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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-9/20 13
V Prešove , dňa:
27.11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(p o dľa

§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmdí.ovaní niektorých
zamestnanco v pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, . znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činno s ti a splneni e
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Me no a priezvisko: PaedDr. Renáta Rodáková
Praco vné zaradenie:

riaditeľka

školy

Škola : Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l. Projekty:
• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií mariginalizovaných rómskych
komunít -MPC Prešov.
• Det1 školských knižníc- MŠ SR Bratislava.
2. Olympiády:
• Chemická olympiáda - obvodové kolo - ABC CV Prešov.
3. Tvorba metodických materiálov k zavedeniu terapeutických aktivít na bežné ZŠ uplatnenie ŠVP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením -zavedenie špecifických
terapeuticých metód- kanisterapia, hipoterapia, biofeedback, kraniosakrálne osteopati e.
4. Aktívna spolupráca s Psychologickým centrom a inštitútom EEG Biofeedback Praha metódy EEG biofeedback, informácie o psychologických diagnózach a a spôsoboch ich
liečenia- realizácia terapií v základnej škole.
5. Spolupráca s:
• PU v Prešove - špeciálno-pedagogická prax študentov.
• Ambulancie klinickej logopédie /2/ - prezentačné nástenky, poradenstvo.
6. Poradenské diagnosticko-terapeutické centrum - realizácia poradenstva pre zari adeni a
špeciálno-pedagogického poradenstva, riaditeľov a pedagogických zamestnancov
základných škôl a zákotmých zástupcov v oblasti inklúzie žiakov so ŠVVP do bežných
škôl.
bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vo pred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l. Rekonštrukcia hygienických zariadení školy- posledná etapa.
2. Komplexná oprava pavilónu Dl -podlahy, okná.
3. Vytvorenie dvoch intervenčných miestností pre realizáciu individuálnej logopedickej
~:::::::--starostlivosti o žiakov s NKS.
4. Zavedenie inovatívnej formy vzdelávan.J,a# : l:tt1inf.~1y blokový systém pre školský
·rok 2013 /2014- projekt Jolly Phonics./4"'
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Výš ka odmeny : l. 400.- €
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-13 /2 013
V Prešove, dňa:
27. 11.20 13

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(pod l' a § 20ods. l písm. a) a písm . b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní ni ektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zá kono\'
v zne ní neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej č inn osti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy) .
Meno a priezvisko: Mgr. Natália Tobiašová
Pracovné zaradenie:

riaditeľka

školy

Škola : Základná škola, Sibírska 42, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

1) úplná rekonštrukcia po čítačovej učebne - podlaha, elektrorozvody, nábytok, počítačová
techn ika s najnovším programom Windows 8,
2) zrušenie starých kovových šatní a ich nahradenie bezpečnými a modernými skrinkami.
3) skrášlenie okolia školy, estetizácia zelene, výsadba tují, zhotovenie skalky pred vstupom do
ško ly ako aj v okolí školy,
4) zapojenie vyučujúcich fyziky, technických prác a biológie do celoslovenského projektu
zameraného na rozvoj zručností a prírodovedných predmetov ,
5) aktív na podpora a zapojenie do projektového u če nia E- twinning, putujúce školy za históriou
módy, Prešov- Praha- Ostrava.

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vop red urče n ej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Výmena ok ien v priestoroch školskej kuchyne,
2) Docielenie vyregulovania tepla na škole, čím sa zefektívnilo vykurovanie a následné ušetrenie
iinančných prostriedkov v budúcich mesiacoch.

Výška od meny: 800.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-19/20 13
V Prešove, dňa:
27.11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa

§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odme!'1ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnen ie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Renáta Gumanová
Pracovné zaradenie:

riaditeľka

školy

Škola : Materská škola, Bajkalská 31, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:

