v oblasti humanitných a prírodných 

vied. Nemenej dôležitou súčasťou spolupráce mala byť aj výmena učiteľov, vedeckých pracovníkov, 

doktorandov a študentov. 

 

Na školskom pozemku Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý slúžil na vedecké účely, zaznamenali 

vedci z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied síce zaujímavý, avšak potenciálne 

nebezpečný druh inváznej muchy s názvom Drosophila suzukii. Išlo o významného škodcu, ktorý 

napáda ešte nedozreté zdravé ovocie.  Slovenský názov dvojkrídlovec Drosophila suzukii ešte nemal, 

ale zástupcovia tejto čeľade boli u nás známi ako "octové mušky" alebo "ovocné mušky". Tento nový 

druh bol oproti našim bežným druhom výnimočný. V prvom rade to bol nepôvodný druh pochádzajúci 

z Ázie, ktorý sa nekontrolovateľne šíril po celom svete. Druhové meno evokovalo motorky a 

automobily japonskej značky, s ktorými mala táto mucha spoločnú okrem mena aj krajinu pôvodu. 

Išlo o významného škodcu mnohých druhov ovocia. Kým naše pôvodné druhy tejto čeľade sa 

spravidla živili a reprodukovali na hnijúcom ovocí, tento cudzokrajný druh napádal ešte nedozreté 

zdravé ovocie. Samička bola za svojho života schopná naklásť až 300 vajíčok a rýchlo sa 

reprodukovala. Takto spôsobovala obrovské škody na broskyniach, jahodách, malinách, čerešniach, 

jablkách, viniči, čučoriedkach a inom ovocí po celom svete.  Keďže bol tento škodca prítomný už aj 

na Slovensku, bolo veľmi dôležité venovať mu dostatočnú pozornosť, zachytávať trendy jeho šírenia a 

spolu s ďalšími informáciami minimalizovať jeho negatívne vplyvy. 

 

Novú, ojedinelú odrodu rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.) s názvom Lianka sa podarilo 

vyšľachtiť vedcom z Prešovskej univerzity  v Prešove.  Proces šľachtenia, ktorý sa realizoval na pôde 

nezávislého Centrálneho výskumného ústavu testovania odrôd v poľskom Slupia Wielka, trval tri 

roky. Jeho výsledkom bolo udelenie právnej ochrany na danú odrodu zo strany Úradu Spoločenstva 

pre odrody rastlín  sídliaceho vo Francúzsku. Ako uviedol tajomník Fakulty humanitných a prírodných 

vied PU v Prešove Tomáš Burger, jej jedinečnosť spočívala predovšetkým v dostatočnom obsahu, 

stabilite a značných množstvách liečebne najúčinnejších zložiek.  Práve odlišnosť voči iným odrodám, 

vyrovnanosť a stálosť rastlinného materiálu boli kritériá, ktoré rozhodli o vydaní rozhodnutia o vydaní 

osvedčenia a registrovaného opisu odrody s platnosťou od roku 2018 do 2043, čo bol jednoznačný 

celosvetový úspech. Ako podčiarkol Ivan Šalamon, ktorý sa na  vyšľachtení nového druhu rumančeka  

podieľal najviac, selekcii prešovskej odrody predchádzalo 25-ročné obdobie štúdia vnútrodruhovej 

variability rumančeka kamilkového s dôrazom na obsahové látky silice a existenciu štyroch 

základných chemických typov pre tento rastlinný druh. Využili sa tiež skúsenosti z výskumu 

slovenských diploidných a tetraploidných odrôd, ktoré mali vysoký obsah silice so značným podielom 

žiadaných komponentov. Výsledkom šľachtiteľskej práce sa stala odroda rumančeka kamilkového 

Lianka, vyznačujúca sa veľmi vysokým obsahom bisabololu - 52 až 55 percent a chamazulénu - 18 až 

19 percent v silici. Jej obsah v suchých kvetných rumančekových úboroch bol na úrovni 0,75 až 0,85 

percenta.   Najväčším prínosom novej odrody Lianka bola podľa Burgera úplne zaslúžená pozornosť 

pestovateľov a spracovateľov rumančeka kamilkového na celom svete, v Čile, USA, Iráne, Egypte, 

Nepále, Indii, Albánsku, Juhoafrickej republike, Austrálii a krajinách EÚ.   

FHPV PU v Prešove sa nachádzala na prvej priečke rebríčka najlepších filozofických fakúlt 

slovenských vysokých škôl, ktorý zostavovala Akademická rankingová agentúra ARRA na základe 

hodnotenia údajov o kvalite vzdelávania a výskumu.   
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7. SOCIÁLNA OBLASŤ, CHARITA 

 

 

17. septembra otvoril v Prešove Regionálne centrum sociálnej ekonomiky minister práce a sociálnych 

vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). Centrum vzniklo v rámci národného projektu Inštitút sociálnej 

ekonomiky, ktorý realizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. Pracovníci v takýchto centrách mali poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú 

pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň mali poskytnúť bezplatne aj 

projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. "Prvé centrum sme 

otvorili pred mesiacom v Banskej Bystrici. Dnes ho otvárame v Prešove a následne v Košiciach, 

pretože v týchto regiónoch máme najviac znevýhodnených okresov," povedal minister Richter s tým, 

že práve tam môžu pomôcť so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných ľudí najmä sociálne 

podniky.  

 

30. septembra sa v Prešove uskutočnil charitatívny beh Lear Run. Viac ako 600 účastníkov bola 

vynikajúca vizitka organizátorov, aj účastníkov tohto podujatia.  Bežalo sa v dvoch okruhoch, jeden 

bol 4- kilometrový a pre náročnejších bol pripravený 7-kilometrový.  V nádherne vysvietenom meste 

mal večerný beh obrovské čaro. A keďže nešlo o víťazstvo, ale o účasť, radosť každého bežca bola na 

mieste. Navyše sa vyzbieralo viac ako 2 000 € pre združenie MyMamy a jeho riaditeľka Apolónia 

Sejková neskrývala obrovskú spokojnosť.  Tento beh mal však aj vzdelávací rozmer. Usporiadatelia 

pripravili  dva stánky prevencie.  V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa zamerali na 

prevenciu vzniku rakoviny hrubého čreva a karcinómu pankreasu a okrem toho aj na základné 

diagnostické merania. Záujemcom rozdávali aj vyšetrovacie sety na odhalenie skrytého krvácania.  

Skutočnou raritou v Prešove bola aj veľká maketa hrubého čreva, ktorá slúžila ako model zážitkového 

vzdelávania pri prevencii rakoviny hrubého čreva. Na vlastné oči sa  mohli účastníci Lear Run Prešov 

presvedčiť, ako  hrubé črevo vyzerá zvnútra, oboznámiť sa s rôznymi diagnózami, vidieť ako sa vyvíja 

z polypu kolorektálny karcinóm a dozvedieť sa, čo môžeme urobiť preto, aby sme ho včas odhalili 

alebo mu predišli.  Lear Run v Prešove opätovne potvrdil, že ľudia majú záujem o športové aktivity aj 

vzdelávanie. 

 

Dobrovoľníci v jednom z prešovských obchodných centier sa 6. októbra pokúsili o rekord v skladaní 

mozaiky z pingpongových loptičiek.  Podujatie zorganizovala nezisková organizácia Pierott.  Z 15 625 

kusov loptičiek vytvorili ružový kvet, ktorý organizácia používala vo svojom logu. Ako uviedol 

riaditeľ neziskovej organizácie Pierott Marián Beliš, mali to poskladané, zamerané geodetmi. Ďalší  

postup organizátorov bol taký, že všetky fotografie, videá, vyhlásenia svedkov chceli poslať do 

Guinessovej knihy rekordov. Nezisková organizácia Pierott už niekoľko rokov pomáhala 

talentovaným deťom, ale aj deťom s ťažkým životným osudom. Jedným z nich bol Marko 

Šambronský, ktorý trpel hemiparézou a podľa prvotných vyšetrení mal byť celý život pripútaný na 

lôžko.  Aj vďaka podpore organizácie Pierott  Marko chodil, dokonca začal navštevovať základnú 

školu. Tento veľký bojovník symbolicky položil prvú loptičku celej mozaiky.   

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ocenil 9. októbra výnimočných ľudí, ktorí svojou 

obetavosťou, ľudským prístupom, láskou a empatiou pomohli iným v núdzi, vykonali mimoriadny 

humánny čin či originálnu aktivitu nad rámec svojej práce. Podujatie pod názvom Sociálny čin roka sa 

konalo už po pätnásty raz. Medzi ocenenými v I. kategórii zamestnanci zariadení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately bola aj Bc. Mária Sabatulová z Detského domova Prešov. V tretej 

kategórii - SOCIÁLNY ČIN ROKA bola ocenená rehoľná sestra Maristella, spoločnosť Congregatio 

Jesu, Prešov. Mária Sabatulová bola vôbec prvým profesionálnym náhradným rodičom v prešovskom 

detskom domove. Na pozícii profesionálneho náhradného rodiča pracovala od roku 2005. S 

absolútnou samozrejmosťou napĺňala poslanie profesionálneho rodičovstva, bola vždy spolupracujúca, 

hľadajúca možnosti riešenia všetkých vzniknutých situácií. Vytvárala vo svojej rodine pre umiestnené 

deti bezpečné prostredie a vedela pre nich zabezpečiť rodinné zázemie vo vzácnej súčinnosti s celou 
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svojou rodinou, spolu s manželom a štyrmi deťmi. Predstavovať rehoľnú sestru Maristellu mnohým 

Prešovčanom nebolo treba. Ocenenie dostala za to, že pomohla rodine, ktorá sa ocitla v tiesni. Bolo to 

v decembri 2016, keď táto rodina počas Vianoc  prežívala nevýslovný žiaľ. Cestu na rodinnú návštevu 

im totiž preťala čelná zrážka s predbiehajúcim autom. Manželia utrpeli ťažké zranenia, ich ešte len 

mesačný synček Dávidko svoj boj o život prehral. Keďže ich sestra Maristella osobne poznala, vedela, 

v akej situácii sa zrazu ocitli. Zranení, dolámaní, bez peňazí a s hypotékou, ktorú bolo treba platiť. 

Nemali žiaden príjem, naozaj boli v zúfalej situácii. Rozhodla sa im pomôcť a zorganizovala 

benefičný koncert. Po koncerte im odovzdali peniaze, ktoré im pomohli preklenúť ťažké obdobie.  

 

Poslanci novozvoleného prešovského mestského zastupiteľstva sa 21. novembra zaoberali prenájmom 

pozemku na ulici Mirka Nešpora na Sídlisku III pre sociálnoterapeutické centrum Svetielko.  Centrum 

poskytovalo služby, ktoré podporovali napredovanie hendikepovaných. Vzhľadom na veľký záujem sa 

ocitlo v bode, keď už zvažovalo uzavrieť prijímanie nových detí. Keďže im stiesnené podmienky 

nevyhovovali, začali riešiť svoju situáciu. Po dlhom hľadaní a rokovaniach spolu s úradom sa im 

naskytla možnosť prenájmu pozemku na Sídlisku III, kde by postavili úplne nové sociálnoterapeutické 

centrum. S úradmi komunikovali rok, kým pripravili a upravili do finálnej podoby celý projekt. Ten 

bol naplánovaný práve na lokalitu ulice Mirka Nešpora oproti základnej škole. Napokon sa zámer 

prenájmu pozemku dostal pred mestské zastupiteľstvo. Do hry však vtedy vstúpila aj ponuka 

súkromného investora, ktorý úradu oznámil, že má taktiež záujem o tento pozemok a chce tam 

vybudovať nájomné byty. Opieral sa o argument, že plocha v územnom pláne je určená ako plocha na 

bývanie v bytových a polyfunkčných domoch. Úradu však nebol predložený konkrétny projekt, ako to 

bolo v prípade sociálnoterapeutického centra. Aj keď zámer projektu schválili poslanci takmer 

jednohlasne, už vtedy sa objavili názory, aby sa priestor ponechal pre výstavbu nájomných bytov, 

keďže je to jedna z posledných rezerv mesta. To potvrdila aj architektka, avšak argumentovala, že 

žiaden takýto konkrétny projekt na úrad nebol predložený. Podľa poslancov mal úrad pre centrum 

nájsť vhodnejší pozemok. Návrh mal byť znova predložený pred poslancov na októbrovom 

zastupiteľstve, to však nebolo zvolané. Pre riaditeľku centra nastala komplikovaná situácia a hrozilo, 

že sa nebude môcť uchádzať o peniaze z ministerstva na tento projekt, keďže nemala právny vzťah k 

pozemku. Opätovný návrh na prenájom pozemku sa dostal až pred novozvolené zastupiteľstvo. 

Poslanci už návrh schválili jednohlasne. Riaditeľka centra Svetielko Mária Šárossyová teraz čakala na 

podpísanie zmluvy s mestom o nájme pozemku a finalizovala podklady pre stavebné povolenie.  

 

Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Prešove pripravil 6. decembra ľuďom, pre ktorých 

nebol samozrejmosťou ani teplý obed Mikulášske prekvapenie plné sladkých dobrôt a vianočného 

občerstvenia. Najväčšiu radosť v očiach ľudí však spôsobilo odovzdanie poukážok na potravinové 

balíčky a obedy.  Predmikulášske popoludnie všetkým spríjemnili svojimi speváckymi vystúpeniami 

aj seniori z Denného centra Jiráskova, ktorí na záver všetkých rozospievali a úprimne dojali koledou 

Tichá noc. Okrem nich sa predstavili aj seniori z Denného stacionára Nižná Šebastová a vynikajúce 

tanečné vystúpenia predviedli aj deti z komunitného centra Stará Tehelňa.   

 

Prešovské dobrovoľnícke centrum 12. decembra už po 17. raz zorganizovalo podujatie Krajské srdce 

na dlani, počas ktorého predstavilo a ocenilo prácu najlepších dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 

2018. Originálne plakety si odnieslo 13 ocenených. V roku 2018 prišlo 19 návrhov, z ktorých 

hodnotiaca komisia vybrala a udelila uznanie v štyroch kategóriách. Prevažná časť dobrovoľníkov 

bola aktívna v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, v oblasti komunitného rozvoja a občianskej 

angažovanosti, v oblasti vzdelávania a osvetovej činnosti a v oblasti kultúry, umenia a kultúrneho 

dedičstva. Najmenej nominácií bolo z oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej 

výchovy. V kategórii jednotlivcov odovzdali organizátori štyri ocenenia. Krajské Srdce na dlani 

získala aj členka OZ PreSen so sídlom v Prešove Agáta Jurtinusová, ktorá bezplatne vyučovala 

seniorov, ale pomáhala aj iným skupinám.  Cenu dostala aj Dana Stachurová, pedagogička Strednej 

zdravotníckej škole v Prešove, kde koordinovala prácu dobrovoľníkov. Viktor Štefančík spolupracoval 

s viacerými mimovládnymi organizáciami na území mesta Prešov, za čo získal ocenenie za oblasť 

komunitného rozvoja.  Ocenení boli aj v kategóriách skupina, kolektív a firma. Cenu si prevzali aj 

Mária Johanová a Magdaléna Mihaľová, ktoré 25 rokov viedli pracovisko Ligy proti rakovine v 

Prešove.  Ocenený bol aj kolektív dobrovoľníkov z OZ Podaj ďalej z Prešova. Od roku 2001, odkedy 
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sa ocenenie v Prešove odovzdávalo, bolo prijatých 280 nominácií na najlepších dobrovoľníkov 

Prešovského kraja. Poďakovanie dostalo 125 jednotlivcov, kolektívov a organizácií.   

 

Prešovská nezisková organizácia Trojlístok, ktorá sa venovala drogovo závislým, zaznamenávala v 

kraji ich nárast. Kým v roku 2017 mala 173 klientok a klientov, v roku 2018 ich bolo už 237, pričom 

v roku 2012 mali 69. Znižoval sa vek klientely,  najmladšie boli teraz 12-ročné deti. „Čo bolo však 

zaujímavé, so závislosťou od alkoholu sa na nás teraz obracajú seniori vo veku okolo 70 rokov alebo 

po sedemdesiatke, čo sa predtým nestávalo," uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok 

Gabriela Šostáková. Zdôraznila, že počet drogovo závislých v kraji je vyšší, keďže prichádzajú do 

kontaktu s klientmi, ktorí k nim prichádzajú dobrovoľne.  

Podľa sociálnej poradkyne neziskovej organizácie Denisy Šoltésovej východné Slovensko vrátane 

mesta Prešov prechádza zmenami, ktoré súvisia jednak s globálnymi zmenami, ale hlavne s 

regionálnymi sociálno-ekonomickými zmenami. „V centre mesta, kde bývajú vysokopríjmové rodiny 

a sú tu prestížnejšie školy, a pozrieme sa na okrajové časti mesta, tak vidíme zjavný rozdiel aj v tom, 

aké drogy sa užívajú, alebo či sú kombinované s alkoholom," skonštatovala Šoltésová. "Kým sme pred 

tromi rokmi bojovali s liekom Tramal, dnes už máme bežne na trhu marihuanu, pervitín, extázu a vo 

vyšších kruhoch sú to už aj heroín a kokaín. Pri našej činnosti sme už zaznamenali i injekčné 

aplikácie, napríklad na sídlisku Sekčov. Napríklad v regióne Kežmarok a zvlášť Svidník je vysoká 

miera alkoholizmu u mužov a žien. Je tam aj vysoká miera drogových závislostí u mladistvých, čo 

môžu potvrdiť učitelia na stredných školách, prípadne aj naša klientela," dodala riaditeľka neziskovej 

organizácie. 
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III. DUCHOVNÝ ŽIVOT MESTA                                                                                                                                           
 

 

Prešovská archieparchia, ale aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris, vstúpili na začiatku 

roka do jubilejného roku Prešovskej archieparchie.  Svätou liturgiou sv. Bazila Veľkého v Katedrále 

sv. Jána Krstiteľa v Prešove ho otvoril prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak. Jubilejný rok 

bol metropolitom vyhlásený pri príležitosti viacerých výročí. Hlavným bolo 200. výročie zriadenia 

Prešovskej eparchie bulou Relata semper pápeža Pia VII. z 22. septembra 1818. V roku 2019 sa 

oslavovalo aj 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku pápežom 

Benediktom XVI. z 30. januára 2008. Významným výročím bolo aj 50. výročie obnovenia 

Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu po jej 18 ročnom zákaze, ale aj 1155. výročie 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, keďže gréckokatolícka cirkev mala na našom území 

svoje korene v ich misii.   

 

Prešovský arcibiskup Ján Babjak si 6. januára pripomenul 15. výročie biskupskej vysviacky. Urobil 

tak na slávnostnej archierejskej svätej liturgii v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. 

Arcibiskup Ján Babjak prijal biskupskú vysviacku 6. januára 2003 v Bazilike svätého Petra v Ríme z 

rúk pápeža svätého Jána Pavla II. Otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak počas tohto obdobia 

posvätil desiatky nových chrámov a ďalšie desiatky obnovených chrámov. Zídeným hosťom, veriacim 

a kňazom poďakoval za modlitby a žičenia, ktoré mu venovali.  

 

Kresťanské cirkvi v Prešove pripravili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločné 

ekumenické bohoslužby. V štyroch bohostánkoch sa kresťania stretávali v dňoch 22. - 25.januára. 

Zástupcovia jednotlivých cirkví pozvali do svojich kostolov teológov inej konfesie, aby sa prihovorili 

veriacim na tému spolupatričnosti. Program potom vyvrcholil spoločnými modlitbami.  V pondelok v 

rímskokatolíckej Konkatedrále sv. Mikuláša privítali gréckokatolíckeho kňaza Daniela Galajdu, ktorý  

hovoril na tému Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine.  Prešovský kazateľ Cirkvi 

bratskej Martin Jurčo prišiel 23. januára  medzi gréckokatolíkov do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, aby 

sa im prihovoril na tému Všímajme si potreby druhých.  Cirkev bratská privíta o deň neskôr vo svojej 

modlitebni dekana rímskokatolíckej Farnosti sv. Mikuláša Jozefa Dronzeka, ktorý si vybral tému 

Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi. Evanjelická cirkev a.v. hostila posledný deň Týždňa 

modlitieb za jednotu kresťanov v Chráme sv. Trojice rímskokatolíckeho pomocného biskupa a 

generálneho vikára Košickej arcidiecézy Mareka Forgáča. Ten si vybral tému On zhromaždí 

rozptýlených... zo štyroch koncov zeme.   

 

7. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove konalo 25. zasadanie Rady 

hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho všetci 

hierarchovia tejto cirkvi - prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup 

Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák. Zasadanie začali spoločnou 

modlitbou a na úvod si vypočuli zamyslenie Svätého Otca Františka. V dopoludňajšej časti rokovania 

sa venovali textom pohrebu laika, ktoré odsúhlasili, tiež textom pohrebu kňaza, ktorých spracovanie 

ešte potrebovalo dlhší čas. Prijali informáciu o preklade Katechizmu Ukrajinskej gréckokatolíckej 

cirkvi do slovenčiny, ktorý bol v štádiu jazykovej korektúry. Predsedom Gréckokatolíckej 

metropolitnej liturgickej komisie sa stal vladyka Peter Rusnák. Rozhodli o vydaní záverov prvého 

metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a vladyka 

Ján podaroval obom eparchiálnym biskupom publikáciu so závermi prvého archieparchiálneho 

zhromaždenia Prešovskej archieparchie. Arcibiskup metropolita informoval vladykov o tom, že 

ustanovil otca Martina Zlackého, humenského archieparchiálneho vikára, za koordinátora cirkevných 

hnutí a spoločenstiev v Prešovskej archieparchii. Rada hierarchov odsúhlasila autorov 

gréckokatolíckych učebníc Náboženskej výchovy a Náboženstva, ktoré bolo potrebné vypracovať. 

Vladykovia sa zaoberali aj návrhmi erbu Rady hierarchov, venovali sa aj časopisu Gréckokatolíckej 

cirkvi Slovo, ako aj tohtoročným výročiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a Jubilejnému roku 

Prešovskej archieparchie 2018. Popoludňajšia časť Rady hierarchov sa týkala hlavného bodu 25. 
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zasadania Rady hierarchov - návrhu partikulárneho práva Prešovskej metropolie sui iuris. Preto sa na 

nej zúčastnil aj emeritný aténsky apoštolský exarcha Dimitrios Salachas, profesor kánonického práva, 

ktorý bol predsedom Komisie pre prípravu partikulárneho práva Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 

sui iuris na Slovensku a členovia tejto komisie. Rade hierarchov prezentovali návrh znenia 

partikulárneho práva, ktorý potreboval prejsť schvaľovacím procesom v Rade hierarchov.  

 

V centre Prešova na Veľký piatok 30. marca už po ôsmykrát znova ožil príbeh odsúdenia, krížovej 

cesty, umučenia a ukrižovania Ježiša Krista. Už tradičné podujatie s amatérskymi hercami z farnosti 

Nižná Šebastová pripravilo mesto Prešov spoločne s dobrovoľníkmi z neziskovej organizácie Oáza 

nádej pre nový život a s členmi Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Autentické zobrazenie 

štrnástich zastavení Krížovej cesty sa začalo na pešej zóne, pred mestským úradom Pilátovým súdom. 

Diváci uvideli aj Ježišovo bičovanie a mučenie. Následne sa v sprievode  potom išlo cez prepojovaciu 

komunikáciu medzi konkatedrálou sv. Mikuláša a južným parkom na Hlavnú ulicu. Aj na nej zažili 

diváci jednotlivé biblické udalosti - pády Ježiša pod krížom či stretnutie s Veronikou, ktorá mu podala 

ručník. Cez Svätoplukovu ulicu sa sprievod presunul do Záhrady umenia, kde sa uskutočnila scéna 

ukrižovania, sňatia z kríža a uloženia Ježišovho tela do hrobu. Biblické udalosti so štrnástimi 

zastaveniami na poslednej ceste života Ježiša Krista znázornilo okolo šesťdesiat účinkujúcich. S 

dramatizáciu udalostí Veľkej noci začali veriaci z Nižnej Šebastovej pred vyše desiatimi rokmi vo 

svojej farnosti. S touto myšlienkou prišiel ich vtedajší farár Peter Gombita, ktorý v súčasnosti vedie 

Oázu a venuje sa ľuďom v núdzi a bezdomovcom. Emotívne spracovanie živej Krížovej cesty v ich 

podaní chceli vidieť aj ostatní Prešovčania, a tak sa po dvoch rokoch presunuli do centra mesta. 

Divákom sa pred predstavením prihovoril pomocný košický biskup Marek Forgáč a primátorka 

Prešova Andrea Turčanová. V úlohe Ježiša mal svoju premiéru Matúš Jurko, ktorý tak vystriedal 

minuloročného Ježiša Jána Jendrichovského.  

  

11. mája prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s takmer štyridsiatimi kňazmi, slávil 

v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady za zomrelého 

rehoľného kňaza z Rádu sv. Bazila Veľkého Jozefa Eduarda Nováka OSBM. Vladyka Ján v homílii 

poďakoval Bohu za kňazskú službu otca Jozefa, za jeho skromnosť a hlavne za jeho službu 

spovedníka. Zameral sa na dôležitosť toho, aby sme pamätali na svoju smrť, ktorá je realitou nášho 

života a aby sme pamätali na modlitbu, ktorá nás zjednocuje s Kristom, ktorý premohol smrť.  

 

V prešovskom kine Scala sa 13. mája  uskutočnila premiéra slovenského znenia dokumentárneho 

filmu "Fatima - posolstvo stále aktuálne". Na slávnosti sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup 

metropolita Ján Babjak, ktorý vystupoval vo filme a ktorý po premietaní prítomným udelil 

požehnanie. O deň neskôr ho uviedli v Dominikánskom centre Veritas v Košiciach, kde zavítal 

košický eparcha Milan Chautur. Pred obomi premietaniami sa prihovoril Dušan Škurla, koordinátor 

Apoštolátu ochrany života Košickej arcidiecézy. Film vznikol z podnetu a za účasti poľského Inštitútu 

spoločenského a náboženského vzdelávania Piotra Skargu pri príležitosti 100. výročia zjavení Matky 

Božej vo Fatime. Podrobne v ňom boli spracované udalosti týkajúce sa Fatimských zjavení doplnené 

odbornými komentármi. Vo filme vystupovali traja arcibiskupi, osem kňazov, niekoľko historikov a 

publicistov, ale tiež príbuzní fatimských vizionárov. Režisérom filmu bol Jarosław Mańka. Slovenské 

znenie vzniklo vďaka podpore Nadácie Slovakia Christiana. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Seman 

TV. 

 

Prešovská župa podpísala s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a 

Biskupstvom Spišské Podhradie memorandum o spolupráci. Dokument deklaroval spoločné úsilie za 

zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu.  

Dokument podpísali spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským 

košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober, prešovský arcibiskup - metropolita Mons. Ján 

Babjak a spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Stalo sa tak v rámci odborného fóra k projektu 

Svetlo z východu 17. mája v Spišskej Kapitule, ktorého hlavnou témou bol práve pútnický turizmus.  

Memorandum malo napomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho a národného 

dedičstva, ako aj sociálnej a charitatívnej službe, podpore školstva a mládeže, cestovného ruchu, 

prezentácie duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena zúčastnených strán.   
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Vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III sa 19. mája  stretlo viac ako 400 chlapcov - miništrantov 

z rôznych kútov arcidiecézy s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. 

Celé stretnutie sa začalo svätou omšou, v rámci ktorej sa arcibiskup Bober miništrantom prihovoril a 

povzbudil ich, aby sa nebáli byť svedkami Ježišovej lásky vo svojom okolí. Po slávení mali miništranti 

možnosť položiť mu rôzne otázky. Miništranti plnili rôzne úlohy na stanovištiach, kde získavali body. 

Odmenou pre všetkých miništrantov bolo stretnutie s majstrami ľadu, hokejistami Marekom 

Zagrapanom a Vladimírom Mihalíkom, ktorí chlapcom odpovedali na otázky a venovali im rôzne 

hokejové maličkosti. Modlitbou a požehnaním na cestu sa celé stretnutie ukončilo.  

 

21. mája, na Sviatok Najsvätejšej Trojice, sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa 

Pavla Petra Gojdiča v Prešove konala odpustová slávnosť, ktorú slávil prešovský arcibiskup a 

metropolita Ján Babjak SJ spolu s predstavenými kňazského seminára a kňazmi z arcibiskupského 

úradu.  Na slávnostnej archijerejskej liturgii nechýbal ani emeritný pražský pomocný biskup Ján 

Eugen Kočiš, ani protosynkel Košickej eparchie Vladimír Tomko. Svoju kázeň arcibiskup a 

metropolita Ján začal krátkym historickým exkurzom, v ktorom sa zameral na vývoj sviatku a trojičnú 

teológiu ekumenických koncilov Cirkvi. Prítomných hostí a bohoslovcov upriamil aj na cirkevných 

otcov koncilových časov, na ich diela o Trojici, vrátane Augustínovho De Trinitate. Vyjadril potrebu 

žiť tajomstvo Trojice v živote, bez falošnosti a pohoršenia, ktorého sa často dopúšťajú nielen veriaci, 

ale aj samotné zasvätené osoby, ktoré by mali byť svetlom sveta, vzorom pre iných.  Svätú liturgiu 

sprevádzal spevom Zbor sv. Romana Sladkopevca. Po liturgii nasledoval liturgický sprievod okolo 

seminára s čítaním evanjelií, po ktorom sa kňazi zobliekli z liturgických rúch a spolu s hosťami i 

bohoslovcami zasadli k slávnostnému odpustovému stolu.   

 

3. júna vysvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v 

Prešove šiestich diakonov. Bola to prvá skupina diakonov, nakoľko boli v Prešovskej archieparchii 

diakonské a kňazské vysviacky rozdelené do troch termínov. V tejto skupine boli za diakonov 

vysvätení Matúš Marčák, Ján Dvorščák, Šimon Gajan, Michal Ondovčák, Matej Buk a Milan Sisak. 

Vladyka Ján v homílii spomenul dva aktuálne míľniky týchto svätencov, a to prijatie sviatostného 

manželstva a prijatie diakonátu. Obrátil sa aj na manželky diakonov a povedal im, že aj od nich bude 

veľa záležať. Povzbudil diakonov a ich manželky počúvať Boží hlas a verne kráčať za Kristom. Po 

diakonskej vysviacke, ktorá mala svoje miesto pred prositeľnou ekténiou, ktorá je pred modlitbou 

Otče náš, sa novovysvätení diakoni už v tejto novej službe zapojili do svätej liturgie.  

 

Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove 

dôstojne oslávila 50. výročie obnovenia tejto cirkvi v bývalom Československu. 26. júna večer slávil 

prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 

archijerejskú svätú liturgiu. V homílii pripomenul časy utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi, keď bola v 

rokoch 1950 až 1968 zakázaná a postavená mimo zákona a čas jej vzkriesenia k novému životu v roku 

1968.  V liturgickom sprievode sa zástup biskupov, kňazov a veriacich sa neskôr všetci presunuli na 

miesto posviacky kríža pri DJZ v Prešove na mieste, kde stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho 

kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy. Na kríži bol uvedený text: Venované 50. výročiu 

obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Na tomto mieste stála budova 

Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy. V Jubilejnom roku 

Prešovskej archieparchie 2018 posvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 1968 13. jún 

2018. Zároveň sa na kríži nachádzalo aj logo Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, QR kód 

a vyobrazenie pôvodnej budovy Gréckokatolíckeho kňazského seminára. Kríž bol zhotovený z ocele a 

bol pozinkovaný a pobronzovaný.   

 

Počas archieparchiálnej odpustovej slávnosti 21. júla v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 

prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak vyhlásil nového patróna Prešova. Stal sa ním 

blahoslavený prešovský biskup mučeník Pavol Peter Gojdič. Arcibiskup tak urobil pri príležitosti 130. 

výročia narodenia blahoslaveného. Protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík počas 

homílie zdôraznil, že blahoslavený prešovský biskup mal osobnú skúsenosť s mocou Božej lásky, 

ktorá mala moc aj smrť premeniť na život. Jasne to vyjadril svojím biskupským heslom "Boh je láska, 
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milujme ho!". Počas svätej liturgie zároveň arcibiskup tiež udelil diakonské svätenie a posvätil štyri 

nové obrazy v katedrále. V dekréte, ktorým vladyka Ján Babjak na konci slávnosti vyhlásil Pavla Petra 

Gojdiča za patróna mesta Prešov, bolo okrem iného uvedené: "Dnes, keď si pripomíname 130. výročie 

jeho narodenia, vedomý si jeho otcovského vzťahu k obyvateľom mesta Prešov a vďačný za príklad 

jeho svätosti vyhlasujem blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského 

biskupa, za patróna Bohom chráneného mesta Prešov. Všetkých obyvateľov mesta Prešov zverujem 

pod ochranu Presvätej Bohorodičky, na mocný príhovor sv. Jána Krstiteľa, patróna Prešovskej 

gréckokatolíckej archieparchie a osobitne na príhovor bl. Pavla Petra Gojdiča, patróna mesta Prešov."  

Dekrét prešovský arcibiskup a metropolita podpísal priamo v deň 130. výročia narodenia P. P. 

Gojdiča, teda 17. júla 2018. Dekrét prevzala primátorka mesta Andrea Turčanová, tá zároveň od 

arcibiskupa dostala i zlatú medailu blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča pre Mesto Prešov.  

Arcibiskup Ján vyjadril presvedčenie, že nový patrón Prešova bude mestu pomáhať. Ďalej dodal, že s 

jeho pomocou bude naše mesto Prešov dozrievať a pomôže to i všetkým obyvateľom mesta. Veď 

nástrah z každej strany je dosť, mesto a dobrí ľudia v ňom potrebujú duchovnú záštitu, ktorá bude 

odrážať a ničiť tieto nástrahy diabla, a zlých ľudí, ktorí klamstvom, falošnou propagandou a rôznymi 

inými praktikami chcú iba sami materiálne profitovať na úkor všetkých ostatných ľudí mesta či kraja.  

 

Ďalší symbolický darček dostali gréckokatolícki veriaci pri príležitosti 200. výročia zriadenia 

Prešovskej eparchie. Prešovskú Katedrálu sv. Jána Krstiteľa zdobili nové fresky. Nové nástenné 

maľby vyhotovil Roland Nosov a zobrazovali blahoslavených mučeníkov - biskupa Pavla Petra 

Gojdiča, pomocného biskupa Vasiľa Hopka i rehoľného kňaza Dominika Trčku. Relikvie Gojdiča a 

Hopka boli pritom priamo v Katedrále vystavené k verejnej úcte. Štvrtý medailón bol s vyobrazením 

Jána Ivana Mastiliaka.  Tiež bol posvätený erb Prešovskej archieparchie a prešovského arcibiskupa 

metropolitu Jána Babjaka SJ s uvedenými rokmi 1818 - 2018, ktoré mali pripomínať 200. výročie 

kánonického zriadenia Prešovskej eparchie.  Maľby pred liturgickou slávnosťou slávnostne posvätil 

21. júla gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak.  

 

Pred oficiálnym začiatkom Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove primátorka Andrea 

Turčanová odovzdala symbolický kľúč od mesta organizátorom. Z jej rúk ho prevzal predseda 

Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. "Je to 

veľký duchovný sviatok, očakávam radosť, omladenie cirkvi, že ukáže svoju mladosť, silu, nadšenie a 

odvahu, a že všetci na záver tohto stretnutia povedia, že sme šťastní, že sme tu boli a odchádzame 

posilnení," uviedol arcibiskup Zvolenský. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober veril, že 

podujatie bude dobrým odkazom pre mladých na Slovensku, ako i celkovo veriacich, žilinský biskup a 

predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Tomáš Galis doplnil, že od beatifikácie saleziána Titusa 

Zemana v septembri 2017 žijeme Odvážny rok. Tešil sa, že mladí majú odvahu a chcú prísť, lebo cez 

leto majú veľa ponúk, rôznych festivalov, ale našli si čas a majú chuť stretnúť sa ako mládež, ktorá 

túži žiť s Kristom a Máriou. Národné stretnutie mládeže P18 sa konalo od štvrtka 26. júla do nedele 

29.júla za účasti približne 3500 mladých ľudí z celého Slovenska. Po Ružomberku (2013) a Poprade 

(2015) išlo o tretie stretnutie tohto typu. Organizovala ho Katolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s 

mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom. Inšpiráciou boli Svetové dni mládeže, ktoré sa 

prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Mladí sa počas stretnutia v Prešove 

pripravovali na Svetové dni mládeže, ktoré sa mali uskutočniť v januári 2019 v Paname.   

Organizátori si pre účastníkov pripravili bohatý program, v ktorom sa predstavilo viac než 100 

účinkujúcich. V mestskej hale boli vždy predpoludním katechézy sprevádzané svedectvami a 

vystúpeniami. Na popoludnie boli pripravené rôzne akcie. V piatok to bolo Popoludnie angažovanosti 

so zapojením sa mladých do aktivít, alebo v sobotu Expo povolaní, kde bolo 70 stánkov na námestí s 

rozličnými rehoľami a hnutiami. Večere boli modlitbové. Na štvrtok večer  bola pripravená N(M)oc 

modlitby v rôznych kostoloch v meste, v piatok večer krížová cesta v amfiteátri a v sobotu večer to 

bola modlitbová vigília v hale. Všetko to  vyvrcholilo záverečnou svätou omšou o 12.00 hod. v nedeľu 

na námestí pred kostolom.  

 

31. augusta si sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Provincie Svätého Ducha na 

Slovensku pripomenula 90. výročie príchodu prvých sestier do Prešova. Oslava jubilea sa konala v 

prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti biskupov, kňazov, generálnej predstavenej Sofie 
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Slavomíry Lebedovič z Ríma, provinciálnych predstavených a sestier z Ukrajiny, Srbska, Poľska, 

Kanady, USA, Brazílie a Austrálie, vzácnych hostí ako aj veriacich, priateľov a dobrodincov. Svätej 

Božskej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur, kazateľom bol vladyka Peter Rusnák. Potom sa 

pozvaní hostia presunuli do kina Scala, kde bol prvýkrát premietnutý film "Lebo oni budú nasýtení" o 

období rozvoja i prenasledovania, obnovy i nových výziev sestier služobníc na Slovensku. Slávnostné 

agapé sa konalo v prešovskom kňazskom seminári. Na Slovensko do Prešova prišli gréckokatolícke 

sestry služobnice 10. septembra 1928 na pozvanie blahoslaveného vladyku Pavla Petra Gojdiča, aby tu 

cez apoštolskú prácu žili charizmu Kongregácie. Odvtedy sa venovali školskej a farskej katechizácii, 

starostlivosti o chorých a starých ľudí a o krásu Božích chrámov.  

 

Hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 

200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v dňoch 20. až 23. septembra. Prešovská 

gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia 

VII. vyčlenením z veľkej Mukačevskej eparchie. 20. a 21. septembra sa na Gréckokatolíckej 

teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia na 

tému "200 rokov Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva" a tiež predstavenie zatiaľ vydanej časti 

piatich dielov z 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Na konferencii sa 

zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sekretár Kongregácie pre východné 

cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. 20. septembra večer sa v zaplnenom Kine Scala v Prešove uskutočnil 

za účasti vladykov Jána Babjaka SJ a Johna Kudricka z USA evanjelizačný koncert pre mladých, na 

ktorom vystúpili gospelové kapely a speváci Anastasis, Slávka Tkáčová, F6 a Peter Milenky and Band 

a zaznela katechéza otca Michala Sopka. Hlavná slávnosť sa konala 22. septembra v Bazilike minor v 

Ľutine. 23. septembra pokračovali hlavné oslavy archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána 

Krstiteľa v Prešove. Gréckokatolíci v Prešove na tlačovej besede ešte 19. septembra predstavili 

verejnosti aj práve vydanú pamätnú medailu k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, ktorá 

bola razená v kremnickej mincovni a jej autorom bol akademický sochár Michal Gavula.  

 

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 27. riadnom 

zasadnutí, ktoré sa konalo 27. septembra v Prešove, vyjadrila podporu biskupovi Chauturovi. Biskupi 

na svojom rokovaní preberali viacero tém. V závere zasadnutia, ktoré bolo zakončené spoločnou 

modlitbou, prijali biskupi vyhlásenie o podpore člena Rady hierarchov, vladyku Milana Chautura 

CSsR, košického eparchiálneho biskupa. Vo vyhlásení biskupi ďalej podčiarkli, že dôverujú jeho 

vyjadreniu, ktorým odmietol vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania a modlia sa zaňho a za 

skoré a objektívne ukončenie vyšetrovania.  

 

Svätý Otec František prijal 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na 

ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri príležitosti 200-ročnice. Stretnutie 

pápeža v Aule Pavla VI. s 1300 účastníkmi púte bolo vôbec prvou audienciou venovanou osobitne 

gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska. Svätému Otcovi slovenských pútnikov predstavil 

prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý bol v Ríme aj kvôli Biskupskej synode. 

Ako dar pútnici venovali pápežovi vernú kópiu ikony Krásnobrodskej Bohorodičky. Svätý Otec sa 

pred ikonou pomodlil a uctil si ju. Pápež František poďakoval slovenským gréckokatolíkom za ich 

„vrúcnu priazeň“. Priznal sa, že on sám už v detstve spoznal byzantskú tradíciu a osvojil si ju. 

Slovenských pútnikov označil za "hodné deti evanjelizácie, ktorú v plnej vernosti Apoštolskému 

stolcu vykonali sv. Cyril a Metod". V tejto súvislosti pripomenul, že „európsky kontinent, tak na 

východe, ako i na západe, potrebuje znovu objaviť svoje korene a svoje povolanie“. Prítomným 

pripomenul aj návštevu sv. Jána Pavla II. v roku 1995 v Prešove. Vo svojom príhovore pápež 

František okrem iného povedal: „Gréckokatolícku cirkev na Slovensku môžeme považovať za 

vyjadrenie krásy v rozmanitosti foriem cirkevného života, tej rozmanitosti, ktorá nielenže nie je na 

škodu jej jednote, ale skôr ju robí viditeľnejšou“.  

 

Už dlhšie sa Prešovčania  snažili zachrániť starobylý organ, ktorý bol v  Konkatedrále sv. Mikuláša. 

Vzácny nástroj pochádzal z konca 17. storočia, pozostával zo 43 registrov umiestnených v troch 

skriniach. Na začiatku októbra ho už začali rozoberať.  Na rekonštrukciu sa podarilo vyzbierať 

približne 140 000 €. Ako uviedol predseda Občianskeho združenia Prešovská gotika František 
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Zborovský tento rok  pripravili druhý ročník festivalu Svätomikulášsky organ. V rámci festivalu  

pripravili tri koncerty. Prvý z koncertov sa konal 4. októbra, druhý koncert 11. októbra v 

evanjelickom kostole sv. Trojice a tretí sa mal uskutočniť 18. októbra v prešovskej Konkatedrále sv. 

Mikuláša. Tretí koncert mal byť špecifický, pretože ho organizátori naplánovali tak, aby sa uskutočnil 

v konkatedrále. V tom čase už mal byť veľký, hlavný organ demontovaný, ale prešovská konkatedrála 

mala to špecifikum, že mala dva organy. Mal prísť americký organista David di Fiore. Výťažok zo 

vstupného z koncertov bol určený  na rekonštrukciu organu.   

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie Sakrálne spevy Východu zorganizovali XXVII. 

ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Jubilejnom roku 

Prešovskej archieparchie pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ prešovského arcibiskupa metropolitu v 

Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Festival sa konal v dňoch 9. - 11. novembra. 

Program začal popoludní, zaspieval Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa - Prešov. 

Nasledujúci deň  na koncerte účinkovali zbory z Českej republiky a Ukrajiny. Program vyvrcholil 11. 

novembra, kedy spevácke zbory spievali na Svätých liturgiách v prešovských gréckokatolíckych 

chrámoch.  

 

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo v lete, uzavrel v novembri verejnú zbierku na 

podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú na začiatku novembra odovzdal na Ministerstvo vnútra SR 

vyplývalo, že celkovo vyzbieral vyše 32 tisíc €. Takmer 90 percent z tejto sumy tvoril výnos s predaja 

darčekových predmetov, ďalšie boli dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky. Výťažok 

mal byť využitý na náklady spojené s prípravou P18. K sume mala ešte pribudnúť hodnota 
darcovských sms správ. Oficiálne sa zbierka začala začiatkom januára a skončila na konci júla.  

 

Jakubská cesta mala od 20. novembra  svoju zastávku aj v meste Prešov. Pútnici zo Slovenska i 

zahraničia, ktorí  putovali jednotlivo alebo v skupinkách, mohli v Mestskom informačnom centre v 

Prešove získať pečať pútnika, zastaviť sa, spoznať naše mesto a navštíviť najznámejšie prešovské 

pamiatky.  Jakubská cesta bola označená tabuľou na Bajkalskej ulici, pri konečnej zastávke MHD. 

Práve tam sa na oficiálnom otvorení stretli nielen pútnici, ale aj zahraniční hostia. Záujem o 

svätojakubskú púť začal prudko vzrastať koncom 80. rokov 20. storočia, k čomu prispela púť pápeža 

Jána Pavla II., ale aj to, že v roku 1993 bola Svätojakubská cesta zapísaná na zoznam Svetového 

dedičstva UNESCO. V porovnaní s inými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k 

relikviám svätých, boli Jakubské cesty v Európe výnimočné. Pútnici sa na Jakubskej ceste 

prezentovali vlastným logom, infraštruktúrou, službami i cirkevnou, kultúrnou, sponzorskou a 

politickou podporou.  Práve Jakubská cesta bola možnosťou a príležitosťou pre všetkých, ktorí chceli 

popri spoznávaní sveta spoznať aj seba. Na púť do Santiaga de Compostela bolo možné "nastúpiť" zo 

všetkých miest Európy. Sieť ciest bola postupne vyznačovaná a pravidelne dopĺňaná informáciami. 

Každý pútnik mal špeciálny Credential pútnika, do ktorého sa zaznačovali pečiatky z navštívených 

miest Jakubskej cesty. Credential cesty bol od novembra k dispozícii aj v Prešove - v Mestskom 

informačnom centre.   

 

26. novembra v rámci svojej návštevy Slovenska zavítal do Prešova sýrsky katolícky arcibiskup 

Mons. Antoine Chahda z Aleppa v Sýrii. Na základe pozvania organizácie ACN Slovensko - Pomoc 

trpiacej Cirkvi navštívil v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sedem slovenských 

miest, aby rozprával o utrpení a prenasledovaní, ktoré zažívajú kresťania na Blízkom východe. V 

Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove koncelebroval večernú svätú liturgiu s prešovským 

arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a prihovoril sa Božiemu ľudu v homílii. Vychádzajúc 

z evanjelia povedal, že ak nebudeme hovoriť o prenasledovaní kresťanov a modliť sa za nich, budú 

musieť "kričať kamene". Bližšie svedectvo o prenasledovaní kresťanov vydal po svätej liturgii. 

Zároveň odpovedal na otázky veriacich a spevom sa pomodlil modlitbu Otčenáš v aramejskom jazyku, 

ktorým rozprával Ježiš Kristus. Spolu s vladykom Jánom a prítomnými kňazmi udelil všetkým 

prenasledovaným v Sýrii a vo svete požehnanie. Zaiste aj toto stretnutie prispelo k priblíženiu situácie 

trpiacej cirkvi nielen v Sýrii, ale v mnohých iných krajinách, aby kresťania v Európe nezostali hluchí a 

slepí pred utrpením kresťanov v iných krajinách. Arcibiskup Ján Babjak v expozícii histórie 

Prešovskej archieparchie v arcibiskupskej rezidencii predstavil arcibiskupovi zo Sýrie 
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Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a spolu sa pomodlili aj v arcibiskupskej kaplnke pri relikviách 

mučeníkov tejto cirkvi. Zároveň mu odovzdal zbierku, ktorú urobili veriaci v katedrále s úmyslom 

aspoň trochu zmierniť následky prenasledovania v Aleppe. ACN - Aid to the Church in Need bola 

medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou, zameranou na poskytovanie materiálnej a 

duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde boli prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpeli hmotnou 

núdzou. Od roku 2017 pôsobili aj na Slovensku.  