al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných či1mostí vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l) Realizácia projektov zameraných na environmentálnu výchovu, triedenie a recykláciu
odpadu, získanie certifikátu Zelená škola
2) zakúpeni e bezpečnostného systému MŠ (videovrátnik v hodnote 3500€, inštalácia 4
bezpečnostných kamier l 500€, žalúzie na okná v hodnote 3500 €)
3) Organizačné zabezpeče nie a realizácia medzinárodného odborného podujatia v kontexte
predškolskej edukácie v Krakowe
-+) Realizácia a spracovanie projektu Perníkové Vianoce 2013 s Hankou Servickou
5) Realizácia Európského týždľí.a pohybu BOOM BOOM DAY od 7.1 O. do l 0.10.2013
6) Prezentácia zdravých jedál a jedálnička ZŠS
7) Kreatívne v)rtvarné spracovanie európskych jedál deťmi a rodičmi MŠ - Výtvarný receptár
8) Organizačné a obsahové zabezpečenie interného metodického podujatia ,
9) Spracovanie a realizácia projektu zameraného na predplaveckú prípravu Delfinárium v MŠ
l O) Zlepšenie materiálno - technického vybavenia MŠ a ZŠS
11) Mediali zácia školy v rámci prezentácie nových projektov MŠ
12) Aktívna spolupráca s FZO - Zdravý úsmev, fyzioterapia, PU PdF, Jazdeckým areálom práca s deťmi ADHD, ZUŠ- VO(arteterapia), ZUŠ- J.Poschla
13) Realizácia 7 .ročníka olympiády v plávaní detí MŠ mesta Prešov
14) Výmena okien za plnej prevádzky.
Výška odmeny : 1.000.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100101 l Fax: +421(51)7734809 l E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čísla/zo dňa:
Naše č íslo:
RJ33 11-1 6/20 13
V Prešove , dňa : 27.11. 2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
( pod ľa § 20ods. l písm . a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňo van í niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorýc h záko nov
v zne ní nesko rších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činn os ti a splnenie
mi moriadnej pracovnej úlohy) .

Meno a pri ezv isko :

Mgr. Dušan Brhlík

Pracovné zaradenie:

riaditeľ

Škola:

Základná škola, Važecká ll, 080 Ol Prešov

školy

Zdôvodnenie:
a/ za vyko návanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činno s tí

vyplývajúcich z dohodnutého

l) K val ita manažérskej práce v komplexnom riadení školy
2) Príprava a realizácia aktivít zameraných na prezentáciu školy na verejnosti /mark etin g,
reklama!
3) Med iálna prezentácia škola /atraktivita školského vzdelávaci eho programu/
4) Práca na rozvoj ových proj ektoch /proj ekt "Tenis do škôl/
5) Organ izova nie kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred urče n ej c i eľo vej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) R iešenie problém ov žiakov s poruchami správania z málo podnetného prostredia
2) Práca na proj ekte renovácie budov školy /zateplenie, výmena okien, celková ren ovácia
kúre nia! renovácia interiéru školy.
...,.~~-=-"":.·~--
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Výška odmeny : 800.- €
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JUDr. Pave l Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51 )3100101 l Fax: +421(51 )7734809 l E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-15 /20 13
V Prešove , dňa : 27 .11.20 13

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013

(pod ľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeľí.ovaní niektorýc h
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektor)rch zá konov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činno s ti a splneni e
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: PaedDr. Valéria Stankovenová
Pracovné za radenie : riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Ul. Šrobárova 20, 080 Ol Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vyko návanie práce presahujúcej rámec pracovných
druh u práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

l ) Rea li zácia projektu ZŠ- "0 umení umením " - spoločný charitatívny koncert v kine
SCALA , iniciátorom bola naša škola- máj 2013 spolu s M Ú oddelením školstva v Prešove.
2) Získanie štatútu - cvičná škola pre Prešovskú univerzitu Prešov. Fakulta prírodných
a humanitných vied, Pedagogickú fakultu
3) Rea li zácia školského časopisu PEGAS- vychádza 4 x do roka- sponzorsky.
4) Za b ez p e čenie valentínskych srdiečok na mestskú akciu Valentín 2013 svojpomocne.
5) Na základe poverenia OÚ v Prešove oddelenie školstva organizácia krajských kôl Olympiáda vo FRJ, Dejepisná olympiáda.
6) Zapojenie sa do medzinárodného certifikačno - vzdelávacieho ekoprojektu Zelená
škola od šk. roku 2012-2013 pokračovanie v šk. roku 2013-2014.
Vytvorili sme

čajovňu

Plamienok, kde v zimnom období pripravujeme

čaje

pre žiakov našej škol y.