 

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ udelil 8. decembra, na sviatok Počatia Presvätej 

Bohorodičky svätou Annou, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove subdiakonát siedmim 

seminaristom 5. ročníka za Prešovskú archieparchiu. Obrad udelenia poddiakonátu sa uskutočnil pred 

začiatkom archijerejskej svätej liturgie. V homílii vladyka Ján hovoril predovšetkým o sviatku 

Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky a novým poddiakonom povedal, aby boli s Božou 

pomocou a na príhovor Presvätej Bohorodičky čistými, aby sa nedali zlákať a poškvrniť ponukami 

sveta. Pozval ich, aby sa horlivo pripravovali na kňazstvo.  

 

Na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa  11. decembra uskutočnil Slávnostný 

galavečer pri príležitosti končiaceho sa Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Bola to dôstojná 

umelecko-duchovná oslava Boha a Cirkvi. Dva a pol hodinový program si prišlo pozrieť viac ako 600 

hostí, ktorí zaplnili hľadisko veľkej scény a ktorých pozval prešovský arcibiskup metropolita Ján 

Babjak. Scenár, dramaturgiu i réžiu galavečera mala pod svojou taktovkou Silvia Košťová, ktorá 

svojím profesionálnym prístupom pripravila divákom nezabudnuteľný zážitok. Moderátormi večera 

boli Martina Bačová a Štefan Štec. V hodnotnom a dynamicky vystavanom programe zloženom z 

ľudových, nábožných i moderných gospelových piesní, operného spevu, zborového spevu, baletu, 

vianočného pásma detí s koledami a ľudovými tradíciami vystúpilo veľa známych umelcov. Počas 

galavečera sa z javiska všetkým prihovoril a poďakoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. 

Prostredníctvom obrazovky Gréckokatolícku cirkev pozdravil košický arcibiskup metropolita Bernard 

Bober, evanjelický biskup Slavomír Sabol, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 

na Slovensku Igor Rintel a prostredníctvom písomného pozdravu aj pravoslávny arcibiskup prešovský 

a metropolita Českých zemí a Slovenska vladyka Rastislav.  
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IV. KULTÚRNY ŽIVOT MESTA 

 

 

1.  HUDOBNÝ ŽIVOT 

 

  

Mesto Prešov a PKO Prešov v spolupráci s DJZ pozvalo na 2. a 3. februára všetkých záujemcov na 

nový jubilejný program FS ŠARIŠAN, pod názvom ZLATÁ SVADBA, ktorý sa  konal pod záštitou 

predsedu PSK Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Folklórny súbor 

ŠARIŠAN oslávil svoje 50. narodeniny. Dômyselne vyskladaný takmer trojhodinový program 

nenechal nikoho na pochybách, že Šarišan patrí medzi jeden z top kolektívov na Slovensku. Prítomní 

si zaspomínali na začiatky, vývoj, míľniky počas života súboru i na ľudí, ktorí svojím „ja“ ovplyvnili a 

formovali Šarišan. Nechýbali ani video pozdravy blahoželajúcich. Program priniesol čísla, ktorými 

Šarišania bodovali nielen doma, ale aj vo svete. Folkloristi sa predstavili vo všetkých svojich 

zložkách, od tých najmenších v Šarišančeku cez Šarišan až po folkloristov zo Starišanu. Popri 

overených číslach oku lahodili aj tie nové v podaní súčasných folkloristov, ktoré sa dostali do 

repertoáru súboru a obohatili ho. Celý koncert nádherne dotvárala scéna Divadla Jonáša Záborského, 

ktorej dominovala veľká kvetovaná parta. 

 

Dva hudobné večery ponúkli na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove ôsmy ročník 

medzinárodného festivalu Prešovské dni klasickej gitary. Na dni 8. a 9. februára prijali do metropoly 

Šariša pozvanie gitaristi uznávaní nielen doma, ale i v zahraničí. Ich spoločným znakom bola klasická 

gitara, ktorá bola štartovacou čiarou ich kariéry. Prvý festivalový koncert bol venovaný hudobnému 

skladateľovi Joaquinovi Rodrigovi. Zaznel jeden z najznámejších koncertov pre klasickú gitaru - 

koncert Aranjuez v podaní španielskeho gitaristu Marca Socíasa a Štátnej filharmónie Košice pod 

taktovkou dirigenta Adriána Harvana.   

Špecifikom druhého večerného koncertu boli variácie známych melódií v podaní renomovaných 

sólistov. Pre poslucháčov pripravili motívy klasických i moderných skladieb. Na koncerte sa 

predstavili bývalí absolventi konzervatórií. Počas festivalu sa uskutočnili aj majstrovské interpretačné 

kurzy určené žiakom základných umeleckých škôl, študentom konzervatórií a vysokých hudobných 

škôl.  

 

Prešovská kapela Heľenine oči s jej songom Obchádzka za krátky čas výrazne zabodovala na 

internetovej databáze videí Youtube. Pieseň narážala na dopravnú situáciu v našom meste.  Na 

začiatku roka bola skladba uvedená na internete a za krátky čas už zaznamenala vysoký počet prehratí. 

Kapela zverejnila na Youtube svoj celý album, ale s výrazným náskokom bodovala práve Obchádzka.  

O text sa postaral líder Martin Mihalčín a hudbu spolu s ním zložil  basgitarista Tomáš Durkáč. 

"Spievam ódu radosti na tunel, vraj do 2010, ten sľub asi trochu smrdel. Po uliciach mesta sa klebetí, 

že isto budú mať ten obchvat deti našich detí," znelo v piesni  tesne pred refrénom. Hlavný popevok 

piesne znel: "V duchu obchádzam už Prešov, už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. 

Obchádzam už Prešov, juchú juchú, aj keď zatiaľ iba v duchu." Aktuálne 22. februára mal  tento 

audio formát pesničky celkovo už vyše 258 000 zhliadnutí. 

 

Deväť koncertov rôznych žánrov ponúkal 59. ročník Prešovskej hudobnej jari, jednotlivé vystúpenia 

boli časovo rozvrhnuté od 9. marca do 30. mája. Organizátor tradičného podujatia Park kultúry a 

oddychu v Prešove ich ponúkal verejnosti v rôznych priestoroch, ako bola koncertná sála Čierneho 

orla, kino Scala či výstavná sieň Caraffovej väznice. Otváracím predstavením bol Jarný koncert 

súrodencov Babjakovcov 9. marca. Na spoločnom vystúpení sa predstavila mezzosopranistka Terézia 

Kružliaková (rodená Babjaková), tenorista Ján Babjak, barytonista Martin Babjak a na klavíri ich  

sprevádzal Daniel Buranovský.  Ďalšie koncerty patrili vokálnej skupine Fragile, ktorá interpretovala 

známe rock-pop-jazzové hity svetových umelcov a Cigánskym diablom a ich novému muzikálu 

Prekliatie z dielne autorskej dvojice Ernest Šarközi - Jaroslav Moravčík.  Obohatením Prešovskej 

hudobnej jari bol bakalársky koncert Tatiany Švajkovej a tiež vystúpenie  zborových telies Miešaného 

speváckeho zboru Nostro Canto a Zboru katedrálneho chrámu sv. Alexandra Nevského v Prešove.  
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Priestor dostal aj výročný koncert Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove.  

Michal Matejčík v programe Metamorfózy harfy priblížil premeny harfy ako nástroja. Prešovskému 

publiku sa pripomenul aj orchester Bratislava Hot Serenaders, ktorý sa pod vedením trubkára Juraja 

Bartoša špecializoval na hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov. Záverečnú bodku za 59. ročníkom 

Prešovskej hudobnej jari dali v priestoroch Caraffovej väznice mladé talenty klasickej gitary. Na 

koncerte sa 30. mája predstavili študenti vysokých hudobných škôl, konzervatórií a žiaci ZUŠ - víťazi 

medzinárodných a celoslovenských gitarových súťaží. 

 

9. apríla odznel v prešovskej Ortodoxnej synagóge prvý  koncert  komornej hudby v rámci festivalu 

Artis. Bol ním koncert s názvom Thesaurus - židovská hudba 16. - 19. storočia. V rámci svojho 

celoslovenského turné s názvom Thesaurus v slovenských synagógach sa aj v Prešove predstavil 

unikátny 16 členný medzinárodný komorný súbor zoskupujúci členov výnimočného slovenského 

súboru Solamente Naturali a ich zahraničných hostí. V hodinovom koncerte zaznel program plný 

hebrejských orientálnych melódií a výber z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec.  Projekt 

ponúkol obraz svetovej židovskej hudby z obdobia pred 20. storočím. Išlo o unikátne rekonštrukcie 

starých, takmer zabudnutých skladieb synagogálnej hudby, upravených pre barokový súbor so sekciou 

originálnych exotických nástrojov, obsahujúc tiež sólo i zborový spev a tradičný židovský rytmický 

sprievod v podobe tlieskania, dupania.   

 

V areáli Prešovskej univerzity sa 25. apríla uskutočnil študentský festival UNIPO fest 2018. Išlo o 

jeden z najväčších hudobných open-air podujatí v meste Prešov, ktorého zámerom bolo vytvoriť 

tradíciu študentského majálesu v Prešove. 7. ročník akcie sa niesol v znamení bohatého sprievodného 

programu slovenských interpretov, ale i pripravovaných noviniek. Na podujatí nechýbala kapela 

Heľenine oči, Iné Kafe a Kontrafakt. Priestor predstaviť svoju hudbu dostali aj menšie lokálne skupiny 

ako bardejovská kapela Niečo navyše, Fictive Marry z Košíc, ale tiež slovenský interpret pôvodom z 

Ruska - Gleb.   

 

Bratia Táslerovci už začiatkom roka avizovali, že Dobrý festival nebude a ako istú kompenzáciu 

ponúkli koncert svojej skupiny IMT Smile, ktorý sa konal 16. júna na prešovskom amfiteátri. Pozvali 

si viacerých hostí. Vystúpili ich kamaráti Eleven Hill i folklorista Štefan Štec. Koncert IMT Smile sa 

začal pomalšími skladbami. Táslerovci pozmenili aj playlist. Pribudli v ňom napríklad skladby S.O.S., 

Kapela, nechýbali skladby ako Exotica, Veselá pesnička či Cesty II. triedy. Skladbu Niekto ako kráľ, 

ktorá prakticky otvárala "rýchlu" časť koncertu, prerobili do nového, svižnejšieho aranžmánu a 

nevynechali ani už tradičný koncertný záver Cingi lingi bom. Zazneli aj novinka Budeme to stále my, 

megahit Hej, sokoly, na záver Ľudia nie sú zlí a prídavkový Bozk. Skupina pripravila niekoľko 

prekvapení. Napríklad pozvala na pódium niekdajšiu Ivanovu triednu učiteľku, pani Maľcovskú zo 

Základnej školy Šmeralova. Tajným hosťom bol Adam Ďurica, ktorý s IMT Smile odspieval 

Nepoznám i vlastný hit Neľutujem. Koncert mal tradične veľkú návštevnosť, stánky s občerstvením 

nestíhali.  

 

21. júna sa uskutočnil 14. ročník festivalu Folklór Prešov. Záštitu nad ním prevzala prešovská 

primátorka, organizáciu zabezpečoval Miestny odbor Matice slovenskej spolu s ďalšími partnermi. 

Tento rok sa niesol  v duchu jubileí - 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 155. výročia založenia 

Matice slovenskej. Na Hlavnej ulici sa počas celého štvrtkového popoludnia  ozývali hlasy nositeľov 

folklóru zo širokého okolia.  Prítomným zaspieval Marek Mochnáč s hudobným sprievodom Igora 

Krétu, predstavili sa FS Javorina z Malého Šariša a prítomných potešil aj známy folklorista Ján 

Očkovič z Veľkého Šariša. Ďalšími účinkujúcimi boli Dajana Novotná a Tatiana Šárová, Spevácka 

skupina Radosť pri DC Družba, FS Bajerovčan z Bajerova, Eva Hrabková so sprievodom Viktora 

Ňachaja, FS Šebeš, Ženská spevácka skupina Milpošanka, FS Šarišanček a bodku za programom 

urobil DFS Záborský zo Župčian.   

 

5. ročník série letných podujatí My sme východ sa uskutočnil v piatich mestách na východe 

Slovenska, v Prešove sa tento projekt uskutočnil 7. júla. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý 

program.  Okrem obľúbených kapiel sa o skvelú zábavu postarali aj srdcom východniari – hudobník 

Marián Čekovský a moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Letný program vyvrcholil na začiatku 
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septembra na obrovskej východniarskej párty priamo na Dni otvorených dverí v pivovare Šariš, ktorý 

bol organizátorom tohto podujatia. 

 

22. septembra patril amfiteáter v Prešove skupine Elán, ktorá sa tu vrátila po dvadsiatich rokoch. 

Prešovský playlist otvorili skladbou Bláznivé hry, s ktorou získali prvé ocenenie, cenu za aranžmán na 

Bratislavskej lýre 1979. Ďalších dvadsaťšesť skladieb mapovalo celé ich úspešné obdobie, postupne 

prišli na rad Kaskadér, Ôsmy svetadiel, Vymyslená, Zlodej slnečníc, Ulica, Tuláci v podchodoch, Čo 

je? Čo je? Čo chceš?, Stužková, Zaľúbil sa chlapec, Zvláštny smútok víťazov, Detektívka, Podpísaný 

anonym, Dresy, Od Tatier k Dunaju, Kočka, Hey, hey zlato, Voda, čo ma drží nad vodou, Tretie oko, 

nová skladba Ľúbim ťa, Bosorka, Mláďatá, Tanečnice z Lúčnice a Smrtka na pražskom orloji. Skvelú 

atmosféru dvoch hodín hudby si napriek chladnému večeru vychutnali obe strany, na pódiu aj pred 

ním. Šesticu, posilnenú dychovým triom, sláčikovým kvartetom a tromi vokalistkami odmenili 

Prešovčania mohutným aplauzom. Ten im vyniesol tri prídavky v podobe piesní Nie sme zlí, Čaba, 

neblázni a Superuvoľnený. Koncertné turné k 50. výročiu skupiny pokračovalo na Slovensku 

vystúpeniami vo viacerých mestách. 

 

Skvelý úspech sa podaril amatérskemu Ženskému speváckemu zboru Vocals z Prešova. 25-členný 

zbor sa 6. -7. októbra zúčastnil súťažnej prehliadky v Bratislave. Tam si svoje kvality porovnával so 

špičkovými zahraničnými zbormi z Nórska, Ruska a Litvy.  Ako konštatovala Zacharová, vedúca 

dirigentka Vocals, úroveň zborov bola vysoká aj preto, že ich členovia boli profesionálni speváci i 

dirigenti.  Prešovský zbor podal výborný výkon, ktorý porota ohodnotila veľmi pozitívne a odniesol si 

strieborné pásmo. Od zlatého pásma ho delili len tri body. Okrem súťažného vystúpenia zbor 

účinkoval na koncertoch v Hudobnej sieni Klarisky, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde 

úspešne reprezentoval Prešov.   

 

Aj v  roku 2018 ponúkla Prešovská hudobná jeseň bohatý hudobný program. V sále PKO - Čierny orol 

vystúpila 9. októbra populárna česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová s kapelou. Pavol Hammel 

& Prúdy vystúpili  v kine Scala 13. novembra. PHJ však bola najmä o klasickej hudbe. V sále PKO 

Čierny orol bol 7. novembra program Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle (Malá slávnostná 

omša).  Zárukou  umeleckého zážitku bolo obsadenie koncertu. Za klavírom  Júlia Grejtáková, častý 

hosť PHJ, harmónium Lukáš Kozubík - zbormajster ŠD Košice. Spevácky zbor Košických učiteľov 

pod vedením Maroša Potokára  posilnil prešovský zbor Nostro Canto, ktorý viedla Tatiana Švajková. 

Kvarteto sólistov sa skladalo zo sólistov Opery ŠD Košice.  Za dirigentský pult sa postavil zbormajster 

a dirigent Maroš Potokár.  Sté výročie vzniku Československa si mohli diváci pripomenúť na koncerte 

PHJ 14. novembra v sále PKO Čierny orol. Na ňom vystúpilo Československé komorné duo - Pavel 

Burdych, husle a Zuzana Berešová, klavír. Hudobnú jeseň obohatila aj speváčka Szidi Tobias s 

kapelou 18. novembra  v kine Scala.  Spevácke zbory  mali na PHJ priestor 21. novembra v programe 

Slovensko spievaj 2018. Prešovská hudobná jeseň zavŕšila svoj repertoár program Kamaráti moji 28. 

novembra. 

 

18. októbra v sále PKO - Čierny orol sa uskutočnil 27. ročník festivalu Jazz Prešov. Novinkou tohto 

ročníka bolo, že festival bol prvý raz len jednodňový. Na tohtoročnom ročníku sa predstavila 

maďarská skupina Djabe. Skupina Djabe hrala od roku 1995, koncertovala vo vyše štyridsiatich 

krajinách na troch kontinentoch.  Rozšírené domáce AMC Trio Unit predstavilo ďalšieho svojho 

exkluzívneho hosťa. Bola ním americká huslistka Regina Carter. Hrávala so zvučnými menami, 

pochádza z Detroitu a v džezových kruhoch bola hviezdou. Z Poľska prišli KK Pearls. Bola to 

medzinárodná kapela klaviristu Krysztofa Kobylińského.  Festivalové pódium privítalo aj Damajazz 

Project, dve zoskupenia zo známeho jazzového oddelenia SZUŠ DAMA a to Prezhood a Young Jazz 

Session.  

 

Prešovské detské mažoretky Diridonky oslavovali 25 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 

predstavili  programom Čarovanie s paličkou 9. novembra v kine Skala. Detské mažoretky vznikli pri 

PKO Prešov 1. 9. 1993 ako vôbec prvé detské mažoretky na Slovensku. V roku 1996 pri choreografii 

Diridonda boli pokrstené na prešovské mažoretky Diridonky. Za 25 rokov sa v súbore vystriedalo 

niekoľko desiatok dievčat a niektoré potom pokračovali aj v mažoretkových súboroch určených pre 
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staršie a dospelé dievčatá.  Ich prvým veľkým úspechom bola v roku 1999 účasť na majstrovstvách 

Európy v chorvátskom Záhrebe, kde Diridonky excelovali a získali zlato. Od tohto dátumu sa 

každoročne zúčastňovali rôznych súťaží po celej Európe a získavajú tie najvyššie ocenenia.  

 

Legendárna slovenská skupina Prúdy pripravila pre fanúšikov veľkolepé turné po celom Slovensku. 

Turné bolo oslavou 50. výročia od vydania zásadného albumu skupiny Prúdy Zvoňte zvonky a 

zároveň 70-tych narodenín speváka, skladateľa, hudobníka i maliara Pavla Hammela. Turné venovali 

pamiatke na svojich zosnulých kolegov Mariána Vargu a Fedora Freša. Na turné sa skupina Prúdy 

predstavila v zostave: Pavol Hammel (spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika), Fero 

Griglák (gitary a vokál), Peter Preložník (klávesové nástroje), Igor Teo Skovay (bicie a perkusie). 

V Prešove sa uskutočnilo ich vystúpenie 13. novembra v kine Scala. Muzikanti predstavili aj naživo 

čerstvo vydaný výberový album „The Best Of“. 

 

29. novembra sa na spoločnej scéne v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove stretli 

Sloníčatá. Deti z Detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch si spolu s hosťami zaspomínali na 

spoločne strávené roky a množstvo zážitkov, ale i koncertov pod vedením dlhoročnej riaditeľky 

domova Evy Džodlovej. Po vyše 50 rokoch strávených v domove, z toho 32 vo funkcii riaditeľky, 

svoje pôsobenie v domove ukončila a plánovala odísť do dôchodku. Najmä v 90. rokoch minulého 

storočia dokázala spolu s deťmi práve vďaka vystúpeniam Sloníčat činnosť detských domovov  

spopularizovať na verejnosti. Tri a polhodinový program priblížil aj tvorbu Sloníčat, ktorá vyšla na 

troch platniach, troch kazetách a piatich CD nosičoch. Natočené boli aj štyri videoklipy. Sloníčatá 

mali 20 veľkých koncertov, pridali aj množstvo menších vystúpení. Posledné spoločné vystúpenie 

absolvovali v roku 2009. Sloníčatá spolupracovali s mnohými známymi osobnosťami.  

Podľa kmeňovej knihy, ktorá sa zachovala od roku 1951, bolo v domove k septembru 2018 

umiestnených 920 detí. 
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2.  VÝTVARNÝ ŽIVOT, SOCHÁRSTVO, FOTOGRAFIA 

 

 

Pri príležitosti životného jubilea výtvarníka Prokipa Kolisnyka pokračovala v januári v Univerzitnej 

knižnici Prešovskej univerzity v Prešove  výstava Prokip Kolisnyk: Čarunka farieb (maľba, kresba, 

grafika). Jubilejná výstava ponúkala diela z rôznych období jeho tvorby. Kolisnyk sa v nej prezentoval 

veľmi špecifickým spôsob maľovania obrazov s využitím originálnej techniky. Na výstave bolo 

prezentovaných 45 diel.  Išlo predovšetkým o maľby, ktoré boli celoživotnou doménou Kolisnykovej 

tvorby. Akademický maliar a vysokoškolský pedagóg Prokip Kolisnyk, zaslúžilý umelec Ukrajiny, sa 

narodil 16. júla 1957 v obci Potašňa v centrálno-západnej oblasti Ukrajiny. V roku 1987 absolvoval s 

vyznamenaním a Zlatou medailou Kyjevský štátny umelecký inštitút.  V rokoch 1999-2016 vyučoval 

maľbu na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 

Svoju tvorbu prezentoval na početných samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. 

Výstava bola sprístupnená do 9. februára. 

 

25. januára diela skúseného prešovského modernistu Stanislava Šalka, ktorý vystavoval svoje diela 

vo všetkých priestoroch Galérie Átrium, nahradili ručne tkané gobelíny, fotografie a obrazy maďarskej 

dámskej dvojice Csutkai Csabáné a Ludmilly Gál. Išlo o pokračovanie čulej spolupráce medzi galériou 

a umeleckým zázemím partnerského mesta Prešova, maďarskej Nyíregyházy. Obe výtvarníčky 

výberom svojich diel skompletizovali zaujímajú a pestrú kolekciu. Csutkai Csabáné (Együd Klára) 

prezentovala svoje fotografie pomocou starých drevených okenných rámov. Priznala sa k tomu, že ju v 

meste občas považujú za čudáčku, pretože sa nachádza vždy tam, kde sa búrajú staré domy a stavby. 

Textilná výtvarníčka Ludmilla Gál vybrala na svoju prešovskú prezentáciu päť nádherných gobelínov, 

ktoré svedčili nielen o talente, ale aj o nekonečnej trpezlivosti autorky. V Prešove sa okrem gobelínov 

prezentovala aj olejomaľbami. Výstava trvala do 28. marca. 

 

Výstava Manželstvá včera a dnes realizovaná v spolupráci Krajského múzea v Prešove a iniciatívy 

Národný týždeň manželstva priniesla prezentáciu fotografií manželských párov z fotosúťaže 

Manželstvo ako umenie lásky v kontraste s manželskými pármi z našej histórie, zobrazenými 

prostredníctvom múzejných umeleckých diel. Výstava realizovaná v Rákociho paláci bola súčasťou 

programu Národného týždňa manželstva v Prešove. Počas jej otvorenia 13. februára boli vyhlásené aj 

výsledky fotosúťaže Manželstvo ako umenie lásky. Sprievodným podujatím výstavy bol v poradí už 

25. čaj o piatej u Rákociho s názvom Manželstvo z rozumu? Manželstvo z lásky? Témou boli veselé 

i smutné osudy známych manželských párov z našej histórie. 

 

20. februára sa uskutočnil v Slovenskom technickom múzeu na Solivare 14. ročník prezentačnej 

výstavy žiackych výtvarných prác z medzinárodného plenéru - kresba a maľba krajiny a architektúry 

v exteriéri,  pod názvom Výtvarné krídlo- Červený kláštor. Okrem prác žiakov zo strednej odbornej 

školy podnikania v Prešove bola výstava obohatená aj o výtvarné práce partnerskej strednej umelecko-

priemyslovej školy z Ústí nad Orlicí. Výtvarné práce žiakov prezentovali rôzne kresliarske, maliarske 

a kombinované techniky od realistickej kresby po abstraktné stvárnenie krajiny a architektúry 

Červeného kláštora a pieninského národného parku.  

 

Výsledky 24. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo vyhlásili už tradične 1. 

apríla v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove. Záujem nielen o výhry, ale aj o prezentáciu na 

medzinárodnom fóre malo 154 autorov z tridsiatich siedmich štátov, ktorí do súťaže poslali 441 

kresieb. Na prešovskú adresu dorazil kreslený humor z piatich kontinentov, aj z takých exotických 

končín ako Indonézia či Kolumbia. Aj tento rok dorazil obrázok symbolu Spojených štátov v úlohe 

čašníka. Ako podotkol Fedor Vico, každého zvádzali základné prvky ako pena, ovečky, mraky. Po 

výtvarnej stránke však boli na rôznej kvalitatívnej úrovni. Bola by z toho naozaj veľká výstava. Pri 

hodnotení  však porotu zaujímal hlavne originálny nápad, ktorý išiel ruka v ruke s vynaliezavým 

výtvarným spracovaním. Veľkú cenu/Grand Prix si prevzal Dariusz Dabrowski z Poľska. Prvá cena 

poputovala do Chorvátska, získala ju kresba Mojmíra Mihatova. Aj druhá cena odišla do zahraničia na 

adresu Valerija Tarasenka z Ruska. Tretia ostala doma, dostala ju kresba Jozefa Storinského. Dvanásť 

čestných uznaní sa rozletelo po svete. Čestné uznania  udelili aj tak trošku zámerne. Keď ho dostal 
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niekto z Indonézie, Uzbekistanu alebo Kolumbie, pochválil sa doma aj v médiách. A keď spresnil, že 

je to cena zo Slovenska, tak všetci začali hľadať na mape, kde to Slovensko je a kde vlastne leží 

Prešov. Porota udelila aj dve zvláštne ceny - Cenu Pivnej galérie Prešov si vyslúžila kresba Henryka 

Cebulu z Poľska a Cenu Igora Ševčíka si odniesol Fero Mráz. Výstava Zlatý súdok, ktorá 

predstavovala ocenené kresby a výber z najzaujímavejších prác 24. ročníka medzinárodnej súťaže 

kresleného humoru na tému pivo, bola v Šarišskej galérii v Prešove.  

 

Šarišská galéria v Prešove 12. apríla otvorila výstavu nazvanú jednoducho Juraj Collinásy 1907-1963. 

Usporiadali ju v spolupráci s Clubom milovníkov umenia Košíc pri príležitosti 111. výročia 

maliarovho narodenia, aby návštevníkom predstavili nie často videnú stránku košického výtvarníka. 

Žil a tvoril v prvej polovici 20. storočia a aj keď na výstave sa neočakávane objavili aj jeho 

fotografické diela, bol to predovšetkým majster farby. Kurátorom výstavy bol Peter Markovič. 

 

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove otvorilo 12. apríla výstavu fotoobrazov Mikuláša 

Jacečka. Vystavovaných 40 fotoreprodukcií poskytlo jedinečný zážitok – vidieť krásu Tatier z obdobia 

rokov 1991 až po súčasnosť v jednotlivých ročných obdobiach. Mikuláš Jacečko pochádzal z rusínskej 

obce Habura, vyštudoval stavebné inžinierstvo a muzeológiu v Prahe a v Brne. Vysoké Tatry autor 

fotografoval štyridsať rokov a vytvoril niekoľko cyklov fotoobrazov z tatranskou tematikou 

vyhotovených arttechnológiou, ktorá sa vizuálne podobala na maľbu. 

Výtvarník Jaroslav Ondo z Veľkého Šariša prezentoval  svoju tvorbu v prešovskej Galérii Átrium. 

Výstavu nazvanú V starých rámoch s podtitulom maľba - kresba - fotografia otvorili 12. apríla. Medzi 

vyše 30 vystavenými dielami dominovala maľba. Autor predstavil svoju novú tvorbu, ale k niektorým 

starším témam, ktoré pôvodne vznikli ako kresby, sa opäť vracal a nanovo ich spracoval akvarelom. 

Inšpiroval sa  starými príbehmi, ktoré pokračovali v novej podobe. Jeho diela sa dali nazvať aj 

výtvarnou satirou. Obrazy mali aj zaujímavé názvy, ktoré podnecovali diváka k filozofovaniu. V 

tomto výbere na výstavu prevláda figurálna tvorba. Pri maľovaní používal akryl aj olej, ale osvedčila 

sa mu aj kombinácia olej podmaľovaný akrylom.  

 

Pri prešovskom amfiteátri 21. apríla otvorili sochársky park, v ktorom osadili 20 prác mladých 

sochárov, kováčov a rezbárov zo Slovenska a Česka. Bol súčasťou oddychovej zóny areálu, ktorý mal 

od mesta prenajatý občianske združenie Amfiteáter Prešov, za ktorým bol hudobník Miroslav Tásler.  

Práce vznikli prevažne v posledných ročníkoch prešovského sochárskeho sympózia Práci česť! 

Slávnostný desiaty ročník už mal byť v amfiteátri. Preto  sochy nainštalovali v amfiteátri a sprístupnili 

oddychový park, aby mohli Prešovčania i cudzí návštevníci obdivovať tieto diela. Išlo o unikátny 

projekt občianskeho združenia Otvorená dielňa.  

 

29. mája sa uskutočnila v múzeu rusínskej kultúry v Prešove vernisáž výstavy Drevorezby ikon 

Jaroslava Popovca. Výstava prezentovala umenie súčasnej sakrálnej reliefovitej drevorezby autora. 

Návštevníci si mohli pozrieť  spektrum drevorezieb obdĺžnikovitých tvarov sakrálnych motívov – 

ikon svätcov, Ježiša, Bohorodičky, anjelov, archanjelov vyrezávaných do lipového a orechového dreva 

s jemným dekorovaním. V sprievodnom programe pod názvom „Pridyjte, vozradujemsja" vystúpil 

spevák Marek Mochnáč s pásmom, ktoré bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – 

programu Kultúra národnostných menšín 2018. S klavírnym sprievodom vystúpila zaslúžilá umelkyňa 

Ukrajiny, koncertmajsterka Liubov Gunder z Ukrajiny. 

 

Lena Lešková - Bubánová otvorila 21. júna slávnostnou vernisážou v Galérii Átrium výstavu pod 

názvom Tekuté masy. Výstava vznikla vďaka projektu, ktorý realizovala vo Fínsku v dedinke Lapua. 

Rovnako sa volala aj rieka, ktorá výtvarníčku nadovšetko inšpirovala. Počas mesačného pobytu v 

chladnej oblasti, kde sa v máji ešte len topili ľady a krajina bola biela, sa výtvarníčka snažila zachytiť 

fotoaparátom a kamerou všetky zaujímavé detaily. Doma potom na základe pocitov, videí a fotografií 

vytvorila vystavované diela. Väčšina obrazov bola na malej ploche. Autorka mala rada zmeny a 

radikálne rozhodnutia. Projekt jej umožnil spoznať strohú krajinu, ľudí, v ktorých sa toto chladné a 

málo farebné prostredie odráža. Nová skúsenosť ju podnietila experimentovať s vymedzenou plochou, 

tvarmi aj liatymi farbami.  Autorka absolvovala Univerzitu P. J. Šafárika v Prešove v roku 1986.  Na 
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svojom konte mala množstvo samostatných a kolektívnych výstav, medzinárodných autorských 

projektov, workshopov v USA, Taiwane, Japonsku, Veľkej Británii, Nemecku, Mexiku, Švajčiarsku. 

Získala ocenenie na Kutani International Ceramics Graphic Design Competition v Japonsku.   

 

Na letnú sezónu pripravila Šarišská galéria výber z najkvalitnejších a najzaujímavejších výtvarných 

diel zo svojho zbierkového fondu. Návštevník galérie ju mohol chápať ako dočasnú náhradu za stále 

expozície, ktoré v tom čase ešte nebolo možné otvoriť z dôvodov rekonštrukčných prác na objekte. 

Tento obmedzený priestor vnukol autorom výstavy nápad, aby prepojili staré umenie s novým.  

Konfrontácia známych diel rôzneho obdobia a rôzneho výtvarného žánru ponúkala zaujímavý pohľad 

na umenie počas leta. Výstavu pod názvom Klenoty otvorili 26. júna.   

 

Mesto Prešov v spolupráci s PKO Čierny orol usporiadalo  unikátnu spoločnú výstavu výtvarníkov z 

Prešova a partnerských miest Nowy Sacz a Nyíregyháza. Vernisáž výstavy PRIATEĽSTVO – 

BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ sa uskutočnila 26. júna v Galérii v Caraffovej väznici. Na slovensko-

poľsko-maďarskej výstave mohli návštevníci obdivovať originálne diela 12 umelcov. Mesto Prešov 

organizovalo túto spoločnú výstavu už druhýkrát s cieľom oživiť partnerské vzťahy medzi našimi 

najbližšími susedmi. Výstava trvala do 31. augusta. 

 

10. júla slávnostne otvorili v literárnej kaviarni Viola prierezovú výstavu koláží Emila Semanca s 

názvom MIRACL E.S. continue. Autor Emil Semanco sa narodil 6. 7. 1953 v Čertižnom.  V rokoch 

1972 - 1977 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a 

literatúru. Po promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Popri novinárskej práci sa 

venoval aj výtvarnej tvorbe. Prvú autorskú výstavu mal v Prešove už v roku 1979. Od roku 1982 

pôsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkov, časopisov a v 

Slovenskej televízii. Založil a viedol viacero periodík. Pôsobil ako kurátor, porotca, predseda 

medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor výtvarných sympózií. Mal za sebou rozsiahlu a 

úspešnú publicistickú, literárnu aj výtvarnú tvorbu, v ktorej dominovala technika koláže. Pravidelne 

vystavoval doma i v zahraničí. Počet jeho autorských prezentácií prevýšil tri desiatky. Bol autorom 

viacerých kníh poézie a literatúry faktu, laureátom Ceny Rudolfa Jašíka a v roku 2005 mu udelili 

Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.  

 

V Ruskom klube 1923 na Hlavnej ulici č. 62 sa uskutočnila v júli výstava obrazov ruských manželov 

žijúcich v Budapešti Alexandra Kabanova a Inny Kabanovej-Baryčevovej.  Alexander a Inna sa 

narodili v rodinách umelcov, obklopovala ich tvorivá atmosféra. Kabanov absolvoval Moskovské 

umeleckotechnické učilište, odbor dekoratívnomonumentálnej maľby. Pracoval v monumentálno - 

dekoračnom kombináte, tvoril pre Rusko a Európu. Jeho manželka vyštudovala umeleckú fakultu 

Moskovského technického inštitútu v odbore umelecký návrh textilných produktov. Neskôr prednášala 

na vysokej škole výtvarného umenia, viedla katedru umeleckého tkáčstva a potom oddelenie 

dekoratívneho umenia. Ich výstavná činnosť sa začala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V 

Prešove  to bola už ich štvrtá výstava.  

 

V Rákociho paláci, sídle Krajského múzea v Prešove, otvorili výstavu obrazov Moja domovina z 

cyklu Okolo Slovenska. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva predstavil svoju tvorbu 

charizmatický autor Martin Šafárik, ktorý chcel Slovensko reprezentovať aj za veľkou mlákou. 

Vernisáž výstavy sa uskutočnila  3. septembra. Martin Šafárik (1983) bol mladý slovenský kňaz, 

ktorý zároveň vyštudoval operný spev a absolvoval aj súkromné štúdium u známeho bratislavského 

maliara Pavla Potočka. Maľba bola podľa jeho slov zhmotnenou modlitbou či meditáciou. Svoje diela 

vnímal ako zastávky pri bádaní stvoreného.   

  

Pracovný i súkromný život najznámejšieho československého štátnika T. G. Masaryka predstavila 

výstava pod názvom T. G. Masaryk vo fotografii, ktorú pripravili v Caraffovej väznici. Sté výročie 

Československej republiky bolo príležitosťou pripomenúť si osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode. Jednou 

z nich bol Tomáš Garrigue Masaryk, jej spoluzakladateľ a prvý prezident. Putovná výstava ukázala 

prostredníctvom fotografií zo zbierkového fondu Múzea T. G. Masaryka v Lánoch osobnosť prvého 
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prezidenta, jeho rodinu, priateľov a spolupracovníkov. Výstava priblížila i ďalšie významné životné 

udalosti zo života prezidenta. Vernisáž výstavy bola v Caraffovej väznici 2. októbra. 

 

Poľský výtvarník Marek Burdzy vystavoval od 4. októbra v Galérii Átrium v Prešove. V rámci 

výstavy divákom ponúkol 25 obrazov, ktoré vznikli v priebehu rokov 2015 až 2018.  Na veľkých 

plátnach ponúkal imaginácie plné emócií.  Na vyjadrenie svojich pocitov používal akrylové farby, v 

minulosti to bol aj suchý pastel.  Do výberu pre prešovskú galériu sa dostali portréty, tradičná krajina 

aj sakrálne motívy.  V jeho obrazoch zaznieval apel, ktorý poukazoval na dnešnú dobu, keď sa veľa 

hovorí, ale ľudia sa nepočúvajú.  Burdzy svoju výstavu venoval spomienke na nedávno zosnulého 

Stana Šalka, s ktorým ho spájalo priateľstvo.  Marek Burdzy sa narodil v Stalowej Woli v roku 1958.  

Absolvoval strednú školu výtvarných umení v Jaroslawe. Študoval na Fakulte umenia Rzeszówskej 

univerzity.  Skôr, ako sa stal organizátorom a kurátorom výstav, pracoval ako terapeut v psychiatrickej 

liečebni, bol režisérom mládežníckeho divadla a robil aj v drevárskom priemysle.  Mnohokrát bol 

komisárom na celopoľských plenérnych výstavách a na medzinárodnom umeleckom sympóziu Portrét 

Krosna.  Niekoľkokrát sa zúčastnil aj plenérnych výstav na Slovensku.  Výstava v Galérii Átrium bola 

prístupná do 24. októbra.   

 

V poradí už štvrtý salón prešovských fotografov prilákal do výstavných priestorov Galérie Átrium  

množstvo návštevníkov. 25. októbra sa uskutočnila vernisáž výstavy. Magnetom nebol iba počet 

vystavujúcich autorov (37) a počet diel (88), ale najmä ohlásená prezentácia novej publikácie o histórii 

prešovskej fotografie.  Tému ani formát vystavovaných diel na fotosalóne organizátori neurčili, takže 

autori mali plnú voľnosť výberu i spracovania. Prejavilo sa to na pestrosti, bohatosti a nápaditosti 

obsahu salóna. Jeho kurátor Mgr. Ladislav Cuper počas vernisáže konštatoval, že štvrtý fotografický 

salón je prekvapujúci kvalitou vystavovaných diel, ktoré svedčia o tom, že mnoho autorov má výborné 

umelecké cítenie, vedia sa fotograficky pozerať na svet okolo seba a ovládajú techniku spracovania 

digitálnej fotografie. Na výstave sa predstavili aj členovia prešovského fotoklubu PAF 5, 6, ktorí boli 

združení už od roku 2014. Nebáli sa súťažiť na významných medzinárodných súťažiach fotografie a 

svojimi prácami žali jednu medailu za druhou. Diela fotosalónu boli prešovskej verejnosti k dispozícii 

v priestoroch Galérie Átrium na Floriánovej ulici do 5. decembra. Po otvorení výstavy prešovských 

fotografov prišlo na rad aj predstavenie novej publikácie Prešov fotograficky od autorskej dvojice 

známych a skúsených prešovských fotografov Ladislava Cupera a Milana Kaľavského. Plne farebná 

publikácia s bohatou obrazovou dokumentáciou zachytávala slávnu históriu prešovskej fotografie, 

počnúc založením prvého fotoateliéru v strednej Európe lekárnikom a vedátorom Karolom Divaldom. 

Zakladateľ úspešnej rodinnej dynastie fotografov bol neobyčajne pracovitým a úspešným pedagógom 

praxe, ktorý vychoval množstvo ďalších úspešných priekopníkov a pokračovateľov fotografického 

umenia. Prešov fotograficky bol encyklopedickou publikáciou, obsahujúcou množstvo informácií, 

ktoré pomáhali dotvárať dejiny nášho mesta a života jeho obyvateľov v jednotlivých časových 

etapách.  

 

Slovenské národné múzeum  - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s Veľvyslanectvom 

Ruskej federácie v Slovenskej republike, Slovensko-ruskou spoločnosťou a prešovským klubom Arbat 

pripravili výstavu ruského maliara a grafika Alexandra Jerašova s názvom Letopisy. Jej otvorenie sa 

uskutočnilo 6. novembra. Výstava originálnych diel bola ojedinelou svojho druhu, pretože cez prizmu 

starobylého ruského mesta Suzdaľ, perly stredovekého Ruska, boli ukázané najväčšie medzníky nielen 

dejín Ruska, ale tiež mnoho zo spoločných dejín všetkých slovanských národov: od táboriska 

pravekého človeka až po 60. roky minulého storočia, od krstu Ruska až po prvý let človeka Jurija 

Gagarina do vesmíru. Alexander Vasilievič Jerašov sa narodil 18. decembra 1972. V rokoch 1984 - 

1988 študoval na škole výtvarných umení, na umeleckom oddelení, v meste Jermak. Skončil 

Pavlodarskú Akadémiu umenia (1998 - 2001). Od roku 2000 vystavoval svoje diela na umeleckých 

výstavách v Rusku a v Kazachstane. V roku 2016 za zúčastnil na umeleckom veľtrhu vo Veľkej 

Británii s názvom Works on Paper Fair. V roku 2010 ho prijali do Zväzu umelcov Kazachstanu. 

Alexander Vasilievič Jerašov bol autorom viac ako 500 umeleckých diel, prevažne grafík. Medzi jeho 

dielami bolo veľmi málo obrazov s jednou tematikou, prevažne to boli celé série umeleckých diel, 

venované určitej téme. Spomedzi najznámejších sérií obrazov možno spomenúť: Kráľ a šašo, Králi, 

Turecká legenda, Kazašské ľudové rozprávky, Ľudia a lode, Lev a iné. Umelecké diela autora sa 
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nachádzali v štátnych a súkromných zbierkach Kazachstanu, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie a 

ďalších krajinách.  

 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove  si výstavou výtvarných diel pod názvom V 

znamení LXX v novembri pripomenula významné 70. narodeniny  známeho prešovského výtvarníka 

Jána Bartka, ktoré oslávil 4. novembra.  Na výstave bolo prezentovaných 66 umeleckých diel 

(olejomaľby, pastely a grafiky) v siedmich tematických cykloch - Magický realizmus, Motívy z 

Prešova a okolia, Motívy z Trnavy, Motívy z Grécka, Výber z výstavy na Rodose, Retrospektíva a 

Grafické listy.  Vernisáž sa konala 6. novembra v Centrálnej študovni UK PU za účasti takmer stovky 

priaznivcov a obdivovateľov majstrovho umenia najmä z radov súčasných i bývalých pedagógov a 

študentov PU, ale zablahoželať umelcovi prišlo aj viacero priateľov a osobností z Prešova a okolia.  

Poeticky ladený program vernisáže prepojil výtvarné dielo so slovom a hudbou.  Výstava V znamení 

LXX bola už v poradí ôsmou, ktorú spolu s UK PU umelec pripravil, pričom prvá z nich bola ešte v 

roku 2002. Najväčší záujem verejnosti tentoraz pritiahli diela z cyklu Magický realizmus, v ktorom 

autor predstavil malebné obrazy s motívom krajiny, ale aj Prešova a rodného Gemera. Zaujal aj cyklus 

Grafické listy, kde autor použil pre neho nový technologický postup s využitím moderných 

technológií. Výstava bola sprístupnená až do 22. februára 2019. 

 

V priestoroch Múzea rusínskej kultúry  v Prešove 6. novembra sprístupnili výstavu ruského maliara a 

grafika Alexandra Jerašova s názvom Letopisy.  Múzeum ju pripravilo v spolupráci s veľvyslanectvom 

Ruskej federácie v Slovenskej republike, Slovensko-ruskou spoločnosťou a klubom Arbat v Prešove.  

Cez prizmu starobylého ruského mesta Suzdaľ, autor  ukázal najväčšie medzníky nielen dejín Ruska, 

ale tiež mnoho zo spoločných dejín všetkých slovanských národov - od táboriska pravekého človeka 

až po 60. roky minulého storočia, od krstu Ruska, až po prvý let človeka - Jurija Gagarina, do vesmíru.   

Na umeleckých dielach bolo zachytené aj dedičstvo ruského vodcu Alexandra Nevského či nešťastie, 

ktoré priniesla vláda samozvancov, vpád Napoleonových vojsk, tragické udalosti prvej svetovej vojny, 

oslobodenie od nacizmu a vytvorenie vojenských zoskupení generála Ľ. Svobodu v Suzdali.   

 

Slovenská katolícka charita otvorila 14. novembra putovnú výstavu s názvom Z tmy na svetlo. Bol to 

súbor fotografií so siedmimi príbehmi ľudí, ktorí zažili pád na úplné dno, no prijali pomoc charity a 

našli v sebe silu bojovať. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo v priestoroch prešovského 

resocializačného strediska Domov nádeje. Na otvorení výstavy rozpovedal svoj príbeh bývalý 

narkoman a alkoholik Ján. Prechádzajúc utrpením závislého človeka spoznal Boha a to ho postavilo 

opäť na nohy. Výstavu otvorili v priestoroch, kde sa bývalí závislí opäť učili žiť a to v 

resocializačnom stredisku Domov nádeje gréckokatolíckej charity v Prešove. Stredisko poskytovalo aj 

duchovné sprevádzanie klientov. Výstavu fotografií uviedla charita pri príležitosti Sviatku svätej 

Alžbety Uhorskej, patrónky charity a Svetového dňa chudobných. Táto výstava sa chystala aj do 

ďalších slovenských miest, kde si ju návštevníci mohli pozrieť do konca decembra. 

 

Prešovská Galéria Átrium otvorila 6. decembra 11. ročník Vianočného salónu. Vystavovalo na ňom 

celkovo 60 výtvarníkov a fotografov hlavne z Prešova, Trebišova, Lipian, ale aj Bratislavy.  Vianočný 

salón ponúkol divákom nové aj staršie diela. Autori použili rôzne techniky, ako olej, akryl a 

kombinovanú techniku.  Nechýbalo ani umelecké kováčstvo a drevená plastika, bohaté zastúpenie 

mala aj fotografia.  Organizátori vzdali hold aj trom umelcom, ktorí stáli pri zrode Galérie Átrium, no 

už neboli medzi živými - Jurajovi Kresilovi, Jozefovi Čandovi a Stanislavovi Šalkovi.   