( v i ď we bovú stránku školy ).
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úl ohy alebo
vo pred urč enej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) V ex teriéri školy sme vybudovali aj za pomoci rodičov detské školské ihrisko
s hojdačkami detskou šmýkačkou a altánkom, ktorý slúži v jarnom , letnom a jesennom
obd obí ako Zelená trieda ROSNIČKA .
2. Svojpomocné vybudovanie bylinkovej špirály, vysadenie množstvá ozdobných ras tlín
a kríkov v areáli školy.
_.,~
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Výš ka odmeny :

2. 500.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-12/2013
V Prešove, dňa: 27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmdíovaní niektorých
za mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zne ní neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: PaedDr. Marián MOLČAN
Pracovné zaradenie:

riaditeľ

školy

Škola : Základná škola, Prostejovská 38, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:

al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

l) kompletne zrekonštruované toalety pre dievčatá v pavilóne B l, B2, toalety pre
personál a pri školskej jedálni;
2) zakúpenie nových školských lavíc pre žiakov 5-teho ročníka;
3) zriadenie 2 odborných učební -jazykové laboratória na výučbu cudzieho jazyka anglického jazyka pre žiakov II. stup6a;
4) celková estetizácia školy a školského areálu;
5) pre žiakov I. ročníka vybudovanie špeciálnej učebne pre telesne postihnuté detivozičkárov na individuálne vyučovanie so špeciálnym pedagógom.
bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l. zapojenie školy do europrojektu Reforma systému vzde lávania a odbornej prípravy Premena tradičnej školy na modernú s cieľovou sumou 176 000,- eur, s 5%
spoluúčasťou zriaďovateľa;

2. zavedenie opatrení ku zníženie režijných nákladov školy plynu a elektrickej
energie šetrenie (10% až 15%);
3. šetrenie finančných prostriedkov školy s využitím vlastného vodného zdroja a
pripojením na vodovodnú prípojku na žiacke toalety- ako úžitkovú vodu;
4. vybudovanie
klziska v areáli školy v átriu, ktoré žiaci využívajú v zimných
mesiacoch počas vyučovania, ale aj ~~asových aktivít.

----

Výška odmeny : l. 400.- €
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JUDr. Pavel Hagyar i
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/33 11-1 0/2013
V Prešove, dňa:
27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmer1ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektor)rch zákono v
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy) .

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Bizub
Pracovné zaradenie:

riaditeľ

školy

Ško la : Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 Ol Prešov

Zdôvodnen ie:
a/ za vyko návan ie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vypl ývaj úcich z dohodnutého

l) za skva litnenie prevádzkových priestorov školy ( telocvičiía, triedy, chodby, átrium školy,
bazén Šťu ka)
2) prezentácie na verej nosti
3) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2012/2013 , plán práce pre šk. rok
2013 /20 14
-+) za dobré hospodárenie s finančnými prostriedkami počas roka 20 13

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vop red urče n ej c ieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) za výbornú reprezentáciu školy v školských súťažiach a olympiádach
2) za zabez pečenie voľno časových aktivít pre žiakov, podporu plaveckých športov v Prešove
a ce lkove za riadenie činnosti CVČ pri ZŠ Mirka Nešpo ra
3) za opätovné prevzatie správy bazéna Št'uka a prevádzkovanie bazé na Šťuka
4) za realizáciu schváleného projektu podporovaného EÚ- Premena tradičnej školy na modernú.
Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania, inovácia učebn ýc h materiálov, didaktických
pomôcok poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 233464,18 €

V)rška odmeny : l. 300.- €
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JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100101 l Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-8 /20 13
V Prešove, dňa:
27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmetl.ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a sp lneni e
mimoriadnej pracovnej úlohy) .

Meno a priezvisko: PaedDr. Dana Štucková
Pracovné zaraden ie : riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Májové námestie l, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l) Riadenie Centrá voľného času.
::2) Správa bazéna Delfín -zabezpečovanie technickej a personálnej prevádzky pre školu a
verejnosť.

3) Príprava a realizácia projektov: Detský čitateľský maratón, Školská olympiáda v anglickom
jazyku, Číta celá Májovka, Exkurzia Paríž, Majstrovstvá v plávaní.. ....
4) Získanie štatútu cvičnej školy.
5) Súčinnosť pri organizácii OK dejepisnej olympiády, KK olympiády v nemeckom jazyku, OK
a KK v bedmintone.
6) Koordinácia projektu "Starší mladším a naopak"- spolupráca s domovmi dôchodcov.

bi za splneni e mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) Zapojenie sa do projektu mesta- Prešov- láska moja , súťaž o najkraj šiu a najromantickejšiu
valentínsku tortu.
2) Reali zácia projektu Deň českej kuchyne.
3) Príprava a spolu organizácia benefičného koncertu" O umení umením" , podporeného
finančnou zbierko u pre telesne postihnutého žiaka.
~

Výška odmeny : l 400.- €
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JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100101 l Fax: +421(51)77348091 E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-14/2013
V Prešove, dňa:
27.11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
( podľa

§ 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
za mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko:

Ľubomír

Pracovné zaradenie:

riaditeľ

Bodnár
školy

Škola : Základná škola, Šmeralova 25, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:
l)

Zabezpečovanie ,

činnosti

športových

tried

či1mostí

vyplývajúcich z dohodnutého

a reprezentácia

mesta

na

domácich

a medzinárodných športových podujatiach
2) Implementácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných ško lách
s využitím elektronického testovania", ktorého riešiteľom je NÚCEM
3)

Zabezpečovan ie

4)

Zabezpeče nie

vzdelávania mimoriadne nadaných detí v meste Prešov a okolí

kvalitnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami (MPC, Global Education

Centre, Materské školy a pod.) s

cieľom

zvyšovania počtu žiakov a úrovne

vyučovacích

výsledkov
bi za splnen ie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo

vo pred

určenej cieľovej

úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

l) Implementácia projektu z OP vzdelávanie
2)

Zabezpečenie

organizácie športových podujatí okresného a krajského významu. (atletika, malý

futbal, olympijský odznak všestraJmosti,

cezpoľný

beh a pod.)

~

Výška odmeny : l. 400.- €

__,...

JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100101 l Fax: +421(51 )77348091 E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čí slo/zo dňaRJ3311-4/20 13
Naše číslo:
27.11.2013
V Prešove, dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podl'a § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmel'íovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Vojtech Klein
Pracovné zaradenie:

riaditeľ

školy

Ško la : Základná škola, Bajkalská 29, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l) Včasné a presné plnenie úloh zriad'ovatel'a a OÚ- OŠ
2) Sponzorské zabezpečenie výrubu prestarlých drevín v objekte školy (30ks)
3) Sponzorské zabezpečenie odvozu vyrúbaných drevín
4) Sponzorské zabezpečenie novej výsadby drevín
5) Sponzorské zabezpečenie plávajúcich podláh a ich pokládku
6) Sponzorské zabezpečenie opravy odtoku na streche školy
7) Sponzorské zabezpečenie sanity do tried
8) Zabezpečenie dl'ía Talianskej kuchyne
9) Zabezpečenie aktivít pre mesto Prešov v rámci projektu Starší mladším a naopak

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úloh y alebo
vopred určenej ciel' ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

Výška odmeny : l. 200.- €

·~\ ,\_\

~

~#

-

-s-~.
o~

\?8
.J.

.\\

'<5/ *l
*~fť;{i)J
,-

JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809 l E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311 -5/20 13
V Prešove, dňa:
27.11.20 13

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záko nov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Me no a priezvisko: Mgr. Ľubica Kohániová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Československej armády 22, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l) realizácia projektu Škola priateľská k deťom
2) spo lupráca s Gymnáziom na Konštantínovej ulici - vytvorenie bilingvalnej triedy

3) práca s hokejovými triedami a PHK Prešov
-+) riadenie najväčšej ško ly v meste Prešov

5) oprava telocvične a striech na ulici Odborárskej
6) rekonštrukcia viacúče lového ilu·iska

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vo pred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

l) riadenie a koordinácia medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá
,_........--·

Výška odmeny: 2. 000.- €
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JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100101 l Fax: +421 (51 )7734809 l E-mail : primátor@presov.sk l www.presov. sk
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-6/20 13
V Prešove, dňa:
27. 11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa

§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmei1ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Marián
Pracovné zaradenie:

riaditeľ

Džačár

školy

Škola : Základná škola, Kúpeľná 2, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:
l) za dlhodobé dosahovanie

veľmi

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

dobrých výsledkov v oblasti riadenia a marketingu školy,

2) za vytváranie pozitívneho obrazu školy a zvyšovanie jej prestíže v rámci mesta i mimo neho ,
3) za vel' mi dobré hodnotenie školy a jej úrovne ŠSI,
4) za dobré a efektívne hospodárenie s pridelenými

finančnými

prostriedkami a za úsporu

energií,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vo pred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l ) za zapojenie ško ly do OPV Otvorení Európe a svetu /360 tis €/, za zavádzanie progresívnych
metód a foriem práce do

vyučovacieho

procesu, za zvyšovanie odbornosti

učitel'ov.