 

V partnerskom meste Prešova v Nowom Saczi otvorili 10. decembra 107. ročník vernisáže SALON 

2018. Tú tradične usporiadalo Združenie poľských umelcov a dizajnérov - Oddzial Zwiazku Polskich 

Artystow Plastyków Nowy Sacz. Mesto Prešov reprezentovali diela troch našich profesionálnych 

umelcov: Evy Dušenkovej, Petra Popelku a Viktora Židika. Práce našich umelcov zaujali odbornú 

porotu natoľko, že jednej z nich udelila prestížne ocenenie. Hodnotiaca komisia ocenila Evu 

Dušenkovú, ktorá získala Cenu primátora mesta Nowy Sacz.  

 

Svet insitných maliarov zo srbskej Kovačice a Padiny ožil prostredníctvom putovnej výstavy v 

Prešove. Vernisáž sa uskutočnila 14. decembra v mestskej galérii Caraffovej väznice za prítomnosti 
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oboch vystavujúcich umelcov Juraja Lavroša a Jána Žolnaja. Súčasťou výstavy bola aj inštalácia 

obráteného adventného kalendára na pomoc rodinám v núdzi. Výstava sa snažila predstaviť najmä 

aktuálnu tvorbu a výtvarnú scénu insitnej tvorby  maliarov. Tí zobrazovali každodenný dedinský život, 

ľudí pri práci i zábave a z ich výtvarného posolstva bolo cítiť blízky vzťah ku svojmu 

bezprostrednému okoliu.  Tradícia insitného maliarstva Slovákov vo Vojvodine sústredených najmä v 

okolí obce Kovačica  bola dlhá. Siahala do konca tridsiatych rokov minulého storočia. Kovačickí 

insitní maliari zhmotnili svoje videnie sveta už na tisícoch plátien. Najbohatšiu zbierku vlastnila 

Galéria insitného umenia v Kovačici.  Tento fenomén, charakteristický najmä pre 20. storočie, zaradil 

Kovačicu medzi najväčšie strediská insity v rámci Európy, ale aj vo svete.   

 

Medzinárodná súťaž kresleného humoru Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť 

podporená medzinárodným vyšehradským fondom, mala už za sebou osem ročníkov, v priebehu 

ktorých sa jej zúčastnilo takmer 1500 autorov z celého sveta.  Tohtoročnú tému Kýchanie mozgu... 

Salto mortale & Populizmus označili mnohí autori ako zaujímavú výzvu nielen pre jej výtvarné 

spracovanie, ale hlavne k nájdeniu prieniku oboch kategórií. Súťaž sa zameriavala na populizmus a 

manipuláciu občanov v prospech individuálnych alebo skupinových záujmov. Cieľom  projektu bolo 

poskytnúť odraz populizmu prostredníctvom karikatúr. Odborná porota zostavená zo zahraničných 

organizátorov a autorov kresleného humoru pod predsedníctvom Saskie Gheysens, riaditeľky 

Európskeho centra kresleného humoru, vybrala z 883 prác víťaznú kolekciu. Najvyššie ocenenie získal 

ruský autor Andrej Popov, druhé miesto patrilo Slawomirovi Makalovi z Poľska a tretiu cenu si 

odniesol Doru Axinte z Rumunska. Výstavu mohli záujemcovia vidieť v centre nezávislej kultúry 

Wave od 17. decembra. 

  

20. decembra sa v Šarišskej galérii konala vernisáž výstavy známej výtvarníčky Anny Hanusovej pod 

názvom Retrospektíva. Autorka vyštudovala na VŠVU v Bratislave odbor textil a podľa odborníkov 

patrila medzi najzaujímavejších východoslovenských výtvarníkov posledných desaťročí. V kresbe, 

maľbe, kombinovaných technikách, tkaných tapisériách uplatňovala atchetypálne orientovanú 

imagináciu. Výstava bola prehliadkou diela autorky formou retrospektívy vo všetkých jej polohách 

a obdobiach. 
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3.  DIVADLO  A FILM 

 

 

11. februára sa v Kine Scala v Prešove odohralo divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii 

ochotníckeho divadelného zoskupenia  v réžii Vladimíra Špureka. Ústrednou témou divadelnej hry 

autora Jána Soloviča bola náboženská neznášanlivosť a jej zneužívanie politickou mocou na 

dosiahnutie moci, vplyvu a bohatstva. Historické divadelné predstavenie sa viazalo k 330. výročiu 

Prešovských krvavých jatiek. Dej historickej hry s podtitulom Dráma lásky, cti a viery sa odohrával v 

17. storočí, kedy doznievali turecké nájazdy na naše územie v období vlády cisára Leopolda I. 

V Uhorsku vrcholili protievanjelické represie pre vykonštruované sprisahanie pod vedením generála 

Caraffu, ktoré sa do histórie zapísali ako Prešovské jatky. Jedným z obvinených, vypočúvaných a 

mučených bol aj hrdina hry Krvavý trón – Juraj Ottlík, generál a zeman z Horných Ozoroviec. Dráma 

približovala jednoročný výsek z jeho života od jari do jesene roku 1687. V hre nechýbal ani veľký 

príbeh lásky medzi Jurajom Ottlíkom a jeho manželkou Evou, ktorú nesmierne miloval. Divadelné 

predstavenie Krvavý trón organizačne zastrešoval Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV 

v spolupráci Evanjelickým cirkevným zborom a. v. v Prešove. Projekt finančne podporili Prešovský 

samosprávny kraj a Mesto Prešov.  

  

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uviedlo v historickej budove 16. februára v premiére kabaretnú 

komédiu Saturnin, ktorú ako hosť režíroval Marek Zákostelecký. Text vznikol podľa humoristického 

románu, ktorý v roku 1942 napísal český spisovateľ a žurnalista Zdeněk Jirotka. Umelecký šéf DJZ 

Michal Náhlík uviedol, že tento titul bol v poradí treťou inscenáciou divadelnej sezóny, ktorú divadlo 

uviedlo v cykle Legendy. Režisér Zákostelecký po verejnej generálke povedal, že v Čechách sa tento  

titul s krásnym príbehom teší veľkej popularite. Vyžaduje si istú hravosť a má v sebe nostalgiu po 

starých časoch. Text do slovenčiny preložila Michaela Homolová, čo podľa režiséra mohlo byť v 

niektorých častiach komplikované, aby ostal jazyk svieži. 

Hlavnú postavu Kristiána Plachého si zahral Matej Erby, pre ktorého to bola prvá veľká rola. Jeho 

pokojný život mu zmení sluha Saturnin v podaní Michala Novodomského, ktorý v túžbe po 

dobrodružstve ho prinúti vystúpiť zo svojho tieňa a ako sa začne zbavovať svojho ostychu, získa aj 

lásku Barbory v podaní Gabriely Očkajovej. Erby uviedol, že sa musel popasovať s množstvom textu a 

dynamikou dialógov. Dedka hral Peter Lejko, tetu Katarínu Zuzana Kúšiková a jej syna Milôška Peter 

Krivý. V predstavení zaznelo aj niekoľko piesní. Hudbu skomponovali Pavel Horák a Vratislav 

Šrámek 

 

Divadelníci z národnostného Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove mali 16. marca za sebou prvú 

premiéru v roku 2018. Naštudovali ruskú klasiku Čechovovu hru Izba č. 6. Divákov preniesli do 

pavilónu šesť psychiatrickej liečebne. Práve tam ožili postavy a charaktery z pera klasika a znalca 

ľudskej duše Antona Pavloviča Čechova. Osem postáv za takmer dve hodiny na scéne rozpovedalo 

svoje trápenia, pocity a hľadania. Z pôvodného originálu Pavilón číslo šesť si vzali hlavný motív. V 

dialógoch sa objavili aj časti z iných diel velikána ruskej drámy - Ujo Váňa, Tri sestry, Višňový sad, či 

Čajka. Ruská klasika nebola pre divadlo náhodným výberom.   

 

V Prešove sa uskutočnil vo filmovom klube kina Pocity v centre nezávislej kultúry Wave 

Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. Počas troch dní 25. - 27. marca, ponúkol divákom 

šesť filmových noviniek. 25. marca festival ponúkol film Hmyz českého režiséra a animátora Jana 

Švankmajera. Hmyz sa vo filme choval ako ľudia a ľudia ako hmyz.   

Prehliadka ponúkla v domácej premiére belgicko-slovenský film Kvetinárstvo.  Režisér Ruben Desiere 

vo svojom debute spája dokument a fikciu a pozoruje troch slovenských Rómov z Luníka IX, ktorí 

odišli na Západ za lepším životom.  Diváci mohli vidieť aj snímku The Florida Project, v ktorej režisér 

Sean Baker dej filmu zasadil do blízkosti Disneylandu.  Súčasťou festivalu bola melodráma Cukrár, v 

ktorej debutujúci režisér Ofir Raul Graizer spracoval milostnú tematiku.  Diváci si mohli pozrieť aj 

film Nico, 1988 režisérky Susanny Nicchiarelli, ocenený na festivale v Benátkach. V predpremiére na 

festivale uviedli aj držiteľa Zlatého glóbusu, medzinárodne oceňovaný film Odnikiaľ režiséra Fatiha 

Akina.   
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Divadelný súbor Tamerantong! z francúzskeho Saint-Denis vystúpil 20. apríla v Divadle Alexandra 

Duchnoviča v Prešove. Uviedol tu poviedku pod názvom Cigánka Lorda Stanleyho. Príbeh bol 

inšpirovaný ľúbostnou legendou z Provance a poukazoval na postoje našej spoločnosti voči cudzincom 

a ľuďom iného etnika. Poetické predstavenie s prvkami komiksu a rock'n'rollu ponúkalo zábavu a 

pestré, takmer surrealistické dobrodružstvo pre rôznorodé publikum.  Divadelný súbor Tamerantong 

bol vo Francúzsku veľmi populárny. Už 25 rokov pracoval s mládežou v Paríži a zakladal súbory, 

ktoré združovali deti a tínedžerov zo všetkých sociálnych a kultúrnych vrstiev, ako aj dospelých 

profesionálnych hercov. Svojou tvorbou sa vracal k tradičným rozprávkam a legendám, do ktorých 

vnášal aktuálnosť súčasných problémov.  

 

Hru Kati, ktorej autorom bol írsky dramatik Martin McDonagh, uviedli 20. apríla v premiére na Malej 

scéne Divadla Jonáša Záborského. Režisér Michal Náhlík ju radil medzi čierne komédie. Dráma 

vznikla v roku 2015. Príbeh o poslednom britskom katovi, ktorý si po zrušení trestu smrti otvorí 

krčmu, po prvý raz uviedli v londýnskom The Royal Court Theatre, v Prešove mala hra slovenskú 

premiéru. Postavu kata, ktorý si vykonáva svoje povolanie a popravuje zločincov, niekedy aj 

nevinných, zveril režisér Igorovi Kasalovi. V jeho krčme sa stretáva partia štamgastov. Náhlík doplnil, 

že napriek úsmevným scénkam sú Kati hrou o spravodlivosti. Režisér vyzdvihol atmosféru, ktorú sa 

jej podarilo do predstavenia dať. Scénu a kostýmy navrhla Anita Szőkeová, text preložila Zuzana 

Šajgalíková, dramaturgicky spolupracovala Alžbeta Verešpejová.   

 

27. apríla sa v DJZ v Prešove uskutočnila premiéra hry Nemé kráľovné. Autorkou hry bola Iveta 

Horváthová, režisérom Marián Pecko.  Hra ponúkala pohľad na zlomové obdobie kinematografie, na 

čas, keď nemý film objavil zvuk a vtedajšie herečky zrazu museli čeliť novej výzve - hovorenému 

slovu. Hra pritom prinášala akoby symbiózu viacerých žánrov - nemého filmu, grotesky či reálneho 

filmu. Hra Nemé kráľovné nebola autobiografiou, išlo o divadelnú fikciu, ktorá bola inšpirovaná 

skutočnými životopismi. Hra bola  písaná pre konkrétne divadlo a konkrétnych hercov. V duchu názvu 

hry sa niesla celá prvá časť predstavenia. Divák si pozrel 70 minút nemého predstavenia, prelínaného s 

videoprojekciou z autentických archívnych záberov.  Počas nemej časti sa vystriedalo celkovo takmer 

400 slajdov. Do hry si popri siedmich domácich herečkách a jednom mužskom predstaviteľovi prizvali 

aj Janu Wernerovú.   

 

Počas troch letných mesiacov pripravilo prešovské Letné Kino Pocity premietanie filmov pod holým 

nebom v záhradnom kine (za kinom Scala) na Masarykovej ulici v Prešove. Večerná produkcia  začala 

po zotmení od 21.00 hod. a premietalo sa  vždy v utorky.  Letné Kino Pocity prevádzkovalo už siedmy 

rok občianske združenie Cirkus 49, ktoré sa počas roka venovalo prezentácii klubových filmov. Prvý 

titul, francúzsku komédiu Kým nás svadba nerozdelí,  mohli návštevníci vidieť 12. júna. 

Za tri mesiace Letné Kino Pocity ponúklo 12 titulov. Medzi nimi bola napr. nemecká dráma Odnikiaľ, 

francúzska komédia Niekto to rád zahalené alebo dokument Bratříček Karel. Išlo o snímky rôznych 

žánrov z rozličných kútov sveta.  

 

Posledná premiéra Divadla Jonáša Záborského v Prešove v aktuálnej sezóne sa uskutočnila 22. júna. 

Bola to hra Williama Shakespeara Veselé panie z Windsoru.  Režisérka Mariana Luteránová uviedla, 

že diváci sa môžu tešiť na ľúbostné zápletky, intrigy, kde sa spriadajú rôzne úskoky a plány. Náročnou 

počas prípravy bola podľa režisérky záverečná scéna v lese, počas ktorej mučia rytiera Johna Falstaffa. 

Táto scéna obsahovala živý spev, pohyb, veľmi veľa faktorov, ktoré bolo potrebné zosúladiť. Hudbu k 

hre zložil Kamil Mikulčík.  

 

Bažant Kinematograf  - jedinečné "open-air kino" originálneho kočovného typu prišlo opäť do 

Prešova. Išlo o najväčší open-air filmový festival na Slovensku, ktorý mal zastávku vo vyše tridsiatich 

rôznych mestách.  Projekciu  zabezpečovali dva štýlové retro-autobusy typu Škoda RTO, prispôsobené 

na profesionálnu kinoprojekciu. Z autobusu sa premietalo na mobilné kino plátno, rozložené pred 

autobusom, diváci sedeli uprostred.  Premietanie Bažant Kinematograf počas piatich dní prinieslo 

zaujímavé filmy priamo pod holým nebom, v Záhrade umenia. Premietanie bolo každý deň so 

začiatkom o 21.00 hodine, vstup bol voľný. Slovensko-česká produkcia otvorila 9. augusta festival 

filmom Čiara v hlavnej úlohe s Tomášom Maštalírom. Bol to príbeh Adama Krajňáka, otca rodiny a 
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hlavy kriminálnej skupiny, ktorá pašovala cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. 10. augusta to 

bol titul Po strništi bos. 11. augusta večer sa v Záhrade umenia premietal film Prezident Blaník,  

príbeh lobistu Antonína Blaníka, ktorý sa rozhodne kandidovať na prezidenta Českej republiky, 12. 

augusta bola na programe Otcova volga. V tomto filme kostýmová výtvarníčka Eva príde nečakane 

o muža a ten  jej nestačí povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy mal ešte rovnako starého 

nemanželského syna. Bažant kinematograf ukončil svoje účinkovanie 13. augusta filmom  Backstage. 

"Ži svoj život!" Týmto heslom sa riadil mladý zaľúbený pár spod Tatier Mary a Buddy spoločne so 

svojou tanečnou skupinou West Coast Crew snívajúcou o lepšej budúcnosti a bohatstve.   

 

Ako pri príležitosti otvorenia sezóny informoval v septembri riaditeľ DJZ Ján Hanzo, minulá sezóna 

priniesla vyššie čísla návštevnosti, ktorá stúpla oproti predchádzajúcej sezóne o takmer 18 tisíc 

návštevníkov, tržby vzrástli medziročne o 240-tisíc €. Spôsobené to bolo podľa Hanza predovšetkým 

uvedením nového muzikálu Nikola Šuhaj, ktorý bol najhranejším titulom uplynulej sezóny. Z pohľadu 

návštevnosti bola podľa riaditeľa sezóna veľmi dobrá, aj keď to nebolo jediným kritériom divadla. 

Celkovo divadlo pracovalo s rozpočtom 3,5 milióna €. Najväčšiu časť z neho vo výške 2,24 milióna € 

tvorila dotácia zriaďovateľa, ktorým bol Prešovský správny kraj. Prvú premiéru novej sezóny 

plánovalo divadlo pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky na 28. októbra. Bola 

to hra V dobrom aj zlom v réžii Aleny Lelkovej. Divadlo pokračovalo aj v tradícii uvádzania 

rozprávok. 2. decembra na Veľkej scéne DJZ čakalo deti divadelné stvárnenie Červenej čiapočky v 

réžii umeleckého šéfa divadla Michala Náhlika. Treťou premiérou divadlo reagovalo na aktuálnu tému 

terorizmu s hrou Teror pod režisérskou taktovkou Adriany Totíkovej. Sezónu plánovali ukončiť 

premiérou tradičného titulu Tennesseeho Williamsa Mačka na rozpálenej plechovej streche v réžii 

Michala Náhlika. 

 

Deviaty ročník filmového festivalu Pocity film 2018 sa začal 9. októbra v Prešove. Do 14. októbra sa 

diváci v rámci spomínaného festivalu mohli tešiť na rôzne slovenské i zahraničné filmy. Festival 

otvorila snímka Foxtrot izraelského režiséra Samuela Maoza. V Izraeli snímka vyhrala osem domácich 

filmových cien Ophir. Ani tento rok na festivale nechýba slovenská kinematografia. Festival ponúkol 

nový hraný film Pivnica Igora Vološina, ktorý vznikol v česko-slovensko-ruskej produkcii a kde 

hlavnú úlohu stvárnil Jean-Marc Barr ako otec pátrajúci po svojej zmiznutej dcére. Len pár dní po 

celoslovenskej premiére priniesol festival do kina Scala aj najnovší film Pavla Barabáša, ktorý 

tentoraz vymenil slovenské veľhory za amazonské pralesy. V dokumentárnom filme Tieň jaguára sa 

štyria priatelia vybrali proti prúdu amazonských riek na neistú cestu, aby navštívili kmeň jedných z 

posledných prírodných indiánov na tejto planéte.  Festival Pocity film každoročne ponúkal možnosť 

mladým tvorcom na prezentáciu svojej tvorby. 13. októbra popoludní premietli desať 

krátkometrážnych filmov. Krátke filmy pre deti zastúpil výber zo slovenského medzinárodného 

festivalu animovaného filmu Fest Anča, ktorý si najmladší diváci  mohli pozrieť v centre nezávislej 

kultúry Wave. Okrem toho na festivale uviedli aj jeden stredometrážny film Zabudni, ktorý nakrútil 

Igor Kasala, herec z Divadla Jonáša Záborského. Na realizácii filmu sa podieľali ochotníci z Prešova, 

Kapušian a Kendíc a zaujímavosťou bolo, že postsynchróny nahovorili profesionálni herci z Prešova.  

Súčasťou festivalu  bola malá výstava filmových plagátov, ktorá bola nainštalovaná v kinosále kina 

Scala a ktorú pripravili študenti Strednej umeleckej školy v Prešove. 

 

V dňoch 19. a 20. októbra sa v kine Skala uskutočnil Filmový festival Hory a mesto Prešov. Už po 

jedenásty krát sa tak priaznivci tohto podujatia mohli tešiť na svoj pravidelný prídel dobrodružných 

filmov s horskou tematikou. Tento festival s tematikou horských športov a cestovania pripravovali už 

od roku 2007  členovia občianskeho združenia Skalná hrana spolu s horolezeckým klubom Rock Edge 

v Prešove.  Počas tohtoročných dvoch dní mali diváci možnosť uvidieť filmy s horskou, bikerskou, 

lezeckou, freeriderskou tematikou a tiež témy divoká voda, dobrodružné cestovanie a mnohé iné. 

Podujatie bolo obohatené o fotovýstavu horolezca Erika Rabatína "V zajatí obra" z úspešného 

vylezenia cesty "The Nose" na El Capitan v americkom Yosemite. Pripravení boli aj skvelí hostia, 

napríklad horolezec Vladimír Linek, ktorý sa predstavil svojou multimediálnou prezentáciou o 

slovenskom prvovýstupe svetovej úrovne na Pik Alexandra Bloka v Kirgizstane.  20. október 

dopoludnia bol venovaný obľúbenému špeciálnemu filmovému bloku pre organizované školské 

skupiny.  

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

99 
 

 

Medzinárodný hudobný festival klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 17. až 21. októbra, vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia 

zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni. Podujatie s 

medzinárodnou účasťou, ktoré organizovalo Hudobné centrum v Bratislave v spolupráci s vybranými 

mestami a obcami regiónu Prešovského samosprávneho kraja zároveň predstavilo publiku vybrané 

historické pamiatky ako netradičné koncertné priestory.  V priebehu piatich dní sa Fričovce, Fintice, 

Svinia, Hermanovce a Prešov premenili na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkovali hudobné 

umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších 

historických pamiatok regiónu. Návštevníci festivalu sa mohli tešiť na interpretačné výkony 

výborných domácich i zahraničných sólistov a zoskupení, ktorí počas piatich dní obohatili historické 

pamiatky neďaleko Prešova svojou hudbou. Záverečný koncert festivalu  patril trojici umelcov Tomáš 

Jánošík (flauta), Igor Fábera (hoboj) a Marica Dobiášová (spinet). Koncert v Rákociho paláci, ktorý 

bol už viac než štyri storočia bezprostredne spätý s dejinami mesta Prešov, bol vyvrcholením celého 

festivalu na Šariši.   

 

Svetovou premiérou inscenácie Jána Skálu V dobrom aj v zlom si Divadlo Jonáša Záborského v 

Prešove pripomenulo 100. výročie vzniku Československa.  Hra o manželkách - prvých dámach 

československých prezidentov priblížila ich životy spojené so životom ich manželov. Ako uviedol 

riaditeľ DJZ Ján Hanzo, mali niekoľko možností, ako si v divadle pripomenúť 100. výročie vzniku 

Československa.  Jedna z nich bola uviesť hru významného dramatika prvej republiky Karla Čapka. 

Nakoniec išli cestou, že  sa predsa len rozhodli, že si pripomenú republiku v celej jej šírke 100 rokov. 

Urobili to netradičným, moderným spôsobom, a to tak, že nerozprávali priamo príbeh dejín, ale diváka  

sprevádzali dejinami republiky cez osudy a príbehy manželiek prezidentov. Z toho vznikol titul V 

dobrom aj v zlom. Premiéra sa uskutočnila 28. októbra v historickej budove DJZ.   

 

Divadlo Bolka Polívku sa predstavilo Prešovčanom 22. novembra hrou Šašek a syn. Hra nadväzovala 

na úspešné predstavenie Šašek a královná, v ktorom sa v hlavných rolách predstavili Bolek Polívka a 

jeho vtedajšia manželka Chantal Poullain. V predstavení Šašek a syn sekundoval Bolkovi jeho a 

Chantalin skutočný syn Vladimír.  V hre bol životom prežitý kráľ šašov  poverený prevýchovou 

mladého šľachtica v šaša. Novic bol pod jeho vedením - a za asistencie jeho kumpánov - podrobený 

lekciám, pri ktorých postupne nachádzal svoje šašovské ja. Recenzent Tomáš Šťástka označil 

predstavenie za milú hračku, v ktorej Bolek Polívka predstavuje divákom um a šikovnosť svojho syna 

a ten si túto pozornosť zaslúži.   

 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove pripravilo 2. decembra pre detského diváka nové, zábavné 

spracovanie rozprávky na motívy bratov Grimmovcov Červená čiapočka. Ako po verejnej generálke 

uviedol umelecký šéf divadla a zároveň režisér predstavenia Michal Náhlík, o novom spracovaní tejto 

klasickej rozprávky uvažovali v divadle dlho. Červená čiapočka v podaní prešovských divadelníkov 

bola spojením niekoľkých rozprávok.  V príbehu tak mohli deti stretnúť nielen Červenú čiapočku, ale 

aj postavy z ďalších rozprávok O troch prasiatkach, O vlkovi a kozliatkach alebo príbehu Ako išlo 

vajce na vandrovku.  Spojítkom bol hladný vlk v podaní Michala Novodomského, ktorý ale na rozdiel 

od klasického vlka z rozprávok mal rád sladkosti.  Predstaviteľkou Červenej čiapočky bola Gabriela 

Očkajová. 

 

Inscenácia hry Na revízii bola 6. decembra poslednou tohtoročnou premiérou Umeleckého súboru 

Divadla Alexandra Duchnoviča. Literárnou predlohou hry sa stali motívy z textu rovnomennej 

jednoaktovky Marka Kropyvnyckého a zaktualizoval ich Andrij Romanij, ktorý predstavenie ako 

hosťujúci režisér aj naštudoval. Hra bola ostrou satirickou komédiou o živote a práci dedinského 

starostu i o tom, ako riešil problémy obyčajných ľudí. Keďže pôvodné dielo bolo napísané zastaraným 

spôsobom, režisér ho spolu s Jaroslavom Sisákom prerobil na hru zo súčasnosti. Dielo bolo podľa 

režiséra karikatúrou, v ktorej bolo veľa alegórií. Nebola to prázdna komédia. Tvorcovia chceli  ľudí 

nielen rozosmiať a pobaviť, ale vtiahnuť ich do predstavenia, aby sa zamysleli nad primitívnymi 

vecami, ktorými dnes žijú. Podľa dramaturga DAD Jozefa Jurčišina, sa s menom a činnosťou 
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Kropyvnyckého (1840 - 1910) spájalo etablovanie ukrajinského profesionálneho divadelného umenia 

na území, ktoré v tom čase patrilo pod cárske Rusko.   

 

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm zavítal v dňoch 11. - 12. decembra do 

kultúrneho centra Wave. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program dokumentárnych filmov, 

ktoré preniesli diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra 

nelegálneho obchodu.  Program bol obohatený o inšpiratívne diskusie. O živých riekach porozprávali 

tvorcovia filmu Živá rieka a podelili sa nielen o zážitky z natáčania, ale priblížili aj význam 

nespútaných riek. 
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4.  VÝSTAVY 

 

 

11. januára sprístupnilo Krajské múzeum v Prešove zaujímavú  výstavu Koňare – tradícia chovu koní 

v Prešove a okolí. Chov koní v Prešove a jeho význam bol úzko spätý s dobovými vojenskými, 

národohospodárskymi i športovými potrebami. Ťažiskom výstavy bola história Štátneho žrebčinca v 

Prešove, jedného z najstarších chovateľských ústavov koní v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. Už 

od svojho vzniku v roku 1859, v medzivojnovom období, aj po roku 1945 predstavoval významné 

stredisko plemenitby koní. Štátny žrebčinec v Prešove, ktorý prechádzal zložitými obdobiami a 

zmenami, bol od roku 1962 postupne premiestňovaný do Veľkého Šariša a jeho pôvodné objekty na 

Sabinovskej ulici boli v roku 1975 asanované. Jeho význam a jedinečnosť v novodobej histórii 

Prešova potvrdilo aj Mestské zastupiteľstvo, ktoré prešovský žrebčinec dňa 15.11.2017 zaradilo medzi 

pamätihodnosti mesta. Výstava písomnými a fotodokumentačnými materiálmi dokladovala 

skutočnosť, že napriek zmenám spoločensko-ekonomických pomerov, modernizácii a technizácii 

hlavne v poľnohospodárstve, tradícia chovu koní v regióne Šariša nebola prerušená. Výstava 

pripomínala aj výrazne osobnosti z oblasti chovateľstva a šľachtenia koní i z oblasti jazdeckého 

športu. Obsahovala množstvo autentických fotografií i trojrozmerných exponátov, zachované 

interiérové doplnky žrebčinca, umelecké predmety s jazdeckou tematikou i vzácne víťazné trofeje.  

 

Krajské múzeum v Prešove otvorilo 31. januára  v zrekonštruovaných pivničných priestoroch na 

Hlavnej 90 v Prešove výstavu Minulosť odtlačená v hline - osem tisícročí keramiky na Šariši. 

Návštevníci mohli vidieť prehľad vývoja keramiky s dôrazom na keramické nádoby najrozličnejšieho 

určenia, ale aj ukážky iných keramických výrobkov, kachlíc, fajok, tehál, ktoré vznikli na Šariši alebo 

v bezprostrednom okolí. Predstavená bola keramika archeologických kultúr z praveku – kultúry s 

východnou lineárnou keramikou a bukovohorskej kultúry z neolitu, badenskej kultúry a kultúry 

východoslovenských mohýl z eneolitu,  otomanskej, pilinskej a gávskej z doby bronzovej a 

železnej, rovnako z protohistorického obdobia – púchovskej kultúry, keltskej a dáckej, germánskej a 

rímsko-barbarskej kultúry a historického obdobia – včasného až neskorého stredoveku a novoveku. 

Zastúpenie na výstave mala aj ľudová keramická tvorba a súčasná keramika. Výstava bola výstupom z 

odborného projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie 

histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívali dovtedajšie poznatky z archeológie, 

histórie a etnografie a dopĺňali sa o informácie z vlastných výskumov. 

 

Jej Veličenstvo cisárovná Mária Terézia a jej doba bol názov výstavy, ktorú Krajské múzeum v 

Prešove na 8. marca sprístupnilo vo svojich priestoroch Rákociho paláca.  Autormi výstavy boli 

Samuel Bruss a Jozef Kušnír. Na portrétoch maliari zachytili Máriu Teréziu ako mladú panovníčku 

krátko po nástupe na trón, v zrelšom veku i ako vdovu zahalenú v čiernom po smrti jej manžela 

Františka I. Lotrinského.  Na obrazoch boli zvečnení aj ďalší panovníci rodu ako jej starý otec 

Leopold I. aj otec Karol VI., ktorý jej pragmatickou sankciou zabezpečil nástupníctvo na trón.  Na 

viacerých portrétoch bol zobrazený jej najstarší syn Jozef II., ktorý sa stal spoluvládcom a neskôr 

následníkom svojej matky na tróne. Výstava obsahovala portréty významných a bohatých 

predstaviteľov aristokracie z prostredia Habsburskej monarchie.  V čase nástupu Márie Terézie na trón 

sa veľkou oporou mladej panovníčke stala uhorská šľachta.  Častým námetom pre maliarov bol výkrik 

uhorských magnátov s vytasenými šabľami "Vitam et sanguinem" (život a krv) na bratislavskom hrade 

v septembri 1741. Výber obrazov reflektoval aj rozsiahlu reformnú činnosť panovníčky a 

prezentované urbáre predstavovali hospodársku reformu Márie Terézie, ktorá presne vymedzila 

poddanské povinnosti voči zemepánom v celom Uhorsku.  Dochované historické tlače z 18. storočia 

dokladovali rozvoj školstva, vzdelanosti i umenia v krajine. Vzácne ozdoby zo slávnostných šiat 

uhorskej šľachty pripomínali veľmi honosné bály a plesy, ktoré panovníčka s obľubou usporadúvala.   

 

Od 20. do 22. marca sa v Prešove uskutočnil ABC veľtrh stavebníctva a záhradníctva. Nielen vonku, 

ale aj vnútri arény sa opäť pripravilo 200 vystavovateľov, ktorí na najväčšom veľtrhu na východe 

Slovenska ponúkali rôzne chutné dobroty, či potreby do domácností.  Našlo sa tu  aj to, čo nebolo na 

internete, napríklad odborné rady pre stavebné postupy, rekonštrukcie i porovnanie jednotlivých 

výrobkov na jednom mieste. Na svoje si prišli aj záhradkári. Mohli si kúpiť semená, priesady, 
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stromčeky, kvety. Okrem toho výstavu spestril aj 26-metrový Šarišský závin. Upiekli ho študenti z 

prešovskej SOŠ Mladosť. Radosť priniesol okrem chute ešte aj tým, ktorí mali pri jeho maškrtení 

šťastie. V niektorých kusoch totiž boli zapečené aj výhry, celkovo ich bolo 26.  Na výber bola  okrem 

makovej aj kakaová príchuť. Na prípravu boli použité desiatky kíl múky aj cukru a rozpredal sa len za 

pár desiatok minút 

 

28. júna sa uskutočnila v STM - Múzeum Solivar vernisáž štatutárnej výstavy prezentujúcej novodobú 

históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s 

názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru bola doplnená fotografiami z 

výroby ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledným vyrobeným kilogramom soli pri 

zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentovalo život fabriky až po jej zánik. Výstava bola 

pripravená ako putovná výstava a zároveň bola dobrým základom po úpravách na stálu expozíciu 

v objekte Skladu soli. 

 

Do Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré prebiehali od začiatku septembra na celom Slovensku, 

sa  zapojili všetky múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  Pre 

návštevníkov pripravili približne 50 kultúrnych podujatí. Základným cieľom festivalu bolo prehĺbiť 

záujem občanov o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu či zvýšiť kultúrnu identitu národa cez 

sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok a bežne prístupných pamiatok v inom svetle.   

Návštevníci Rákociho paláca sa od 13. septembra mohli kochať pohľadom na súbor asi 60-tich 

vzácnych historických hodín. Tie boli súčasťou výstavy pod názvom In arte voluptas. Krásu 

vystavených exponátov dopĺňali funkčné obrazové hodiny z 19. storočia podľa predlohy holandského 

majstra s unikátnou melodickou zvonkohrou.  Najvzácnejším klenotom výstavy boli podľa Samuela 

Brussa, spoluorganizátora výstavy, budíkové hodiny z obdobia Empíru, vyrobené z pozláteného 

bronzu okolo roku 1805. Ich autorom bol Aloys Maldonmer z Bratislavy. Historické hodiny boli z 

obdobia 18. až prvej polovice 20. storočia. Pochádzali zo zbierok Krajského múzea v Prešove a dvoch 

súkromných zbierok. Viaceré z prezentovaných hodín pochádzali z dielní špičkových európskych 

výrobcov. Popri nich sa na výstave predstavili aj výrobky tunajších majstrov, najmä z Prešova, ktorí sa 

združovali do cechu a ich majstrovské kusy dosahovali veľmi slušnú úroveň.  

 

Hravou a pútavou formou oboznámiť deti i dospelých s vynálezmi, umením a vedeckou prácou 

Leonarda da Vinciho mala výstava Leonardium, ktorú si od 15. septembra mohli záujemcovia pozrieť 

v nových priestoroch kreatívneho a interaktívneho múzea Aha!  Koncept výstavy bol inovatívny a 

prezentoval informácie o Leonardovi da Vincim vo forme zábavných hier. Jej cieľom bolo, aby sa 

každé dieťa s exponátom pohralo a zažilo skúsenosť, ktorá prispeje ku kvalitnej spomienke.  V 

Leonardiu mohli návštevníci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala 

Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, 

otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy, 

naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické štruktúry a vyskúšať mnoho iných 

kreatívnych aktivít.   

 

Organizácia Shohin Slovak Association  pripravila pre Prešovčanov výstavu pod záštitou primátorky 

mesta Prešov. Bol to v poradí už 4. ročník medzinárodnej výstavy pod názvom Bonsai Prešov 

Exhibition 2018, ktorá sa uskutočnila 27. až 29. septembra v historickej sále PKO. Prednášky a 

workshopy v demonštračnom tvarovaní bonsajov predviedli Igor Bárta a Milan Karpíšek z 

Česka, Piotr Czerniachowski z Poľska, Milan Roskoš, René Lempeľ a Marek Kravec zo Slovenska 

a umenie suiseki predstavili manželia Vyhlídalovci zo Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou programu 

bola aj výstava kaligrafií akad. maliara Petra Kocáka. Rezbár Milan Krajňák predstavil umenie 

vyrezávania anjelov. 

 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove si v októbri pripomenula 100. výročie vzniku 

Československa jedinečnou dvojvýstavou: putovnou výstavou posterov - Symboly Československej 

štátnosti a výstavou fotografií - Peter Liška: August 1968 V Prešove.  Putovná výstava na 13 

posteroch v textovej i obrazovej podobe tematicky zachytávala problematiku vývoja českých štátnych 

symbolov a do 1. januára 1993 aj symboly slovenskej a česko-slovenskej štátnosti: výstava napr. 
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obsahovala štátny znak, štátnu pečať, "národný" strom - lipu, pojednávala tiež o vzniku českej i 

slovenskej zástavy, ako aj o tematike vzniku českej i slovenskej hymny z hudobno-teoretického 

hľadiska. Výstava bola usporiadaná v spolupráci s autormi a organizátormi výstavy - s prof. Jiřím 

Bezděkom z Akadémie múzických umení v Prahe a doc. Václavom Liškom z Českého vysokého učení 

technického v Prahe. Iniciátorom inštalácie výstavy na PU bola prof. Irena Medňanská z Katedry 

hudby Filozofickej fakulty PU.  

Druhá  výstava obsahovala 84 čiernobielych fotografií. Zachytávala dramatické okamihy z augusta 

1968 v prešovských uliciach, ktoré na svojom fotoaparáte Penti zachytil vtedy 22-ročný mladý muž - 

Prešovčan Peter Liška. Fotografie po 50-tich rokoch zdigitalizoval a vďaka doc. Ľudovítovi Petraškovi 

z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty PU, ktorý výstavu sprostredkoval, ich mohli prvýkrát na 

ucelenej výstave obdivovať študenti a učitelia Prešovskej univerzity. Výstavu fotografií August 1968 v 

Prešove uviedol doc. Ľudovít Petraško, ktorý ako priamy účastník augustových udalostí z roku 1968, 

apeloval na ostražitosť a pamäť národa, aby sa nezabudlo na to, ako sa udalosti v skutočnosti odohrali.  

K najpôsobivejším častiam vernisáže patrilo vystúpenie autora fotografií Petra Lišku, ktorý vo svojom 

príhovore popísal augustové udalosti a okolnosti vzniku fotografií.   

 

Osemdesiate výročie rozhlasového vysielania z Prešova si pripomenuli v Krajskom múzeu v Prešove 

na novootvorenej výstave pod názvom Tu rádio Prešov, ktorá bola od 15. novembra prístupná pre 

verejnosť.  Z prešovského rozhlasového štúdia bol vysielaný signál presného času pre celé Slovensko.  

Ako nová pobočka Rádiojournalu Bratislava tak po Viedenskej arbitráži v plnej miere nahradilo toto 

štúdio košické vysielanie. Signál presného času bol podľa odborného pracovníka múzea a spoluautora 

výstavy Igora Lazoríka vysielaný od 29. mája 1939 pomocou modulačných liniek. Výstava obsahovala 

fotodokumentačné materiály Jaroslava Kostruba a dobové rádioprijímače zberateľa Stanislava Kaletu.  

Vystavené exponáty dokumentovali činnosť Slovenského rozhlasu v rokoch 1938 až 1944. 

 

Krajské múzeum v Prešove predstavilo prierez 120 - ročnej histórie prešovského futbalu.  Návštevníci 

tu mohli vidieť vzácne fotografie a trofeje od bývalých reprezentantov, ale aj bronzovú plaketu za 3. 

miesto v Pohári národov vo Francúzsku z roku 1960. Unikátna výstava približovala  začiatky futbalu 

na Slovensku a významný podiel Prešova pri jeho šírení koncom 19. storočia.  Počas 120 - ročnej 

histórie pôsobili v meste mnohé menšie kluby, ale jediným zástupcom vrcholového futbalu v Prešove 

sa po roku 1945 stal iba Tatran Prešov. Pochádzalo odtiaľto mnoho zvučných mien, ako napríklad 

kapitán československej reprezentácie Gejza Šimanský, Jozef Bomba či z mladších Martin Jakubko a 

Stanislav Šesták. Nespochybniteľnou ikonou prešovského futbalu bol podľa kurátora výstavy Igora 

Lazoríka československý reprezentant Ladislav Pavlovič.  Bol to dvojnásobný najlepší ligový strelec a 

bol vyhodnotený ako najlepší prešovský športovec dvadsiateho storočia.  Futbal hrával do štyridsiatich 

rokov a stal sa najstarším hrajúcim slovenským hráčom v histórii československej futbalovej ligy. 

Najvzácnejšie predmety na výstave pochádzali zo súkromnej zbierky syna tohto slávneho futbalistu, 

Ľubomíra Pavloviča. Vernisáž sa uskutočnila  13. decembra v priestoroch Rákociho paláca.  

 

6. decembra sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnila vernisáž výstavy 80 rokov lietania v 

Prešove. Výstava predstavila mimoriadne zaujímavú a bohatú históriu letectva v Prešove a okolí. 

Početnými fotografickými a trojrozmernými materiálmi ju zrealizovali členovia prešovskej pobočky 

Slovenského leteckého zväzu Gen. Dr. M.R. Štefánika, Aeroklub Prešov a leteckí modelári. 

/ 
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5.  SÚŤAŽE, KONFERENCIE, SPOLOČENSKÉ A TANEČNÉ PODUJATIA  

 
 
Od 23. do 26. apríla ožilo mesto mladými umelcami z celého Slovenska. V týchto dňoch sa totiž 

v Prešove uskutočnil 52. ročník známeho podujatia Akademický Prešov. Podujatie bolo nie len 

prehliadkou zaujímavých kultúrnych zážitkov, ale predovšetkým súťažou umeleckej tvorivosti 

vysokoškolákov Slovenska, ktorí tu mohli preukázať svoj talent a kreativitu. Ako po iné roky, aj teraz 

sa súťažilo v štyroch kategóriách: študentské divadlá, vlastná literárna tvorba, krátkometrážny film a 

umelecký preklad. Odborná porota sa pri hodnotení nepochybne potrápila. Počas štyroch dní mohli 

vidieť  viacero pútavých študentských predstavení. V kategórii vlastnej literárnej tvorby získali za 

svoje príspevky čestné uznanie autori Dominika Moravčíková a Martin Dziak. V kategórii próza sa o 

tretie miesto podelili Viliam Nádaskay a Stanislav Olejár, druhé miesto získal Jakub Spevák. Prvé 

miesto odborná porota neudelila. Jednotliví súťažiaci sa výsledky dozvedeli už počas hodnotiaceho 

seminára. Okrem toho od poroty dostali podnetnú spätnú väzbu. V kategórii poézia porota takisto 

udelila dve tretie miesta - Jane Dohuniovej a Adamovi Kollárovi. V kategórii umelecký preklad boli 

udelené dve čestné uznania, ktoré si odniesla Klára Jamrichová za preklad z francúzskeho jazyka a 

Timea Kónyová za preklad z nemeckého jazyka. Akademický Prešov bol poväčšine o súťaži 

študentských divadiel a tento rok sa so svojimi inscenáciami zapojilo až osem študentských súborov. 

Čestné uznanie si v tejto kategórii odniesli študenti z Teáter Komika pôsobiacom pri o. z. AeRTé z 

Levíc za dramaturgicky objavné spracovanie témy objatia, inšpirované drámou Samuela Becketta 

Čakanie na Godota. Rovnako získal čestné uznanie Peter Gustáv Hrbatý za inscenovanie aktuálnych 

spoločenských tém. Cenu udelila odborná porota Študentskému divadlu Transparent za inscenované 

čítanie témy urbánnej historickej pamäte. Rovnako cenu získalo aj Študentské divadlo Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity za autorské divadelné spracovanie historickej témy.  Akademický Prešov 

po vyhlásení výsledkov uzavrelo činoherné predstavenie Slovenského národného divadla z Bratislavy 

hrou Pavla Országha Hviezdoslava Časy, časy, mrcha časy. 

 

Junior Bartender Challange bola viac než len barmanská súťaž. Okrem toho, že v nej súťažili tí 

najmladší barmani, ktorí boli stále študentmi stredných škôl, išlo o komplexný program, v ktorom 

študentom organizátori programu počas celého roka odovzdávali svoje vedomosti a venovali sa im od 

prednášok a školení až po samotné dvojdňové finále, kde mali možnosť tieto zručnosti predviesť a 

porovnať si svoje sily. Organizátori  súťaže prešli 10 škôl, stretli sa s 200 žiakmi, precestovali 1800 

km a strávili na školách 60 hodín, aby študentov naučili niečo viac o ich budúcej profesii.  Počas finále 

v dňoch 15. a 16. mája v Banskej Bystrici študenti absolvovali 4 súťažné disciplíny, ktoré mali 

preveriť barmanské vedomosti a schopnosti mladých adeptov. Práve posledná disciplína, kde museli 

študenti z jednej náhodnej ingrediencie a alkoholovej bázy (Absolut Vodka, Beefeater, Jameson, 

Havana Club, Olmeca, Chivas Regal, Becherovka) vymyslieť a namiešať svoj drink pred porotou 

rozhodla. Porota  zhodnotila, že výsledné drinky boli naozaj na vysokej úrovni. Víťazom sa stal Jonáš 

Havadej z prešovskej hotelovej akadémie. Jonáš priniesol do Prešova už druhú trofej, pridal sa tak k 

predminuloročnému víťazovi Šimonovi Šarníkovi a získal výnimočnú cenu: absolvovanie týždňovej 

stáže v Záhire pod vedením Luboša Rácza a jeho tímu.   

 

Takmer tisíc detských obrázkov zdobilo na konci mája chodby Základnej školy Kúpeľná. Išlo 

o výtvarné práce detí, ktoré poslali do tretieho ročníka súťaže Rozprávočka moja naj. Do súťaže  sa 

zapojili deti zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Rakúska a Maďarska.  Súťažiaci boli rozdelení do 

troch kategórií. Jedna bola venovaná deťom materských škôl, ďalšie dve žiakom  prvého a druhého 

stupňa základných škôl. Ich práce a výber rozprávok boli rozmanité, od klasických cez rôzne literárne 

postavy až po moderné animované rozprávky. Organizátori súťaže sa stretli s ilustráciami rozprávok, 

ktoré boli známe po celom svete, ale boli tu aj kresby rozprávok, ktoré im  nič nehovorili. Ako 

povedala organizátorka súťaže Janette Langová, predsedníčka občianskeho združenia J.D - Galéria 

J.L, bolo tu vidieť, že každá krajina priniesla do súťaže niečo svojské. Do súťaže sa zapojili aj žiaci z 

Prahy, ktorí spoločnými silami vytvorili dvojmetrový obraz.   

 

Od 24. septembra boli známi laureáti 17. ročníka architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2018.  Ocenenie 

sa udeľovalo každoročne v kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné 
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budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér.  Bronzový domček CE.ZA.AR-a, sošku, ktorej 

autorom bol sochár Ján Hoffstädter, si za rok 2018 prevzali architekti za šesť architektonických diel a 

udelené boli aj dve špeciálne ceny.  Odborná porota ocenila aj  prešovské námestie Centrum, toto 

námestie na Sídlisku III v Prešove od kancelárie zerozero uspelo v kategórii Exteriér. Autori Irakli 

Eristavi a Pavol Šilla v spolupráci s Martinom Jančokom podľa slov porotkyne a architektky Miriam 

Liškovej vytvorili príjemné a funkčné miesto.  Projekt zároveň ako jediný z prihlásených projektov v 

tomto ročníku reagoval na tému sídlisk, v ktorých u nás žije viac ako polovica obyvateľov, 

pripomenula Lišková.  V prvom kole porota z celkového počtu 85 prihlásených návrhov vybrala diela 

určené do druhého kola.  Koncom júla si pozrela 22 prác zaradených do finálového výberu.  Po 

obhliadkach zvolila odborná porota 16 nominácií v šiestich kategóriách a určila víťazov.   