absolvovanie hromadných vzdelávacích akcií , za skvalittl.ovanie technického vybavenia
školy a zavádzanie IT do

vyučovacieho

procesu

V)·ška odmeny : 2. 500.- €

JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo :
RJ3311-1 1120 13
V Prešove, dňa: 27 .11.201 3

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návr h
na poskytnutie odmeny za rok 2013

( pod ľa§ 20ods .1 písm . a) a písm. b) zákona NR SR č . 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní ni ektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorýc h záko nov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimo ri adnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko : Mgr. Eduard Schwarzbacher
zaradenie:

riadi t eľ

Škola :

Základná škola, Mukačevská l, 080 Ol Prešov

školy

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
1) Získavanie prostriedkov z iných zdrojov - V spolupráci s rodičmi školy zabezpečeh i e
vy bavenia druhej multimediálnej učebne, skvalitl'í.ovanie úrovne výchovno-vzdel ávaéieho
procesu účast'ou v projekte " S modernou školou do života" zabezpečením nových
výukových softvérov a ostatnej techniky pre multimediálne učebne,

ŠPÚ Bratislava -

vzdelávanie učitel'ov v oblasti cudzích jazykov - prenájom priestorov, prenáj om pri estorov
súkromnej M Š Bobrík, prenájom priestorov - Súkromnej ZU Š Hubošovce .
2) Starostli vost' o priestory školy a budovu školy - oprava strechy nad telocvičňou,
3) Oprava a údržba priestorov dvoch skladov učebníc .
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úl ohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) Reali zácia a starostlivost' o riadny chod projektu OP Vzdelávanie z prostriedkov ESF
s názvom " S modernou školou do života" a zabezpečenie spoluúčasti školy na fin ancovaní
projektu v roku 2013 vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j . 8 340,00 EUR.

-~5-k

Výška odm eny : l 400.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-22/2 0 13
V Prešove, dňa: 27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie mimoriadnej odmeny za rok 2013
(pod ľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č .55 3 /2003 Z.z. o odmeôovaní ni ektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti
a sp lnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Jozef Kakaščík
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Ško la : Základná umelecká ško la M. Moyzesa, Baštová 23, 080 Ol Prešov
Zdôvodnenie:

al za vykonávanie práce
z dohodnuté ho druhu práce:

presahujúcej

rámec

pracovných

činností

vyplývajúcich

l) Účinkovanie s dychovým orchestrom (koledy) v rámci rozsvietenia adventného venca.
2) Vzhl'adom k tomu, že činnosť v ZUŠ je rozložená do 4 budov v rôznych lokalitách mesta,
je zvýšená náročnosť na organizáciu vyučovania a prevádzky týchto budov.
3) Príprava a realizácia vianočných koncertov a rôznych vystúpení pre mesto.
-+) Príprava kultúrneho programu v rámci Opálového zrnka.
5) Reprezentácia školy a mesta na súťažiach a festivaloch doma a v zahraničí.
6) Vystúpenia a koncerty s dychovým orchestrom pre mesto.
7) Organizovanie festivalu dychových hudieb - Tarjányiho Prešov.
8) Práca v obecnej školskej rade ..
9) Príprava žiakov a účasť na celoslovenskej súťaži "Makovická struna" ..
l O) V),chovné koncerty pre MŠ a ZŠ.
ll) Tvorba ško lského vzdelávacieho programu.
12) Príprava žiakov na celoslovenskú súťaž v hre na cimbal
13) Veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom pri organizovaní rôznych kultúrnospoloče n ských akcií v meste.
14) Koncert dychového orchestra v rámci otvorenia Vyhliadkovej veže v Prešove.

Navrhovaná výška odmeny : 1200.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100101 l Fax: +421(51)7734809 l E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/3311-20/20 13
V Prešove, dňa: 27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie mimoriadnej odmeny za rok 2013
(podl'a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmdíovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti
a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Ladislav ŽILLÍK
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná umelecká škola J. Poschla, Prostejovská 36, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce
z dohodnutého druhu práce:

presahujúcej

rámec

pracovných

činností

vyplývajúcich

- organizácia východoslovenskej keybordovej súťaže,
- rozprávkové predstavenia " Princezna so zlatou hviezdou" Pre prešovské ZŠ, MŠ a pre

rodičov žiakov v koncertnej sále ZUŠ JP,
organizácia speváckej súťaže "Kytička domovine" v spolupráci s Maticou slovenskou
v koncertnej sále ZUŠ JP,
- "Orientálny večer s Fatimou" -dvojhodinová šou v DJZ Prešov so zahraničnými hosťami (
CZ a Egypt),
- vianočný koncert v sále PKO- Čierny orol pod názvom "Rozprávkové Vianoce",.
- Zabezpečovanie kultúrnych a štátnických podujatí organizovaných mestom Prešov.

Navrhovaná výška odmeny : 1.200.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
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Váš list čísla/zo dňa :
Naše číslo:
R/3311-25/20 13
V Prešove , dňa :
27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
( po dľa

§ 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č . 553 /2003 Z.z. o odmeiíovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvi sko: Mgr.
Pracovné zaradenie:

Ľubomír

riaditeľ

GUMAN

školy

Škola : Základná umelecká škola, Októbrová 32, 080 05 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

l) Získanie cien z výtvarných medzinárodných súťaží.
2) Otvorený ateliér pre pedagógov v rámci mesta Prešov - výmena skúsenosti v oblasti
výtvarného umenia a edukačného procesu.
3) Medializácia školy v rozhlase Praha, Prešov, Bratislava.
4) Výroba keramiky, prezentov pre ZUŠ M. Moyzesa a PU v Prešove.
5) Návrh a realizácia detského kútika vo FNsP odd. ORL v Prešove.
6) Faš iangovanie - výtvarná akcia žiakov ZUŠ v spolupráci s MsÚ Prešov.
7) Najv äčš i a Veľkonočná kraslica na Slovensku- výtvarná realizácia.
8) Výtvarné varenie s Justínam To poľským- Gasrofest 2013 , výtvarný happening.

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vo pred určenej ciel' ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) Valentín - monumentálna výtvarno-dekoratívna výzdoba fasády MsÚ Prešov.
- ~......

Výška odmeny: 900.- €
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JUDr. Pavel Hagya ri
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/331 1-26/2013
V Prešove, dňa: 27.1 1.20 13

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podl"a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č. 553 /2003 Z.z. o odmet'íovaní niektor)'ch
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Elena ŠIMČÍKOV Á
Pracovné zaradenie: riaditel'ka CVČ
Škola: ABC CVČ, Októbrová 30,080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
1) znižovanie finančn ých nákladov na chov zvierat v Ekoparku s prispením sponzorstva
poľnohospodárskych družstiev,

2) estetizácia a opravy priestorov ABC CVČ z vlastných zdrojov,
3) skvalitnenie materiálno-technického zabezpečen i a činnosti záujmových útvarov,
4) ABC CVČ podaním a schválením finančného príspevku z Úrad u vlády SR ,
5) osobná angažovanost' v Asociácii centier voľného času SR,
6) zvýšenie

počtu a skvalitnenie odrekreovaných detí v letnej činnosti ABC CVČ,

a obsahu činnosti v prímestských táboroch .

Výška odmeny : 900.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa:
Naše číslo:
RJ3311-7/201 3
V Prešove, dňa:
27.11.2013

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013

(podra § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č . 553 /2003 Z.z. o odme!'1ovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splneni e
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Nadežda Holečková
Pracovné zaradenie: riaditel'ka školy
Ško la : Základná škola, Lesnícka l, 080 OS Prešov
Zdôvodnenie:

al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
l ) Práca na projektoch- získanie finančných prostriedkov a materiálneho vybavenia:
Aktivizujúce metódy vo výchove, Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Počítače do zborovne, Tvoja správna voľba, Klimatická Aliancia,
Školské mlieko , Baterky na správnom mieste.
2) Zabezpečovanie výchovno- vzdelávacieho procesu v ÚVV v Prešove - vypracovanie
dokumentácie pre obvinených a odsúdených, spracovanie správ pre kmeňovú školu a Ústav
na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.
3) Realizovanie pravidelnej prezentácie výukových programov a ich využitie vo výchovnovzdelávacom procese pre pedagógov na našej škole.
4) Aktívna účast', ale aj úspešná reprezentácia školy na rôznych súťažiach , projektoch,
vystúpeniach organizovaných zriad'ovatel'om a inými organizáciami . Spolupráca školy
s Okresnou organizáciou SZZP v Prešove- aktívna účasť na ich akciách.
5) Aktívna spolupráca s SPŠE, Pedagogickou fakultou a MPC pri vypracovaní dotazníko v
a štatistík, cvičná škola pre PF PU, FHaPV-PU, PASA a UPJŠ v Košiciach.