   

Situáciu na východnom Slovensku v rokoch 1918, 1968 a 1993 približovala medzinárodná vedecká 

konferencia, ktorá sa konala 28. a 29. septembra v Rákociho paláci, sídle Krajského múzea v 

Prešove. Zúčastnili sa na nej viacerí odborníci, ktorí sa zaoberali dejinami 20. storočia. Išlo o 

pracovníkov z akademického prostredia a viacerých vedeckých a kultúrnych inštitúcií. Témami bolo 

napríklad začleňovanie východného Slovenska po vzniku Československa do nového štátu, vznik 

Československa a oblasť advokácie, ale aj Pravoslávna cirkev. Z novších dejín to bol prevrat z roku 

1948 a tiež Sviečková manifestácia s dôrazom na východné Slovensko od pracovníka z Ústavu pamäti 

národa. Rok 1918 a rozvoj slovenského novinárstva v Prešove priblížil Ján Džujko z Inštitútu histórie 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity  v Prešove. O potrebe kreatívneho odovzdávania znalostí o 

prvej svetovej vojne vo východokarpatskom regióne ako inovatívnej forme rozvoja východného 

Slovenska  hovoril Jaroslav Vencálek z rovnakého inštitútu. Peter Borza z katedry histórie Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblížil obnovenie výchovy a vzdelávania gréckokatolíckeho 

kňazského dorastu v Prešove po roku 1989.  Kritický pohľad na udalosti spred sto rokov a dramatické 

chvíle z augusta 1968 zároveň ponúkla výstava pod názvom V osudových rokoch 1918 & 1968. 

Návštevníci mohli vidieť nielen unikátne dobové dokumenty a fotografie, ale aj premiéru krátkeho 

filmu o vstupe okupačných vojsk do Prešova.   

 

V dňoch 7. a  8. novembra  sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove konala Medzinárodná 

barmanská súťaž juniorov pod názvom Eurocup 2018 . 26. ročník tejto  súťaže sa konal pod záštitou 

Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie  a PSK, hlavným 

organizátorom súťaže  bola Hotelová akadémia v Prešove. Obohatením podujatia bol v poradí 

2. ročník „EUROCUP – BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená 

v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017. Baristická súťaž  prebiehala v priestoroch školy vo vynovených 

stolovacích miestnostiach 7. novembra. Kávičkári si naozaj prišli na svoje a potešili svoje chuťové 

poháriky. Okrem nekorunovanej kráľovnej kávy – klasického espressa, pripravovali i lahodné 

cappuccino. Baristicej súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich zo Slovenska ale aj zo Slovinska a Českej 

republiky.  

Na barmanskej súťaži sa predstavili juniorskí adepti barmanstva 8. novembra v priestoroch športovej 

haly Hotelovej akadémie. Už tradične pripravovali soft i after dinner cocktail podľa receptúr 

zostavených výlučne pre túto príležitosť. Počas tejto súťaže si zmeralo svoje barmanské zručnosti 61 

súťažiacich. Okrem mladých barmanov zo Slovenska sa súťaže zúčastnili aj barmani zo Slovinska, 

z Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny. Sprievodným podujatím Eurocupu bol Deň otvorených 

dverí na Hotelovej akadémii v Prešove Návštevníci mali možnosť nazrieť do priestorov školy a tak sa 

 dozvedieť viac o aktivitách, ktoré škola realizuje. Žiaci Hotelovej akadémie Prešov pripravili 

návštevníkom ukážky svojich odborných zručností z oblasti gastronómie, predstavili možnosti 

odbornej praxe na Slovensku i v zahraničí. Pre záujemcov boli pripravené ochutnávky i prezentácie vo 

forme workshopov na odborné témy. 

  

1. decembra sa v prešovskom Divadle Jonáša Záborského uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 

výsledkov Celoštátnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou - 

XXIII. ročníka Gorazdovho literárneho Prešova.  Gorazdov literárny Prešov bol súčasťou XXIX. 

svätogorazdovských dní na Slovensku a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 - 2025, 

nad ktorými desiatykrát prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Súťaž si 

ako svoje základné ciele vymedzila prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, iniciovať tvorbu 
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duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie 

predmetnej tvorby a tvorivého dialógu autorov. Súťaž bola vyhlásená v marci  a do októbra sa do nej 

zapojilo 62 autorov z celého Slovenska. Prvé miesto bolo neudelené, druhé miesto získala Lucia 

Čandíková (Stará Ľubovňa), Adam Kollár (Stará Ľubovňa), Marek Sopko (Bošany) a tretie  miesto 

Marek Jaroš (Stará Ľubovňa), Barbora Langová (Stará Ľubovňa), Alex Zamborský (Prešov).  K 

prítomným autorom sa prihovoril v zastúpení prešovského otca arcibiskupa, metropolitu Jána Babjaka, 

kancelár a riaditeľ ABÚ Dipl. - Theol. Univ. Peter Lach, za Maticu slovenskú predseda prezídia 

Matice slovenskej Miroslav Holečko a Ladislav Matisko.   

 

V priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove sa 12. decembra 2018 uskutočnilo 

slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe pod názvom "Putujúce pero". 

Spoluorganizátormi súťaže boli Prešovský samosprávny kraj, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v 

Prešove a prešovská pobočka Spolku slovenských spisovateľov. Záštitu nad podujatím prevzal 

predseda PSK Milan Majerský. Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe sa uskutočnila pri príležitosti 

spomienky na Nežnú revolúciu z roku 1989. Do súťaže sa zapojilo 21 autorov - študentov stredných 

škôl Prešovského samosprávneho kraja. Súťažné literárne texty hodnotila odborná porota zastupujúca 

prešovskú pobočku Spolku slovenských spisovateľov. Práce boli hodnotené v kategórii poézie a prózy. 

Počas slávnostného ocenenia zazneli úryvky najlepších študentských prác. Ocenenia v oboch 

kategóriách udelil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Na slávnostnom 

podujatí sa zúčastnil aj dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove Mons. Peter Šturák a 

tajomníčka prešovskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov Ingrid Lukáčová. V kategórii poézia 

sa na 1. mieste umiestnila Júlia Ovšaníková, 2. miesto bolo udelené Borisovi Kovalíkovi a na 3. mieste 

sa umiestnila Magdaléna Tkáčová. V kategórii próza sa na 1. miestne umiestnila Lenka Želonková, 2. 

miesto získala Zuzana Andrášová a na 3. mieste sa umiestnili Magdaléna Tkáčová a Kamila 

Mlynárová.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

107 
 

 

6.  LITERATÚRA, PUBLIKÁCIE 

 

 

V Rákociho paláci sa 21. marca uskutočnila prezentácia publikácie Príbeh Juraja Szánta. Nová kniha 

historika Martina Pekára bola venovaná rozprávaniu o živote človeka, ktorému sa podarilo prežiť 

holokaust na území Slovenska. Juraj Szánto prežil aj vďaka tomu, že sa mu iní ľudia odhodlali 

pomôcť. Práve preto niesla kniha viac ako príznačný podtitul Rozhovor o záchrancoch a obeti. Podnet 

k začatiu dialógu s historikom dal sám Juraj Szánto, ktorý si želal, aby sa jeho príbeh zachoval. Ako 

sám povedal, bol realista bez optimizmu. Prežil  päť režimov a chcel zanechať pre spoločnosť pár 

slov, aby  ju pomohol ochrániť pred návratom do minulosti. Ako päťročný sám stratil matku. Otec bol 

starostlivý a snažil sa ho naučiť, ako žiť, keď ostane odkázaný sám na seba. Na vojnové obdobie nerád 

spomínal, bolo kruté a neznesiteľné. Prežil  ho vďaka tomu, že  bol obklopený mnohými vzácnymi, 

šľachetnými, dobromyseľnými ľuďmi, a vďaka práci a povinnostiam, ktoré ho zamestnávali. Podľa 

jeho slov určite musel mať nad sebou aj strážneho anjela, aby  to všetko zvládol. Prekonať negatíva 

vojnového obdobia mu pomohlo šťastné manželstvo. 

Aj napriek tomu, že Juraj Szánto sám tvrdil, že na obdobie vojny nerád spomína, odhodlal sa 

vypovedať o tom, čomu musel čeliť, neopomínajúc aj pomoc ľudí okolo neho. V jeho prípade však 

neostalo len pri slovách a svojich záchrancov navrhol na ocenenie Spravodlivý medzi národmi. 

Samotné rozprávanie bolo doplnené pútavým obrazovým materiálom, ktorý sa viazal priamo k životu 

Juraja Szánta, prešovskej židovskej komunite či obdobiu slovenského štátu a realizácii politiky 

antisemitizmu. Martin Pekár doplnil rozhovor sprievodnou štúdiou a vysvetlivkami, aby sa v príbehu 

nestratil ani laický čitateľ. 

 

Mesto Prešov sa mohlo popýšiť novou knihu o svojej histórii pod názvom Dejiny Prešova I. Autorom 

knihy bol historik a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya spolu s kolektívom autorov. Knihu do 

života slávnostne uviedli 26. marca v Caraffovej väznici,  jednom z historicky významných miest v 

Prešove. Prvý diel Dejín Prešova mapoval obdobie od praveku do roku 1790. Tento rok nebol  

náhodným, ako Kónya vysvetlil, išlo o rok, ktorý bol tradičným koncom raného novoveku v 

uhorských podmienkach, kam patril aj Prešov počas svojej stáročnej histórie. Bol koncom obdobia 

osvietenského absolutizmu, teda uzatváral jednu významnú epochu v dejinách jednej celej habsburskej 

monarchie. Kniha odkrývala mnohé dejinné udalosti. V roku 1711 bol napríklad Prešov v čiernom 

období svojich dejín, bol vyľudnený, zničený a trvalo mu do konca 18. storočia, kým sa pozbieral.  

Kniha mala celkovo 590 strán, rozčlenená bola do 5 kapitol a podieľalo sa na nej 7 autorov. Autori sa 

v nej venovali analýze prírodnej štruktúry krajiny, osídleniu územia Prešova v praveku a včasnom 

stredoveku, Prešovu od stredoveku do konca 16. storočia, Prešovu v 17. storočí a 18. storočí. Posledná 

monografia dejín Prešova bola vydaná v roku 1965.  

 

Voz plný histórie a príbehov bola v apríli najnovšia kniha Štefana Staviarskeho. Na 256 stranách 

ponúkala vyše 80 rôznych príbehov týkajúcich sa celého regiónu východného Slovenska.  Nechýbal v 

nej napríklad tragický súboj na Cemjate, príbeh o legendárnej Sabíne, informácie o lekárnikovi Jánovi 

Weberovi či o barokovom stavebnom skvoste v Prešove.  Rodák z Orkucian  Štefan Staviarsky mal na 

svojom konte okrem najnovšieho diela aj ďalšie knihy ako Gazdašág, Kone naše..., Fričovce, Prešov v 

plášti pamäti, Orkucany a Sabinovské šance a zabudnuté tajomstvá.  Všetky napísal už na penzii, v 

minulosti pôsobil ako poľnohospodársky inžinier, manažér a pedagóg.   

 

7. júna zavítala do Prešova opäť medzi svoje čitateľky spisovateľka Jana Pronská.  Po tom, čo tu 

v roku 2017 slávnostne uviedla do života knihu Srdcom, teraz prišla ukázať svoj nový výtvor. 

Najnovšiu Diablovu zajatkyňu si však niektoré verné čitateľky priniesli už rovno prečítanú na podpis. 

Kníhkupectvo Kniha Plus na Hlavnej bolo  pre spisovateľku už takmer "domovom". Ako sa vyznala, 

veľmi rada sa tam vracia, lebo stále našla milé a príjemné prijatie medzi svojimi čitateľkami. Zišlo sa 

tu viacero jej fanúšičiek, ktoré sa zaujímali o pozadie tvorby knihy - kde prišla inšpirácia, ako dlho sa 

tvorila a aký bol proces jej tvorby. A keďže autorku poctili svojou prítomnosťou, na oplátku sa 

dozvedeli, na aké ďalšie dielo z jej pera sa môžu už čoskoro tešiť.   
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Na začiatku júna vyšla známemu spisovateľovi Borisovi Filanovi nová kniha s názvom Hodina 

človečiny. Už roky chcel priblížiť mladým ľuďom veľké postavy našich dejín, Štúra, Hviezdoslava, 

Hollého, Štefánika... Podozrieval autorov učebníc a biografií, že im nevedia dať potrebnú šťavu. Preto 

sa o to pokúsil, no ukázalo sa, že to nie je také jednoduché, hoci zhromaždil množstvo literatúry a 

zhováral sa s odborníkmi. Ako podčiarkol, naučil som sa to, keď som písal texty, že keď nevieš urobiť 

dobrý rým, zopakuj predošlý riadok a keď nie je dobrý začiatok textu, tak tam presuň koniec. Tak som 

si povedal, že napíšem knižku o tom, ako neviem o nich napísať knižku. Podľa Filana je Slovensko 

krajina, ktorá má nenormálne šťastie v dejinách. Ako ďalej Filan zdôraznil, na začiatku toho stál 

človek, ktorý sa volal Ľudovít Štúr a mal okolo seba neuveriteľne čestných, sympatických, usilovných 

mužov. Bohužiaľ, nemali talent. Okrem Sládkoviča nebol z nich ani jeden dobrý prozaik, ani básnik. 

Ako vraví, "nehnevajte sa na nich, že neboli veľkí umelci, boli to senzační ľudia".  Spisovateľ 

zdôraznil, že urobili obrovskú prácu a majú zásluhu na tom, že dnes je Slovensko tam, kde je.  

Spomínanú knihu pokrstil  11. júna v PKO Čierny orol. Ako povedal na krste, chcel sa s čitateľmi a 

poslucháčmi podeliť o to, čo videl, čo čítal, o čom a ako rozmýšľal. Mal aj texty, ktoré sa do tejto 

knihy nevošli, ale podľa slov autora budú dobrý zákvas na ešte jednu knihu filanoviek. Tú chcel 

venovať svojmu otcovi.  

 

Už 13. ročník knižničného festivalu Prešov číta rád usporiadala v septembri Knižnica Pavla Országha 

Hviezdoslava. Tá počas neho privíta vo svojej Centrálnej požičovni na Levočskej ulici, ako aj vo 

svojich šiestich pobočkách i na školách viacerých zaujímavých spisovateľov. Jedno z najväčších 

podujatí knižnice trvalo od  26. do 28. septembra. Vstup na všetky akcie bol zadarmo. Zámerom 

festivalu bola podpora čitateľskej gramotnosti a propagácia literatúry a čítania. Ako uviedla riaditeľka 

knižnice Marta Skalková, tri festivalové dni boli zamerané na stretnutia tvorcov kníh s čitateľmi a 

propagáciu literatúry a čítania. Úvodným podujatím bolo stretnutie s etnologičkou Katarínou 

Nádaskou a diskusia o slovenských zvykoch, obradoch, ale i mágii. Podujatie bolo spojené aj s 

rozprávaním príbehu profesionálneho rozprávača príbehov Martinom Hakom. 27. septembra prebehli 

v pobočkách knižnice a na školách besedy so spisovateľmi a hosťami festivalu. Boli medzi nimi  

napríklad Veronika Homolová Tóthová, Valentín Šefčík, Marka Staviarska či Dado Nagy. Ten prevzal 

moderátorskú taktovku  už v tradičnej zábavnej literárnej talkshow U nás lepšie ako doma, na ktorej 

vyspovedal festivalových hostí. Po minuloročnej premiére sa aj tento rok  počas všetkých troch dní 

konalo takzvané piknikové čítanie. Išlo o dobrovoľné piknikovanie verejnosti s knihou na 

ktoromkoľvek mieste v Prešove, ale aj mimo neho. Zapojení dobrovoľníci mali za úlohu svoj knižný 

piknik odfotiť a poslať  knižnici na e-mail alebo Facebook. Výsledkom mala byť čitateľská pikniková 

mapa Prešova. 

 

Popularizácia vedy bola jednou z oblastí, ktorej sa v roku 2018 prioritne venovala Štátna vedecká 

knižnica v Prešove. Hlavnou činnosťou pracoviska bolo spracovávanie digitálnych kultúrnych 

objektov vo formátoch videa, fotografií, skenov a audia. Mali v pláne spracovať 80 digitálnych 

objektov, spracovali ich 90. Druhá časť činnosti boli výjazdy a nahrávanie v teréne. 

Návštevnosť ŠVK v roku 2018 predstavovala 363 251 ľudí, v roku 2017 ich bolo 399 121. Knižnica 

zrealizovala 251 513 výpožičiek, rok predtým ich bolo 269 924. 
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7.  INÉ PODUJATIA 

 

 

Stredná odborná škola podnikania v Prešove zorganizovala 13. apríla celoslovenskú súťaž s 

medzinárodnou účasťou - Módna línia mladých 2018. Cieľom súťažnej prehliadky bola prezentácia 

výsledkov tvorby mladých módnych tvorcov - študentov, ktorá mala podporiť ich kreatívne myslenie a 

v nepodstatnej miere rozvíjať estetickú výchovu a zmysel pre krásu mladého človeka. Okrem žiakov 

zo slovenských stredných škôl tu svoj talent predviedli aj študenti stredných škôl z Čiech, Poľska, ale 

aj Ukrajiny.  Cenu Prešovského samosprávneho kraja získala kolekcia Ja Coco. Autormi kolekcie boli 

Norbert Engeľ, Alžbeta Uličná, Dominika Prokopovičová a Anna Valašteková. 

 

Domáce syry, bryndzu, chlieb, med, zeleninu, ale aj mäsové a cukrárenské výrobky, mak, hlivu 

ustricovú aj bioprodukty si mohli Prešovčania kúpiť na Farmárskych trhoch, ktoré sa v meste konali 

od 17. do 20. apríla na Hlavnej ulici. Výrobky priamo od farmárov si mohli záujemcovia zakúpiť na 

pešej zóne, kde počas prvého aj posledného dňa trhov bol aj bohatý kultúrny program.  Akcia sa 

uskutočnila pod záštitou prešovskej primátorky Andrey Turčanovej. Svoj sortiment priniesli 

spropagovať aj niektoré menšie predajne, ktoré ponúkali originálne výrobky od susedov, pričom tento 

tovar nebol na Slovensku bežný. Na pódiu sa predstavili folklórne súbory z regiónu aj country skupina 

Pádlo.  

 

20. apríla sa v sále Čierneho orla Parku kultúry a oddychu v Prešove uskutočnil koncert pri 

príležitosti výročia založenia školy pre deti a žiakov s autizmom. Škola vznikla v prenajatých 

priestoroch františkánskeho kláštora v Prešove.  Založila ju Eva Turáková, ktorá z pôvodného počtu 

15 detí vybudovala Súkromnú spojenú školu, ktorá mala v školskom roku 2017/2018 vo viacerých 

zložkách 122 žiakov, o ktoré sa staralo 85 kvalifikovaných ľudí.  Okrem kmeňovej školy sídliacej na 

Vodárenskej ulici mali otvorené elokované pracovisko na Františkánskom námestí. Deťom s 

autizmom a ich rodinám poskytovali komplexné služby od materskej školy až po praktickú školu.  V 

centre špeciálno-pedagogického poradenstva poskytovali diferenciálno-diagnostické, terapeutické 

služby a vzdelávanie pre rodičov detí s autizmom. Po ukončení povinnej školskej dochádzky a 

praktickej školy mohli mladí dospelí s autizmom navštevovať špecializované zariadenie pre klientov s 

autizmom s dennou ambulantnou a týždennou pobytovou službou. V rámci Centra včasnej intervencie 

Prešov sa v domácom prostredí starali o rodiny detí s rizikovým vývinom, sprevádzali deti pri 

začleňovaní do bežnej materskej a základnej školy. Boli cvičnou školou Prešovskej univerzity.  

Ministerstvo školstva im udelilo akreditáciu na vzdelávanie odborných a pedagogických 

zamestnancov v oblasti autizmu. Škola sa zapojila do medzinárodných projektov a výskumov, vyvíjala 

a zdieľala funkčné a praxou overené metodiky práce s autistickou populáciou.   

 

Krajské múzeum v Prešove  pripravilo na všetkých svojich pracoviskách v Prešove, Stropkove a 

Hanušovciach nad Topľou počas Noci múzeí a galérií netradičný program. Všetky aktivity sa  

odohrávali 19. mája pod spoločným mottom Poďme sa hrať - poďme spoznávať.  V Rákociho  paláci 

v Prešove sa predstavil domáci detský folklórny súbor Fijalečka. Celé popoludnie sa mohli návštevníci 

zapojiť do hľadania Rákociho pokladu, pričom museli plniť úlohy, ako písanie husím brkom, vstup do 

strašidelnej pivnice paláca, malý archeologický výskum, spoznávanie tradičnej kultúry či tajomstvá 

umenia reštaurátorov. Mohli si vyskúšať aj prácu na hrnčiarskom kruhu. V expozícii historickej 

hasičskej techniky si hostia mohli porovnať prácu hasičov voľakedy a dnes. Na tému prvej svetovej 

vojny sa mohli porozprávať s členmi Klubu vojenskej histórie Dukla Prešov. K dispozícii bola aj 

prehliadka výstavy petrolejových lámp z 19. - 20. storočia zo zbierok partnerského múzea v poľskom 

Krosne. Išlo o výber najhodnotnejšej zbierky petrolejových lámp v Európe. V historických priestoroch 

zaznela aj vážna hudba. Vyvrcholením bola nočná prehliadka podzemia paláca a tombola.   

 

1. júna pripravilo mesto Prešov pre svojich najmenších obyvateľov pestrý zábavný program. 

Popoludnie plné hier a zábavy ponúklo malým Prešovčanom Divadlo pre deti Cililing, tvorivé dielne 

s kováčom, ukážky z činnosti policajtov, hasičov a záchranárov. Deti zabavila i Hudba vesmírna, 

Diridonky, rôzne hry a súťaže ale aj výstava lietadiel.   

 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

110 
 

Populárne podujatie Dni mesta Prešov sa uskutočnilo v dňoch 4. až 9. júna. Na návštevníkov čakal už 

prvý deň atraktívny program. Na hlavnom pódiu sa striedali umelci od tanečných kreácií po hudobné 

zložky, v parku si zas mohli svoje zručnosti vyskúšať najmenší a pre nich boli prichystané aj kolotoče 

a trampolíny. Pri Caraffovej väznici mali svoj priestor maliari či ďalší muzikanti. Počas prvého dňa 

zaujali napríklad študenti Strednej umeleckej školy z nášho partnerského mesta Nyíregyháza, svoje 

umenie však predviedol aj slovenský Bocelli Maroš Bango s manželkou. Podujatie oficiálne otvorila 

primátorka Andrea Turčanová. Mnohí si počas prvého dňa podujatia nenechali ujsť ani tradičné 

maľovanie portrétov a architektúry prešovskými výtvarníkmi. Predstavil sa aj Kombozet, teda 

sláčikové kvarteto, ktoré odohralo šansóny a skladby svetových umelcov. Nasledujúci deň sa na 

hlavnom pódiu predstavila skupina Tatrín, ktorá uviedla zmes trampských, country piesní a melódie 

južných krajín. Po nich nasledovali hudobnotanečné vystúpenia v podaní študentov Súkromného 

konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. Prešovčania sa prišli pozrieť aj na zaujímavú adrenalínovú 

cyklotrial show v podaní majstra sveta Jána Kočiša. Počas vystúpenia cyklotrial show zasiahol oslavy 

mesta dážď. Vystúpenie poľského partnerského mesta Nowy Sacz sa z bezpečnostných dôvodov na 

chvíľu muselo odložiť. Dážď zastihol aj diela študentov zo Základnej umeleckej školy na Októbrovej 

ulici v Prešove. Tí svoju expozíciu Zuška v kocke, kocka v Zuške museli pred ním ukryť. Večer bol 

naplánovaný koncert kapely Satin Lead na Floriánovej ulici a na hlavnom pódiu o hodinu neskôr  

vystúpila skupina Metropolis a napokon rocková skupina Zoči voči.  6. júna sa na hlavnom pódiu 

konala módna šou v podaní žiakov SOŠ podnikania na Masarykovej ulici, ktorí predstavili úspešné 

módne kolekcie z celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou "Módna línia mladých 2018". 

Prešovčanov zabávalo aj Duo Feri a Pali. V Prešove 6. júna odovzdali aj Ceny mesta počas 

slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v historickej sále PKO Čierny orol. Večerný 

program patril hudobnej reggae skupine Akustika a známej prešovskej kapele Heľenine oči.  Obrovský 

záujem vzbudilo ochutnávanie mačanky v rámci 3. ročníka súťaže vo varení tejto tradičnej 

východniarskej pochúťky. Vyhodnotenie najlepšie urobených mačaniek hodnotila odborná komisia, 

ktorá udelila tri ocenenia. Ocenenie si odniesla aj mačanka, ktorú vybrala laická verejnosť.  

Na Dňoch mesta Prešov už tradične nechýbal ani trojičný jarmok. Prešovské námestie pohltila 7. júna 

atmosféra folklóru, tradičných melódií, remesiel a rôznych výrobkov od skúsených remeselníkov. 

Záhrada umenia sa zasa premenila na galériu detských kresieb. Na 19. ročník jarmoku zavítalo 

rekordných 120 remeselníkov nielen z Prešova, ale aj zo zahraničia. Stánky s remeselnými výrobkami 

si mohli Prešovčania  pozrieť až do 9. júna. Oficiálneho otvorenia sa okrem primátorky zúčastnili aj 

delegácie z partnerských miest Prešova - Remscheid (Nemecko), Nowy Sacz (Poľsko), Nyíregyháza 

(Maďarsko). V približne stovke stánkov, ktoré sa tiahli od hlavného pódia až po zastávku Trojica, 

predviedli svoje umenie kováči, drotári, kožiari, sviečkari, rezbári, tkáči kobercov, ale aj hrnčiari a 

mnohí iní. Medzi nimi bol aj vyučený keramikár Ján Mokrič z Michaloviec, ktorý sa tomuto remeslu 

venoval viac ako 20 rokov.  

 

8. júla v Rákociho paláci v Prešove sa uskutočnilo podujatie My, vyššia spoločnosť, ktoré bolo 

súčasťou cyklu Leto s Rákocim, ktoré múzeum organizovalo už tretíkrát. Nedeľné popoludnie 

spríjemnilo hudobné zoskupenie Komorina. Nechýbala ani prehliadka historických renesančných a 

barokových kostýmov. 

 

Pivný festival, ktorý odštartoval 19. júla a trval do 5. augusta,  už patril neodmysliteľne do kalendára 

prešovského leta. Lokalita 4 Sport areálu na Sídlisku III sa na niekoľko dní zmenila na jednu obrovskú 

krčmu, kde sa vypili stovky litrov piva. Prichádzali sem nielen domáci, ale hostia z celého Slovenska. 

Tento ročník bol v histórii festivalu ôsmy v poradí. Vzhľadom na odozvy verejnosti sa ho rozhodli 

organizátori  predĺžiť až o 7 dní. V ponuke bolo vyše 120 druhov piva rôznych značiek a výrobcov, 

nechýbali ani gurmánske špeciality. Atmosféru dotvárala hudobná kulisa.  

 

Na festivale dobrej chuti, ktorý sa uskutočnil od 6. do 8. septembra, sa uskutočnil pokus a rekord 

a ten sa napokon podaril. Išlo o pitie piva v čo najväčšom počte ľudí a s čo najväčším počtom 

načapovaných značiek zlatistého moku.  Organizátori načapovali rôzne pivá z pivovarov z Českej 

republiky a čašníci pollitrové poháre rozdali návštevníkom podujatia a to zadarmo. A potom už došlo 

na samotné hromadné pitie zlatistého moku. Igor Svítok napokon ako komisár Slovenskej knihy 

rekordov mohol vyhlásiť, že rekord sa podaril. Podľa neho sa zapojilo do akcie 120 ľudí. Najväčšia 
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degustácia dopadla dobre, bolo načapovaných 11 druhov piva a to rôznych značiek. Organizátor 

festivalu v zastúpení Jozefom Chomaničom si tak prevzal certifikát za platný slovenský rekord. 

 

8. septembra sa v Solivare uskutočnil prvýkrát Deň soli - bohatý kultúrny program spojený s históriou 

ťažby soli v meste Prešov. Pripomenul tiež návštevu cisára Františka II. Habsburského, ktorý v roku 

1800 uviedol do prevádzky Varňu František a začal tak výrobu soli varením zo soľanky. Ďalej vystúpil 

banícky orchester Bochnia z Poľska a medzi sprievodné aktivity patrilo varenie soli, výroba soľných 

sôch, výstava soľnej bane Wieliczka. 

 

Netradičné večerné spoznávanie dejín a pamiatok mesta mohli zažiť počas víkendu 15.  – 16. 

septembra obyvatelia návštevníci Prešova.  V nadväznosti na minulé úspešné ročníky pripravilo 

mesto Prešov v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Šariš a neziskovou 

organizáciou Urbanika Nočné objavovanie Prešova. Zamerané bolo na dve storočia gréckokatolíkov v 

meste a ich výročia. Všetky významné medzníky prešovských gréckokatolíkov si mohli záujemcovia 

pripomenúť vo večernom prítmí a pri nezvyčajnom osvetlení, pričom nazreli do interiéru rezidencie so 

zaujímavou stálou expozíciou pamiatok Prešovskej archieparchie. Vstúpili tiež do arcibiskupskej 

Kaplnky sv. Jozefa aj do chrámovej krypty a atmosféru prehliadky Chrámu sv. Jána Krstiteľa umocnil 

bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca.  

 

V priestoroch 4 Šport Areálu na Sídlisku III, v niekdajšom jazdeckom areáli, sa po roku opäť konali 

15. a 16. septembra Prešovské trhy a parkúrové preteky. Trhy znova priniesli desiatky stánkov s 

rôznymi spotrebnými i dekoračnými výrobkami.  Ručne vyrábané kapsy a kabely, drevené maličkosti, 

rôzne oblečenie, medovníky, korenie či domáci burčiak i pečená klobása dotvárali celkovú atmosféru 

trhov. Deti zas potešili nielen kolotoče, ale aj vozenie sa na minitankoch, pri ktorých sa kvôli 

neutíchajúcemu záujmu tvorili rady.  Veľkým pútačom podujatia boli nepochybne parkúrové preteky. 

Tie na tribúnu prilákali stovky divákov, ktorí sa mohli pokochať majstrovstvom jazdcov a ich koní. 

Prešov tento rok usporiadal už ôsmy ročník parkúrových pretekov. V metropole Šariša si zasúťažili 

nielen domáci jazdci, ale tiež aj hostia z Košíc, Rafajoviec, zo Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Lužan pri 

Topli, či dokonca aj spoza hraníc z Poľska i Maďarska. Súčasťou Prešovských trhov bola okrem iného 

aj prehliadka automobilov.  

 

Architektúra a dizajn boli témy, ktoré sa dotýkali nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Koncom 

septembra sa v Prešove opäť uskutočnil výnimočný Festival architektúry a dizajnu FEAD 2018. 

Festival bol nabitý pestrým sprievodným programom - prezentáciou trendov v oblasti architektúry, 

dizajnu a módy, množstvom výstav a konferencií. Na pešej zóne bola verejná výstava a prezentovali 

sa na nej aj plánované rekonštrukcie, ktoré mali postupne zmodernizovať  mesto. Prešovčania i 

návštevníci festivalu sa mohli tešiť aj na predaj originálnych ručných výrobkov. Pre školy bola navyše 

pripravená aj tvorivá súťaž „Kreslím svoje mesto". 

Hlavným sprievodným podujatím tohtoročného FEAD-u bola konferencia, ktorá sa niesla v duchu 

„Európskeho kultúrneho dedičstva a Manuálu tvorby verejných priestranstiev“ mesta Prešov. 

Konferencia sa uskutočnila 27. septembra v priestoroch zrekonštruovaného Skladu soli na Solivare. 

„Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov“ predpokladal zlepšenia kvality verejných 

priestranstiev na území mesta Prešov Hlavným cieľom tohto manuálu bolo mať k dispozícii dokument 

so základnými pravidlami a nástrojmi pre tvorbu nových verejných priestranstiev a pre úpravy, 

obnovy a rekonštrukcie tých, ktoré už existovali. 

 

Úvodnými sprievodnými podujatiami sa 3. októbra  začal 3. ročník Poľských dní - Cześć, Prešov!  V 

rámci akcie sa uskutočnili rôzne prednášky, koncerty, diskusie, ale aj výstavy spojené s Poľskom.  

Program bol koncentrovaný do dvoch dní. Jeho súčasťou boli dve exteriérové výstavy.  Prvou bola 

výstava Múzea rodného domu Jána Pavla II. vo Wadoviciach s názvom Narodil som sa vo 

Wadoviciach. V rámci druhej výstavy Združenie poľských kúpeľných obcí ponúklo výstavu Odhaľ 

krásu poľských kúpeľných miest. Výstavy sa nachádzali na priestranstve medzi Knižnicou P. O. 

Hviezdoslava a Konkatedrálou sv. Mikuláša pri soche Jána Pavla II. a tiež pred samotnou 

konkatedrálou.  Vo foyeri Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra bola 

inštalovaná výstava Józef Pilsudski - štátnik Poľska a Európy. Výstavy rozličným spôsobom 
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pripomínali 100. výročie obnovenia poľskej štátnosti a Dňa poľskej nezávislosti. Aktuálne jubileá boli 

témou dialógu slovenského a poľského historika o dôsledkoch roka 1918 a tematika nepriamo zaznela 

aj v prednáške o poľskom komikse, ako aj v hudobno-dokumentárnom filme: Jarocin - po wolność. 

Program ponúkol aj koncert vážnej hudby v sále Čierneho orla.  5. októbra bol pred Konkatedrálou sv. 

Mikuláša umiestnený aj infostánok Poľského inštitútu v Bratislave.  V priestoroch Literárnej kaviarne 

Viola sa uskutočnil koncert kapely Mojše band. Poľské dni si chceli pripomenúť aj na filmovom 

festivale Pocity film a hudobníci Krzysztof Kobylinski a KK Pearls zase mali vystúpiť  na hudobnom 

podujatí Jazz Prešov.   

 

8. októbra večer sa mohli návštevníci  kina Scala  stretnúť so známou českou umelkyňou Jiřinou 

Bohdalovou.  Spolu s ňou do Prešova zavítal i známy herec Martin Dejdar. Ako na úvod podotkol 

Martin Dejdar, človek vo svojej práci strávi priemerne 40 rokov. Jiřina Bohdalová, miláčik českých a 

slovenských divákov, hrala už vyše osemdesiat rokov. Diva československého filmu bola živou 

kronikou historiek a anekdot, ktoré priniesol nielen jej život ale aj život ďalších legiend, ako boli 

Vladimír Menšík, Jiří Sovák a mnohí ďalší. Česká herečka v Prešove priblížila aj menej známe fakty a 

míľniky svojej bohatej kariéry. Rok a pol dokonca učiteľovala v Ostrave. Nechýbala historka o tom, 

ako na dva týždne dostala do nemocnice svoju úplne zdravú sestru, ktorej spolužiaci mali vďaka tomu 

pre podozrenie z infekcie prázdniny.  O jednu z čerstvejších historiek sa postaral fanúšik, ktorý si ju 

pomýlil s Halinou Pawlovskou. 87-ročná Jiřina Bohdalová  bola vo výbornej kondícii a na odpočinok 

sa očividne nechystala. „Sme radi, že ste a že ste tu s nami,“ vyvolal aplauz plnej Scaly svojimi 

slovami jeden z divákov. Prvá dáma českého humoru na záver zožala mohutný standing ovation.   

 

Ďalšie pokračovanie zaujímavého putovania Objavovanie Prešova sa uskutočnilo 20. a 21. októbra 

pod názvom Prešov pred sto rokmi. V roku 2018 sme si pripomínali osmičkové výročia. Pred 100 

rokmi sa nielen skončila 1. svetová vojna, ale po stáročiach sa rozpadla aj habsburská monarchia, na 

troskách ktorej vznikali nové štáty. Aj Slováci a Česi sa dočkali naplnenia svojich emancipačných 

snáh. Ako sa tieto udalosti premietli do našich regionálnych pomerov, kto a ako sa do nich zapojil, ako 

reagovali ľudia na novú situáciu, čo sa udialo tesne po vyhlásení nového štátu, kto sa stal novým 

županom a aké boli prvé roky v novom štáte sa mohli záujemcovia dozvedieť na tomto podujatí. 

Priebeh a súvislosti konca jednej a začiatku novej éry v Prešove mohli záujemcovia spoznať, ak sa 

zúčastnili na ďalšom objavovaní Prešova. 

 

Krajské múzeum v Prešove predstavilo svätcov a svätice z Konkatedrály sv. Mikuláša trochu inak. 

Cieľom podujatia nebolo zahltiť návštevníkov údajmi o svätých, ale skôr umelecko-historický pohľad 

na dielo so snahou pripomenúť si autora a dobu, v ktorej tvoril. Návštevníci mali možnosť získať 

ucelený obraz o jednej z najvýznamnejších sakrálnych pamiatok východného Slovenska. Podujatie 

bolo rozdelené na dve časti. Začalo sa 7. novembra stretnutím pred konkatedrálou a prehliadkou 

interiéru kostola. Nasledovala prednáška spojená s videoprojekciou v Rákociho paláci.   

 

Známym zosnulým osobnostiam Prešova bolo venované aj Objavovanie Prešova, ktoré sa uskutočnilo 

10. a 11. novembra. Prešovčania sa tak mohli vybrať, zapáliť sviečku a pripomenúť si osobnosti 

odpočívajúce na prešovskom cintoríne. Zamerali sa najmä na tých, ktorí boli pochovaní v Urnovom 

háji: Dušana Pončáka, Jaroslava Rešovského, Danielu Šilanovú-Hivešovú, Pavla Petrusa, Juraja 

Furdíka, Edmunda Hlebu, Michala Otčenáša, Martina Gregora, Jusuffiho, Jána Němečka či väzňov 

gestapa, no zašli aj k hrobom osobností z dôb dávnejších: Ľudovítovi Szentandrássymu a Amálii 

Ghillányi, Henrikovi Andruščakevičovi, pátrovi Formánkovi a pripomenuli si aj niektorých 

predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi – kanonika Alexandra Rojkoviča a kňazov Jána Potáša, Jozefa 

Haľka či Mirona Petrašoviča.  

 

Vianočný strom pribudol 16. novembra na prešovskom námestí pri Konkatedrále sv. Mikuláša. 

Smrek bol vysoký 15 metrov a pochádzal zo súkromnej záhrady na Železničiarskej ulici. Jeho majiteľ 

ho podľa radnice mestu daroval. Dominanta vianočnej výzdoby v centre mesta sa mala rozsvietiť 6. 

decembra. Podobné vianočné stromy postupne pribudli aj na prešovských sídliskách - pri nákupnom 

centre na Sekčove, pri zvonici na sídlisku Šváby, na Námestí Kráľovnej pokoja, pri kostole Krista 

Kráľa, na Levočskej ulici, v Centrume a tiež v Šalgovíku. 
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Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Prešove otvorili 26. novembra. Na Hlavnej bolo tento rok takmer 90 

stánkov s rôznymi vianočnými ozdobami, oblečením, drevenými výrobkami a nechýbali ani knihy a 

hračky. Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré bol pripravený detský kútik, vláčik či svet plyšu. 

Prešovčania aj návštevníci nášho mesta si opäť mohli vyberať zo širokej ponuky vianočných 

drobností. Súčasťou trhov boli už tradične aj stánky s občerstvením, trdelníkmi a langošmi, 

medovinou, špecialitami z grilu, vianočnými nápojmi a cukrovinkami. Okrem tradičnej ponuky boli na 

tohtoročných vianočných trhoch aj novinky - plnené trdelníky, stánok s vianočnými horúcimi 

miešanými nápojmi a párance. Na vianočných trhoch v Prešove boli už tradične aj charitatívne stánky, 

v ktorých svoje aktivity prezentovali rôzne organizácie a školy so svojimi výrobkami. Nechýbal ani 

Primátorský punč. Zisk z predaja tohto punču bol každoročne venovaný podpore tým, ktorí to najviac 

potrebovali.   

 

V Prešove  6. decembra rozsvietili vianočný stromček.  Urobil to viceprimátorom Vladimír Feľbaba 

spolu s čertom, anjelom a deťmi. Potom Mikuláš porozdával ceny pre najmenších, ktorí sa zapojili do 

súťaže a vyplnili hlavolam. Ušlo sa hneď 100 výhercom, takže títo najmladší obyvatelia mesta sa 

potešili hneď dvakrát.  

 

Vystúpenia rôznych zborov, súborov a skupín v rámci Vianočných programov dotvárali adventnú 

atmosféru na pódiu na Hlavnej ulici v centre Prešova. Počas tohtoročných sviatkov bol pripravený aj 

projekt Slovensko spieva koledy, do ktorého sa mesto Prešov zapojilo. Podujatie sa uskutočnilo v 

rovnakom čase na rôznych miestach Slovenska a Českej republiky. Jeho podstatou bolo, že v rámci 

adventného programu sa na celom Slovensku  spievali štyri rovnaké koledy a to: Poďme bratia do 

Betléma, Do hory do lesa valasi, Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám a Tichá noc. Prvé tóny 

kolied začali v Prešove spievať 12. decembra večer.  

Tento deň pripadol v Prešove opäť na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátorka Andrea 

Turčanová ale znovu zasadnutie mestského parlamentu prerušila a prítomných poslancov pozvala na 

podujatie Slovensko spieva koledy. Prišli všetci bez ohľadu na politické tričko. Prešovská Hlavná 

ulica sa napriek chladnému počasiu naplnila. Koledy si prišlo zaspievať takmer deväťsto ľudí. Okrem 

tradičných speváckych zborov sa 14. decembra na pešej zóne predstavil aj slovenský Louis 

Armstrong.  19. decembra si mohla verejnosť vychutnať predstavenie Detského kočovného divadla 

Drak z Prešova Na skle maľované a Ľudovej hudby Prešovčan, ktorá si pripravila Vianočnú náladu. 

21. decembra zažili návštevníci centra mesta vianočnú atmosféru vďaka predstaveniu Vianoce so 

Sinatrom a potešilo ich sa aj sláčikové kvarteto Adventure Strings.   

 

Návštevníci Krajského múzea v Prešove mohli od 20. decembra obdivovať výnimočnú zbierku 

slovenských opálov. Expozícia Opál - slovenský drahokam bola jedinečná na Slovensku i v Európe a 

vznikla vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Okrem drahého opálu tu návštevníci uvideli aj opál 

mliečny, sklený, železitý či mäsový. Expozícia sa nachádzala v pivničných priestoroch Rákociho 

paláca. Medzi najvzácnejšie kúsky novej stálej expozície patril opál drahý, ktorý bol zároveň 

najstarším známym opálom. Jeho prvé ložiská sa našli na území východného Slovenska.   

Slanské vrchy sú doteraz jediným miestom v Európe, kde sa nachádzajú ložiská drahého opálu. Jeho 

svetoznáme nálezisko je v severnej časti sopečného masívu medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa. 

Počiatky banskej činnosti tu siahajú až do doby kamennej. Prvá písomná zmienka o drahom opále na 

našom území  bola zo 14. mája 1597 v povolení, ktoré vydal cisár Rudolf II. pre Alberta Magnusa z 

Vratislavi. V období rokov 1845 - 1880 bola ťažba drahých opálov na vrchole. V baniach pracovalo 

viac ako 350 baníkov a až 13 brusičov. Z historických dokumentov vyplývalo, že drahý opál z 

Dubníka bol v tomto období vysoko cenený a na svetových trhoch veľmi vyhľadávaný.   

Doteraz najväčší známy kus drahého opálu tu objavili v roku 1771. Pre svoju prekrásnu a zvláštnu 

farbohru ho pomenovali Harlekýn a bol uložený v múzeu vo Viedni. Vážil 3035 karátov, čo bolo asi 

607 gramov. 

 

Príchod Nového roka oslávili v Prešove tisícky ľudí už tradične v centre mesta. Silvestrovský program 

začal v meste dve hodiny pred polnocou a postupne sa o zábavu počas neho postarali tri prešovské 

hudobné skupiny - Satin Lead, Elevenhill a Chiki Liki Tu-a. V posledných hodinách starého roka si 
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mohli ľudia opäť prísť slávnostnú atmosféru vychutnať aj do priestorov prešovskej radnice. 

Primátorka mesta Andrea Turčanová v jej priestoroch prijala aj pozvaných hostí z radov poslancov, 

zamestnancov úradu, ale i obyvateľov, ktorí sa rozhodli zaželať si všetko dobré v nastávajúcom roku.   

Ten končiaci označila v rozhovore Turčanová za ťažký a náročný, ale úspešný. 
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V. INÉ UDALOSTI 
 

 

1.  OZBROJENÉ SILY 

 

 

Na pôde Práporu ISTAR Prešov v Sokolovských kasárňach uviedol ordinár Ozbrojených síl a 

Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek 18. januára počas svätej omše menovacím dekrétom 

poručíka Ladislava Jeremiáša do funkcie staršieho kaplána práporu ISTAR Prešov a zároveň ho 

menoval za výpomocného duchovného pri 2. mechanizovanej brigáde. Slávnostnej svätej omše sa 

zúčastnil náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády plukovník Jozef Ivan, veliteľ práporu ISTAR 

podplukovník Dušan Cisár a ďalší z radov veriacich. 

 

19. januára uplynulo sedemdesiattri rokov odo dňa, keď bolo mesto Prešov oslobodené. Pri tejto 

príležitosti sa konal Pietny akt kladenia vencov, tak ako tradične 19. januára v mestskom parku pri 

Pamätníku Červenej armády v Južnom parku. Už tradične sa spomienkového stretnutia zúčastnili 

návštevy a delegácie, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zástupcovia politických strán, 

pamätníci, ktorí atmosféru vtedajších udalostí zažili ako i obyvatelia mesta Prešov. Za posádku Prešov 

si uctili padlých a ich pozostalých, vzdali úctu tým, ktorí za obranu vlasti v 2. svetovej vojne zaplatili 

vlastným životom zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády Prešov plukovník Norbert Hrib, 

náčelník štábu Vrtuľníkového krídla Prešov podplukovník Pavel Klučerovský, veliteľ Práporu ISTAR 

Prešov podplukovník Dušan Cisár a zástupca veliteľa Práporu CSS Prešov major Ján Farkaš. 

Organizátormi spomienkového stretnutia boli tradične Mesto Prešov a Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov Prešov so spoluúčasťou Prešovskej mechanizovanej brigády. Sprievod 

pokračoval aj k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova na Konštantínovej ulici, kde účastníci 

pietnej spomienky vzdali hold tým, ktorí v niekdajšej budove gestapa zahynuli počas bombardovania 

mesta Prešov koncom roku 1944. 

 

K vrtuľníkovému krídlu sa po náročnom pôsobení v Afganistane v rámci misie Resolute Support 

vrátili jeho dvaja príslušníci. Počas polročnej misie poskytovali poradenskú činnosť pri údržbe a 

opravách afganského vrtuľníkového letectva. Na pôde vrtuľníkového krídla ich 20. februára  

slávnostne privítal veliteľ vzdušných síl generálmajor Ľubomír Svoboda, zástupca veliteľa 

Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR plukovník Marián Kurilla a zástupca veliteľa 

vrtuľníkového krídla podplukovník Peter Kríž. Z rúk generálmajora Svobodu si po krátkom úvode 

stretnutia prevzali obaja Pamätné kríže vojnového veterána a Pamätné kríže za účasť vo vojenskej 

operácii. Funkcionári obom príslušníkom krídla poďakovali za kvalitne vykonanú prácu a za vzornú 

reprezentáciu Ozbrojených síl SR v ďalekom Afganistane. 

 

Za účasti zástupcu veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl SR brigádneho generála Karola Navrátila, 

hlavných funkcionárov a príslušníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády a veliteľov a príslušníkov 

priamo podriadených súčasti brigády, prebehlo dňa 20. februára na pôde Prešovskej mechanizovanej 

brigády veliteľské zhromaždenie veliteľa 2.mb. 