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vo pred určenej cieľovej úlohy , prípadne jej ucelenej etapy:
l) Starostlivost' o interiér a exteriér budovy školy - realizácia opráv, údržby , rekonštrukci e
a renovácie interiéru /triedy, vodoinštalačných prác v učebniach, elektroinštalácie v dvoch
pavilónov l a exteriéru školy l vybudovanie ch
íka l z vlastných rozpočtových

~-S--~~

prostriedkov školy.

~
V ýška odmeny: l. 300.- €
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JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100101 l Fax: +421(5 1)7734809 1E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list č ísla/zo dňa :
Naše číslo:
V Prešove , dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

R/3311 /2013
27.11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Mgr. Ivona
Pracovné zaradenie:

riaditeľka

Uličná

školy

Škola : Materská škola, Čsl.armády 20, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

l) Efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov ( aj za pomoci sponzoringu ) starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy - kompletná výmena okien
v celej MŠ z vlastného rozpočtu - od roku 2009-2013.
2) Aktívna účasť po pracovnej dobe, cez dovolenku - rekonštrukcia hl. vchodu do MŠ.
3) Vykonávanie ekonomických a hospodárskych činností
aj napriek pedagogickému
vzdelaniu - nad rámec pracovnej náplne (dochádza k značnému šetreniu fin .zdrojov).
4) Používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných záležitostí.
5) Pripomienkovanie zákonov a návrhov VZN.
6) Práca pri deťoch nad rozsah pracovného úväzku (chýbajúca prac.sila)
7) Aktualizácia webovej stránky školy.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) Projekt Etwinnig - učiteľka mesiaca marec 2013 , ocenený projekt certifikátom kvality.
2) Ocenený a finančne podporený dopravný projekt Nadácia Volkswagen Slovakia.
3) Administrátor webovej stránky školy.
~

-

Výška odmeny : l 000.- €
l

'

JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100101 l Fax: +421(51)7734809 l E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa :
Naše číslo :
V Prešove, dňa :

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

R/3311/20 13
27.11.2013

Ná v rh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa

§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr.Eva Miklášová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola: Materská škola, Budovatel'ská 8, 080 Ol Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:
l) Kvalitné vykonávanie pracovných

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

činností

2) Web

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
l) program ZELENÁ ŠKOLA
2) UNICEF - Škola priateľská k deťom
3) OFDM- olympiáda
4) ProEnviro

~"l o\.
s-~.,.. "\

Výška odmeny: 800.- €
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JUDr. Pavel Hagyari
Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809 1E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk
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Váš list čísla/zo dňa :
Naše číslo :
V Prešove, dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

R/3311120 13
27.11.2013

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2013
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553 /2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko : Bc. Lukáčová Slavka
Pracovné zaradenie:

riaditeľka

školy

Škola : Materská škola, Važecká 18, 080 05 Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
druhu práce:

činností

vyplývajúcich z dohodnutého

l) podiel na efektívnom fungovaní školy
2) schopnosť riešiť krízové situácie (v nočných hodinách, počas víkendov, počas dovolenky)
3) zapájanie zamestnancov do vzdelávacích podujatí
4) sebavzdelávanie, samoštúdium, skvalitňovanie vlastnej pedagogickej práce
5) modernizácia interiéru školy
6) zaangažovanie učiteliek do slovenských projektov a súťaží
7) svojpomocné zvládnutie havarijných situácií
8) zabezpečenie bezplatnej opravy oplotenia a bráničiek
9) bezplatné používanie súkromného auta a mobilného telefónu na pracovné účely
10) získavanie finančných prostriedkov z projektov (viď . Správa .. . )
bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

l) výmena okien v triedach MŠ (vd'aka spolupráci so zriad'ovatel'om)
2) racionalizácia opatrení pri čerpaní rozpočtu školy-ekonomické hospodárenie.

Výška odmeny: 600.- €

.r
JUDr. Pavel Hagyari

Mesto Prešov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100101 l Fax: +421(51)77348091 E-mail : primátor@presov.sk l www.presov.sk
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