Cieľom veliteľského zhromaždenia, v gescii náčelníka štábu 2.mb plukovníka Jozefa Ivana, bolo 

vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh výcvikového roka 2017 a zameranie 

výcviku vo výcvikovom roku 2018. Plukovník Ivan vo svojom vystúpení k zúčastneným funkcionárov 

2.mb konštatoval ich kvalitne vykonanú prácu a vynaložené úsilie pri plnení často krát neľahkých 

úloh, ktoré boli pred brigádu počas uplynulého výcvikového roka postavené a zároveň splnené. 

 

V dňoch 26. februára - 2. marca vykonávali príslušníci vojenských hasičských jednotiek taktického 

Sliač, dopravného krídla Kuchyňa a vrtuľníkového krídla Prešov výcvik hasičských spôsobilostí vo 

výcvikovom centre v Defence Fire Training & Development centre v Manstone, Kent, Anglicko. 

Cieľom výcviku bolo prehĺbenie si teoretických a najmä praktických hasičských zručností na rôznych 

typoch leteckej techniky. Počas výcviku boli simulované rôzne situácie s reálnym požiarom 

jednotlivých častí lietadla a následná záchrana posádky. 
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Zástupca veliteľa vrtuľníkového krídla, podplukovník Peter Kríž, prijal 6. marca delegáciu 

štvorčlenného inšpekčného tímu z Ukrajiny. Išlo o vyhodnocovaciu návštevu deklarovaného miesta 

podľa prijatého notifikačného formátu Viedenského dokumentu 2011. Inšpekčnej skupine boli 

vysvetlené hlavné úlohy vrtuľníkového krídla, jeho história ako aj participácia v zahraničných 

misiách. Rovnako boli krátkou prezentáciou oboznámení aj s hlavnými úlohami 2. mechanizovanej 

brigády Prešov. Súčasťou návštevy boli aj statické ukážky vrtuľníkov Mi-17 a UH-60M Black Hawk. 

 

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim navštívil 3. apríla vrtuľníkové krídlo, kde 

sa počas pracovného stretnutia s hlavnými funkcionármi oboznámil v jednotlivých oblastiach s 

aktuálnym stavom krídla a tiež s najpálčivejšími problémami, ktoré priamo vplývajú na kvalitu plnenia 

stanovených úloh. Po prezentácii sa nezabudol poďakovať vrtuľníkovému krídlu za bezproblémovú 

kooperáciu a za kvalitne vykonanú prácu. 

 

Vojenský vrtuľník patriaci vrtuľníkovému krídlu v Prešove, vzlietol 3.mája krátko pred 15-tou 

hodinou a 4.mája  ráno spolu s hasičmi z Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Skúsená 

posádka pod vedením kapitána vrtuľníka majora Mariána Bodnára zamierila vrtuľníkom Mi-17M k 

požiaru v Kežmarských žľaboch vo Vysokých Tatrách, aby pomocou BAMBI vaku pomohla uhasiť 

lesný požiar v ťažko dostupnom teréne. Vrtuľník z prešovskej základne nalietal počas dvoch dní 

hasenia 6 hodín a 35 minút a zhodil 25 BAMBI vakov, čím preniesol viac ako 40 tisíc litrov vody. 

 

V Prešove si pripomenuli 73. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom 

zástupcovia štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, školy a široká verejnosť dňa 7. 

mája. V mestskom parku k Pamätníku Červenej armády v Južnom parku a pri Pamätníku obetiam 

bombardovania Prešova na Konštantínovej ulici položili vence kvetov v pietnych spomienkových 

aktoch. Predstavitelia mesta Prešov ako aj ďalšie organizácie prispeli k dôstojnému priebehu pietnych 

aktov, ktoré vyvolali tichú spomienku v srdciach zúčastnených na tých, ktorí položili svoje životy za 

našu slobodu.  

 

Od 11. mája prebiehalo v Českej republike medzinárodné vojenské cvičenie s vyvedením vojsk 

„SCREENER 2018“, ktorého sa zúčastňovali takisto profesionálni vojaci z Veliteľstva 2. mb  Prešov a 

Práporu ISTAR Prešov. Hlavným cieľom vojenského cvičenia bolo precvičiť schopnosti pôsobenia 

prieskumných hliadok, príslušníkov spravodajskej skupiny a EXCON v medzinárodnom prostredí, pri 

ich začlenení do spoločných medzinárodných štruktúr. Pre príslušníkov 2. mechanizovanej brigády 

toto cvičenie predstavovalo vynikajúcu príležitosť ako zlepšiť svoje spôsobilosti v oblasti plánovania a 

riadenia prieskumu, vyhodnocovania a spracovávania spravodajských produktov ako aj reálneho 

nasadenia prieskumných skupín. Cvičenie trvalo do 25.mája. 

 

29. mája odovzdal v priestoroch Prevádzky špeciálneho skúšobníctva Lieskovec spoločnosti 

Konštrukta - Defence v Dubnici nad Váhom minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš 

vojakom OS SR do používania 21 zmodernizovaných bojových vozidiel pechoty v dvoch variantoch. 

Na slávnosti sa zúčastnili aj náčelník Generálneho štábu OS SR genmjr. Daniel Zmeko a dočasne 

poverený národný riaditeľ pre vyzbrojovanie plk. Vladimír Kavický, ako aj ďalší vysokí predstavitelia 

ministerstva obrany a generálneho štábu. Počas ceremoniálu veliteľ prešovského práporu ISTAR  z 

Prešova prevzal 11 modernizovaných bojových prieskumných vozidiel BPsVI a veliteľ 13. 

mechanizovaného práporu z Levíc prevzal desať zmodernizovaných bojových vozidiel pechoty 

BVP-M. Vozidlá boli výsledkom naplnenia realizácie prvej časti programu, ktorého konečným 

plánom bolo dodanie celkovo 35 zmodernizovaných bojových vozidiel pechoty Ozbrojeným silám 

Slovenskej republiky. Celý program modernizovania bojových vozidiel pechoty pre OS SR bol 

realizovaný v niekoľkých etapách. V prvej akvizičnej etape malo byť vyrobených a dodaných pre 

potreby OS SR spolu 18 kusov BPsVI a 17 kusov BVP-M. Pokiaľ išlo o vozidlá v prieskumnej verzii 

BPsVI, tie mali byť po výhľadovo krátkom čase, keď prápor ISTAR získa nové opancierované 

kolesové vozidlá 4x4, spätne adaptované pre úlohu bojových vozidiel pechoty (čiže do podoby 

konštrukcie BVP-M). Špecializované vybavenie s aparatúrou ISTAR malo byť po zaobstaraní nových 

kolesových vozidiel 4x4 demontované z pásových BPsVI a  nainštalované na novo dodané kolesové 
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konštrukcie. Modernizované pásové vozidlá BPsVI aj BVP-M mali naplánovanú celkovú životnosť 20 

rokov. Obe spomenuté konštrukcie boli dielom slovenského zbrojárskeho priemyslu.  

 

Do výzbroje slovenských ozbrojených síl pribudli ďalšie dva vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Stroje 

dorazili 12. júla do priestorov Vrtuľníkového krídla v Prešove. Vzdušné sily tak mali vo výzbroji už 

štyri vrtuľníky tohto typu. Zvyšných päť mali dostať v priebehu  roka 2019. Ako uviedol minister 

obrany Peter Gajdoš (nominant SNS), tieto dva vrtuľníky už boli vybavené aj systémom rýchleho 

zlaňovania, vnútornou prídavnou palivovou nádržou a záchranným žeriavom. Rovnaká výbava mala 

byť postupne doplnená aj do prvých dvoch. Vrtuľníky tak mohli byť podľa rezortu obrany už 

plnohodnotne nasadené na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu, čiže pri záchranných 

akciách a živelných pohromách. Minister Peter Gajdoš doplnil, že modernizácia techniky však musí 

byť vždy súbežne s výcvikom personálu. Preto bol veľmi rád, že dopravu nových vrtuľníkov z 

nemeckého prístavu už zabezpečovali slovenskí vycvičení piloti. Na let s novými vrtuľníkmi bolo 

vyškolených šesť posádok a ďalšie tri sa doškoľovali. Ministerstvo obrany SR obstaralo celkovo deväť 

viacúčelových vrtuľníkov za 261 miliónov amerických dolárov, a to prostredníctvom amerického 

vládneho programu Foreign Military Sales.   

 

Celkovo 120 vojakov z veliteľstva 2. mechanizovanej brigády a ďalších útvarov Pozemných síl OS SR 

sa od 7. novembra do 6. decembra zúčastnilo na najväčšom medzinárodnom cvičení Anakonda 2018 

organizovanom poľskými ozbrojenými silami vo vojenskom výcvikovom priestore Orysz/Bemovo 

Piskie. Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosť vykonávať operácie v koaličnom zoskupení, ktorá 

bola reakciou na narastajúce hybridné hrozby na podklade scenára podľa článku 5. Severoatlantickej 

zmluvy, ako aj viesť rozhodujúce vojenské operácie v medzinárodnom prostredí a zároveň 

demonštrovať schopnosť aliančných síl nasadenia a udržiavania bojovej sily. 

 

Vo vojenskej časti prešovského cintorína si vojnoví veteráni spolu so zástupcom mesta 11. novembra 

uctili pamiatku obetí I. a II. svetovej vojny. Podujatie sa konalo pri príležitosti Svetového Dňa 

vojnových veteránov. Pripravilo ho veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády v Prešove so Spoločnosťou 

starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku. Slávnosti sa konali pod heslom - memento 

zmierenia nad hrobmi, ako aj mementom - urobme všetko preto, aby sa tieto hrôzy neopakovali. Bola 

to základná myšlienka 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny. Vojnový cintorín v Prešove bol 

jediným na Slovensku, kde na relatívne malej ploche bolo sústredených toľko vojenských hrobov. Na 

tabuliach bolo 1450 mien, čiže padlých vojakov slovenskej armády v období 1939 až 1945. Priamo na 

cintoríne bolo pochovaných 120 padlých slovenských vojakov. Účastníci podujatia si pamiatku obetí 

uctili i položením červených makov k pamätníkom. Vojnoví veteráni prvý raz prijali červený mak ako 

symbol úcty vojenským obetiam v roku 1920. Červený mak bol obrazom preliatej krvi na svetových 

bojiskách.   

 

14. novembra sa príslušníci a zamestnanci Prešovskej mechanizovanej brigády zúčastnili 

slávnostného nástupu pri príležitosti personálnych zmien vo Veliteľstve 2. mechanizovanej brigády.  

Na základe personálneho rozkazu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR bol 15. novembra  

zástupca veliteľa 2.mb plukovník Norbert Hrib ustanovený do funkcie náčelníka Odboru plánovania 

výcviku a cvičení Štábu strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V rovnaký 

deň bol do funkcie nového zástupcu veliteľa 2.mb ustanovený doterajší náčelník štábu 2.mb plukovník 

Róbert Funtaľ a funkciu náčelníka štábu 2.mb od 15. novembra zastával plukovník Ondrej Vaško, 

ktorý prichádzal k 2.mb z pozície náčelníka Odboru Štábu strategického plánovania Generálneho 

štábu Ozbrojených síl SR. 

 

Primátorka Andrea Turčanová 14. decembra prijala brigádnych generálov Martina Stoklasu a 

Vladimíra Kubáňa v súvislosti s ich rotáciou na pozícii veliteľa 2. mechanizovanej brigády v Prešove. 

„Som rád, že som v tomto krásnom a rozvíjajúcom sa meste, akým je Prešov, prežil tri zaujímavé 

roky,“ skonštatoval brigádny generál Martin Stoklasa počas piatkového stretnutia s primátorkou mesta 

Prešov Andreou Turčanovou. Zároveň jej predstavil svojho nástupcu brigádneho generála Vladimíra 

Kubáňa, ktorý ho na pozícii veliteľa 2. mechanizovanej brigády vystrieda od 1. januára budúceho 
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roku. Ten do Prešova prichádza z topoľčianskej posádky, v rokoch 2008 - 2010 však už v Prešove 

pôsobil na pozícii náčelníka logistiky. 

 

19. decembra po vyhlásení personálneho rozkazu generálneho tajomníka Služobného úradu 

ministerstva obrany Slovenskej republiky o vyslaní brigádneho generála Martina Stoklasu mimo 

územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v 

medzinárodnej organizácii s ustanovením do funkcie staršieho vojenského poradcu v Stálej delegácii 

pri OSN – pracovisko New York od 1. januára 2019 a personálneho rozkazu náčelníka Generálneho 

štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky o ustanovení brigádneho generála Vladimíra Kubáňa do 

funkcie veliteľa 2.mb Prešov od 1. januára 2019 odovzdal po viac ako troch rokoch velenia funkciu 

veliteľa 2.mb veliteľ brigádny generál Martin Stoklasa. 

Slávnostný ceremoniál odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa 2.mb sa uskutočnil v priestoroch 

Sokolovských kasárni Prešov za účasti veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

príslušníkov Veliteľstva 2.mb, Roty podpory velenia 2.mb a Práporu ISTAR, členov Klubu generálov 

Slovenskej republiky, veliteľov priamo podriadených práporov a priamo podriadeného oddielu 2.mb, 

predstaviteľov posádky Prešov a priaznivcov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
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 2.  POLÍCIA, SÚDNICTVO, COLNÍCI, KRIMINALITA 

 

  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove v júli organizačnými zmenami navýšilo počet 

pracovníkov na oddelení dokladov Klientskeho centra a to presunom z iných útvarov za účelom čo 

najrýchlejšieho vybavenia klientov a skrátenia čakacích dôb. Situáciu plánovali denne monitorovať a v 

prípade potreby prijať nevyhnutné opatrenia. Oddelenie dokladov fungovalo každý pracovný deň, o 

občiansky preukaz bolo možné požiadať už 180 dní pred koncom doby jeho platnosti, v prípade 

cestovného pasu to bolo obdobne. Občania dlhodobo žijúci v zahraničí si o vydanie nových dokladov 

mohli požiadať na príslušnom zastupiteľskom úrade SR.  

 

Vo Veľkom Šariši, časť Kanaš, 7. júla pred 19. hod. havaroval malý civilný vrtuľník Robinson R44 

Raven I. O život prišiel známy prešovský podnikateľ Marián Troliga, ktorý stroj pilotoval. 

Identifikovať ho prišiel jeho syn, profesionálny hokejista Tomáš, ktorý pred 11 rokmi prežil vážnu 

dopravnú nehodu. Pilotné skúšky urobil podnikateľ len pred tromi rokmi, vrtuľník používal najmä 

kvôli svojej práci.  Štvormiestny stroj spadol priamo uprostred obce, len pár metrov od jedného z 

domov. Na mieste zasahovali hasiči, zdravotná záchranná služba a polícia. Vrtuľník sa pravdepodobne 

zamotal do drôtov, čo spôsobilo jeho následný pád. V oblasti došlo po tragickej nehode k 

hromadnému výpadku elektriny. Na jeho odstránení pracovali energetici niekoľko hodín.  Troliga bol 

majiteľom firmy Troliga Bus, s. r. o., vyrábajúcej autobusy v Levoči. Podnikal v oblasti dopravy, 

zastupoval firmy na nákup a predaj náhradných dielov, plus mal výrobný závod vo Veľkom Krtíši na 

náhradné diely do automobilov. Zamestnával zhruba 450 ľudí. V roku 2018 plánoval  postaviť nový 

zimný štadión v Prešove a po rokoch sa opäť angažovať v prešovskom hokeji, ktorý chcel dostať do 

extraligy. Mestskí poslanci mu na to už aj odklepli pozemok za 1 €. Kedysi bol aj špičkovým 

motocyklovým pretekárom. Vo svojej zbierke mal dva tituly majstra Československa a deväť titulov 

šampióna Slovenska vo viacerých kubatúrach.   

 

Prešovské cesty boli nebezpečné. Tesne pred hranicami mesta zo západnej strany sa končila diaľnica 

D1 a vodiči sa museli natlačiť do lievika na menšiu tranzitnú cestu, ktorá križovala mesto. Roky 

odkladané pokračovanie diaľnice, ktorá sa už naozaj začala stavať v roku 2018, mohlo byť dôvodom, 

prečo  krátky, asi šesťkilometrový úsek cesty I. triedy s číslom 18 bol dlhodobo najnehodovejším 

miestom na Slovensku. Od roku 2011 sa tam stalo až 162 nehôd. Na žiadnom inom takto krátkom 

úseku ich nebolo viac. V počte nehôd tento úsek prekonala iba diaľnica D1 medzi Bratislavou a 

Trnavou (vyše 200 nehôd), no tam nehody spočítali na výrazne dlhšej, 38 km ceste.   

 

Pornoškandál, ktorý otriasol veriacimi na východe Slovenska, a ktorý preverovala aj polícia, bol 

uzavretý. Tvrdé porno, ktoré niekto nakrútil v prešovských kostoloch a potom ho umiestnil na internet 

malo dohru paragrafov. Hriešnikom hrozil až pobyt za mrežami, napokon nikto nebol a ani nebude 

potrestaný.  Dievčinu, ktorej na pornovideu bolo vidieť okrem skutočne všetkého iného aj tvár, sa 

polícii podarilo vypátrať. Skončila na policajnom výsluchu. No napokon jej pri porušení paragrafu 

pomohol iný paragraf. Video bolo natočené v roku 2011, pričom premlčacia doba pre tento trestný čin 

bola 5 rokov. Škandál po prepuknutí pobúril veriacich i širokú verejnosť. Cirkevní hodnostári na 

takéto konanie len ťažko hľadali pochopenie. Datovanie nakrúteného videa sa podarilo už prvotne 

určiť podľa kvetinovej výzdoby v meste a aj podľa opadanej omietky v kostole. Už pri prepuknutí 

pornoškandálu v decembri 2017 bolo jasné, že ide o video staré niekoľko rokov. To potvrdila aj hlavná 

aktérka, ktorá skončila na policajnom výsluchu. Na základe vykonaného vyšetrovania a 

zabezpečených dôkazov prešovský vyšetrovateľ v auguste trestné stíhanie  zastavil, nakoľko bolo pre 

premlčanie neprípustné.   

 

Ministerstvo vnútra sa rozhodlo finančne podporiť obnovu vojenských pamätníkov a cintorínov. Na 

obnovu Cintorína padlých vojakov Slovenského vojska 1939-1945 v Prešove , ktorého správcom bolo 

mesto Prešov, poskytlo 7 900 €. Podľa zákona o vojnových hroboch mohli byť finančné prostriedky 

využívané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými 

bola SR viazaná, výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo 

medzinárodného významu, úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi, zrušenie vojnového 
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hrobu alebo odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, prípadne 

vandalstva na vojnovom hrobe.   

 

V novembri, po štyroch mesiacoch, vyšli na povrch príčiny pádu vrtuľníka, ktorý pilotoval známy 

prešovský podnikateľ Marián Troliga. Odborníci v správe konkretizovali príčiny pádu.   

Malý civilný vrtuľník havaroval vo Veľkom Šariši, časť Kanaš, začiatkom júla. Štvormiestny stroj 

spadol priamo uprostred obce, len pár metrov od jedného z domov. Príčinou pádu bolo zamotanie sa 

vrtuľníka do drôtov elektrického vedenia.  Po nehode bola na Leteckom a námornom vyšetrovacom 

úrade zriadená komisia. Tá zistila, že hlavnou a bezprostrednou príčinou leteckej nehody bol stret s 

lanami vysokého napätia. Podľa komisie chybu spravil samotný podnikateľ. Ten sa rozhodol vykonať 

neštandardný postup počas odletu z plochy s nenastúpaním na bezpečnú výšku nad okolité prekážky v 

kopcovitom teréne, pričom prehliadol laná vysokého napätia. Odborníci vylúčili vplyv alkoholu či 

zdravotný stav pilota. Troliga nebol pripútaný k sedačke bezpečnostnými pásmi.   

 

V Prešove na Vranovskej ulici sa 13. novembra krátko poobede stala kuriózna dopravná nehoda. 

Kamión s trenčianskou poznávacou značkou smeroval od Vranova nad Topľou do centra mesta. Na 

križovatke za Nižnou Šebastovou zo zatiaľ nezistených príčin v miernej zákrute vyletel z cesty do 

križovatky, kde postupne demoloval svetelnú signalizáciu. Ďalej prebúral drevené zábradlie 

reštaurácie. Našťastie sa jej napokon vyhol a zastavil ho až kovový plot na príjazdovej ceste, ktorá 

vedie okolo reštaurácie. Okoloidúci hovorili o veľkom šťastí, že kamión neskončil priamo v 

reštaurácii. Štyridsať ročný muž viedol ťahač s návesom po Vranovskej ulici v smere na Poprad. 

Podľa jeho vyjadrenia pri vedení vozidla zaspal, narazil do semaforov a dopravných značiek, zišiel s 

vozidlom z cesty a narazil do priľahlej budovy. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna. 

Po nehode bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, predbežne utrpel ľahšie zranenia. 
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3.  HASIČI, POŽIARE, KALAMITY 

 

 

Blízko kaštieľa v Nižnej Šebastovej v Prešove horel 12. marca sklad s plastovými fóliami. 

Niekoľkometrové plamene tak priamo ohrozovali síce zanedbanú, ale stále vzácnu historickú stavbu. 

Škoda sa odhadovala na 300 000 €, nikto neutrpel zranenia. Stavba nepatrila mestu, bola v 

súkromných rukách, príčiny požiaru neboli  známe. Spustnutý kaštieľ bol národnou kultúrnou 

pamiatkou. Majiteľ ho už dvakrát ponúkol radnici na odkúpenie, prvýkrát pred troma rokmi za sumu 

vyššiu ako 100 000 €, poslanci obchod neschválili. Na radnici bol však ďalší návrh na predaj kaštieľa 

a preverovala ho  majetková komisia.  

 

Pietnou spomienkou a odhalením pamätníka v tvare zlomenej časti zadnej vrtule si 11. mája v Prešove 

pripomenuli dvoch zosnulých hasičov Radoslava Lacka a Petra Toďora, ktorí pred rokom zahynuli pri 

páde záchranárskeho vrtuľníka Bell 429. Pamätník odhalili na hasičskej stanici, odkiaľ obaja vyrážali 

na pomoc. Pre mužov v uniforme to bol najtragickejší rok v dejinách hasičov, po roku sa i rodinám 

vynorili spomienky na osudný deň, keď sa hasiči z práce domov už nevrátili. 

 

Primátorka Turčanová v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

15. novembra odvolala mimoriadnu situáciu.  Prešovský magistrát dodal, že odvolanie mimoriadnej 

situácie, ktorá bola vyhlásená dňa 20.11.2015 o 13.00, platila  od 15.11.2018 od 14.00 hod. na území 

mesta Prešov z dôvodu pominutia okolností jej vyhlásenia. Radnica doplnila, že odvolaniu 

predchádzalo vyjadrenie zložiek Integrovaného záchranného systému - Operačného strediska 

Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Prešove a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Mimoriadna situácia vyhlásená 

v roku 2015 súvisela s pozastavením stavebnej činnosti na stavbe I/68, odbočka Škultétyho - ZVL. 

Tým nastalo obdobie ohrozenia, ktoré viedlo ku vzniku udalostí ohrozujúcich život, zdravie a majetok 

občanov a životného prostredia.   

 

V roku 2018 sa na Slovensku stalo 251 mimoriadnych udalostí, z toho takmer tretina v Prešovskom 

kraji. Ich veľkú časť tvorili povodne (99 prípadov), 13 % mimoriadnych udalostí boli poplašné správy. 

Okrem povodní a poplašných správ sa vyskytlo 29 prípadov nálezu neznámej látky, 27 prípadov úniku 

nebezpečnej látky, 20 požiarov veľkého rozsahu, deväť dopravných nehôd veľkého rozsahu, osem 

zosuvov pôdy, päť veterných smrští, tri snehové kalamity a 19 udalostí spadajúcich do kategórie iné. 

Mimoriadnych situácií bolo vyhlásených 37.   

 

V roku 2018 hasiči zasahovali pri 61 požiaroch v okrese Prešov, čo bolo o 8 požiarov menej ako v 

predchádzajúcom roku. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých 

porastov, bylín, kríkov a stromov čo bolo o 4 menej ako v roku 2017. V lesnom hospodárstve boli 

zaznamenané 2 lesné požiare so škodou do výšky 1500 €. Jeden požiar vznikol v katastri obce 

Chminianske Jakubovany a druhý v katastri Miklušoviec. 
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4.  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 

Po odštartovaní pilotného projektu Triedim, triediš, triedime na prešovských základných školách 

prvého stupňa Technické služby mesta Prešov pokračovali v triedení aj na druhom stupni základných 

škôl.  Na konci januára zamestnanci spoločnosti navštívili všetky prihlásené základné školy a žiakom 

2. stupňa odovzdali do tried sety na triedenie odpadu. Každá trieda dostala set farebných tašiek, do 

ktorých mohli triediť základné komodity ako papier - modrá taška, plasty - žltá taška a sklo - zelená 

taška. Do projektu sa zapojilo osemnásť základných škôl, spolu išlo o 224 tried.  Týmto projektom 

spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. nadviazala na pilotný projekt Triedim, triediš, 

triedime vyhláseným Ministerstvom Životného prostredia.  
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5.  KURIOZITY, ZAUJÍMAVOSTI 

 

 

Prvým tohtoročným novorodeniatkom v Prešove sa stal chlapček Matias. Na svet prišiel 1. januára o 

10:00 hod. Novorodeniatko vážilo 3870 gramov a meralo 51 centimetrov. Chlapček sa narodil po 

sekcii na gynekologicko-pôrodníckom oddelení II - monoblok. Bol prvorodeným synom mamičky 

pochádzajúcej z okresu Svidník.   

 

Na viacerých miesta v Prešove sa na prelome 20. a 21. januára objavili značky s nápisom Zápchy ako 

v New Yorku. Okrem toho ich zdobil aj erb mesta a objavili sa asi na 4 miestach. Polícia pátrala po 

neznámom recesistovi, ktorý si dal s osadením značiek námahu.  Ich fotografie sa začali okamžite šíriť 

po sociálnych sieťach a z neznámeho recesistu sa tak stal vtipný hrdina.  

 

7. februára popoludní našiel obhliadajúci civilný pyrotechnik na stavbe diaľnice v Prešove viacero 

kusov rôznej munície. Okamžite zalarmoval políciu, ktorá prišla na miesto nálezu na Ulici Pod 

Kalváriou. Policajná hliadka zabezpečila miesto nálezu až do príchodu pyrotechnika Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Ten určil, že ide o jeden kus munície do kaťuše (raketomet, 

ktorý používala sovietska armáda počas 2. svetovej vojny), jednu leteckú bombu a jednu delostreleckú 

mínu. Krajský pyrotechnik delostreleckú mínu zneškodnil a zvyšnú muníciu prevzal na zneškodnenie.  

 

V Prešove na stavenisku obchodného centra Forum našli 29. mája dopoludnia granát z druhej svetovej 

vojny. Na miesto bol vyslaný prešovský policajný pyrotechnik, ktorý zistil, že išlo o obranný granát 

F-1 sovietskej výroby. Granát mal zapaľovač a bol už bez tzv. vrhovej a dopravnej poistky. Z 

bezpečnostných dôvodov ho preto bolo potrebné odpáliť na mieste. Pred likvidáciou munície bol 

evakuovaný blízky bytový dom a bola uzatvorená ulica. Pyrotechnik riadeným odstrelom granát 

zneškodnil.  

 

Adrián Latta, prešovský historik a nadšenec znovuobjavil prešovský vojenský epidemický cintorín. 

Išlo o najväčší cintorín z 1. svetovej vojny. Problém bol ale v tom, že po cintoríne prešlo denne 

niekoľko tisíc áut, bol totiž zaliaty asfaltom pod Východnou ulicou v Prešove. Hroby tu malo 673 

vojakov. Cintorín mal kedysi kresťanskú časť a druhá bola moslimská. Na cintoríne sa pochovávalo 

od roku 1914 do roku asi 1920. V 60 - tych rokoch sa veľmi necitlivým spôsobom cintorín ocitol pod 

asfaltom. Stať sa tak mohlo pri výstavbe autobusovej stanice. Keďže to boli vojaci, ktorí väčšinou 

zomreli na týfus alebo choleru, boli pochovaní v hlbších hroboch ako sa pochováva tradične. V 

hroboch bolo 156 československých vojakov, 81 juhoslovanských, 29 ruských, 89 Poliakov, 23 

Talianov, 79 Maďarov. Najviac, až 111 vojakov, pochádzalo z Rakúska, pod cestou ležali aj 60 

Rumuni a 45 neznámych vojakov. Keďže  11. novembra 2018  malo uplynúť sto rokov od ukončenia 

vojny,  poslanci uvažovali o tom, že by  tam urobili pietne miesto. Radnica si už z Vojenského 

historického ústavu vyžiadala evidenčné karty vojakov.  

 

Prešovskí mladomanželia mali možnosť zasadiť si svoj vlastný strom do Aleje novomanželov. Tá sa v 

priestore medzi Jurkovičovou a Exnárovou ulicou na prešovskom sídlisku Sekčov začala vytvárať 

pred tromi rokmi. S nápadom vtedy prišli mladomanželia Katka a Matej Ihelkoví, ktorí svadobných 

hostí požiadali, aby im namiesto gratulačných kytíc darovali financie, za ktoré kúpili strom a zasadili 

ho v rodnom meste nevesty. Priestor, kde sa výsadba týchto stromov začala, vytipovala radnica v 

spolupráci s architektmi. Odvtedy v aleji postupne pribudlo už šesť stromov, ktoré boli označené 

menami a dátumom sobáša ich majiteľov. Mladomanželia v aleji sadili lipy, ktoré mali listy v tvare 

srdca, ako stromy symbolizujúce lásku. Možnosť vysadiť svoj strom mali všetci snúbenci, ktorí o to 

prejavili záujem. Stačilo iba kontaktovať Mestský úrad v Prešove.  

 

Prešovčania si pred svoje domy vyložili v septembri prebytky zo svojich záhrad, ktoré si okoloidúci 

mohli len tak vziať. Za touto dobrosrdečnosťou stála fotografia z Nórska, na ktorej vidno, ako na 

plotoch pri rodinných domoch visia zadarmo vrecúška s ovocím. Snímka sa stala na internete veľmi 

populárnou a inšpirovala aj Prešovčanov. Na sociálnej sieti rýchlo pribúdali fotografie z ulíc, ktoré 
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zachytávali žičlivosť miestnych dobrodincov. Medzi nimi bola aj majiteľka Charity shopu v Prešove 

Viki Potášová, ktorá si tiež vyložila pred obchod debničky s jabĺčkami a hruškami.  

 

Na Hlavnej ulici v Prešove bola v 19. storočí z brestov založená prvá alej. V 50-tych rokoch 20. 

storočia však skoro všetky bresty zdecimovala choroba spôsobená parazitickou hubou, grafiózou. 

Prežil jediný brest horský (Ulmus glabra), ktorý rástol v parku na Čiernom moste. Vysadený bol v 

prvej tretine 19. stor. Mal asi 200 rokov, obvod kmeňa 400 cm a krásnu širokú vajcovitú korunu. Išlo o 

ojedinelý a mimoriadne vzácny druh brestu, ktorý musel byť voči spomínanej chorobe odolný, keďže 

prežil. Mal dobré morfologické vlastnosti a dobrý genofond pre ďalšie množenie. V rámci záchrany 

tohto stromu ešte na jar mu spevnili korunu pomocou sťahovacích pásov. Na začiatku novembra dostal 

trvalejšiu oporu v podobe lán a reťazí, pomocou ktorých bola vytvorená statická i dynamická väzba. 

Tá zabezpečovala korunu stromu proti rozlomeniu a pádu jednotlivých konárov. Tento brest horský 

bol v novembri zapísaný medzi pamätihodnosti mesta. 

Pôvodne bol brest horský rozšírený na Britských ostrovoch, v Škandinávii, v Európe a na okrajoch 

tajgy sa porast ťahal až po Ural. Objavuje sa aj v južnej Európe, Malej Ázii a na Kaukaze. Parazitická 

huba Cerastomella ulmi spôsobila, že tieto stromy s hladkou hnedosivou kôrou od polovice 20. stor. 

postupne vymierali. V Slánskych vrchoch, konkrétne v rezervácii Šimonka, aj napriek grafinóze 

prežilo okolo 500 kusov tejto zaujímavej dreviny.  
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6.  ŠTATISTICKÉ ÚDAJE   

 

 

Medzi najčastejšie priezviská, ktoré sa aktuálne vyskytovali v Prešove k 18. aprílu patrili priezviská 

Balog/ Balogová, ktoré nosilo  507 Prešovčanov. Za nimi nasledovalo priezvisko Varga/ Vargová, 

ktoré si za krstným menom písalo 425 obyvateľov nášho mesta. No a prvú trojicu uzatváralo 

priezvisko Hudák/ Hudáková, pričom s ním bolo evidovaných 406 obyvateľov. Medzi ďalšie často sa 

vyskytujúce  priezviska patrili tieto priezviská:  Sabol/ Sabolová 398, Leško/ Lešková  342, Lukáč/ 

Lukáčová 331, Horváth/ Horváthová 307, Makula/ Makulová 299, Baláž/ Balážová 296, Baran/ 

Baranová 277.  

 

V Prešove ku koncu roka 2018 žilo 85 736 občanov, z toho 41 037 mužov a 44 699 žien. Narodilo sa 

863 detí, z toho 474 chlapcov a 389 dievčat, zomrelo 788 občanov, z toho 400 mužov a 388 žien. 

Informácie boli čerpané z evidencie  občanov Slovenskej republiky,  ktorí boli prihlásení k  trvalému 

pobytu v meste Prešov. 

 

Počet obyvateľov Prešova podľa Slovenského štatistického úradu (zahŕňal aj evidenciu cudzincov) bol 

k 1.januáru 89 138, z toho 42 864  mužov a 46 274 žien, ku 31. decembru 88 680 obyvateľov, z toho 

42 665 mužov a 46 015 žien.  

  

Počet narodených detí zapísaných na matričnom úrade mesta Prešov v roku 2018 bol 2467, z toho 

1273 chlapcov a 1194 dievčat.  Medzi nimi bolo aj 41 dvojčiat. Priamo Prešovčanov pribudlo 829, z 

toho 460 chlapcov a 369 dievčat. Obľúbenými dievčenskými menami boli v roku 2018 mená Sofia, ale 

aj Mária, Anna, Nina, Timea, Laura, Kristína, Tamara, Viktória či Liliana. Podľa údajov z prešovskej 

matriky najviac chlapcov dostalo meno Jakub, Lukáš, Samuel, Tomáš, Dávid, Filip, Matej, Martin, 

Sebastián a Oliver.   

Novonarodené bábätká však v roku 2018 dostali aj mnoho netradičných mien. V evidencii matričného 

úradu sa objavili chlapčenské mená ako Ilya, Serchio, Liam, Timon, Axel, Luka, Izmael, Ektor, 

Ramiro, Mustafa či Inocent. V roku 2018 sa narodila aj malá Nihan, Leyla, Taite, Esli, Liora, Lusiana, 

Selinka, Zuna, Dražica, Estefánia či Alessia.   

Na prešovskom matričnom úrade zapísaných 590 manželstiev, 412 bolo cirkevných sobášov, 178 bolo 

civilných.  Najobľúbenejším mesiacom na uzavretie manželstva bol september, kedy bolo uzavretých 

118 manželstiev. V Prešove uzavrelo manželstvo aj 26 cudzincov z Ukrajiny, Českej republiky, 

Ruska, Talianska, Turecka, Bulharska, Poľska, Írska, Macedónska, Luxemburska, Veľkej Británie, 

Bolívie, Kanady, Vietnamu, Srbska a Ukrajiny.   

Matričný úrad v Prešove za rok 2018 evidoval 775 úmrtí, 392 mužov a 383 žien.   

Matričný úrad mesta Prešov zahŕňal okrem mesta Prešov aj obce Abranovce, Dulova Ves, Fintice, 

Haniska, Kokošovce, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná 

Šebastová, Záhradné a Zlatá Baňa.   

 

Priemerné ceny 2-izbových a 3-izbových bytov rástli naďalej vytrvalo, hoci voľnejším tempom, a to 

najmä v závere roka 2018. Z krajských miest sa priemerná cena 2-izbového bytu v poslednom 

štvrťroku  medzikvartálne zvýšila najviac v Prešove, kde sa vyšplhala zo 66 tisíc € na 71 tisíc €, čo 

predstavuje nárast vo výške takmer 7,6 %.   

 

V Prešovskom  kraji dokončili v roku 2018 1873 bytov, z toho bolo 73,5 % v rodinných domoch. 

Oproti roku 2017 tak vzrástol počet dokončených bytov o 18,8 %. Podľa počtu izieb tvorili z 

celkového objemu dokončených bytov v kraji najväčšiu časť štvorizbové — 35,9 % a päť- a 

viacizbové — 23,3 %. Trojizbových bolo 20,6 %, dvojizbových 16,2 % a zvyšok tvorili jednoizbové 

byty a garsónky. Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Prešov (675), 

Poprad (364), Bardejov (185), Kežmarok (132) a Sabinov (127). 

Priemerná obytná plocha dokončeného bytu v kraji dosiahla 74 m².  Medziročne tak evidovali pokles o 

2,4 m² v priemere na jeden byt. Podľa veľkosti izieb sa dokončili jednoizbové byty, resp. garsónky s 

obytnou plochou v priemere 24,1 m², dvojizbové 35 m², trojizbové 66,2 m², štvorizbové 81,6 m² a päť- 
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a viacizbové 104,8 m². Priemerná podlahová plocha na jeden byt predstavovala 124,1 m², čo bolo 

medziročne o 8,6 m² menej. 1833 dokončených bytov bolo v súkromnom tuzemskom vlastníctve, 37 

ich bolo vo vlastníctve územnej samosprávy, dva v družstevnom vlastníctve a jeden byt bol 

dokončený vo vlastníctve združení politických strán, cirkví. 

V roku 2018 sa v kraji začalo s výstavbou 2283 bytov, z toho 80 % v rodinných domoch. Išlo 

prevažne o okresy Prešov (728), Poprad (417), Kežmarok (253), Sabinov (164), Bardejov (159), 

Vranov nad Topľou (156) a Stará Ľubovňa (128). Ku koncu roka 2018 bolo na území kraja 

rozostavaných 8272 bytov, z toho 81,1 % v rodinných domoch. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom rozostavanosť bytov vzrástla o 3,6 %. Išlo o okresy Prešov (2157), Poprad (1380), Kežmarok 

(1065), Sabinov (710), Vranov nad Topľou (570) a Stará Ľubovňa (544). Na počte dokončených bytov 

v Slovenskej republike sa Prešovský kraj podieľal 9,8 %, na celkovej rozostavanosti bytov mal podiel 

10,6 %. 

 

Podľa portálu platy.sk v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná základná mzda na Slovensku 1 035 €, 

čo bol v porovnaní s rokom 2017 nárast o 5,6 %. Zo štvorcifernej sumy sa mohli tešiť najmä ľudia v 

Bratislavskom kraji, kde priemerná mzda dosiahla až 1 336 €. Každý desiaty Slovák si však na 

výplatnej páske našiel sumu nižšiu ako 605 € v hrubom. Naopak, najlepšie platená desatina našincov 

brala viac ako 1 648 €. Obrovské boli aj rozdiely medzi západom a východom Slovenska. Kým v 

Bratislavskom kraji zarábali do 650 € len asi 3 % ľudí, v okolí Prešova i v samotnom meste to bolo 

takmer 25 %. Veľké regionálne rozdiely boli aj pri platoch nad 2 000 €, v okolí Bratislavy takúto sumu 

zarábalo 13,8 % pracujúcich, kým v Prešovskom kraji len 1,9 %. Čo sa týkalo povolaní, najhoršie 

zaplatená bola v roku 2018 práca upratovačky, ktorá zarábala v priemere 515 € v hrubom. Naopak, 

najvyšší priemerný základný plat, až 2 889 € v hrubom, patril pozícii IT architekt. 

 

V roku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve v 

Prešovskom kraji hodnotu 775 €. Oproti roku 2017 sa tak zvýšila o 5,6 %. V hospodárstve 

Prešovského kraja bolo zamestnaných v priemere 276 410 osôb, čo bolo o 4,6 % viac ako v roku 2017. 

Na celkovej zamestnanosti v SR mal kraj 11,6-percentný podiel. 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v decembri 2018 úroveň 5,04 %. V 

porovnaní s novembrom 2018, keď bola 5,09 %, klesla o 0,05 percentuálneho bodu. Medziročne sa 

znížila o 0,90 p. b. Vyplývalo to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol na Slovensku ku koncu roka 2018 

138 198 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o 

zamestnanie dosiahla v decembri minulého roka 6,19 %. 

V okrese Prešov ku koncu decembra 2018 bolo zaregistrovaných 5 968 uchádzačov o zamestnanie. V 

rámci daného mesiaca ich pribudlo 225 a ubudlo 448. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie 

predstavoval číslo 4 904. Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu 

uchádzačov o zamestnanie tak dosiahla v Prešovskom okrese v decembri minulého roka 5,84 %.   

Pri použití údaja o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie to bolo 7,1 %.   

Najviac dlhodobo nezamestnaných, ktorí boli v evidencii úradov práce viac ako štyri roky, sa 

nachádzalo v Prešovskom kraji. Ku koncu roka 2018 išlo o 9,9 tisíca nezamestnaných. Prispeli k tomu 

predovšetkým okresy Prešov, Kežmarok a Vranov nad Topľou, v ktorých počet nezamestnaných nad 

štyri roky presiahol 1,4 tisíca.   

 

V štatistickom registri organizácií Prešovského kraja bolo ku koncu roka 2018 zaregistrovaných 21 

151 aktívnych podnikov a 51 053 aktívnych fyzických osôb – podnikateľov, kde patrili živnostníci, 

osoby so slobodným povolaním a samostatne hospodáriaci roľníci. Medziročné porovnanie 

predstavovalo u podnikov nárast o 6,1 % a u fyzických osôb nárast o 0,6 %. Podiel podnikov so 

sídlom v Prešovskom kraji predstavoval 9,2 % z celkového počtu podnikov v SR. Fyzické osoby – 

podnikatelia pôsobiace v kraji tvorili 15,5 % z celkového počtu podnikateľov v SR. Najviac podnikov 

v kraji, a to 6 269, bolo registrovaných v okrese Prešov, v okresoch Poprad pôsobilo 3 688, Bardejov 

2293 a Humenné 1 432 podnikov. Podľa právnej formy podnikov najpočetnejšiu skupinu tvorili 

obchodné spoločnosti, z ktorých 98,4 % boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 1,4 % tvorili 

akciové spoločnosti. Podľa druhu vlastníctva 99,6 % podnikov bolo v súkromnom vlastníctve, zvyšné 
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boli vo verejnom sektore. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 1 207 (5,7 %) podnikov a medzinárodné 

vlastníctvo malo 419 (2 %) podnikov so sídlom na území kraja. Podľa odvetvia ekonomickej činnosti 

najviac 19,5 % podnikov podnikalo v obchodnej činnosti. V priemysle vyvíjalo činnosť 14,2 % a v 

stavebníctve 13,6 % podnikov. V odborných, vedeckých a technických činnostiach podnikalo 11,2 % 

podnikov, v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove 6,7 %, v ostatných činnostiach 34,8 % podnikov. 

Z hľadiska veľkostnej štruktúry podnikov najpočetnejšiu skupinu (95,6 %) tvorili malé podniky s 

počtom zamestnancov do 19. Stredné podniky predstavovali 4,1 % a veľkých podnikov, s počtom 

zamestnancov 250 a viac, bolo v Prešovskom kraji 56, t. j. 0,3 %. Z celkového počtu 51 053 súkromne 

podnikajúcich fyzických osôb – podnikateľov bolo v kraji 45 961 živnostníkov (90 %). V slobodných 

povolaniach podnikalo 2 728 osôb (5,3 %) a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) bolo 467 

(1%). V kombinovanej právnej forme živnostník a slobodné povolanie podnikalo 1 201 podnikateľov 

(2,3 %) a živnostník a SHR podnikalo 696 podnikateľov (1,4 %). Podľa odvetvovej štruktúry najviac 

živnostníkov v kraji podnikalo v stavebníctve (32,6 %). V priemysle podnikalo 19,4 %, v obchodnej 

činnosti 15,4 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach 7,7 %, v ostatných činnostiach 

24,9 % živnostníkov. Od tejto štruktúry sa odlišovali okresy Medzilaborce, Snina a Vranov nad 

Topľou, kde prevládala u živnostníkov priemyselná výroba. 

 

V roku 2018 v Prešovskom kraji zbankrotovalo 1 550 obyvateľov, čo predstavovalo podiel 11,19 % z 

celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených na Slovensku. V medziročnom porovnaní s rokom 

2017 počet osobných bankrotov v Prešovskom kraji narástol o 144,09 %. Bolo to len o 20,24 % 

menej, než bol medziročný nárast počtu osobných bankrotov na celom Slovensku. Najhlavnejším 

dôvodom ich výrazného nárastu bola vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa 

dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. Dôvodom teda nebolo, že by sa na 

Slovensku od júna 2017, keď sa prvýkrát prejavili účinky tejto zmeny, začalo dostávať do 

neriešiteľných finančných problémov stále viac a viac občanov. Išlo o dlžníkov, ktorí svoju platobnú 

neschopnosť nemohli v minulosti riešiť, nakoľko nespĺňali legislatívne podmienky.   

Rekordným mesiacom bol december   

Vzhľadom na celkovú úroveň zadlženia slovenských domácností, ktoré je najvyššie v celej Európskej 

únii, tu bol predpoklad, že počty osobných bankrotov budú stúpať aj v roku 2019. Naznačil to aj 

december 2018, ktorý bol doslova rekordným. Za jediný mesiac zbankrotovalo 1 415 Slovákov. 

Konkrétne, v Prešovskom kraji išlo o 129 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 išlo o 

nárast o 95,45 %.   

O osobný bankrot mohli zadlžení občania, fyzické osoby, podnikatelia a fyzické osoby nepodnikatelia, 

požiadať prostredníctvom Centra právnej pomoci. Dlžník kontaktoval príslušnú kanceláriu, respektíve 

konzultačné pracovisko centra podľa miesta svojho trvalého bydliska. V Prešovskom kraji pôsobilo 

sedem kancelárií a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci a to v Bardejove, Giraltovciach, 

Humennom, Levoči, Medzilaborciach, Prešove a vo Svidníku.  

 

V roku 2018 navštívilo Prešovský kraj 932 121 návštevníkov, z toho bolo 285 225 zahraničných. 

V porovnaní s rokom 2017 sa ich počet zvýšil o 4,2 %. Na celkovom počte návštevníkov v Slovenskej 

republike sa kraj podieľal 16,7 % a na počte zahraničných 12,6 %. 

Prešovský kraj bol tretí najnavštevovanejší na Slovensku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom. V 

prevažnej miere sa na návštevnosti podieľali Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 30,6 %. Najvyššie 

zastúpenie z celkového počtu zahraničných návštevníkom mali hostia z Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Nemecka a Ukrajiny. Najviac návštevníkov Prešovského kraja sa ubytovalo v okrese 

Poprad, ďalej nasledovali okresy Kežmarok, Prešov a Bardejov. Do okresu Poprad prišlo najviac 

zahraničných návštevníkov, a to 21,9 % z celkového počtu návštevníkov kraja. 

Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v kraji bola 3,1 dňa. Dlhšie pobyty boli zaznamenané v 

okresoch Bardejov, a to 6,8-dňové a Stará Ľubovňa 4,9-dňové, čo ovplyvňovala hlavne kúpeľná 

turistika. Naopak, najkratšie pobudli návštevníci v okrese Humenné s priemerným počtom 

prenocovaní 1,6 dňa. V priemere najdlhší pobyt v dňoch bol zaznamenaný u hostí z Bieloruska, 

Dominikánskej republiky, Albánska a Egypta. Návštevníkom Prešovského kraja ku koncu decembra 

2018 poskytovalo podľa ŠÚ SR ubytovacie služby 728 ubytovacích zariadení. Ich počet medziročne 

vzrástol o 66 objektov. Najviac ich bolo v okresoch Poprad, Kežmarok a Prešov. 
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Celkové tržby za ubytovanie v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 71,5 milióna €, čo z 

celoslovenských tržieb predstavovalo 16,7 %. Oproti roku 2017 tržby vzrástli o 13,7 %. Podiel tržieb 

od domácich návštevníkov v kraji predstavoval 64,1 %, v nominálnej hodnote to bolo 45,9 milióna. 

Z jednotlivých okresov kraja najvyššie tržby za ubytovanie boli v okrese Poprad a to 51,3 milióna €. 

Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola 24,65 €, čo je o 2,97 € nižšia, ako bol priemer za Slovenskú 

republiku. Najvyššiu priemernú cenu za ubytovanie s hodnotou 28,46 € zaplatili návštevníci v okrese 

Prešov a najnižšiu priemernú cenu 8,34 € v okrese Bardejov. 
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VI. ŠPORTOVÝ ŽIVOT MESTA 
 

 

1. ATLETIKA 

 

Atletický klub TJ Slávia Prešovská univerzita usporiadal 15. februára v spolupráci so ZŠ na 

Šmeralovej ulici 26. ročník Memoriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky mládeže. 

Mladí skokani z Prešova, Bardejova a Košíc spolu so zanietenými organizátormi tak vydarenými 

pretekmi vzdali hold najvýznamnejšiemu prešovskému atlétovi. Bol československým majstrom a 

rekordérom, po skončení aktívnej činnosti do neskorého veku odovzdával svoje skúsenosti najmä 

mládeži ako tréner, funkcionár a organizátor atletických podujatí. Najlepší výkon dosiahol dorastenec 

Jaroslav Voľanský 186 cm (ŠŠK J. A. Komenského Bardejov). 

 

V hlavných kategóriách 58. ročníka Večerného behu Prešovom dosiahli 8. mája druhé triumfy Eduard 

Hapak a Zuzana Iľovová (obaja Maras team Prešov). Poľský vytrvalec Hapak bol predtým víťazom 

večerného behu v roku 2012, Iľovová obhájila vlaňajšie prvenstvo. Muži (8 760 m): 1. Hapak Eduard 

(Maras team Prešov) 29:46 min., 2. Malyj Anatolij (Ukrajina) 30:55, 3. Ohorzaly Sebastian (Nowy 

Sacz) 31:12. Ženy (4 380 m): 1. Iľovová Zuzana (Maras team Prešov) 17:23, 2. Malaja Natalia 

(Ukrajina) 17:53, 3. Ivančová Tamara (Banské) 18:10. 

 

Olympijský klub Prešov v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity a ZŠ na Šmeralovej ulici 

usporiadal 22. júna tradičný a obľúbený Beh olympijského dňa. Predstavilo sa na ňom 335 veľkých i 

malých aktérov - od predškolákov po seniorov a seniorky a v akcii boli aj vyznávači Nordic Walkingu 

(severskej chôdze). Podpredsedníčka Olympijského klubu Prešov docentka Viera Bebčáková 

podčiarkla, že Beh olympijského dňa je oslavou výročia vzniku Medzinárodného olympijského výboru 

23. júna 1894. V tomto roku to bola i oslava sedemdesiateho výročia vzniku Olympijského dňa a 

štvrťstoročie pripomínania si týchto výročí na Slovensku. Zvýraznila aj heslo zakladateľa novovekých 

olympijských hier Pierra de Coubertina - nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Bežecká rodina si 

minútou ticha uctila pamiatku vytrvalca Ladislava Marasa ml., ktorý tento svet opustil pred piatimi 

rokmi. 

 

Atletický klub TJ Slávia PU a Oblastný bežecký spolok Prešov pripravili 18. augusta. dvanásty ročník 

bežeckých pretekov Prešovská horská pätnástka, ktoré boli súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2018 

regiónov Prešov a Sabinov. Náročnú trať s prevýšením 420 m najrýchlejšie zdolali János Bogár 

(Maďarsko) časom 1:04:33 h a Erika Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) za čas 1:17:49 h. 

 

Najlepším Slovákom premiérového ročníka Prešovského polmaratónu, ktorý sa konal 15. septembra, 

bol s časom 1:11:14 hod. na štvrtej priečke Tibor Sahajda. Všetky cenné kovy si rozdelili Keňania (1. 

Kimaiyo Hillary 1:05:30, 2. Tanvi Evans 1:05:42, 3. Mark Rotich 1:08:06). Medzi ženami patrilo tiež 

celé pódium i všetky medaily Afričankám (1. Christine Oigo 1:16:30, 2. Ruth Mbatha 1:17:03, 3. 

Kimutai Hellen 1:20:06). Za nimi s časom 1:33:00 nasledovala najrýchlejšia domáca bežkyňa, 44-

ročná Erika Ondrijová vo farbách MTC Vyšná Šebastová. 

 

V areáli FŠ PU v Prešove sa 11. októbra uskutočnil 22. ročník Dvojmíľového behu, ktorý 

zorganizoval Atletický klub TJ Slávia PU Prešov. Na trati dlhej 3218 m sa zúčastnilo 77 pretekárov. 

Muži do 39 rokov: 1. R. Tomeček (FŠ PU Prešov) 10:11 min., 2. Ludvig Herich (BK Spartak Medzev) 

10:32 min., 3. Filip Čižmár (Obalservis Košice) 10:39 min. Ženy do 34 rokov: 1. Zuzana Iľovová 

(Maras team Prešov) 12:39 min., 2. Barbora Balogová (Biatlon ŠK Prešov) 12:40 min., 3. Zuzana 

Daňková (ZasRun Š. Bohdanovce) 14:06 min. 

 

Na 33. ročníku Silvestrovského behu v Prešove, ktorý 31. decembra pripravili Oblastný bežecký 

spolok Prešov, Olympijský klub Prešov, ZŠ na Šmeralovej ulici a podporilo ho mesto Prešov, bola 

rekordná účasť 296 bežcov a bežkýň od žiackych kategórií po vitálnych seniorov.  V skvelej atmosfére 

v kategórii mužov dosiahol prvý triumf na tomto podujatí Radovan Tomeček, medzi vytrvalkyňami si 
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piate víťazstvo zaknihovala (predtým Silvestrovský beh vyhrala v rokoch 2007 až 2010) Slávka 

Pavuková.   

Muži: 1. Radovan Tomeček (Obalservis Košice) 22:43,6 min., 2. E. Fučo (Ľubotice) 23:20,7 min., 3. 

A. Tomeček (Obalservis Košice) 23:30,6 min.  

Ženy: 1. S. Pavuková (Proč) 27:42,9 min., 2. J. Vitovičová (Prešov) 28:18,0 min., 3. I. Butoracová 

(MTC Vyšná Šebastová) 29:00,5 min. 

 

2. BASKETBAL  

 

Basketbalistom BK Prešovské kone Iskra Prešov sa úvodná časť druholigového ročníka vydarila. 

Po šiestich kolách boli s piatimi výhrami na čele tabuľky východnej skupiny súťaže. Dobrú jeseň 

zavŕšili 15. decembra, keď porazili výrazným rozdielom doma BK UVL Košice. BK Prešovské kone 

Iskra Prešov - BK UVL Košice 76:59 (19:10, 16:17, 25:14, 16:18). 

 

3. BILIARD  

 

Trinásťročný hráč Biliardového klubu Horses Prešov B Kristián Mrva sa 31. júla zaskvel na 

Majstrovstvách Európy U17, keď sa v disciplíne 9-ball stal juniorským vicemajstrom Európy. 

Bonusom navyše bola nominácia na majstrovstvá sveta. 

 

Iba trinásťročný slovenský juniorský reprezentant Kristián Mrva vybojoval 31. októbra bronzovú 

medailu na MS hráčov do 17 rokov v pool biliarde v Moskve. V disciplíne 9-ball prehral až v 

semifinále s o tri roky starším Američanom Mahkealom Parrisom 7:9. Na finálovom turnaji štartovalo 

na základe priamych nominácií kontinentálnych federácií a kvalifikácií 24 najlepších športovcov z 

celého sveta. Podujatie organizovala Ruská biliardová federácia a World Pool-Billiard Association. 

 

Vianočný biliardový turnaj v disciplíne 9-ball sa 22. decembra  konal v priestoroch PKO - Centrum v 

Prešove. 3.miesto obsadili Ján Kovalčik a Kristán Mrva, 2.miesto Daniel Lang a 1.miesto Michal 

Šoltis. Tohto otvoreného turnaja sa zúčastnili hráči z Prešova, Bardejova, Ružomberka, Liptovského 

Hrádku, Moldavy nad Bodvou a Košíc bez rozdielu veku.   

Posledný turnaj v roku 2018 bol príležitosťou pre vyhodnotenie celoročných aktivít. Pamätné medaily, 

ktoré pri príležitosti 25. výročia vzniku organizovaného biliardu na Slovensku udelil Výkonný výbor 

Slovenského zväzu biliardu, dostali František Malaník (Kľušov) za príkladnú prácu s mládežou, Milan 

Mrva a BK Horses Prešov, Pavol Šoltís i Peter Baran za prácu s mládežou i Kristián Mrva za 

najvýraznejší úspech mladého športovca na európskom a svetovom šampionáte.   

  

4. CYKLISTIKA 

 

 30. júna a 1. júla sa na prešovskom velodróme uskutočnili majstrovstvá Slovenska v dráhovej 

cyklistike mužov a žien Elite a do 23 rokov, juniorov a junioriek. Súťažilo sa v disciplínach omnium, 

madison, bodovacie preteky, scratch, vylučovacie preteky, stíhacie preteky, 500 a 1000 m s pevným 

štartom. Z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky šampionát usporiada ŠK Velodróm Prešov.  

Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike sa po rokoch v zahraničí vrátili späť na domáci 

velodróm, kde sa predstavila slovenská špička. V divácky atraktívnej disciplíne madison triumfovali 

Lukáš Kubiš so Štefanom Michaličkom. 

 

8. júl patril v Prešove cyklistike, už po štvrtýkrát sa Hlavná ulica stala centrom diania medzinárodnej 

súťaže Tour de Prešov. 149 pretekárov z celého Slovenska, Maďarska, Poľska, Čiech či dokonca 

Anglicka muselo prejsť úsek dlhý 101 kilometrov, ktorý viedol z Prešova cez Lemešany, Vajkovce, 

Varhaňovce, Kokošovce a Drienov späť do Prešova. Prvé miesto si v absolútnom poradí vyjazdil 

Gábor Fejes z CK Spartak Tlmače, trať prešiel za 2:42:02.2 hod., druhý bol Štefan Nôta z CK 

Rimavská Sobota, tretí bol Dušan Kozel z klubu Jantex Humenné skončil na bronzovej priečke. Na 

štartovej listine prevažovali muži, sily si s nimi zmerali len dve ženy.  
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29. augusta sa prvýkrát na Slovensku uskutočnili medzinárodné preteky Grand prix Prešova zaradené 

do kalendára UCI kategórie C2. Súťažili reprezentačné výbery mužov a žien Elite, juniorov a junioriek 

v disciplínach scratch, tempo preteky, vylučovacie a bodovacie preteky a madison preteky dvojíc. 

Na jedinom funkčnom velodróme na Slovensku sa predstavili pretekári z ôsmich krajín, ktorým 

konkurovala kompletná slovenská špička. Z domácich pretekárov získala najlepšie umiestnenie 

Alžbeta Bačíková, ktorá v disciplíne omnium skončila tesne za medailovými pozíciami.   

Veľká cena Prešova 2018, výsledky   

Omnium:   

Muži: 1. Raman Ciškov (Biel.), 2. Krisztian Lovássy (Maď.), 3. Mamyr Staš (Rus.),  

Ženy: 1. Kristina Clonanová (Aus.) 129 bodov, 2. Olivija Balejsyteová (Lit.) 121, 3. Ina Savenková 

(Biel.) 116, 4. Alžbeta Bačíková 112,  

Madison:   

Muži: 1. Vladislav Kulikov, Viktor Manakov (obaja Rus.), 2. Ciškov, Michajl Šemetau (Rus.), 3. 

Ondřej Vendolský,  

Ženy: 1. Clonanová, Macey Stewartová (obe Aus.), 2. Lucie Hochmann, Kateřina Kohoutková (obe 

ČR), 3. Savenková, Palina Pivavarová (obe Biel.), 4. Bačíková, Jarmila Macháčová (SR/ČR). 

 

Na cyklistickom štadióne ŠK Velodróm sa 6. októbra uskutočnil šiesty ročník podujatia Prešovský 

kilometer. Obľúbené podujatie, na ktorom sa predstavila stovka aktérov od predškolákov po vitálnych 

seniorov, pripravili ŠK Velodróm, mesto Prešov a ABC CVČ.  

Na Prešovskom kilometri bol opäť najrýchlejší Tomáš Vaško - dosiahol čas 1:17,01 min. Na chrbát 

mu dýchal Filip Merta (obaja ŠK Velodróm Prešov) - 1:17,11 min. Medzi cyklistkami bola 

najrýchlejšia Daniela Očipová (ŠK Velodróm) - dosiahla čas 1:34,70 min.   

 

5. FUTBAL, FUTSAL 

 

1. FC Tatran Prešov po remíze s MFK Ružomberok 0:0 v zápase 22. kola Fortuna ligy 2017/2018, 

ktoré sa hralo 3. marca v Poprade, klesol so 14 bodmi na posledné miesto v tabuľke o skóre za 

Senicu. Mužstvá sa rozdelili do dvoch skupín jedna o titul a druhá o udržanie sa.   

 

Futbalisti 1. FC Tatran Prešov vypadli z Fortuna ligy a v nasledujúcej sezóne mali hrať iba v druhej 

najvyššej slovenskej súťaži. Rozhodla o tom ich remíza 12. mája v zápase predposledného 9. kola 

nadstavbovej časti FL v skupine o udržanie na ihrisku Senice 0:0. Po nej mali na poslednom mieste 

tabuľky na Záhorákov manko troch bodov a horšie vzájomné zápasy. Najstarší slovenský klub vypadol 

z ligy tretíkrát po rokoch 2002 a 2013. 

 

Ligový ročník uzavreli 19. mája Prešovčania výhrou 2:1 s Michalovcami na popradskom trávniku. 

Pre Tatran to bola nielen rozlúčka so sezónou, ale minimálne na rok aj s najvyššou súťažou. 

 

V novej sezóne už Tatran Prešov svoje domáce zápasy v Poprade hrať nebude. Po niekoľkotýždňovom 

čakaní na rozhodnutie o novom domácom stánku napokon padla definitíva. V sezóne 2018/2019 bude 

hrať domáce zápasy v Stropkove. Dôvodom bola výstavba nového futbalového štadióna v Prešove.   

Zeleno-bieli nehrali v metropole Šariša už približne rok a pol. Doteraz bolo ich azylom Národné 

tréningové centrum v Poprade. Odtiaľ sa teraz prešovskí futbalisti presunú do Stropkova. Definitíva 

padla 23. júna, kedy futbalový klub 1. FC Tatran Prešov podpísal Memorandum o vzájomnej 

spolupráci s mestom Stropkov. Výsledkom tohto partnerstva bolo pôsobenie najstaršieho futbalového 

klubu na Slovensku na štadióne MŠK Tesla Stropkov.   

 

Medzinárodný mládežnícky futbalový festival Fragaria Cup napísal od 2. do 6. júla sedemnástu 

kapitolu. Obľúbené podujatie, na ktorom sa predstavilo 166 družstiev z 11 krajín, pripravila 

spoločnosť 4 Sport v spolupráci s futbalovou akadémiou 1. FC Tatran Prešov. Záštitu nad ním mala 

primátorka Prešova Andrea Turčanová. Na turnaji sa darilo aj chlapcom a dievčatám z futbalovej 

akadémie 1. FC Tatran.   

15-roční chlapci: 1. UKS Rona 03 Elk (Poľsko), 2. 1. FC Tatran Prešov, 3. MFK Stará Ľubovňa. 

14-roční chlapci: 1. Cautis Steaua Sudului Bukurešť, 2. Lokomotiv Kyjev, 3. Arsenal Charkov   
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13-roční chlapci: 1. ACS Electrica 1929 Timisoara, 2. Žilinský kraj kinder team, 3. 1. FC Tatran 

Prešov   

12-roční chlapci: 1. UKS Polonia Slubice, 2. FC Garliava (Litva), 3. SJFSSOR Užhorod   

11-roční chlapci: 1. FK Ľvov, 2. FC Karpaty Ľvov, 3. ACS Kids Tampa Brasov   

10-roční chlapci: 1. Juniorul Brasov, 2. FC Zirka Kyjev, 3. SJFSSOR Užhorod   

9-roční chlapci: 1. Juniorul Brasov-Red, 2. FC Inter Bucharest (Rumunsko), 3. TFS Nikars-Vanagi 

(Lotyšsko)   

8-roční chlapci: 1. FC Dinamo Minsk, 2. CS Inter Galaxy (Rumunsko), 3. SK Super Nova Riga   

Staršie žiačky: 1. 1. FC Tatran Prešov, 2. Partizán Bardejov, 3. ŽFK Šumadija (Srbsko).   

 

Od 9. do 13. júla sa za účasti šiestich tímov hral v Prešove 26. ročník medzinárodného futsalového 

turnaja nepočujúcej mládeže do 17 rokov a prvý ročník turnaja integrovanej mládeže. Organizátorom 

tradičného a jedinečného zápolenia mladých futsalistov v hale hotelovej akadémie bolo občianske 

združenie Športový klub nepočujúcich detí Prešov, podujatie podporilo i mesto Prešov. Z celkového 

prvenstva sa tešila omladina z Ostrovian, prvenstvo v rámci zápolení nepočujúcich futsalistov získalo 

družstvo Kazachstanu.   

 

Zaujímavé a napínavé zápasy priniesol 30. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja 

internacionálov o Pohár primátorky Prešova, ktorý sa uskutočnil 1. decembra v hale Hotelovej 

akadémie na Baštovej ulici.  Podujatie, ktoré už patrilo do koloritu športového života v metropole 

Šariša, každoročne organizovalo združenie Internacionáli Tatran Prešov, ktoré tvorili bývalí hráči 

Tatrana Prešov.  V konkurencii ôsmich tímov old boys sa zo šiesteho turnajového prvenstva tešil Nový 

Sacz - vo finálovom dueli zdolal starých pánov Popradu 3:2.  Celkové poradie: 1. Nový Sacz, 2. 

Poprad, 3. NK Kožino Zadar, 4. Internacionáli Tatran Prešov, 5. bývalí reprezentanti Slovenska, 6. 

Slavoj Trebišov, 7. Sabinov, 8. Prvá stavebná sporiteľňa.   

 

V príjemnej atmosfére v hale Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa odohral šiesty 

ročník halového futbalového turnaja 3Fin Vianoce 2018, ktorý pripravil futbalový zanietenec Marek 

Matej. Prvenstvo si 23. decembra vybojovalo družstvo Salón Igor Sedlák - v roku 2017 bolo na tomto 

turnaji druhé, v roku 2016 ho vyhralo. Tím Šťastné a veselé skončil na druhej priečke a oproti roku 

2017 si svoje umiestnenie polepšil o jednu pozíciu. 

  

6. GYMNASTIKA 

  

Gymnastické aerobičky z Klubu gymnastických športov TJ Slávia Prešovská univerzita boli úspešné 

na majstrovstvách Slovenska v rámci podujatia Slovak Aerobic Open, ktoré sa konali v dňoch 13. – 

15. apríla v Nových Zámkoch. V súťaži trojíc starších žiačok sa majsterkami Slovenska stali Diana 

Molnárová, Laura Štupáková, Nikola Miháliková, trio senioriek Ema Kovalčíková, Simona 

Perečinská, Eva Adamovičová sa tešilo zo zisku striebornej medaily, družstvo starších žiačok – v 

zložení Diana Molnárová, Laura Štupáková, Nikola Miháliková, Martina Kasperová, Marianna 

Zápotoková získalo strieborné medaily, striebornú pozíciu dosiahlo družstvo mladších žiačok v 

zložení Nikola Švecová, Janka Kovalíková, Nataly Bebková, Nina Vadašová, Karolína Fabianová,  

juniorka Terézia Oriňáková obsadila štvrté miesto. 

 

Klub modernej gymnastiky Charm Prešov usporiadal 26. mája v poradí už trinásty ročník Charm 

Cupu, medzinárodnej prehliadky za účasti pretekárok z Ukrajiny, Poľska a domácich reprezentantiek. 

Dovedna zápolilo medzi sebou 180 gymnastiek z 17 klubov. Tento ročník bol zároveň spojený aj s 

kvalifikáciou na majstrovstvá Slovenska. Na Charm Cupe si v kategórii 2009 striebro vybojovala 

Alexandra Lukáčová, v kategórii 2006 získala bronz Veronika Vaľková, zlato si vybojovala v 

kategórii 2003 - 2004 Alexandra Bašistová. 

 

V telocvični ZŠ na Sibírskej ul. sa v dňoch 9. – 10. júna uskutočnilo 2. kolo Pohára federácií v 

gymnastickom aerobiku, ktoré usporiadal klub gymnastických športov TJ Slávia Prešovská univerzita, 

preteky podporilo mesto Prešov. Táto obľúbená pohárová súťaž bola spoločným projektom Slovenskej 

gymnastickej federácie a Českej gymnastickej federácie. Zúčastnilo sa na ňom 133 pretekárok a 2 
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pretekári zo šiestich slovenských a šiestich českých klubov. Umiestnenia domácich pretekárov: 

seniorky: súťaž trojíc: 1. Adamovičová, Kovalčíková, Perečinská, staršie žiačky: súťaž skupín: 3. D. 

Molnárová, L. Štupáková, M. Kasperová, N. Miháliková, M. Zápotoková , mladšie žiačky: súťaž 

skupín: 3. Na. Bebková, K. Fabianová, J. Kovalíková, N. Švecová, N. Vadašová, najmladšie žiačky: 

súťaž skupín: 3. Čmilanská, Dugasová, E. Lacková, N. Olejárová, Plocárová (všetky KGŠ TJ Slávia 

PU Prešov).   

 

7. HÁDZANÁ 

 

Hádzanári Tatrana Prešov 30. januára obhájili prvenstvo v Slovenskom pohári. Vo finálovej odvete 

remizovali na palubovke MŠK Považská Bystrica 32:32 (14:15) a keďže v prvom dueli na domácej 

pôde dosiahli jasné desaťgólové víťazstvo 34:24, opäť sa tešili zo zisku trofeje. Prešovčania si pripísali 

už 22. pohárový úspech v klubovej histórii a druhú najcennejšiu súťaž vyhrali dvanásty krát za sebou. 

  

Stretnutie trinásťnásobného slovenského šampióna s momentálne najlepším svetovým hádzanárskym 

klubom sveta, víťazom Ligy majstrov a obhajcom prvenstva v SEHA lige Vardarom Skopje, skončilo 

výsledkom 22:30 (13:14). Zápas sa odohral  3. februára v rámci 13. kola SEHA Gazprom League. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili 10. februára do skupinovej fázy Pohára EHF mužov 2017/2018 

prehrou. Zverenci trénera Slavka Golužu v úvodnom stretnutí 1. kola A-skupiny podľahli na 

palubovke dánskeho Bjerringbro-Silkeborg 19:27 (10:15), keď s protivníkom držali krok len v prvej 

tretine duelu. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov remizovali 14. februára v zápase 14. kola SEHA Gazprom League na 

palubovke Dinama Pančevo 26:26 (12:14). 

  

Hádzanári Tatrana Prešov remizovali 17. februára vo svojom druhom zápase v A-skupine Pohára 

EHF s bieloruským tímom SKA Minsk 25:25 (13:11). Prešovčania si od úvodu vypracovali náskok, v 

prvom polčase viedli aj o 5 gólov, ale na prvé víťazstvo v súťaži napokon nedosiahli. Prešov prišiel o 

výhru štyri sekundy pred koncom 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zakončili 24. februára prvú polovicu bojov v skupinovej fáze Pohára EHF 

mužov 2017/2018 hladkou prehrou. V stretnutí 3. kola A-skupiny podľahli v Tatran handball aréne 

favorizovanému nemeckému SC Magdeburg jednoznačne 19:29 (11:16). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov remizovali 28. februára v zápase 15. kola SEHA Gazprom League na 

domácej palubovke s Nexe Našice 26:26 (17:11). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov podľahli 4. marca v stretnutí 4. kola A-skupiny Pohára EHF mužov 

2017/2018 v Magdeburgu domácemu SC Magdeburg 36:24 (22:12). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov remizovali 7. marca v zápase 16. kola SEHA Gazprom League na 

palubovke srbského Vojvodina Nový Sad 23:23 (12:11). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov dosiahli 14. marca víťazstvo v stretnutí predposledného 17. kola "SEHA 

/South East Handball Association/ Gazprom League" vo svojej Tatran handball aréne, v ktorej pokorili 

RK Melatulurg Skopje 27:19 (12:8). Vďaka úspešnému výsledku proti macedónskemu tímu prerušili 

negatívnu sériu 9 zápasov bez výhry. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zakončili 18. marca svoje účinkovanie v rámci 7. ročníka nadnárodnej 

"SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League" prehrou. 

V stretnutí záverečného 18. kola základnej časti nestačili v slovinskom Velenje na miestny tím RK 

Gorenje, ktorému podľahli 25:27 (13:17). Už pred týmto stretnutím, ktorým Šarišania len zvýraznili 

nevydarené dve tretiny súťaže (v ostatných 11 dueloch dosiahli bilanciu 1 - 4 - 6), bolo rozhodnuté, že 
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obsadia konečné 6. miesto. Prešovčania síce opäť nepostúpili na turnaj Final Four, ale oproti vlaňajšku 

si polepšili v konečnom poradí o tri priečky. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov uspeli 24. marca v domácej rozlúčke so skupinovou fázou Pohára EHF 

mužov 2017/2018. Zverencom trénera Slavka Golužu sa podarilo v stretnutí 5. kola zdolať 

Bjerringbro-Silkeborg 32:28 (13:16) a odplatiť mu prehru 19:27 zo vstupu do A-skupiny. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zakončili 31. marca svoje účinkovanie v skupinovej fáze Pohára EHF 

mužov 2017/2018 prehrou. Podľahli v stretnutí záverečného 6. kola A-skupiny v Minsku miestnemu 

tímu SKA 27:34 (12:14) a v konečnej tabuľke sa neodpútali z posledného 4. miesta. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov obhájili titul slovenských šampiónov a získali trofej Antona Frola. Zverenci 

trénera Slavka Golužu využili prvý majstrovský mečbal, keď 16. mája zvíťazili v štvrtom stretnutí 

finále play-off Slovnaft handball extraligy mužov 2017/2018 na palubovke HK Agro Topoľčany 25:18 

(12:6) a sériu vyhrali 3:1 na zápasy. 

Prešovčania svoju šestnástu finálovú účasť za sebou premenili na štrnásty titul v ére samostatnej SR 

(2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018). Do ich 

celkového počtu sedemnástich prvenstiev patria aj tri z federálnych čias (1969, 1971 a 1993). 

 

Hádzanárky ŠŠK Prešov v spoločnej slovensko - českej MOL lige 2017/2018 obsadili ôsme miesto, 

ako tretie najlepšie slovenské družstvo, toto postavenie potvrdili aj v národnom play – off . 

Prešovčanky obhájili aj v tejto sezóne bronzové medaily v národnom play-off Slovenska. Po výhre v 

prvom dueli o tretie miesto dokázali zverenky lúčiaceho sa trénera Dušana Daniša zvíťaziť 18. mája  

aj v domácom prostredí nad HK Sokol Bánovce nad Bebravou 35:28 (18:10) a ukončiť tak sériu o 3. 

miesto, ktorá sa hrala na dve víťazstvá. 

 

Hádzanári Tatranu Prešov triumfovali na jubilejnom 50. ročníku medzinárodného Turnaja šampiónov 

Doboj 2018 v Bosne a Hercegovine. Vo finále si 18. augusta poradili s Vojvodinou Novi Sad 21:17 a 

tretíkrát sa stali víťazmi prestížneho podujatia. Zverenci Slavka Golužu nadviazali na prvenstvá 

Tatranu z rokov 2013 a 2014, dvakrát navyše "zeleno-bieli" obsadili na turnaji 2. miesto (2015 a 

2016).  Víťaznú trofej prevzal kapitán tímu Martin Straňovský, ktorý sa ako najlepšie ľavé krídlo 

dostal do top zostavy turnaja. Z ďalších hráčov Tatranu zaradili do najlepšej sedmičky aj Dominika 

Kroka (najlepšia ľavá spojka), Bruna Butoraca (najlepšia pravá spojka) a Lukáša Urbana (najlepšia 

stredná spojka). Dominik Krok si navyše prevzal aj cenu za najlepšieho strelca turnaja, spolu 

zaznamenal 27 gólov. Lukáš Urban sa stal najlepším hráčom. Na turnaji sa zúčastnilo 8 mužstiev. 

 

Víťazom 4. ročníka Česko-slovenského pohára v hádzanej mužov, na ktorom sa tradične predstavili po 

dva najlepšie tímy oboch krajín z uplynulej extraligovej sezóny, sa podľa očakávania stal Tatran 

Prešov.  Zverenci trénera Slavka Golužu využili výhodu domáceho prostredia na ďalší suverénny 

triumf. V Tatran handball aréne po semifinálovej výhre nad družstvom Talent M.A.T. Plzeň 39:22 

(20:14) zdolali 26. augusta vo finále, v ktorom sa predstavili aktuálni držitelia národných titulov, 

nováčika na tomto podujatí HC Baník Karviná jednoznačne 41:27 (23:16) a získali Pohár prezidenta 

SZH. Šarišania obhájili lanské prvenstvo, vďaka čomu sú už štvornásobnými a zároveň jedinými 

držiteľmi víťaznej trofeje v tejto súťaži.  

 

Hádzanárom Tatrana Prešov nevyšiel vstup do 8. ročníka nadnárodnej "SEHA /South East Handball 

Association/ Gazprom League". 28. augusta v otváracom stretnutí tejto edície súťaže nečakane 

zaváhali na pôde nováčika, keď v rámci 1. kola podľahli v Bukurešti miestnemu tímu HC CSA po 

premrhaní štvorgólového polčasového náskoku tesne 25:26 (16:12). 

 

Tatran Prešov si 5. septembra pripísal prvé body v SEHA lige po víťazstve na palubovke Vojvodiny 

Nový Sad 27:17 (14:9) v zápase 2. kola.  
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Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli vo svojom prvom domácom vystúpení v 8. ročníku nadnárodnej 

"SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League". 9. septembra v šlágri 3. kola podľahli v 

Tatran handball aréne macedónskemu obhajcovi prvenstva RK Vardar Skopje tesne 26:27 (10:13). 

 

Po výbornom výkone hádzanári Tatrana Prešov zvládli vstup do C-skupiny Ligy majstrov. Na 

palubovke súpera v Turecku zvíťazili 15. septembra nad Besiktas Mogaz Istanbul 28:22 (13:10). 

 

Tatran Prešov 18. septembra zvíťazil na palubovke Meškov Brest 32:28 (16:16) v zápase 4. kola v 

SEHA lige. 

 

Slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov predviedol ďalší obdivuhodný výkon aj doma, keď 

zdolal 22. septembra dánskeho vicemajstra Bjerringbro-Silkeborg 26:24 (12:12). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zvládli v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2018/2019 aj svoje tretie 

vystúpenie. Zverenci trénera Slavka Golužu si 30. septembra v stretnutí 3. kola C-skupiny poradili s 

macedónskym vicemajstrom HC Metalurg Skopje na jeho palubovke 29:24 (13:12) a v aktuálnej edícii 

najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži klubov si pripísali tretie víťazstvo za sebou. 

 

V 8. ročníku nadnárodnej SEHA ligy uspeli 3. októbra hádzanári Tatrana Prešov v domácom stretnutí 

5. kola, v ktorom si s chorvátskym RK Nexe Našice poradili 26:24 (15:12) a pripravili mu prvú prehru 

v aktuálnej edícii súťaže. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov prvýkrát neuspeli v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2018/2019. 

Nečakane zaváhali v zápase 4. kola C-skupiny, keď v Tatran handball aréne 6. októbra tesne podľahli 

ruskému tímu Čechovskí Medvedi 27:28 (13:13). Prešovčania prišli v tabuľke o líderskú pozíciu, keď 

klesli o skóre za portugalský Sporting Lisabon na 2. miesto. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov prehrali 13. októbra vo svojom piatom zápase v C-skupine Ligy majstrov 

októbra s priamym súperom o postup v Lige majstrov portugalským Sportingom Lisabon 27:30. 
(13:15). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zvládli 17. októbra úlohu favorita a v stretnutí 6. kola 8. ročníka 

nadnárodnej SEHA ligy zvíťazili na palubovke RK Izvidjač Ljubuški 26:22 (12:9). 

 

Prekvapenie na úkor hádzanárov Tatrana Prešov sa zrodilo v rámci 8. ročníka nadnárodnej SEHA ligy. 

Macedónsky RK Metalurg Skopje zdolal 20. októbra na svojej palubovke slovenského majstra v 

rámci 7. kola 30:28 (15:11) a pripísal si na konto prvý triumf v aktuálnej edícii súťaže. 

 

Slovenskí hádzanári prehrali 27. októbra vo svojom druhom zápase v II. fáze kvalifikácie ME 2020 s 

Ruskom tesne 21:22 (12:10). V prešovskej Tatran handball aréne si dlho udržiavali tesný náskok, v 

dramatickom druhom polčase oň však prišli. Rusi o svojom víťazstve rozhodli v záverečných 

sekundách. Zverenci trénera Heineho Ernsta Jensena tak boli po prehre v Maďarsku v 7. skupine 

naďalej bez bodu. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov vyhral 3. novembra v 6. kole C-skupiny Ligy majstrov v Lisabone nad 

domácim Sportingom 28:26 (14:11) a zachovali si tak šancu na postup do play-off. V tabuľke 

šesťčlennej skupiny, z ktorej postúpia dva tímy, mali štyri výhry a dve prehry. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov potvrdili 7. novembra úlohu favorita v rámci 8. ročníka nadnárodnej 

"SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League". V zápase 8. kola s prehľadom 

triumfovali na pôde srbského RK Železničar 1949 Niš 36:25 (17:11). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov si 10. novembra pripísali piate víťazstvo vo svojom siedmom vystúpení v 

skupinovej fáze Ligy majstrov, keď na domácej palubovke porazili tureckého majstra Besiktas Mogaz 

Istanbul 27:23 (18:11). Ziskom dvoch bodov tak prekonali doterajšie historické maximum v počte 
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získaných bodov v skupinovej fáze najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže. S desiatimi bodmi už 

teraz vylepšili doterajšie najúspešnejšie vystúpenie zo sezóny 2016/17, kedy nazbierali 9 bodov.  

 

Hádzanárom Tatrana Prešov sa podarilo aj druhýkrát v aktuálnej sezóne skupinovej fázy Ligy 

majstrov mužov 2018/2019 získať skalp tímu Bjerringbro-Silkeborg. Po domácom víťazstve zdolali 

18. novembra dánskeho lídra C-skupiny aj v stretnutí 8. kola, keď na dánskej palubovke vyhrali tesne 

30:29, hoci po prvom polčase zaostávali 14:17. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov s veľkou pravdepodobnosťou prišli o reálnu šancu postúpiť v Lige majstrov 

zo základnej skupiny C do play-off, čo by bolo historickým úspechom. Na palubovke tímu 

Čechovských Medveďov v Moskovskej oblasti Prešov 24. novembra  v kľúčovom dueli výborne 

rozohranej skupiny zlyhal. Po odovzdanom, aj takticky zlom výkone, najmä v obrane, inkasoval 

debakel o 12 gólov. Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov 38:26 (19:13)   

 

Oddiel ženskej hádzanej TJ Slávia PU Prešov pripravil 23. ročník turnaja v hádzanej vysokoškoláčok 

o Pohár rektora Prešovskej univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. 26. novembra 

si v zaujímavých stretnutiach veľmi dobrej úrovne vybojovali ôsme turnajové prvenstvo hádzanárky 

Slávie PU Prešov. Poradie: 1. Slávia PU Prešov 6 bodov, 2. UKF Nitra 4, 3. Universitatea Cluj 2, 4. 

Slávia Medik Martin 0.   

  

Hádzanári Tatrana Prešov získali v rámci 8. ročníka nadnárodnej "SEHA /South East Handball 

Association/ Gazprom League" cenný skalp. 27. novembra v zápase 9. kola zvíťazili nad RK Prvo 

plinarsko društvo Záhreb 31:21 (16:10) a posunuli sa na tretie miesto tabuľky. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili 1. decembra vo svojom poslednom zápase C-skupiny Ligy 

majstrov nad Metalurgom Skopje 30:24 (15:13). Šarišania sa bodovo dotiahli na dvoch svojich 

konkurentov z čela tabuľky. V boji o jednu z dvoch postupových priečok potrebovali pomoc 

portugalského Sportingu CP Lisabon, ktorý sa predstavil na palubovke dánskeho Bjerringbro-

Silkeborg. Napokon sa jej nedočkal, keďže už istý postupujúci Sporting prehral o jediný gól 28:29 

(16:16). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov porazili 3. decembra v predohrávke 10. kola nadnárodnej SEHA ligy 

rumunského majstra Steaua Bukurešť 26:19 a na deň sa stali lídrami priebežnej tabuľky súťaže. 

Na jej čele mali štyri tímy po 21 bodov, Tatran z nich najlepšie skóre, ale o zápas viac ako Záhreb, 

Našice a Vardar Skopje. Tatran zároveň zvýšil náskok na piatu priečku tabuľky a priblížil a cieľu, teda 

postupu do final-four SEHA ligy. 

 

Hádzanári Tatrana Prešov predĺžili v rámci 8. ročníka nadnárodnej "SEHA /South East Handball 

Association/ Gazprom League" svoju víťaznú šnúru na štyri zápasy. Víťazstvo dosiahli 8. decembra, 

keď v 11. kole vyhrali v Tatran handball aréne nad srbským RK Vojvodina Nový Sad 31:24 (17:12). 

 

Úspešná séria hádzanárov Tatrana Prešov v rámci 8. ročníka nadnárodnej "SEHA /South East 

Handball Association/ Gazprom League" sa skončila 12. decembra na palubovke lídra súťaže, keď v 

stretnutí 12. kola podľahli macedónskemu RK Vardar Skopje tesne 21:23 (9:10). 

 

Hádzanári Tatrana Prešov zakončili kalendárny rok v rámci 8. ročníka nadnárodnej SEHA /South East 

Handball Association/ Gazprom League domácou prehrou. V predvianočnom stretnutí 13. kola 

podľahli 21. decembra bieloruskému Meškov Brest vysoko 21:35 (10:17). Súper im odplatil 

septembrovú prehru z palubovky Brestu (28:32). 

 

8. HOKEJ, HOKEJBAL, FLORBAL 

 

Hokejový kolektív z metropoly Šariša po roku opäť zostal pred bránami finále, a teda aj bez baráže o 

postup do najvyššej súťaže. Prešov neuspel 2. marca vo veľkej semifinálovej bitke dvoch 

východniarskych rivalov. Michalovčania v rozhodujúcom piatom stretnutí Prešovčanov zdolali 
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najtesnejším rozdielom 4:3. Po prehratom rozhodujúcom súboji si „tučniaci“ prevzali pohár aj medaily 

za tretie miesto v tejto sezóne. 

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Penguins Prešov 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), konečný stav série: 3:2 

 

Dramatické semifinálové súboje hokejovej extraligy žien priniesli stretnutia ŽHK 2000 Šarišanka 

Prešov s Popradskými líškami. V prvom zápase na ľade v Poprade zvíťazila hosťujúca Šarišanka 4:2. 

Odvetný duel na prešovskom zimnom štadióne ale patril hráčkam spod Tatier. Popradské líšky ho 

vyhrali tesne 2:1.Na rad prišiel 11. marca tretí rozhodujúci súboj o postup do finále najvyššej 

slovenskej hokejovej ligy žien. V ňom Prešovčanky pod taktovkou trénera Róberta Martona vyhrali 

rovnakým skóre ako v prvom semifinále 

 

Hokejistky ŽHK 2000 Šarišanka Prešov mali na dosah historický úspech. No ani tento rok sa nestali 

majsterkami Slovenska. Vlani vo finále podľahli v dramatickej sérii favorizovaným Popradčankám, 

cez ktoré teraz prešli v semifinále. V súboji o zlato tak zverenkyne trénera Róberta Martona vyzvali 

celok HV ŠKP Bratislava. Z hlavného mesta si viezli jedno víťazstvo a v dvoch domácich 

víkendových zápasoch 24. a 25. marca mohli aj rozhodnúť. Žiaľ, bolo to naopak. Hostky v oboch 

dueloch uspeli a získali zlato. Šarišanka tak obhájila tretí rok po sebe strieborné medaily. 

Šarišanka nastúpila do tretieho zápasu finálovej série s odhodlaním podať doma výkon, ktorý by ju 

priblížil k titulu. Do duelu vkročili sebavedome, vyhrávali súboje, v 30. minúte v presilovke sa ujali 

vedenia po strele Sedlákovej a následnej Jurčovej dorážke vo vzduchu. Ďalej boli aktívne a 

kontrolovali hru, no v tretej tretine súperky zvýšili obrátky a minútu pred koncom vyrovnali. 

Vykoľajené Prešovčanky následne inkasovali dve sekundy pred koncom rozhodujúci gól. Podlomená 

psychika sa prejavila aj vo štvrtom dueli, v ktorom si Bratislavčanky vypracovali pohodlný náskok. 

Posledné finálové zápasy skončili: ŽHK 2000 Šarišanka PO - HC ŠKP Bratislava 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) a 

2:7 (0:1, 0:4, 2:2). 

 

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na svojom mimoriadnom zasadnutí 5. 

septembra udelil klubu HC 07 Prešov licenciu na štart v 1. lige. Prešovčania mali odohrať domáce 

zápasy vo Zvolene. Prešovu pôvodne licenciu neudelili, pretože rekonštruuje svoj zimný štadión. 

 

Hokejisti HC Prešov prehrali 28. decembra v zápase 33. kola Slovenskej hokejovej ligy s HK 

Gladiators Trnava 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) a obsadili v tabuľke predposledné 11.miesto so ziskom 14 bodov. 

  

9. JAZDECTVO 

 

Parkúrovú sezónu v Prešove tradične odštartovali 14. apríla Prešovské halové preteky. TJ Slavoj 

Parkúr Team Prešov takto tradične odštartoval novú sezónu. Celkovo išlo o druhé preteky, prvé sa 

konali v Košiciach, súťažilo sa v parkúrových disciplínach. Zišlo sa tu vyše päťdesiat jazdcov i koní, 

juniorov i dospelých. Medzi nimi aj jeden ukrajinský jazdec, ktorý ale reprezentoval klub Bechera 

Stropkov.   

Skok talentov - hobby súťaž: 1. GADONA, Lenka Borovská, Spišská Nová Ves; 2. ATYŠ, Šarlota 

Háberová, PARKUR TEAM SLAVOJ Prešov.   

Skok talentov II - hobby súťaž: 1. CLINTENDER, Zuzana Hermanová, Košice.   

Skok Z: 1. CHRISTEFAN, Dušan Koprivňak, Rafajovce.   

Skok ZL: 1. ACHILES-CO, Robert Sopkovič; 2. CURONA, Zuzana Nováková, JK DIAMOND 

Prešov.   

  

10. KARATE 

 

Majstrovstvá Európy Shito Ryu v karate sa uskutočnili v dňoch 16. – 17. júna v Taliansku. Lanciano 

našim reprezentantom sedelo viac ako na mieru.   

Prešovská výprava Karate klubu Junior Prešov domov priniesla osem medailí. Jedna bola z 

najjagavejšieho kovu, dve strieborné sú skvelým úspechom a bronzových ocenení bolo päť. 

Čerešnička na torte úspechov je zlato v súťaži družstiev. Tento fantastický výsledok vybojovali 

Amália Anna Jaššová, Dávid Zakarovský, Manuel Laci, Martin Čonka, Melánia Laciová, Michaela 
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Bryndzová, Katrenič, Gregor Lehotský, Katarína Kočišová, Sofia Halecká a Lucia Langošová, ktorá v 

Lanciane vybojovala vo farbách Slovenska tri medaily. Bronzová priečka jej patrila v kategórii do 60 

kg, také isté umiestnenie dosiahla v BRH a super výsledok, teda zlato, získala v družstvách Kumite 

ženy vo farbách slovenskej reprezentácie. Lucii Langošovej ušla obhajoba titulu vo svojej kategórii v 

BRH kategórii rozhodnutím na vlajky, v oboch prípadoch bol stav 4:4 na konci zápasov. Luciu skvele 

doplnila Sofia Halecká, ktorá vybojovala titul majsterky Európy v Shito Ryu. Gregor Lehotský získal 

druhé miesto a bol vicemajstrom Európy, napodobnila ho Melánia Laciová, ktorá získala rovnaké 

umiestnenie. Vynikajúci výsledok bol aj bronz z tohto šampionátu. Získali ho Katarína Kočišová, 

Manuel Laci a Michaela Bryndzová.  

 

11. KICKBOX 

 

V dňoch 17. – 20. mája sa v budapeštianskej BOK Arene konal WAKO svetový pohár v kickboxe, na 

ktorom sa zúčastnilo 2 473 štartujúcich z 247 tímov 37 krajín sveta. Podujatia sa zúčastnil aj 35-

členný reprezentačný výber Slovenského zväzu kickboxu, medzi nominovanými pretekármi nechýbali 

ani siedmi reprezentanti Kickboxing klubu Panter Prešov, ktorí získali pre Prešov šesť bronzových 

medailí. Dve bronzové medaily získali Marek Karlík a Mirka Potocká, po jednej Nina Podracká a 

Stela Levická. 

 

9. júna sa v mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnila najvyššia republiková súťaž 

jednotlivcov v kickboxe - SZKB Majstrovstvá SR. Šampionátu, ktorý sa prvýkrát uskutočnil v 

metropole Zemplína, sa zúčastnilo 166 pretekárov z 28 klubov Slovenska. Reprezentanti prešovského 

klubu Panter Prešov sa ziskom 12 zlatých, 16 strieborných a 6 bronzových medailí (102 b.) stali 

najúspešnejším klubom Slovenska. 

Najväčšiu pozornosť na tohtoročných Majstrovstvách SR pútal aktuálny seniorský majster sveta 

Marek Karlík, ktorý sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska. Zlato ďalej získali  Adam Janičko,  

Lucia Fecková, Sofia Adamečková, Nina Podracká, Mirka Potocká a Daniel Paločko.  

 

WAKO Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov sa uskutočnili v talianskom Lido Di Jesolo v dňoch  

15.-23. septembra. Vo výbere Slovenska nechýbali aj traja zástupcovia Panteru Prešov, Adam 

Janičko získal 3.miesto v kicklighte do 79kg. 

 

V dňoch 13. – 22. októbra sa v Bratislave uskutočnili WAKO Majstrovstvá Európy seniorov 

v kickboxe. Zlato získal Marek Karlík v lightkontakte do 74 kg, striebro Sofia Adamečková v light-

kicku do 65 kg a bronz Ján Soták v light-kicku do 94 kg. 

 

12. KRASOKORČUĽOVANIE, RÝCHLOKORČUĽOVANIE 

 

Rýchlokorčuliari Akademiku Prešov sa 7. januára zúčastnili európskych pretekov Csizmadia Trophy, 

ktorý sa uskutočnil na zimnom štadióne v Debrecíne v Maďarsku. Štartovalo na nich 14 prešovských 

pretekárov, celkovo sa ich zúčastnilo 91 pretekárov z Maďarska, Slovenska a Rumunska. Alexandra 

Hympánová vybojovala striebro, Emma Hympánová tiež striebro a Simona Pavlíková bronz. Štafeta 

dievčat v zložení: Emma Hympánová, Radovana Lešková a Tamara Tokárová získali medzi 11 

štafetami 3. miesto. 

 

Rýchlokorčuliari Akademiku Prešov sa v dňoch 9. – 11. februára zúčastnili posledných 

kvalifikačných európskych pretekov Danubia na zimnom štadióne v Záhrebe so svojimi 4 pretekármi 

pod vedením trénerky Blanky Hympánovej. Pretekov sa zúčastnilo 120 pretekárov z 12 štátov: Česko, 

Chorvátsko, Bulharsko, Rakúsko, Turecko, Slovensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko, Poľsko, Lotyšsko, 

Maďarsko. Radovana Lešková si zlepšila 2 osobné rekordy a umiestnením na 8. mieste si vybojovala 

účasť do finále Európskeho pohára ako jediná pretekárka tohto klubu. 

 

ŠKM Akademik Prešov sa 24. februára zúčastnil so svojimi 17 pretekármi - rýchlokorčuliarmi short 

tracku - dráhových majstrovstiev Slovenska v Košiciach. Inline bol pre prešovských "akademikov" iba 

doplnkovou disciplínou, ktorú priamo netrénovali, ale napriek tomu získali 5 medailí. Umiestnenie 
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pretekárov na medailových miestach v jednotlivých disciplínach bolo nasledovné:  začiatočníci - 

chlapci: 3. Mžigod Peter, staršie žiačky: 2. Ižarová Michaela, 3. Sabolová Tamara,  juniorky: 3. 

Hympánová Alexandra, juniori: 3. Hric František.   

 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz udelil 19. mája na svojom valnom zhromaždení v Banskej Bystrici 

viaceré ocenenia pre krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov, ktorý v decembri 2017 oslávil 50. výročie 

svojho vzniku.  Z rúk predsedu SKrZ Jozefa Beständiga Zlatú plaketu I. stupňa, udelenú klubu Kraso 

Prešov pri príležitosti polstoročnice a za zásluhy o rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku, prevzala 

jeho dlhoročná trénerka a predsedníčka Helena Zamborská. Striebornú  plaketu II. stupňa si prevzala 

Ľuba Čížová,  bronzovú plaketu III. stupňa si prevzali Linda Zamborská, Svetlana Bálintová,  Pamätné 

plakety si prevzali Helena Zamborská a Ľudmila Komárová,  

 

Obľúbená Cena mesta Prešov v krasokorčuľovaní sa uskutočnila v dňoch 10. – 11. novembra na 

zimnom štadióne v Bardejove. Aj štyridsiaty druhý ročník pretekov usporiadal krasokorčuliarsky klub 

Kraso Prešov s podporou Prešovského samosprávneho kraja.  Na Cenu mesta Prešov sa prihlásilo 101 

pretekárov, svojich súťažiacich predstavilo 18 slovenských klubov. Jej dejiskom sa stal Bardejov z 

dôvodu, že na prešovskom zimnom štadióne prebieha veľká revitalizácia.  Výsledky pretekárov klubu 

Kraso Prešov: kategória starší žiaci 1. miesto Kristián Kozma, mladšie žiačky B - 2. miesto Eliška 

Frýdlová, IK Gold Junior – 2. miesto Dorota Kronová, Adult Bronz - 3. miesto Saskia Oľhová. 

 

Rýchlokorčuliari klubu Akademik Prešov sa v dňoch 17. -18. novembra zúčastnili Európskeho pohára 

Danubia, ktorý sa uskutočnil na zimnom štadióne v chorvátskom Záhrebe. Pretekov sa zúčastnilo 110 

pretekárov z 9 štátov. Nechýbali ani medailové umiestnenia prešovských rýchlokorčuliarov: zlato 

vybojovala Tamara Tokárová, striebro Ema Baricová a Katarína Ondrejčáková. Ďalšie striebro 

vybojovala štafeta v zložení Radovana Lešková, Tamara Tokárová, Ema Baricová. 

 

13. KULTURISTIKA 

 

Medzinárodná pohárová súťaž v kulturistike mužov, men´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes a fitnes 

žien Tatranský pohár, ktorý sa uskutočnil 21. októbra, patrila medzi najstaršie súťaže v Európe a v 

roku 2018 sa organizoval v Prešove už 38. ročník. Súťaž, ktorú organizoval Power club Prešov v 

spolupráci s PKO Prešov a Galaxy 2 Poprad z poverenia Slovenskej asociácie fitness a kulturistiky 

bola znova vydarená. Zmenou oproti predchádzajúcim dvom ročníkom organizovaným v Prešove boli 

priestory Tatran Handball arény. V kategórii BF open skončila Mária Renčková z Power clubu Prešov 

na druhom mieste. 

 

14. LYŽOVANIE 

 

Prešovský olympionik a úradujúci vicemajster sveta Matej Falat sa stal opäť majstrom Slovenska v 

slalome. Titul si vybojoval 29. marca  na Cene Malej Fatry v zjazdovom lyžovaní. Za Falatom o 1,53 

s. zaostal druhý Adam Kotzmann z ČR, tretí skončil Matej Prieložný (+1,63 s.). 

 

15. MAŽORETKOVÝ ŠPORT 

 

Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe - MWFIII World Championship - Cape Town 2018 

zorganizovali v dňoch  20. – 23. septembra dve svetové federácie mažoretiek a súťažilo na nich 30 

súborov z ôsmich krajín. Medzi nimi za SR aj Mažoretkový klub Flowers Prešov, ktorý zastupovala    

sólistka Sofia Tarasovičová. Súťažila v dvoch disciplínách, a to sólo baton (1 palička) v juniorskej 

kategórii a sólo 2baton (2 paličky). Keďže v kategórii sólo 2baton sa súťažilo len v najstaršej 

seniorskej kategórii, nastúpila tam ako najmladšia súťažiaca. Sofia nakoniec získala v obrovskej 

konkurencii v obidvoch kategóriách zlato. 
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16. MOTORIZMUS 

 

V dňoch 13. – 14. apríla  zažilo mesto Prešov a jeho okolie úvodné podujatie Majstrovstiev Slovenska 

v rely. Do najvyššej triedy 2 sa opäť raz postavili aj domáci nestarnúci hrdina Igor Drotár so 

spolujazdcom Imrichom Ferenczom za volantom Fordu Fiesta R5, ktorí obsadili celkové 6. miesto. 

Poradie:  1. Grzyb Grzegorz, Browinski Boguslaw, 2. Koči Martin, Mozner ml. Radovan, 3. Marzyk 

Mikolaj, Gospodarczyk Szymon (všetci Škoda Fabia R5). 

 

Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu poznali po pretekoch  Ústecká „21“, ktoré sa 

konali 26. augusta, svojho víťaza, aj vicemajstra. Šampiónom sa stal Věroslav Cvrček ml. z tímu L 

Racing, už istým vicemajstrom bol aj Prešovčan Igor Drotár, ktorého technické starosti sprevádzali 

túto sezónu a neobišli ho ani v Ústí nad Orlicí. 

  

17. PLÁŽOVÝ FUTBAL A HÁDZANÁ 

 

Dvanásty ročník turnaja 3b plážový futbal sa v areáli prešovského kúpaliska Sun Park na Sídlisku III 

uskutočnil v dňoch 30. júna a 1. júla. Napriek chladnejšiemu a veternému počasiu sa vydaril, 

priniesol zaujímavé a dramatické stretnutia, bohatú gólovú nádielku, bravúry hráčov i brankárov. 

Obľúbené podujatie pripravil Team malého futbalu Prešov, jeho ambasádorom je bývalý slovenský 

futbalový reprezentant a člen Klubu ligových kanonierov Stanislav Šesták.  Poradie: 1. Ševčovič team 

14 bodov, 2. Atak Galacticos, 13, 3. PO City 8, 4. Jedáleň Mirka 7, 5. TMF Prešov 3, 6. Pro Mobil 

Michalovce 0.   

 

V areáli letného kúpaliska Sun Park na Sídlisku III sa v dňoch 7. a 8. júla uskutočnili 24. ročník 

turnaja 3b plážová hádzaná, piaty Memoriál Vincenta Lafka a majstrovstvá Slovenska v plážovej 

hádzanej.  Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky mesta Prešov. 

Na obľúbenom podujatí dominovali hádzanári Tatrana Prešov, účastníci Ligy majstrov - tešili sa už z 

ôsmeho prvenstva. Finále: Tatran Prešov I.   Tatran Prešov II. 2:1 (16:22, 18:17, 8:6), o 3. miesto: Fast 

Fox - Kék Cápák (oba tímy z Maďarska) 2:1 (18:16, 9:14, 5:4). 

  

18. SILOVÉ ŠPORTY  

 

V dňoch 25. mája až 3. júna sa v Sofii uskutočnili 28. majstrovstvá Európy v pretláčaní rukou. Člen 

AWK Prešov Peter Spusta na nich získal v kategórii nad 100 kg (ľavou rukou) v kategórii masters  

historicky prvú striebornú medailu pre Slovensko. 

 

Dejiskom súťaže Arnold Classic Europe, ktorej sa zúčastnili aj pretekári AWK Prešov v pretláčaní 

rukou Dominik Glod a Michal Girášek, bola v dňoch 28.- 30.septembra španielska Barcelona. Kredit 

pretekov zvyšovala aj samotná účasť Arnolda Schwarzeneggera, čo bola veľká motivácia pre 

športovcov. 

Dominik Glod jednoznačne vyhral súťaž ľavou rukou do 70 kg, nastúpil aj o kategóriu vyššie a aj tam 

suverénne vyhral. Michal Girášek v deväťdesiatke ľavou rukou skončil na druhom mieste za 

Slovákom Radom Dobrovičom. V pravačke potom zabojoval a nakoniec ju aj vyhral. 

 

Armwrestlingová špička sa zišla v dňoch 12. – 21. októbra na majstrovstvách sveta v Turecku 

a slovenský reprezentant Peter Spusta obsadil v kategórii nad 100 kg (ľavou rukou) v kategórii masters  

4. miesto. 

 

19. ŠACH 

 

Na 11. ročníku medzinárodného šachového turnaja Prešov Open, ktorý sa konal v dňoch 2. – 5. 

augusta, zvíťazil Peter Orosi (Doprastav Bratislava) - zo siedmich možných získal šesť bodov.  

Druhým miestom prekvapil iba pätnásťročný krakovský šachista Warchol. Organizátorov na čele s 

Jaroslavom Bánocim potešila i početná účasť šachistiek.   
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Darilo sa aj Prešovčanke Ivane Sedlákovej (Slávia PU Prešov), ktorej medzi šachistkami patrila tretia 

priečka za štyri body - v celkovom hodnotení devätnásta, druhá bola Jekaterina Nikanová (Bielorusko) 

- získala päť bodov a absolútnom poradí dosiahla ôsme miesto.   

Vydarený turnaj, na ktorom štartovalo 72 šachistov a šachistiek z Poľska, Česka, Francúzska, Ruska, 

Bieloruska a zo Slovenska, pripravil Prvý šachový klub Prešov.  Hralo sa švajčiarskym systémom na 

sedem kôl. Spestrením bol obľúbený turnaj v bleskovom šachu - vyhral ho medzinárodný veľmajster 

Mikuláš Maník (Prakovce).   

Celkové poradie: 1. Peter Orosi (Doprastav Bratislava) 6 bodov, 2. Bartosz Warchol (Poľsko) 5,5, 3. 

Theo Ciccoli (Francúzsko) 5,5, 4. Miroslav Kocian (Česko) 5,5, 5. Dominika Ferková (BŠK Bardejov) 

5, 6. Jakub Kovaľ (Pšk Tatran Dason Ism Prešov) 5.   

 

20. TAEKWONDO 

 

16. ročník medzinárodného turnaja Taekwon-Do ITF Prešov Open 2018  sa uskutočnil v dňoch 10. -

11. marca v telocvični ZŠ Sibírska v Prešove. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo vyše 230 

športovcov za účasti 15 klubov zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Bulharska, Česka 

a domáceho Slovenska. Súťaž prebiehala vo vekových kategóriách od 6  do 35 rokov rozdelených na 

mladších žiakov 6 – 9 rokov, starších žiakov 10 – 14 rokov, juniorov 14 – 18 rokov a seniorov 18 až 

35 rokov v týchto štyroch individuálnych súťažných disciplínach: súborné cvičenia (patterns), 

športový boj (sparring), špeciálne techniky (special technics) a prerážacie techniky (power breaking) a 

dvoch tímových disciplínach: tímové súborné cvičenia a tímový športový boj. Súťažiacim z domáceho 

klubu ŠK GE-BAEK Prešov sa podarilo na tomto medzinárodnom športovom podujatí nabitom 

kvalitnými súpermi vybojovať celkom 16 zlatých, 13 strieborných a 13 bronzových medailí, pričom s 

celkovým počtom 132 bodov sa stali najúspešnejším klubom tohto športového podujatia. 

 

Medzinárodný šampionát TKD ITF BEST OF BEST 2018 Říčany u Prahy sa  konal 28. apríla už 

tradične pod hlavičkou ŠK Kwan- Gae Říčany. Členovia nášho klubu ŠK GE-BAEK Prešov získali 

spolu 6 zlatých medailí, rovnaký počet strieborných a 4 bronzové medaily. 

 

Výprava športovcov z ŠĶ TKD GE-BAEK PREŠOV sa 3.novembra zúčastnila na otvorených 

medzinárodných majstrovstvách Českej republiky v Taekwon-Do ITF, ktoré sa konali v športovej hale 

na Fialce Říčany u Prahy. Zástupcovia z nášho klubu opäť nesklamali a získali 9 zlatých, rovnaký 

počet strieborných a 17 bronzových medailí. 

  

21. VOLEJBAL 

  

Od 2. do 4. februára bojovali volejbalisti v Prievidzi o zisk druhej najcennejšej trofeje u nás – 

Slovenského pohára. Obhajcovi prvenstva VK Mirad PU Prešov sa nedarilo, už vo štvrťfinále ho z 

pohára vyradil VK KDS Šport Košice po prehre 0:3 (-23, -22, -20). 

 

V záverečnom šiestom kole nadstavbovej časti extraligy skupina o 1. až 4. miesto prehral 17. 

februára VK Mirad PU Prešov s Nitrou 1:3. Prešovčania udržali v nadstavbovej časti extraligy tretie 

miesto a tak sa vo štvrťfinále vyhli nepríjemným Košiciam. 

 

3. marca v druhom štvrťfinálovom zápase play-off Myjava – Prešov mladí zverenci Ľuboslava Šalatu 

otočili zápas. Šarišania prehrávali na palubovke Myjavy 0:2 na sety a v treťom 18:22. Nepoddali sa 

však a duel dotiahli do víťazného konca. Myjavčania mali za stavu 24:23 v treťom sete aj jeden 

mečbal. Prešovčania po víťazstve na zápasy 2:0 postúpili do semifinále. 

 

Obhajca titulu VKP Bystrina SPU Nitra vyhral 24. marca v rozhodujúcom piatom semifinálovom 

zápase nad Prešovom 3:2 a rovnakým skóre triumfoval aj v celej sérii. 

 

Východniarska séria o tretie miesto v extralige volejbalistov bola napínavá a zaujímavá. V 

rozhodujúcom piatom zápase série vyhral 14. apríla TJ Slávia Svidník v Prešove nad VK Mirad PU 

Prešov 3:0 a celú sériu 3:2 na zápasy. 
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22. INÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI 

  

V historickej sále Čierneho orla sa 22. januára uskutočnila päťdesiata siedma slávnosť oceňovania 

najúspešnejších športovcov a športových družstiev dospelých a mládeže Prešova. Najúspešnejším 

športovcom Prešova za rok 2017 sa stal alpský lyžiar Matej Falat (nar. v roku 1993, člen SAK 

Drienica a AK TJ Slávia PU Prešov). Prvýkrát v histórii tejto ankety zvíťazil reprezentant zimných 

športov. Zažiaril na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v St. Moritzi. Slovensku veľkým 

dielom pomohol k zisku striebornej medaily v súťaži miešaných družstiev. O historický úspech sa 

postaral spolu s Veronikou Velez Zuzulovou, Petrou Vlhovou a Andreasom Žampom, v medailových 

pretekoch v priamych súbojoch zdolal také esá, ako je Nemec Felix Neureuther alebo Talian Riccardo 

Tonetti. Falat získal aj bronzovú medailu na Svetovej zimnej univerziáde v Almaty v kombinácii 

(obhájil bronz zo SZU v roku 2015) a stal sa majstrom Slovenska v slalome. V roku 2014 mal 

premiéru na zimných olympijských hrách v Soči. Stal sa tak historicky prvým Prešovčanom, ktorý 

štartoval na ZOH v individuálnom športe. Matej Falat trénuje v medzinárodnom tíme WRA World 

Racing Academy. Je viacnásobným laureátom ankety o najúspešnejších športovcov mesta Prešov. 

Úspech dosiahol aj na akademickej pôde - úspešne ukončil inžinierske štúdium na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.   

Laureáti bez určenia poradia:   

Igor Čupryna (hádzaná - Tatran Prešov) - obdivuhodnými výkonmi sa veľkou mierou pričinil o 

úspechy klubu, v ktorom sa stal uznávaným európskym brankárom.   

Igor Drotár (motorizmus - Rally systém Slovakia Prešov) - absolútny majster Slovenska v pretekoch 

automobilov do vrchu, majstrovské tituly získal v kategórii plechových áut v triedach E1 a E1+2000. 

V slovenskom rely šampionáte obsadil piate miesto.   

Lucia Gubiková (hádzaná - ŠŠK SLŠ Prešov) - brankárka slovenskej ženskej reprezentácie je 

výraznou oporou ŠŠK SLŠ Prešov a pričinila sa o bronzovú medailu v najvyššej slovenskej súťaži.   

Petra Jurčová (hokej - ŽHK 2000 Šarišanka Prešov) - má veľký podiel na tom, že Šarišanka získala 

striebornú medailu v extralige SR. Líderka tímu sa stala víťazkou kanadského bodovania 2016/2017 a 

najlepšou útočníčkou extraligy SR.   

Marek Karlík (kickboxing - Kickboxing klub Panter Prešov) - pre Slovensko získal historicky prvú 

mužskú zlatú medailu na majstrovstvách sveta WAKO v Budapešti. Prevzal si aj cenu určenú pre 

najlepšieho športovca Prešovskej univerzity.   

Daniela Kvasková (florbal - FBC A4ka Mikuláš Prešov) - pričinila sa o piate miesto Slovenska na 

majstrovstvách sveta vo florbale žien v Bratislave. Útočníčka je stabilnou oporou extraligového FBC 

A4ka Mikuláš Prešov.   

Lucia Langošová (karate - Karate klub Junior Prešov) - stala sa dvojnásobnou majsterkou Európy v 

karate Shito Ryu v kumite do 61 kg a bez rozdielu hmotnosti, v súťaži družstiev dosiahla striebornú 

medailu.   

Martin Sopko st. (volejbal - VK Mirad PU Prešov) - kapitán prešovského tímu je jeho ozajstným 

lídrom, v slovenskej extralige patrí medzi najlepších hráčov. Pričinil sa o obhájenie prvenstva v 

Slovenskom pohári a tretie miesto v extralige SR.  

Lukáš Urban (hádzaná - Tatran Prešov) - reprezentant Slovenska patrí medzi opory najlepšieho 

slovenského hádzanárskeho klubu, hrá na poste spojky.   

Kolektívne ocenenia   

Cenu pre najlepšie družstvo dospelých si prevzali hádzanári Tatrana Prešov - majstri Slovenska, víťazi 

Slovenského a Česko-slovenského pohára, vybojovali si postup do skupinovej fázy Pohára EHF, hrajú 

v nadnárodnej SEHA Gazprom lige.   

Laureátmi sa stali volejbalisti VK Mirad PU Prešov - tretie miesto v extralige SR, víťazi Slovenského 

pohára, volejbalistky VK Eperia Prešov - tretie miesto v extralige SR, pre prešovský ženský volejbal 

získali historicky prvú medailu, hádzanárky ŠŠK SLŠ Prešov - v spoločnej slovensko-českej súťaži 

obsadili siedme miesto, v rámci Slovenska si vybojovali bronzovú medailu.   

Ocenené družstvá mládeže:   

hádzanári - mladší dorastenci Tatran Prešov - majstri Slovenska, hádzanárky - mladšie dorastenky 

ŠŠK SLŠ Prešov - majsterky Slovenska, hádzanári - starší dorastenci Tatran Prešov - druhé miesto v 

prvej lige staršieho dorastu, futbalisti - starší dorastenci 1. FC Tatran Prešov - tretie miesto v prvej lige 

staršieho dorastu.   
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Mládežnícke talenty roka:   

Ivana Oľšavská (športová streľba - Športovo-strelecký klub Polície Prešov) - pričinila sa o štvrté 

miesto Slovenska na majstrovstvách Európy v Baku v tímovej súťaži junioriek. Jazdecký klub 

Reitgroup Pribula Prešov (parkúrové jazdectvo) - mladé jazdkyne Hanková, Hromjaková, Horáková, 

Caunerová, obsadili na Vyšehradskom pohári prvých päť miest a boli úspešné na viacerých ďalších 

pretekoch.   

Objav roka:   

Lucia Fecková (kickboxing - Kickboxing klub Panter Prešov) - získala striebornú medailu na 

majstrovstvách Európy junioriek.   

Zvláštnu cenu mesta Prešov dostal futbalista TJ Slanské Ruská Nová Ves Simon Frajtko. Napriek 

hendikepu - narodil sa bez dlaní a chodidiel - je brankárom v družstve mladších žiakov, vyniká 

prístupom a výkonmi.   

Víťazom internetového hlasovania sa stal MMA zápasník Jozef Wittner (ZAO MMA Gym Prešov) - 

získal opasok strednej váhy na 10. ročníku podujatia East Pro Fight.   

Nové meno v Sieni slávy   

Do Siene slávy prešovského športu bol uvedený futbalista Jozef Bubenko (nar. v roku 1951). Dlhé 

roky patril medzi hráčov základnej zostavy prvoligového Tatrana Prešov. Do A-mužstva sa dostal z 

dorastu v závere sezóny 1969/1970. Mladí hráči spolu so skúsenými vytvorili v ďalších rokoch veľmi 

dobré mužstvo. Stal sa jeho oporou, prístupom k plneniu povinností si získal priazeň futbalových 

fanúšikov, divákom mnohokrát pripravil nezabudnuteľné okamihy. Miloval technickú hru, dával góly, 

mal obrovskú radosť z každého úspechu Tatrana. Patril medzi najvýraznejšie postavy v histórii 

prešovského futbalu.  V ročníku 1972/1973 Tatran Prešov hral ako z veľkej knihy a obsadil v prvej 

lige druhé miesto. Prešovský kanonier dal v tomto úspešnom ročníku deväť gólov. V prvoligovom 

ročníku 1977/78 nastrieľal jedenásť gólov, v sezóne 1982/83 osem. V prvej lige odohral 293 zápasov a 

dal v nich 67 gólov. Dvakrát reprezentoval v mužstve Československa do 23 rokov a raz v 

olympijskom tíme. Bol úspešným trénerom na Slovensku a Grécku.  V Prešove bol asistentom trénera 

Štefana Nadzama, kus roboty urobil v Bardejove a Interi Bratislava. S Interom Bratislava získal dva 

tituly majstra Slovenska (1999/2000, 2000/2001) a jedno víťazstvo v Slovenskom pohári. Trénoval aj 

slovenskú reprezentáciu do 21 rokov.   

 

Slovenský olympijský výbor v januári informoval, že obdržal oficiálne vyjadrenie Medzinárodnej 

lyžiarskej federácie, že Slovensku pridelili ďalšie tri miestenky na ZOH v Pjongčangu. Z tohto dôvodu 

mali mať cestu na olympiádu otvorenú akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková, zjazdárka Barbara 

Kantorová a Prešovčan zjazdár Matej Falat. 

 

V Prešovskom kraji ocenili najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. Titul najúspešnejšieho 

športovca Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2017 získal horolezec Peter Hámor. Popradský 

himalájista bol prvý Slovák, ktorý zdolal všetky osemtisícovky a vystúpil na najvyššie vrcholy 

všetkých kontinentov. Slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším športovcom sa konalo 

7.marca v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.  Odborná komisia na základe vlaňajších úspechov 

športovcov určila desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez 

určenia poradia, tiež tri najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelých a mládeže. Ocenení 

boli aj najúspešnejší študenti a stredné školy, znevýhodnený športovec, víťaz internetového hlasovania 

a odovzdali aj Cenu predsedu PSK.  Svoje pozície z vlaňajška obhájili aj kicboxer Marek Karlík z KC 

Panter Prešov. Medzi desiatku najlepších patrila aj karatistka Lucia Langošová z Karate klub Junior 

Prešov. Svoje miesto tu mal aj hádzanár Lukáš Urban z Tatrana Prešov.  Najúspešnejším športovým 

kolektívom dospelých sa stal slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov. Tretie miesto obsadili 

volejbalistky tímu VK Eperia Prešov.  Medzi mládežníckymi kolektívmi dominoval Hádzanársky klub 

Tatran Prešov, pred hádzanárkami zo Školského športového klubu pri Strednej lesníckej škole 

v Prešove. Najúspešnejšou stredoškoláčkou sa stala Mia Tarcalová z Hotelovej akadémie v Prešove, 

členka klubu PBA Prešov. Najviac hlasov poslali karatistke Lucii Langošovej, ktorá sa svojimi 

výkonmi prebojovala aj do desiatky najúspešnejších športovcov PSK. V tejto kategórii predbehla 

Karate klub Junior Prešov a tretieho v poradí - kickboxera Vladimíra Babinčáka z Humenného.   
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V Prešove v marci vyvrcholila záverečným podujatím séria pretekov s názvom Bavme deti športom. 

Na finálovom kole súťaží v detskej atletike sa zúčastnilo sedem základných škôl z Prešova.  

Sedemdesiat detí z týchto škôl získalo účasť vo finálovom kole na základe umiestnenia v troch 

postupových kolách, ktoré sa konali v Prešove od októbra  roku 2017.  Ako informovala koordinátorka 

Detskej atletiky pre Prešovský kraj Daniela Leütterová, deti mali na finálovom podujatí pripravené 

disciplíny v podobe stanovíšť podľa vopred stanovených propozícii a pravidiel.  Po absolvovaní 

všetkých šiestich disciplín zameraných na preverenie všestrannej pohybovej výkonnosti sa z 

celkového víťazstva tešila Základná škola sv. Mikuláša, ktorá predbehla ZŠ Sibírska a ZŠ Mirka 

Nešpora.  Okrem detí malo podujatie Bavme deti športom význam aj pre študentov Fakulty športu 

Prešovskej univerzity v Prešove.  Tí boli spoluorganizátori podujatia a ako pomocní rozhodcovia mali 

šancu, priestor a možnosť získať nové zručnosti z praxe v organizácii podujatia. Okrem samotnej 

interakcie študent-dieťa, študent-tréner, museli vedieť postupovať podľa vopred stanovených 

pokynov.  

 

Na prešovskom letisku zavládla 15. septembra skvelá atmosféra. Okrem parašutistickej súťaže v 

presnosti pristátia - Memoriál Ladislava Platka v priestoroch Aeroklubu Prešov, sa konali aj oslavy 80. 

výročia začiatkov športového lietania v Prešove. Pri tejto príležitosti sa stretli pamätníci, súčasníci, 

funkcionári Slovenského národného Aeroklubu a priatelia lietania, ktorí si spoločne pripomenuli 

začiatky športového lietania v našom meste. Na letisko zavítali aj parašutisti, ktorí si prišli zasúťažiť v 

presnosti pristátia. Podstatou súťaže bolo pristáť čo najbližšie na cieľ, ktorý mal priemer dva 

centimetre. Keďže súťaž niesla názov Memoriál Ladislava Platka, súťažiaci si zároveň uctili aj jeho 

pamiatku. Tento nestor prešovského parašutizmu svoj prvý zoskok urobil 15. októbra 1949 a týmto 

zoskokom sa začala éra športového parašutizmu v Prešove. V roku 1961 spoločne s Košičanom 

Jozefom Rýdzikom a Prešovčanom Mikulášom Olenočinom vytvorili svetový rekord v nočnom 

zoskoku z výšky dvetisíc metrov. Za úspešnú reprezentáciu a za utvorenie rekordu získal Ladislav 

Platko titul majstra športu ako prvý z parašutistov na východnom Slovensku.  

 

V rámci vyhlásenia ankety Atlét roka 2018 boli 13. novembra do Siene slávy Slovenského atletického 

zväzu uvedené ďalšie osobnosti. In memoriam sa jej členom stal aj František Pethe (nar. 15. 1. 1872 

Turda/Rumunsko, zomrel 13. 8. 1964 v Prešove).   

Bol priekopníkom športu a atletiky v Prešove, prvý absolvent Telovýchovného ústavu v Budapešti 

pôsobiaci na našom území. Do Prešova prišiel v roku 1896, bol stredoškolským profesorom na 

gymnáziu.  Na jeho podnet bol v tom roku založený druhý športový klub na Slovensku - Prešovský 

telocvičný a šermiarsky spolok ETVE. Spolok okrem šermu rozvíjal tenis, hru ušiakom, kriket, ale 

hlavne atletiku.   

Na hodinách telocviku popri prostných zaviedol aj hod diskom, behy, skoky, šplh. Dôraz kládol na 

všestrannú prípravu. Prešovské gymnázium sa stalo liahňou talentov. Pethe vychoval viacero skvelých 

športovcov, hlavne atlétov. Z majstrov a rekordérov Uhorska olympionikov zo Štokholmu 1912 

skokana do výšky Ivana Wardenera a diskára Karola Kobulského, z majstrov Československa diskára 

Viliama Göröga a skokana do výšky Štefana Stanislaya. Jeho žiaci boli v hre ušiakom sedemkrát za 

sebou majstrami stredných škôl v Uhorsku.   

Hoci bol šermiar a neskôr úspešný atletický tréner, významne sa zapísal aj do futbalovej histórie. Jeho 

pričinením sa v Prešove v máji 1898 odohral prvý futbalový zápas a výbor ETVE prijal uznesenie, že 

pri ETVE sa zakladá futbalový oddiel. V drese prešovského ETVE si futbal aj zahral.   
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VII. JUBILEÁ, VÝROČIA, ÚMRTIA 
 

 

3. januára oslávil významné životné jubileum, sedemdesiate piate narodeniny, dlhoročný volejbalový 

zanietenec Ing. Július Kobulský. Bol predsedom Okresného volejbalového zväzu v Prešove, 

rozhodcom, funkcionárom, organizátorom podujatí pod vysokou sieťou. Mal významný podiel na tom, 

že Prešov sa stal jednou z volejbalových bášt na Slovensku.  Štyri desiatky rokov pôsobil ako pedagóg 

v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove, kde vyučoval odborné predmety.   

 

4. januára oslávil významné životné jubileum - sedemdesiate piate narodeniny - profesor Karol Feč.  

Bol dlhoročným vysokoškolským pedagógom, v rokoch 1997 až 2003 bol prvým rektorom Prešovskej 

univerzity v Prešove. Predtým bol prodekanom a dekanom PdF UPJŠ v Prešove.  Viac rokov pôsobil i 

na Inštitúte telesnej výchovy UPJŠ v Košiciach. Bol juniorským reprezentantom Československa v 

športovej gymnastike, mnoho rokov sa venoval trénovaniu športových gymnastov v TJ Slávia Prešov a 

bol i predsedom tejto vysokoškolskej TJ.  Pričinil sa aj o vznik fakulty zdravotníctva a fakulty športu. 

Značnú pozornosť venoval vedecko-výskumnej činnosti. Profesorovi Karolovi Fečovi bola za rok 

2002 udelená Cena mesta Prešov. V roku 2017 bol jeho výrazný podiel na rozvoji Prešovskej 

univerzity ocenený Zlatou medailou Prešovskej univerzity. 

 

Vo veku 83 rokov zomrel 4. januára významný prešovský výtvarník a pedagóg Jozef Čanda. Narodil 

sa 10. marca 1934 v Kremnej - okres Stará Ľubovňa. Celý svoj život zasvätil deťom a výtvarníctvu. 

Tvorbe sa intenzívne začal venovať v roku 1962. Bolo to v čase jeho nástupu na Ľudovú školu umenia 

(dnešná Základná umelecká škola). Tam pôsobil viac ako 30 rokov. V jeho dielach bola častá dedinská 

a mestská architektúra. Jozef Čanda veľmi rád maľoval krajiny, ale aj portréty. Srdcovkou pre neho 

bolo maľovanie Prešova. Z techník využíval temperu, olejomaľbu, linoryt a suchú ihlu. Rovnako mu 

učarovala aj keramika.  

 

Dlhoročný stolný tenista, tréner, funkcionár, medzinárodný rozhodca Miroslav Gábor oslávil 

18.januára šesťdesiate piate narodeniny. S veľkým zanietením sa venoval trénerskej práci s 

mládežou, významná bola jeho spolupráca s hendikepovanými i nepočujúcimi stolnými tenistami. 

Ako rozhodca pôsobil na mnohých prestížnych európskych podujatiach. Od roku 1994 patril medzi 

organizátorov najstaršieho turnaja v bývalom Československu – Pohára Duklianskych hrdinov i 

ďalších podujatí pre mládež i dospelých. Viac rokov bol vedúcim oddelenia športu v ABC centrum 

voľného času v Prešove. 

 

23. januára oslávil šesťdesiate piate narodeniny Blažej Baran. Hral futbal za Vyšnú Šebastovú, šesť 

rokov bol futbalovým rozhodcom, rozhodoval stretnutia v krajských majstrovstvách. Neskôr bol 

dlhoročným športovým funkcionárom a venoval sa hlavne vytrvalostnému behu, vo veteránskej 

kategórii patril medzi popredných vytrvalcov. Na svojom konte mal zabehnutých 23 maratónov,  

šesťkrát absolvoval Bielu stopu SNP a dvakrát Železného muža (2 km plávanie, 20 km beh, 200 km 

cyklistika). Päť rokov bol predsedom TJ Slovan Imuna Šarišské Michaľany a v rokoch 2007 až 2015 

predsedom Oblastného bežeckého spolku v Prešove. Bol organizátorom dvadsiatich ročníkov 

obľúbených bežeckých pretekov Imunská pätnástka v Šarišských Michaľanoch a desiatich ročníkov 

Prešovskej horskej pätnástky. 

 

3. februára oslávil životné jubileum – päťdesiate piate narodeniny – prešovský športový nezmar 

Ladislav Maras. Jeho doménou boli maratónske behy a prekážkové behy Spartan Race. Venoval sa i 

diaľkovým behom na lyžiach. Získal štyri zlaté medaily za úspešné absolvovanie Svetovej ligy 

diaľkových behov na lyžiach a zlatú medailu Euroloppet Master. Na Bielej stope a Jizerskej 

päťdesiatke získal niekoľko piatych a šiestych miest. Absolvoval 191 maratónskych behov, jeho 

osobný rekord má hodnotu 2:36:37 h. Dosiahol ho na MMM v Košiciach v roku 1989. Bol v cieli 15 

ultramaratónov. Ako dorastenec bol majstrom Slovenska v behu na 1 500 m, na československom 

šampionáte obsadil tretie miesto. S veľkým zaujatím sa venoval aj fotografovaniu. 
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13. februára oslávi významné životné jubileum 75. narodeniny Juraj Hugec. Súčasťou života 

dlhoročného vysokoškolského pedagóga sa stal volejbal. S veľkým zanietením sa podieľal na rozvoji 

volejbalu v Prešove.  Najprv bol učiteľom v základných školách Prešovského okresu, po skončení 

štúdia na FTVŠ UK Bratislava pôsobil na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (predtým UPJŠ 

v Prešove) a Fakulte športu PU. Učil aj v prešovskom súkromnom gymnáziu.  

S volejbalom začal v Sabinove pod vedením Karola Pavlíčka. V Prešove hral za Tatran, ZVL a Sláviu. 

Rád spomínal na rok 1969, keď sa v tíme mužov Prešova pričinil o postup do druhej ligy. 

Srdcovou záležitosťou Juraja Hugeca bola trénerská práca s mládežou. Vychoval desiatky mladých 

volejbalistov, ktorí získali aj tituly majstrov Slovenska. S Richardom Vlkolinským trénoval aj mužov 

VK PU Prešov. 

 

Bývalá skvelá hádzanárka ZVL Prešov a československá reprezentantka Mária Labayová oslávila 18. 

februára  životné jubileum – šesťdesiate piate narodeniny. Výraznou mierou sa v tíme ZVL Prešov 

pričinila o zisk troch titulov majstra Československa v ročníkoch 1983/84, 1985/86, 1986/87. 

Vrcholovú hádzanú hrala od šestnástich rokov, v reprezentácii hrala takmer desať rokov, v družstve 

Československa odohrala 99 stretnutí. V roku 1978 sa pričinila o štvrté miesto Československa na 

majstrovstvách sveta. Posledné dva roky aktívnej činnosti prežila v jednom z najlepších ženských 

svetových klubov – Hypobanku Viedeň. S Hypobankom získala dva tituly majstra Rakúska a vyhrala 

Pohár európskych majstrov. So ZVL Prešov sa prebila do semifinále PEM. Venovala sa aj trénerskej 

práci. 

 

7. marca sa dožil vzácneho životného jubilea 85. narodenín Július Kubečko. Uznávaný odborník mal 

významný podiel na rozvoji futbalu v okresoch Prešov a Sabinov. Futbal hral v žiackom veku v 

Prešove, v dorasteneckom v Lipanoch. S funkcionárskym pôsobením začal v basketbale, v rokoch 

1963 až 1966 pracoval v okresnej telovýchovnej organizácii. V rokoch 1970 až 1997 bol tajomníkom 

oblastného futbalového zväzu, tiež členom jeho rady a športovo-technickej komisie. Bol aj členom 

rady Slovenského futbalového zväzu, predsedníctva VsFZ, v TJ Tatran Prešov pôsobil vo výbore 

futbalového oddielu. 

 

8. marca oslávil 75. narodeniny bývalý futbalista Tatrana Prešov Ľudovít Štefan. Do Tatrana prišiel v 

roku 1965 a pôsobil v ňom do roku 1973. V jari 1965 sa ôsmimi gólmi pričinil o jedinečný úspech 

Tatrana – druhé miesto v prvej československej futbalovej lige. V prvoligovom ročníku 1965/1966 bol 

s deviatimi gólmi najlepší strelec mužstva. Hral vo finále Československého pohára v roku 1966 s 

Duklou Praha. Vážne zranenie v tom istom roku pribrzdilo jeho rozlet a znemožnilo mu hrať v Pohári 

víťazov pohárov proti Bayernu Mníchov. Patril medzi opory mužstva, hral v útoku i obrane, 

reprezentoval v B-tíme Československa. 

V najvyššej československej súťaži odohral v družstve Prešova 97 zápasov a dal v nich 18 gólov. 

 

16. marca oslávil vzácne životné jubileum 80. narodeniny bývalý hádzanár a medzinárodný rozhodca 

Jozef Durlák. Rodák zo Spišského Podhradia bol v hádzanárskom Tatrane Prešov brankárom. Od roku 

1967 sa venoval rozhodcovskej činnosti. O dva roky neskôr sa stal prvoligovým rozhodcom. V roku 

1974 sa stal prvým medzinárodným rozhodcom v hádzanej vo vtedajšom Východoslovenskom kraji. 

S Belom Sabanošom vytvoril prvú východoslovenskú medzinárodnú rozhodcovskú dvojicu. S 

píšťalkou na hádzanárskych ihriskách pôsobil do roku 1988, viedol 162 ligových a vyše sto 

medzinárodných stretnutí, potom bol inštruktorom. 

Jozef Durlák bol desať rokov členom komisie rozhodcov Slovenského zväzu hádzanej a šéfoval 

komisii rozhodcov Východoslovenského zväzu hádzanej. Slovenský zväz hádzanej ocenil jeho 

pôsobenie udelením titulu zaslúžilý rozhodca. 

 

30. marca oslávil 75. narodeniny – dlhoročný atletický tréner, funkcionár a vysokoškolský pedagóg 

Juraj Maľcovský. Najviac obľuboval prekážkové behy, skok do diaľky, hod oštepom a desaťboj. V 

behu na 110 m prek. a desaťboji mal aj najvyššiu výkonnosť. V týchto disciplínach bol päť rokov po 

sebe držiteľom majstrovskej výkonnostnej triedy a rekordérom Prešovského kraja. 

Juraj Maľcovský bol dlhoročným vysokoškolským pedagógom na katedre telesnej výchovy PdF UPJŠ 

v Prešove, Fakulte humanitných a prírodných vied a Fakulte športu Prešovskej univerzity. Vyučoval 
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atletiku a venoval sa aj vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Bol dlhoročným predsedom 

atletického klubu TJ Slávia Prešovská univerzita, atletickým trénerom, funkcionárom, rozhodcom a 

organizátorom atletických podujatí. Jubilant bol už viac ako štyridsať rokov zanieteným 

organizátorom najvýznamnejšieho atletického podujatia v metropole Šariša – Večerného behu 

Prešovom. Bol zakladateľom a stále je jeho srdcovou záležitosťou Memoriál Štefana Stanislaya v 

skoku do výšky mládeže a vysokoškolákov, tiež prešovské atletické veteraniády. 

 

30. marca zomrel vo veku 59 rokov bývalý mestský poslanec v Prešove Miroslav Biroš. Miroslav 

Biroš bol vyštudovaný inžinier, pracoval na manažérskych pozíciách, bol tiež asistentom poslanca 

Národnej rady SR Štefana Rusnáka (SDĽ). Bol dlhoročným mestským poslancom, najprv za SDĽ, po 

jej pohltení Smerom-SD za tento subjekt. Verejnosť ho poznala aj ako sobášiaceho pri svadobných 

obradoch. Od roku 2002 pôsobil ako generálny riaditeľ dopravcu SAD Prešov. V roku 2007 sa stal 

generálnym riaditeľom sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií SR. Bol tiež členom predstavenstva spoločnosti IPZ, a. s., ktorá mala na starosti 

mestský priemyselný park. 

 

Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla zomrela rehoľná sestra Nikolaja Oľga Mydlíková z Rádu sestier sv. 

Bazila Veľkého. Bývalá provinciálna predstavená sa dožila 89 rokov života, z toho 49 rokov prežila 

ako zasvätená osoba.  Ako uvádzala oficiálna stránka Gréckokatolíckej cirkvi Bratislavskej eparchie, 

sestra Nikola Oľga Mydlíková, OSBM sa narodila 20. mája 1928 v obci Becherove pri Bardejove, v 

rodine gréckokatolíckeho kňaza. Hoci už počas štúdia na prešovskom gymnáziu uvažovala o ceste do 

rehole, najprv vyštudovala medicínu. Po štúdiu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe bola 

promovaná na doktorku medicíny, začínala v liečebni pre chorých na tuberkulózu v Lučivnej vo 

Vysokých Tatrách. Vtedajší režim zasiahol aj do života Mydlíkovej. Po tom, čo v lekárskom byte u 

seba skrývala gréckokatolíckeho kňaza o. Ivana Ljavinca až do zatknutia 2. júla 1955, vyniesol nad 

ňou 8. septembra 1956 rozsudok Najvyšší súd v Prahe.  V procese so skupinou Ljavinec a spol. bola 

odsúdená na dva roky odňatia slobody, prepadnutie celého majetku a tri roky straty občianskych práv. 

Po opustení väzenia pracovala ako predavačka a zdravotná sestra. Nebojácna žena sa však nedala 

zastrašiť, aktívne sa angažovala pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968, keď chodila po 

dedinách v okolí Svidníka a zbierala podpisy na obnovu cirkvi. Bola tiež v kontakte s vladykom 

Vasiľom Hopkom. 1. októbra 1969 vstúpila do tajného noviciátu sestier baziliánok, prvé sľuby zložila 

14. decembra 1970, o tri roky neskôr doživotné sľuby. Keď padol totalitný režim, stála pri obnove 

rehole a návrate sestier baziliánok do Prešova. Rovnako sa pričinila o založenie prvej cirkevnej 

zdravotníckej školy na Slovensku - Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove. Tú aj 

päť rokov viedla ako riaditeľka. Počas rokov 1990 - 2000 bola provinciálnou predstavenou Rádu 

sestier sv. Bazila Veľkého a Slovensku.   

 

1. apríla oslávil životné jubileum šesťdesiate piate narodeniny bývalý výborný futbalista Pavol Biroš. 

Reprezentačný dres Československa obliekol deväťkrát, v olympijskom tíme reprezentoval štyrikrát, v 

juniorskom deväťkrát. Bol v československom mužstve trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša, 

ktoré sa v roku 1976 stalo majstrom Európy. 

V Tatrane Prešov hral za starších žiakov a dorastencov. Po maturite odišiel do Prahy študovať právo a 

prestúpil do pražskej Slavie. V nej pôsobil osem sezón. Prvýkrát reprezentoval v novembri 1974 v 

Prahe v súboji s Poľskom. Žiaľ, nevyhýbali sa mu zranenia. Po vážnom zranení kolena v roku 1979 

prestúpil do Lokomotívy Košice a na záver kariéry prišiel do Tatrana Prešov. Po troch náročných 

operáciách zavesil kopačky na klinec ako 32-ročný. Odohral v prvej československej futbalovej lige 

214 zápasov. 

 

17. apríla oslávil významné životné jubileum sedemdesiate narodeniny bývalý vynikajúci hádzanár 

Tatrana Prešov a dlhoročný stredoškolský pedagóg Juraj Závadinka. Chýrečný krídelník, ktorý bol 

známy svojimi vykláňačkami a veľkou bojovnosťou, sa v drese Tatrana Prešov pričinil aj o získanie 

niekoľkých strieborných a bronzových medailí. V prvej lige odohral 176 zápasov a dal v nich 209 

gólov. Trikrát sa tešil z titulu hádzanárskeho majstra Československa – dvakrát bol majstrom s 

Tatranom Prešov (1969, 1971) a raz s ČH Bratislava (1973). Bol aj juniorským reprezentantom a 

http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif
http://www.mecem.sk/uploads/images/Erby_a_loga/Erb_Presov.gif


Kronika mesta Prešov 2018 

 

148 
 

akademickým majstrom Československa v hádzanej. V dorasteneckom tíme Tatrana sa radoval z 

dvoch titulov majstra Československa. 

 

Legendárny hudobník Bernard Herstek oslávil 19. apríla sedemdesiatiny.  Jeho meno  sa vyše tridsať 

rokov spájalo so slávnym prešovským detským speváckym súborom Prešovčatá.  Prešovčatá naň 

nezabudli ani v jeho narodeninový deň.  Spevácke osobnosti, ktoré vzišli z tohto súboru dal dokopy 

jeho syn, ktorý prearanžoval Jednoduchú pieseň do formátu "aj capella". Oslávencovi, ktorý nič 

netušil, ju Prešovčatá zaspievali priamo na oslave. Bernard Herstek patril medzi významné umelecké 

osobnosti Slovenska. Skladal nielen piesne pre svoj zbor, ale na svojom konte mal aj úspešné omšové 

skladby.  Skladal aj vážnu hudbu,  spolupracoval s opernou speváčkou Miriam Brandýsovou. Vytvoril 

ódu na prešovskú konkaterdrálu, ktorá bola preložená do 17 jazykov. Venoval sa aj duchovnej hudbe, 

keďže ako vravel, na starosť sa treba kajať. Poslednou novinkou bola Obišovská matka Božia. "Berci" 

Herstek sa  objavil aj na striebornom plátne. V dokumente Bars dobrý film o prešovskej hudobnej 

scéne spomína na Prešovčatá. V súbore sa chvíľku mihla aj speváčka a porotkyňa SuperStar Katka 

Knechtová, no Herstek ju vraj z Prešovčiat vyhodil. "Nezvykol som vyhadzovať nikoho. Ale niekedy 

sa muselo," povedal vo filme.  

 

30. apríla sa konala posledná rozlúčka  s umelcom a zároveň riaditeľom Galérie Átrium Stanom 

Šalkom. Bol pedagógom, ktorý vtlačil pečať svojho videnia sveta farieb do duší svojich žiakov, bol 

keramikárom, výtvarníkom, ktorého obrazy potešili nejedno oko. Zákerná choroba však popretŕhala 

všetky jeho plány. Prešovskému výtvarnému svetu vzala tvorivého človeka, skúseného výtvarného 

pedagóga a umelca.  

Stanislav Šalko zomrel 26. apríla vo veku 59 rokov. Venoval sa maľbe, grafike, ale aj keramike a 

inštaláciám, bol hlavným kurátorom v Galérii Átrium v Prešove. Do tejto malej súkromnej galérie za 

vyše desať rokov dokázal dostať mnohé veľké mená slovenskej, ale i zahraničnej výtvarnej scény. Bol 

zvolenským rodákom. Absolvoval odbor keramika na košickej strednej umeleckej priemyslovke. 

Vyštudoval pedagogickú fakultu v Prešove, odbor výtvarná výchova, dlhé roky učil na základnej 

umeleckej škole a vychoval mnohých známych výtvarných umelcov. S viacerými aj neskôr spoločne 

vystavoval.  Zúčastňoval sa viacerých sympózií a workshopov. Organizoval výtvarné laboratóriá či 

každoročné Vianočné salóny.  Okrem vlastnej tvorby bol činný ako organizátor a propagátor mnohých 

umelcov regiónu. On sám vystavoval na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a 

na Ukrajine.   

 

Hádzanár s bohatou a úspešnou hráčskou kariérou Roman Lamač oslávil 26. apríla päťdesiate 

narodeniny.  O úspechy Tatrana Prešov sa pričinil ako hráč aj tréner. V sezóne 1992/93 sa ako hráč 

Tatrana pričinil o zisk tretieho titulu majstra Československa - posledného federálneho. V najvyššej 

súťaži odohral 216 zápasov a dal v nich 410 gólov. Hral aj v reprezentácii Československa a 

Slovenska. Osem rokov pôsobil v nemeckom tíme Concordia Dellitzch. Ako tréner spolu s Jurijom 

Žuravľovom priviedol hádzanárov Tatrana v ročníku 2004/2005 k zisku titulu majstra Slovenska, 

druhému miestu v spoločnej československej súťaži HIL a víťazstvu v Slovenskom pohári. V Lige 

majstrov obsadil Tatran v skupine druhé miesto a hral v osemfinále. V ročníku 2006/2007 získal 

Tatran pod jeho trénerským vedením titul majstra Slovenska, vyhral Slovenský pohár a v Pohári EHF 

postúpil do tretieho kola. Viedol aj reprezentačné družstvo junioriek Slovenska, trénoval i 

mládežnícke družstvá Iuventy Michalovce a Tatrana Prešov.   

 

28. apríla zomrel vo veku 84 rokov dlhoročný basketbalový rozhodca a funkcionár Alexander 

Lorenčík. Venoval sa i futbalu, po skončení hráčskej činnosti v ňom pôsobil na trénerskom poste. Ako 

učiteľ telesnej výchovy sa začal venovať basketbalu, pod basketbalovými košmi to skúsil ako 

rozhodca. S píšťalkou sa po palubovkách pohyboval 31 rokov, rozhodoval v rôznych súťažiach v 

Československu. S rozhodcovskou činnosťou skončil ako 57- ročný, basketbalu však naďalej ostal 

verný. Jeho doménou sa stala funkcionárska práca v oblastných basketbalových súťažiach.   

Spolupracoval pri organizovaní oblastných majstrovstiev stredných škôl a turnajov, tiež pomáhal pri 

vyhľadávaní mladých adeptov na rozhodcovskú činnosť. Tiež pôsobil v basketbalovom klube Eilat 

Prešov.   
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30. apríla tento svet vo veku 54 rokov opustila bývalá skvelá hádzanárska brankárka Galina Palková 

Gladišová.  Bola dlhoročnou brankárkou ZVL Prešov, ako výrazná opora tímu sa pričinila o zisk troch 

titulov majsteriek Československa   bolo to v sezónach 1983/84, 1985/86, 1986/87. Vynikla aj v 

nezabudnuteľných stretnutiach v Pohári európskych majstrov s Västerasom, Radničkami Belehrad a 

Hypobankom Viedeň. V ankete o najúspešnejších športovcov Prešovského okresu v roku 1987 bola 

tretia.   

 

9. mája oslávil sedemdesiate narodeniny bývalý vynikajúci hádzanár Tatrana Prešov Peter Dvorčák. 

Aj on písal úspešnú históriu tohto športu v Prešove. Osem rokov bol kapitánom prvoligového mužstva 

Tatrana. Najväčším úspechom bol titul majstra Československa v roku 1971, tri strieborné a štyri 

bronzové prvoligové medaily. V prvej československej lige odohral 269 zápasov a dal v nich 603 

gólov. Hral na poste spojky, bol výborný, tvrdý a obetavý v obrane. Bol juniorským reprezentantom 

Československa, tešil sa z dvoch titulov dorasteneckého majstra Československa.   

 

Herec Jozef Stražan, manžel herečky Kvety Stražanovej bol od 1. septembra 1960 členom súboru 

Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. 11. mája sa dožil 75 rokov.  Rodáka z Bratislavy zavialo 

na východ v roku 1960. Jeho otec bol známy bábkoherec, ktorý pripravoval revuálne programy pre 

dospelých po celom území Slovenska. Rodina sa často sťahovala. Herectvo na vysokej škole Stražan 

síce neštudoval, no to nikdy nebolo jeho hendikepom, a aj tak patril k najvýraznejším osobnostiam 

Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove, ktoré bolo a je jeho domovskou scénou. Na divadelných 

doskách účinkoval vo viac ako 150 tituloch a stvárnil viac ako 50 hlavných úloh. V ostatnom období 

ho diváci mohli vidieť napríklad v hrách Fidlikant na streche (2002), Báthoryčka (2005), Ženba 

(2008), Smrtiaca pasca (2012), Návšteva starej dámy (2013), Nemá kocúr večne hody (2014), 

Dílerova voľba (2015), Psie srdce (2016).  Herec účinkoval aj v košických televíznych inscenáciách a 

rozhlasových humoristických reláciách. Ako najznámejšiu možno označiť jeho postavu v zábavnom 

programe Superšopa, ktorý vysielal Slovenský rozhlas štúdio Košice.  Jednu z postáv si zahral aj v 

oscarovom filme Obchod na korze (1965). V komédii Sebechlebskí hudci (1975) si zahral aj so svojou 

manželkou Kvetou Stražanovou. Spoločne sa manželská herecká dvojica objavila aj v roku 2016 v 

televíznom seriáli ZOO.  Jozef Stražan sa prezentoval aj ako režisér. Bol autorom rozhlasového pásma 

Drevené slzy (1997) o troch generáciách kočujúcich bábkohercov Stražanovcov.  Podľa vlastných slov 

žije Jozef Stražan v dokonalom manželstve s herečkou Kvetou Stražanovou a miluje Prešov, ktorý len 

veľmi nerád opúšťa. Divadlo je jeho profesiou aj koníčkom a nemenil by za nič na svete. Za svoje 

herecké výkony získal niekoľko ocenení a čestných uznaní.   

 

18. mája zomrel vo veku 90 rokov Jozef Hanobík. Jeho veľkou láskou bola turistika, venoval sa jej s 

veľkým zanietením a obetavosťou. Najskôr to bolo v prešovských Pozemných stavbách, neskôr v 

oddiele turistiky TJ Tatran Prešov, ktorý v roku 1953 spolu zakladal. Cenná bola jeho činnosť pri 

značení turistických chodníkov v Čergovskom pohorí, Šarišskej vrchovine a Slanských vrchoch. 

Veľkú zásluhu mal aj na preznačení medzinárodných trás E3 a E8. Okrem aktívnej turistiky sa venoval 

aj funkcionárskej práci - bol funkcionárom v Klube slovenských turistov Tatran Prešov, regionálnej 

rade KST v Prešove a bol predseda komisie pre značenie turistických trás.  Okrem turistiky bolo jeho 

záľubou lyžovanie, bol i cvičiteľom lyžovania, patril medzi zakladateľov zimných prechodov v našom 

regióne. Zdolal mnohé štíty, prešiel trasu Kaukaz - Taurus - Olymp. Za svoje pôsobenie medzi 

turistami získal viacero ocenení.   

 

19. mája oslávil vzácne životné jubileum - osemdesiatiny - ľudový maliar Juraj Molnár. Narodil sa v 

rusínskej obci Kyjov (okres Stará Ľubovňa). Aj v Kyjove ľudia žili chudobne, od detstva sa tam 

pracovalo. Ako chlapec chodil pásť kravy. Tak mu k srdcu prirástla príroda, doslova ho fascinovala. V 

škole sa mu páčilo kreslenie, jeho talent si všimli učitelia Štefan a Anna Troščákovci. V ňom ho 

podporovali a pomáhali mu. Strednú školu absolvoval v odbore písmomaliarstvo. Na vojenčine však 

absolvoval sanitársky kurz a po návrate z nej sa zamestnal v nemocnici. "V živote som mal dve lásky - 

tou prvou bola manželka a tou druhou maľovanie," poznamenal jubilant. Po robote a vo voľných 

chvíľach sa stále vracal k obrazom. Potreboval vyjadriť svoje myslenie, lásku k prírode. Juraj Molnár 

mal viacero výstav. Časť svojej tvorby prezentoval v roku 2002 v prešovskom Čiernom orle, v roku 

2004 sa zúčastnil na Medzinárodnom bienále rusínskej kultúry v Krynici, v roku 2005 to bola výstava 
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v priestoroch Gréckokatolíckeho farského úradu v Prešove. V roku 2006 mal výstavu v rodnom 

Kyjove, ďalšie výstavy opäť pripravil v Prešove. V roku 2014 vyšla o jeho tvorbe útla, ale výstižná 

publikácia Juraj Molnár Obrazy.   

 

František Orlovský  s rodinou, jeho priatelia, známi a členovia Oblastného výboru SZPB v Prešove si 

24. mája pripomenul významné životné jubileum - 90. výročie narodenia. Tento plukovník vo 

výslužbe, priamy účastník národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu a nemeckému nacizmu v 

Slovenskom národnom povstaní v roku 1944,  sa svojich narodenín dožil pri relatívne dobrom zdraví.  

Začiatkom augusta 1944 sa aktivizoval protifašistický odboj na Slovensku a on bol jeho aktívnym 

účastníkom. Po ukončení 2. svetovej vojny v Európe František Orlovský pokračoval v štúdiu v Škole 

práce, ktorú ukončil roku 1948 a následne študoval na gymnáziu v Trnave, z ktorého sa František ako 

20-ročný mladý muž dobrovoľne prihlásil na štúdium do Vojenskej akadémie v Hraniciach na 

Morave. Za roky služby v ozbrojených silách čs. armády dosiahol dôstojnícku hodnosť plukovníka. Za 

účasť v Slovenskom národnom povstaní, za zodpovedný výkon vojenského povolania na postoch jemu 

zverených a verejnú činnosť bolo plk. Františkovi Orlovskému udelených celkom tridsaťšesť 

vyznamenaní a ocenení, z tohto počtu bolo päť zahraničných.  

 

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., oslávil 28.mája svoje sedemdesiatiny. Bol absolventom 

Konzervatória v Žiline v odbore hra na violončele, po jeho absolutóriu v roku 1980 ukončil Vysokú 

školu hudobnú Franza Liszta vo Weimare v Nemecku v odbore hra na violončele a kompozícia. Ako 

orchestrálny hráč pôsobil v orchestroch v Nemecku, Egypte, v Bratislave, Košiciach a v Prešove. V 

rokoch 1992 - 1995 študoval na Akadémii starej hudby pri Ústave hudobnej vedy Masarykovej 

univerzity. Od roku 1992 pôsobil najprv ako externý vysokoškolský pedagóg, od roku 2001 už ako 

interný pedagóg na Katedre hudobnej výchovy FHPV Prešovskej univerzity, neskôr na Katedre hudby 

IHaVU FF (2011). Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriaval na hudobno-teoretické disciplíny a 

na výučbu dejín európskej hudby, dejín slovenskej hudby, umelecké a inštrumentálne praktiká.  V 

roku 1994 spolu so svojimi kolegyňami z Katedry hudby FHPV PU v Prešove  založil súbor Musica 

Historica zameraný na historicky poučenú interpretáciu hudby starších štýlových epoch.  Toto teleso 

prispelo výraznou mierou k prezentácii mesta i univerzity. V rokoch 2004 - 2017 založil a na pôde PU 

ako dramaturg aj úspešne realizoval festival Akademické komorné koncerty. V roku 1992 ako dirigent 

a dramaturg prevzal umeleckú gesciu nad pôsobením komorného orchestra Camerata Academica, ako 

umelecký vedúci ho viedol viac než poldruha dekády (1992 - 2017). Teleso premiérovalo viaceré 

hudobné diela slovenských a zahraničných skladateľov.  

 

12. júna oslávil životné jubileum šesťdesiate piate narodeniny športový nezmar, zanietený lyžiar, 

bežec Jozef Tomečko. Bol v cieli 118 maratónskych behov a 4 ultramaratónov. Viackrát absolvoval 

preteky v behu na lyžiach Biela stopa, štartoval tiež na významných podujatiach v behu na lyžiach 

Jizerská 50, Dolomity, König Ludwig Lauf, Skadiloppet, Vasov beh. 

 

24. júna oslávil životné jubileum 70. narodeniny Ján Bejda. Dlhoročný prešovský vytrvalec dosahoval 

úspechy na maratónskych tratiach a na mnohých bežeckých podujatiach.  Najviac sa mu darilo v 

supervytrvalostných behoch. Bol druhý na majstrovstvách Československa v Plzni na 

dvadsaťštyrihodinovom behu (196,24 km) a zvíťazil na štvrtom ročníku Košickej 24-hodinovky v 

roku 1991 výkonom 196,6 km.  V dvanásťhodinovom behu dosiahol výkon 121,87 km. Sto kilometrov 

zdolal za 8:34:25 h.  Jeho osobný rekord v maratóne mal hodnotu 2:58 h. Súťažil aj v triatlone a rád 

štartoval na podujatiach oblastnej bežeckej ligy. Oblastný bežecký spolok v Prešove mu udelil 

pamätnú plaketu za výborné výsledky v maratónskych a supervytrvalostných behoch a významný 

podiel na rozvoji bežeckého hnutia. Veľkou záľubou Jána Bejdu bolo včelárstvo a najnovšie  sa 

venoval nordic walkingu.   

 

9. júla oslávil vzácne životné jubileum - osemdesiate narodeniny - Tomáš Čuchran. Bol masérom 

futbalistov Tatrana Prešov, bez neho si fungovanie tímov v zeleno-bielom drese nebolo možné ani 

predstaviť. Jeho ruky boli pre hráčov priam nenahraditeľné. V rokoch 1963 a 1964 absolvoval 

dvojročnú kúpeľnú školu v Zlíne, po nej nastúpil do mestského kúpaliska v Prešove. Špeciálny kurz 

športových masérov absolvoval v Nymburku.  O prešovských futbalistov sa denno-denne staral od 
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roku 1962 štyridsaťpäť rokov. Nechýbal na tréningoch, majstrovských a prípravných zápasoch a na 

sústredeniach.  Za záchranu života mu bola udelená futbalová Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

 

26. júla  bola v Košiciach posledná rozlúčka s profesorom Tomášom Stejskalom. Patril medzi prvých 

poslucháčov telesnej výchovy v Košiciach a Prešove, študoval aj v Budapešti. Bol plavcom, 

kanoistom, alpinistom, trénerom, športovým psychológom, venoval sa aj námornému jachtingu.  

Polstoročie pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre telesnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove, 

dve desaťročia bol jej vedúcim. Prednášal psychológiu telesnej výchovy a športu a v tejto oblasti bol 

školiteľom viacerých doktorandov. Významná bola jeho vedeckovýskumná činnosť, zaoberal sa 

problematikou reaktibility z aspektu športu. Prezentoval ju na mnohých vedeckých kongresoch v 

zahraničí. Pre všestrannosť a erudovanosť bol obľúbeným pedagógom. Tiež pôsobil ako predseda TJ 

Slávia UPJŠ Prešov. Profesor Tomáš Stejskal opustil tento svet  23. júla vo veku 86 rokov. 

 

6. augusta oslávil vzácne životné jubileum 90. narodeniny Dezider Maťašovský. V roku 1946 

absolvoval v Prešove školenie futbalových rozhodcov, na ktoré ho prihlásil futbalový oddiel. 

Rozhodcom bol tridsaťdva rokov, v prvej a druhej lige pôsobil s píšťalkou sedemnásť rokov. Po 

skončení rozhodcovskej kariéry pôsobil vo futbalovom hnutí ako delegát a rozhodoval priateľské a 

podnikové zápasy a stretnutia starých pánov. 

 

12. augusta oslávil životné jubileum, šesťdesiate narodeniny, František Bednár. V športových kruhoch 

bol známy ako bežec, lyžiar, turista, bol dlhoročným predsedom Klubu slovenských turistov ZVL 

Prešov, cvičiteľ a inštruktor vysokohorskej turistiky. Každoročne sa podieľal na organizácii 

obľúbeného podujatia Svet očami prešovských turistov. Významné bolo jeho pôsobenie v Oblastnom 

bežeckom spolku v Prešove, bol jeho podpredsedom. Bol aj darcom krvi. Venoval sa publikačnej 

činnosti, písal články o bežeckých a turistických podujatiach. Tento rodák z Ondrašoviec s radosťou 

spomínal na účasť na mnohých bežeckých podujatiach. Zabehol  všetkých dvadsať ročníkov Imunskej 

pätnástky, všetky ročníky Silvestrovského behu, desiatky ročníkov večerného behu v Prešove. 

Z turistických aktivít si najviac vážil prechody hrebeňmi slovenských a bulharských pohorí, prechod 

Álp, Dolomitov. V behu na lyžiach  Jizerskú päťdesiatku, mnoho ročníkov Bielej stopy. Maratón mal 

zabehnutý pod tri hodiny, absolvoval  dvadsaťštyrihodinový beh a zabehol  na ňom 176 kilometrov.  

 

Do rodiny dlhovekých pribudla 15. augusta ďalšia Prešovčanka - Elena Šafranková, ktorá oslávila 

svoje storočné jubileum.  Pani Elena sa narodila ako šieste z ôsmich detí. Po absolvovaní meštianky sa 

mladá Elena rozhodla študovať na učiteľskom ústave v Prešove. Po ukončení štúdia pred 2. svetovou 

vojnou dostala miesto v škole v Olejnikove (dnes okres Sabinov). V tom čase sa zoznámila so svojim 

budúcim manželom Štefanom Šafrankom, ktorý učil v neďalekej Ľutine. V roku 1942 sa mladý pár 

rozhodol uzavrieť manželstvo. Po odchode z Ľutiny sa presťahovala s manželom späť na rodného 

domu pod Kalváriu. Tam, na pozemkoch, kde jej otec Andrej Ivanovič, ktorý na východ Slovenska 

prišiel v roku 1905 z Bulharska, kedysi pestoval zeleninu, žije dodnes vo svojom rodinnom domčeku. 

Na miestach, kde sa hrávala ako malé dieťa, oslávila aj svoje 100-ročné jubileum. Hovorí, že žiadne 

recepty na dlhovekosť nemá, ale svojim žiakom i blízkym vždy radila: "Dobre sa učte, buďte 

pracovití, ctite si rodičov, žite poctivo a ďakujte pánu Bohu, že ste zdraví a šťastní."  

 

19. augusta zomrel vo veku 89 rokov bývalý česko-slovenský futbalista Rudolf Pavlovič z Prešova. 

Považovali ho po Josefovi Masopustovi za druhého najtechnickejšieho futbalistu federálnej ligy. Spolu 

so svojim bratom Ladislavom patril Rudolf Pavlovič k výnimočným postavám histórie najstaršieho 

futbalového klubu na Slovensku - Tatrana Prešov a k legendám československého futbalu. Bol od 

brata o dva roky mladší. S futbalom začal v roku 1941, zeleno-bielym farbám bol verný takmer celú 

svoju kariéru, dlhých 24 rokov. Ligovú premiéru mal v roku 1950 proti Žiline. V najvyššej súťaži 

odohral 268 zápasov. Na sklonku svojej kariéry strelil gól do siete slávneho brankára Bayernu 

Mníchov Seppa Maiera. Bol držiteľom Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka či zlatého odznaku SFZ 

- najvyššieho ocenenia v slovenskom futbale.   

 

Dramatik, divadelný režisér, zakladateľ festivalu Akademický Prešov, prozaik a dlhoročný 

vysokoškolský pedagóg Karol Horák oslávil 75 rokov. Karol Horák sa narodil 13. septembra 1943 v 
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Katarínskej Hute v okrese Lučenec. Maturoval na jedenásťročnej strednej škole v Banskej Štiavnici v 

roku 1960. Po skončení strednej školy študoval v rokoch 1960 - 1965 na Filozofickej fakulte 

Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Mesto Prešov sa postupne stalo nielen jeho druhým domovom, ale 

aj miestom profesionálnej realizácie. Od roku 1965 tu pôsobil ako pedagóg a napokon ako profesor v 

Inštitúte estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V rokoch 

1971 - 1977 pracoval aj ako dramaturg v prešovskom Divadle Jonáša Záborského.  Okrem 

divadelných hier sa Karol Horák venoval aj písaniu prózy, rozhlasových hier či televíznych scenárov. 

Bol autorom experimentálnych próz Dve prózy (1974), Cukor (1976) a Súpis dravcov (1979). 

Rozhlasových hier Európa! Ó, Európa...,(1995), Vyššie, tam je srdce (1999); Arbitráž (2002), Hrdza 

(2004) a televíznych scenárov Národný Hriešnik (1995), Nové pokúšanie Antona (1998), ...a ešte dve 

frašky (1999).  Monografiu s názvom Čítanie v mysli dramatika o priekopníkovi divadelnej alternatívy 

na Slovensku a zakladateľovi legendárneho študentského festivalu Akademický Prešov Karolovi 

Horákovi napísala Dagmar Inštitorisová.  V roku 2014 udelil vtedajší prezident Slovenskej republiky  

Ivan Gašparovič Karolovi Horákovi Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj 

SR. Horákove zásluhy na propagovaní poľského divadla, najmä jeho alternatívnej a experimentálnej 

formy ocenilo aj Poľsko. V roku 2013 udelili Karolovi Horákovi vyznamenanie Rytiersky kríž Radu 

za zásluhy Poľskej republiky. 

 

16. septembra oslávil 70. narodeniny bývalý prvoligový futbalista Tatrana Prešov Jozef Štepánek. 

Rodák z Trebišova sa v prvoligovom tíme Prešova začal udomácňovať v ročníku 1970/71. Hral v 

útoku i v záložnej formácii, vynikal veľmi dobrou kopacou technikou. Šarkan, ako ho familiárne 

volali, bol aj veľkým zabávačom a rozdávačom dobrej nálady. 

V jeseni 1972 sa Prešovčania pod vedením trénera Milana Moravca zaradili medzi popredné 

prvoligové mužstvá a v jari 1973 sa tešili z veľkého úspechu – v prvej československej lige získali 

druhé miesto a vybojovali si postup do Pohára UEFA. Tešil sa z nich aj J. Štepánek, ktorý počas 

pôsobenia v Tatrane odohral 44 prvoligových stretnutí a dal v nich 6 gólov. 

 

1. októbra bola v Prešove posledná rozlúčka s bývalým prvoligovým futbalistom Tatrana Prešov 

Jozefom Balážom, ktorý opustil tento svet 25. septembra vo veku 68 rokov.  Výborný obranca 

odohral v prvej československej futbalovej lige v drese Prešova 61 zápasov a dal v nich 4 góly, v 

druhej československej lige si zaknihoval 78 štartov. Jozef Baláž sa narodil 1. marca 1950. 

 

Vynikajúca prešovská plavkyňa, majsterka a rekordérka docentka MUDr. Mirianna Brtková, PhD., 

oslávila 28. septembra významné životné jubileum – 75 rokov.  Plávaniu sa začala venovať v 

Športovej škole dorastu v Prešove. Už ako dorastenka sa stala majsterkou Československa v disciplíne 

100 m znak. Aj počas štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach reprezentovala Prešov.  Od roku 

1961 bola členkou reprezentačného družstva Československa, reprezentačný dres obliekala do roku 

1968. Jej najväčším úspechom bolo desiate miesto v disciplíne 100 m znak na Majstrovstvách Európy 

v plávaní v Lipsku 1962 a bronzová medaila na Svetovej univerziáde v roku 1965 v Budapešti - bola 

členkou štafety na 4 x 100 m osobné polohové preteky. Reprezentovala aj na Svetovej univerziáde v 

roku 1961 v Sofii, majstrovstvách sveta v roku 1962 vo Švédsku í na viacerých medzištátnych 

stretnutiach.  Bola viacnásobnou majsterkou Československa v disciplínách 100 a 200 m znak. Skvelá 

znakárka získala v roku 1961 majstrovský titul v disciplíne 100 m znak časom 1:15,99 min., týmto 

časom vytvorila nový československý rekord. Na medzištátnom stretnutí s NDR si tento čas zlepšila o 

ďalšie štyri desatiny. Stala sa víťazkou prvých dvoch ročníkov ankety o najúspešnejších športovcov 

Prešovského okresu -1961,1962. Za úspešnú reprezentáciu jej bol udelený titul majster športu.  V roku 

2015 bola Mirianna Brtková uvedená do Siene slávy prešovského športu. Bola dlhoročnou 

vysokoškolskou pedagogičkou na Prešovskej univerzite, predtým UPJŠ v Prešove. Pôsobila aj v 

Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Vo svojej bohatej vedecko-výskumnej činnosti sa 

zameriavala na oblasť anatómie, fyziológie, telovýchovného lekárstva a zdravotnej telesnej výchovy. 

Významné bolo jej pôsobenie v akademickom športe, mnoho rokov bola lekárkou basketbalistiek 

Slávie UPJŠ Prešov, neskôr BK PU Prešov.   

 

Na konci septembra oslávil šesťdesiate narodeniny Peter Novosad. Súčasťou jeho života sa stalo 

vodné pólo - najprv ako hráča, neskôr trénera a funkcionára. Bol predsedom a trénerom oddielu 
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vodného póla TJ Slávia Prešovská univerzita, pôsobil aj na poste manažéra tejto vysokoškolskej TJ. 

Ako hráč tvoril silnú generáciu prešovských vodných pólistov. Ako kapitán trikrát priviedol družstvo 

mužov Slávie Prešov do kvalifikácie o postup do prvej československej vodnopólovej ligy, raz ju 

dotiahli do úspešného konca.  Od roku 1996 bol v oddiele vodného póla TJ Slávia PU trénerom 

mládeže. Bol aj asistentom trénera slovenskej reprezentácie do sedemnásť rokov, Slovensko na 

majstrovstvách Európy kadetov na Malte v roku 2008 získalo ôsme miesto. Na pôsobenie pri trénerovi 

Ladislavovi Bottlikovi mal krásne spomienky. Získal tam vedomosti i skúsenosti.  Oddiel vodného 

póla TJ Slávia PU patril medzi popredné v mládežníckom vodnom póle na Slovensku, mladí hráči boli 

nominovaní aj do reprezentačných družstiev Slovenska vo svojich vekových kategóriách. V roku 2000 

získali starší žiaci na majstrovstvách Slovenska tretie miesto, o rok neskôr boli druhí, Najmladší žiaci 

boli v roku 2009 na slovenskom šampionáte druhí, v roku 2016 sa stali majstrami Slovenska. Jubilant 

sa podieľal aj na výchove viacerých reprezentantov, najznámejším sa stal Lukáš Seman.   

 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 16.októbra pripravilo slávnostné Gala k 60. narodeninám 

skvelého dirigenta a skladateľa Júliusa Selčana. V tomto divadle si odžil a oddirigoval poriadny kus 

svojho života. Na pódiu mu blahoželali priatelia z umeleckého prostredia - Felix Slováček, Štefan 

Skrúcaný, Sisa Sklovska, súbor PUĽS, v ktorom Julo Selčan začínal, duo LA FEMME. Primátorka 

mesta Prešov Andrea Turčanová ocenila obrovský umelecký prínos a osobnosť jubilanta Pamätnou 

striebornou mincou mesta Prešov, ďakovným listom i drevorezbou. Vyjadrila obdiv a úctu a tiež 

prianie, aby nás jeho umenie ešte dlho tešilo.   

 

28. októbra oslávil významné životné jubileum - sedemdesiate narodeniny - Miroslav Vitkovič. Jeho 

pôsobenie v kolkárskom športe malo viacero podôb - bol hráčom, funkcionárom a učarovalo mu aj 

tlačené slovo. O  svojom obľúbenom športe písal fundovane, so znalosťou veci.  V roku 1966 bratia 

Miroslav a Vojtech Vitkovičovci a Ján Geczik (Tatran Prešov) získali titul dorasteneckých majstrov 

Československa. Miroslav Vitkovič sa v sezóne 1976/77 pričinil o postup Tatrana do prvej 

československej kolkárskej ligy. V najvyššej súťaži hral za Tatran Prešov a Slavoj Veľký Šariš.  

Neskôr sa venoval publikačnej činnosti a bol i riaditeľom útvaru štátnej reprezentácie a šéftréner 

Slovenského kolkárskeho zväzu.  

 

7. novembra oslávil  šesťdesiate narodeniny bývalý hokejista a tréner Peter Křemen. Počas dlhej 

hráčskej kariéry bol veľkou oporou zadných radov prešovských hokejistov. S výnimkou rokov 1979 až 

1981, keď bol na základnej vojenskej službe v Michalovciach, bol verný Prešovu. V sezóne 1992/93 

sa ako kapitán mužstva pričinil o postup ZPA Prešov do extraligy SR, čo bol vtedy najväčší úspech v 

histórii prešovského hokeja. Niekoľko zápasov v najvyššej súťaži aj odohral. Hráčsku činnosť ukončil 

ako tridsaťpäťročný. Odvtedy sa v Prešove, ale aj v iných kluboch venoval práci hokejového trénera, 

trénoval mužov, mládež i juniorov. Bol tiež kormidelníkom slovenskej hokejovej reprezentácie do 16 

rokov. 

 

18. novembra zomrel v 54. roku kňazského života a v 79. roku života gréckokatolícky kňaz 

Prešovskej archieparchie stavroforný protojerej a titulárny kanonik PaedDr. František Dancák. 

Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady  slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 

23.novembra v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. V rokoch 1956 - 1960, počas zákazu 

činnosti Gréckokatolíckej cirkvi, študoval teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. 

Ešte pred legalizáciou Gréckokatolíckej cirkvi zo strany štátu v bývalom Československu sa aktívne 

zapojil do jej obnovy. Kňazskú vysviacku prijal 19. júla 1964 v Andrejovej a jeho prvou farnosťou 

bolo Hrabské.  V rokoch 2003 až 2008 bol výpomocným duchovným pre Prešov, v rokoch 2008 až 

2010 bol vicekancelárom kúrie Prešovského arcibiskupstva a od roku 2010 bol výpomocným 

duchovným v Bardejove. Pracoval v rôznych komisiách Prešovského arcibiskupstva. V rokoch 1996 

až 2007 pôsobil ako odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v 

Prešove, v rokoch 1996 - 2002 na Katedre systematickej teológie a v rokoch 2003 - 2006 na Katedre 

praktickej teológie. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove mu pri 

príležitosti 130. výročia založenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove 26. októbra 2010 

udelila Pamätný list - za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú prácu na fakulte. Rektor Prešovskej 

univerzity v Prešove v roku 2017 mu udelil Zlatú medailu za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy 
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o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove. 23. februára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v 

Bratislave biskup František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, 

vzdelanie a kultúru mu odovzdal cenu Fra Angelico v kategórii slovesného umenia. Otec František 

Dancák bol autorom množstva knižných publikácií a novinárskych článkov. Boli mu udelené viaceré 

cirkevné vyznamenania. Dňa 10. februára 1998 mu prešovský biskup Ján Hirka udelil titul titulárny 

kanonik Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 

metropolita, mu udelil zlatý kríž dňa 29. februára 2004 v Bardejove a dňa 1. decembra 2008 mu udelil 

zlatý kríž s ozdobami (stavroforný protojerej).  

 

7. decembra bola v prešovskom Dome smútku posledná rozlúčka s profesorom RNDr. Jánom 

Košťálikom, DrSc. Zomrel  4. decembra vo veku 89 rokov. Bol dlhoročným vysokoškolským 

pedagógom v Prešove a Košiciach, geografom, významnou osobnosťou v oblasti geomorfológie a 

kvartérnej geológie, priekopníkom vo využití moderných metód vo výskume. Významná bola jeho 

vedecko-výskumná a publikačná činnosť.  Zaslúžil sa o rozvoj mládežníckeho volejbalu v Prešove. 

Trénoval žiakov a dorastencov. Žiaci sa v roku 1974 stali pod jeho vedením majstrami Slovenska, s 

dorastencami postúpil do prvej ligy. S mladšími dorastencami získal titul majstra Slovenska v ročníku 

1981/82.   

  

Najstaršia Prešovčanka Anna Zaťková oslávila 13. decembra úctyhodných 104 rokov. Okrem 

najbližšej rodiny jej prišla zapriať veľa zdravia a spokojnosti i primátorka. Von z bytu, kde žila s 

dcérou Evou, už nechodila. Väčšinu času trávila vo svojej izbe. Spoločnosť jej, okrem blízkych, robilo 

rádio, rada počúvala sväté omše. "Ale hrajú tam aj iné veci," pripomenula. Niekedy veľmi rada plietla 

svetre, háčkovala a venovala sa mnohým ručným prácam. Zrak však už nebol  taký ako býval, preto 

tieto svoje koníčky odsunula do úzadia. Pani Anna väčšiu časť svojho života prežila síce v Košiciach, 

no od svojej osemdesiatky sa usadila v Prešove pri dcére. Pochádza z mlynárskej rodiny. Narodila sa v 

Čeľovciach pri Trebišove počas prvej svetovej vojny. Veľmi skoro osirela. Vychovala ju teta s ujom. 

Vydala sa za súdneho úradníka pochádzajúceho od Trenčína keď nemala ešte ani osemnásť rokov. 

Kvôli manželovej práci sa však viackrát sťahovala. Ovdovela pred vyše štyridsiatimi rokmi, jediný syn 

zomrel ešte pomerne mladý. Tešila sa zo svojich  štyroch vnúčatá a ôsmich pravnúčat.   

 

Mária Galóczyová sa ako piata Prešovčanka zaradila 18. decembra do „klubu storočných“. Jubileum 

oslávila v Zariadení pre seniorov Náruč, kde žila od novembra 2016. Do ZPS Náruč sa presťahovala 

na vlastnú žiadosť, dovtedy sa však podľa príbuzných o seba vedela v mnohom postarať sama. Ešte do 

veku 95 rokov pracovala na záhrade, lúštila krížovky, čítala dennú tlač, knihy, časopisy. Jubilantke 

gratulovalo aj vedenie i obyvatelia ZPS Náruč. S gratuláciou a darčekom prišiel aj viceprimátor 

Vladimír Feľbaba, ktorý jej okrem iného zaželal hlavne mnoho energie. Mala štyri deti, osem vnúčat, 

14 pravnúčat a radosť jej robil už aj jeden prapravnuk. Mária Galóczyová, rodená Šimková sa narodila 

pred sto rokmi v Starej Ľubovni, ako jediné dieťa svojich rodičov. V rodnom meste, odkiaľ 

pochádzala aj jej mama, žila do roku 1925, potom sa presťahovala do rodiska svojho otca, vojnového 

veterána - do Košíc. Tam ďalších sedem rokov navštevovala Cirkevnú školu. Od roku 1933 žila v 

Prešove, kde absolvovala Meštianku na Konštantínovej ulici, Rodinnú školu a Nadstavbu pre šitie šiat. 

Veľmi chcela byť učiteľkou, to sa jej však nesplnilo. V roku 1942 sa vydala a rodina sa jej rozrástla o 

tri dcéry a syna. Spolu s manželom dlhé roky pracovala v obchode, potom vo vyššom veku ako 

účtovníčka pre spoločnosť Zdroj.  

 

Významného životného jubilea - osemdesiatin - sa  18. decembra dožil Rudolf Kofčák. Bol 

dlhoročným stredoškolským pedagógom, pričinil sa o rozvoj prešovského ženského basketbalu. V 

rokoch 1960 až 1969 trénoval družstvo žien a dorasteniek. So staršími dorastenkami sa stal majstrom 

Slovenska a vicemajstrom Československa, na medzinárodnom Vianočnom turnaji v Prahe boli jeho 

zverenky druhé. Pod jeho vedením vyrástla jedna z najúspešnejších generácií prešovských 

basketbalistiek. Stále bol veľkým priaznivcom prešovského športu.   
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Elektronické zdroje: 

 

http://activeland.sk 

https://akademiktu.tuke.sk 

https://awk-presov.webnode.sk 

https://basket.zoznam.sk 

http://datacube.statistics.sk 

https://dobryfestival.sk/ 

https://egov.presov.sk 

http://en.armpower.net 

https://euroinfo.sk/ 

https://gymcharmpo.webnode.sk 

https://hnonline.sk 

https://hudba.zoznam.sk 

http://hunskate.hu/ 

https://korzar.sme.sk 

http://letiskopresov.mil.sk 

http://napulze.unipo.sk 

http://old.futbalsfz.sk 

http://shorttracklive.info/ 

http://speedskating.sk/ 

https://sport.pravda.sk 

https://sport.sme.sk 

https://s5.sir.sportradar.com/ 

https://trnava.dnes24.sk/ 

https://tournamentservice.net/ 
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http://www.ecav.sk 

http://www.epresov.com 

http://www.evysledky.com 

http://www.fnsppresov.sk 

http://www.football.4sport.sk 

https://www.futbalsfz.sk 

http://www.gebaek.sk 

http://www.grkatpo.sk 

https://www.hockeyslovakia.sk 

https://www.hokej.sk 

http://www.hokejbal.sk 

https://www.ifbb.com 

http://www.juls.savba.sk 

http://www.karate.sk 

http://www.kedykam.sk 

http://www.kraso.sk/ 

https://www.krasopresov.sk/ 

http://www.mil.sk 

http://www.minv.sk 

https://www.mtbiker.sk/ 

https://www.muscle-fitness.sk/ 

http://www.najkalendar.sk 

https://www.nato.int/ 

http://www.obnova.sk 

https://www.olympic.sk 

https://www.osobnosti.sk 

https://www.pis.sk 

https://www.pohrebnictvopo.sk 

http://www.postproces.sk 

http://www.povecernik.sk/ 

https://www.po-kraj.sk 

https://www.presov.sk 

https://www.presovskagotika.sk 

http://www.rallyportal.sk 

http://www.presov.rimkat.sk 

https://www.rusyn.sk 

http://www.sachovespravy.eu 

http://www.sams-asn.sk/ 

https://www.sakst.sk 

http://www.sjf.sk 

https://www.arrpsk.sk 

http://www.slovakhandball.sk 

http://www.slovakia.travel 

http://www.slovak-kickboxing.sk 

http://www.smf.sk 

http://www.sportcenter.sk 

https://www.sportsofttiming.sk/ 

http://www.spravbytkomfort.sk 

http://www.ssn.sk 

http://www.svf.sk 

http://www.tatranpresov.sk 

https://www.timing.sk/ 

https://www.tkkbs.sk 

http://www.tripolitana.sk 

https://www.unipo.sk 
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http://www.volejbal.sk 

http://www.wakoweb.com 

http://www.waf-armwrestling.com/ 

https://www.zivotpo.sk 

https://www.zkratky.cz 

http://www.zoe.sk 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 

 

3D  - trojdimenzionálny 

AK  - Atletický klub 

AOZ  - Armádne opravárenské závody 

ARO  - anestéziologicko-resuscitačné oddelenie 

ArtD.  - artis doctor 

a.s.  - akciová spoločnosť 

AWK  - armwrestling klub 

Bc  - Bakalár 

bl.  - blahoslavený 

CD  - compact disc 

cm  - centimeter 

CO2  - kysličník uhličitý 

CSc  - candidatus scientiarum 

CSsR  - Congregatio Sanctissimi Redemptoris 

CT  - computed tomography 

CVČ  - Centrum voľného času 

č.  - číslo 

ČR  - Česká republika 

ČSOB  - Československá obchodná banka 

ČSSR  - Československá socialistická republika 

DAD  - Divadlo Alexandra Duchnoviča 

DBA  - Doctor of Business Administration 

DDS  - detský divadelný súbor 

DiS.art  - diplomovaný špecialista umenia 

DJ  - Disk Jockey 

DJZ  - Divadlo Jonáša Záborského 

doc.  - docent 

DPH  - daň z pridanej hodnoty 

DPMP  - Dopravný podnik mesta Prešov 

DrSc  - doctor scientiarum 

Dr. h . c. - Doctor honoris causa 

€  - euro 

ECAV  - Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

EHF  - European Handball Federation 

EIA  - Environmental Impact Assessment 

EKG  - Elektro Kardio Graf 

EKS  - Elektronický kontraktačný systém 

EÚ  - Európska únia 

EUNIS  - European University Information Systems 

FbC  - Floorball club 

FC  - Football club 

FIG  - Fédération Internationale de Gymnastique 

FK  - Futbalový klub 

FNsP  - Fakultná nemocnica s poliklinikou 

FS  - folklórny súbor 

FTVŠ  - Fakulta telesnej výchovy a športu 

GmbH  - Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GTF  - Gréckokatolícka teologická fakulta 

HC  - hockey / handball club 

H.E.  - His Eminence 

HK  - Hokejový klub 

Ing.  - Inžinier 
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Ing. arch. - Inžinier architekt 

IOMO  - Integrované obslužné miesto občana 

JAMU  - Janáčkova akademie múzických umění 

JUDr  - iuris utriusque doctor 

KBS  - Konferencia biskupov Slovenska 

KD  - kultúrny dom 

KDH   - Kresťansko-demokratické hnutie 

km  - kilometer 

ks  - kus 

KS  - kultúrne stredisko 

LED  - light emitting diode 

MBA  - Master of Business Administration 

ME  - majstrovstvá Európy 

Mgr.  - magister 

Mgr. art. - magister artis 

MHD  - Mestská hromadná doprava 

mil.  - milión 

MK  - mestská komunikácia 

Mons.  - monsignore 

MP  - majetkový predaj 

MPH  - Master of Public Health 

m.p.o.  - mestská príspevková organizácia 

MQEP  - Master Qualified European Photographer 

MS  - majstrovstvá sveta 

MsNV  - Mestský národný výbor 

MSS  - Mestská správa služieb 

MsÚ  - Mestský úrad 

MsZ  - Mestské zastupiteľstvo 

MŠ  - Materská škola 

MŠK  - Mestský športový klub 

MTC  - Marathon triathlon club 

MUČO  - mestský účelový objekt 

MUDr.  - medicinae universae doctor 

MV  - Ministerstvo vnútra 

MVDr.  - medicinae veterinariae doctor 

m²  - meter štvorcový 

NDS  - Národná diaľničná spoločnosť 

NR SR  - Národná rada Slovenskej republiky 

NS  - nákupné stredisko 

NSR  - Nemecká spolková republika 

o.  - otec 

OC  - obchodné centrum 

OH  - olympijské hry 

OĽaNO - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

OS  - ozbrojené sily 

OSBM  - Ordo Sancti Basilii Magni 

OZ  - občianske združenie 

PaedDr. - paedagogicae docto 

PAV  - preteky áut do vrchu 

PhD.  - philosophiae doctor 

PhDr.  - philosophiae doctor 

PKO  - Park kultúry a oddychu 

PHOZ  - prípad hodný osobitného zreteľa 

prof.  - professor 

PSK  - Prešovský samosprávny kraj 
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PU  - Prešovská univerzita 

PUĽS  - Poddukelský umelecký ľudový súbor 

PZ  - policajný zbor 

RNDr.  - rerum naturalium doctor 

RK  - rukometni klub (chorvátsky) 

RO  - rozpočtová organizácia 

SAD  - Slovenská autobusová doprava 

SaS  - Sloboda a solidarita 

SAV  - Slovenská akadémia vied 

SaZÚPC - Správa a zimná údržba prešovských ciest 

SDKÚ-DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  

SDĽ  - Strana demokratickej ľavice 

SEHA  - South East Handball Association 

SGF  - Slovenská gymnastická federácia 

SITA  - Slovenská tlačová agentúra 

SJ  - Societas Jesu 

SLŠ  - Stredná odborná škola lesnícka 

Smer-SD - Smer – sociálna demokracia 

SMS  - short message service 

SND  - Slovenské národné divadlo 

SNS  - Slovenská národná strana 

SOŠ  - Stredná odborná škola 

SOV  - Slovenský olympijský výbor 

SPŠ  - Stredná priemyselná škola 

SPU  - Slovenská poľnohospodárska univerzita 

SR  - Slovenská republika 

s.r.o.  - spoločnosť s ručením obmedzeným 

sv.  - svätý 

SVŠT  - Slovenská vysoká škola technická 

SZKB   - Slovenský zväz kickboxu 

SZUŠ  - Súkromná základná umelecká škola 

ŠFRB  - Štátny fond rozvoja bývania 

ŠJ  - školská jedáleň 

ŠK  - Športový / šachový klub 

ŠKM  - Športový klub mládeže 

ŠR  - štátny rozpočet 

ŠŠG  - škola športovej gymnastiky 

ŠŠK  - školský športový klub 

ŠVK  - Štátna vedecká knižnica 

t  - tona 

TEN-T  - Trans-European Transport Networks 

ThDr.  - Theologiae Doctor 

TJ  - Telovýchovná jednota 

TKD  - Taekwon-Do 

TSmP  - Technické služby mesta Prešov 

UK  - Univerzita Komenského 

UKF  - Univerzita Konštantína Filozofa 

Ul.  - ulica 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USA  - United States of America 

VFS  - vysokoškolský folklórny súbor 

VK  - Volejbalový klub 

VKP  - Volejbalový klub polície 

VŠMÚ  - Vysoká škola múzických umení 

VŠVÚ  - Vysoká škola výtvarných umení 
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VÚC  - vyšší územný celok 

VVS  - Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

VZN  - Všeobecne záväzné nariadenie 

WAKO  - World Association of Kickboxing Organisations 

WHO  - World Health Organization 

www  - world wide web 

ZRUSR - Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky 

ZSSR  - Zväz sovietskych socialistických republík 

ZŠ  - Základná škola 

ZUŠ  - Základná umelecká škola 

ZVL   - Závod na výrobu ložísk 

ŽHK  - ženský hokejový klub 

ŽNO  - Židovská náboženská obec 

%  - percento 
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