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V Kapušanoch ocenili aktívnych občanov 
Vydané včera Autor: Mária Pihuličová 

Aktivity svojich občanov nenechávajú v Kapušanoch bez povšimnutia. Už piatykrát tu oceňovali ľudí, 

ktorí sa starajú nielen o život v obci, ale aj o jej dobré meno v okolí. Tento rok to boli ľudia z oblasti 

kultúry a športu. Medzi nominovanými sa ocitli aj manželia či maratónec. 

 

KAPUŠANY. Nie finančné, ale morálne ohodnotenie je podstatné pri udeľovaní Ceny starostu. 

Myšlienka skrsla u hlavy obce, Jozefa Pribulu, na základe ktorého návrhu bol v obci schválený štatút na udeľovanie 

tejto ceny. 

Zapájajú sa doň všetci obyvatelia, ktorí môžu podávať návrhy na svojich spoluobčanov. 

Štyri ocenenia, päť ocenených 

Nominovať je možné kohokoľvek, kto nejakým spôsobom prispel k rozvoju obce. Cena starostu obce sa udeľuje 

občanom,  ale aj iným ľuďom (jednotlivcom, kolektívom, rodinám), ktorí sa pričinili o rozvoj územia obce, 

reprezentovali ju alebo ju v pozitívnom zmysle nejakým zásadným spôsobom ovplyvnili. 

Tento rok mali štyri nominácie. Nijaké obmedzenie počtu ocenených v jednom roku však neexistuje. 

Cena môže byť udeľovaná aj opakovane. Pri tohtoročnom udeľovaní si ju svojou činnosťou zaslúžili manželia 

Majirskí, folklorista Jozef Dvorščák, maratónec  Vladimír Pribula a dobrovoľníčka Lenka Smetanková. 

Mladí nezaháľajú 

„Teším sa, že sú to už aj mladí ľudia. Vyzýval som, aby sa všetci, aj mladí, zapojili do diania v obci. A verím, že sa 

budú zapájať aj naďalej, lebo už teraz prichádzajú s nápadmi, čo treba urobiť na tom ktorom mieste, tej ktorej 

ulici. Majú nové myšlienky a nápady. Chceme ich nie donútiť, ale získať si ich, aby každý, kto má nápad, prišiel. 

Nech sami navrhnú, čo u nás v Kapušanoch ešte treba nové urobiť,“ povedal starosta Jozef Pribula. 

Vizitky ocenených 

Mária a Daniel Majirskí 

Mária je rodáčka z Bardejova, Daniel z Prešova. Usadili sa v Kapušanoch, vychovávajú spolu dve deti. Mária 

pracuje ako sociálna pracovníčka, voľný čas venuje písaniu projektov so socio-kultúrnym zameraním. Ich hlavným 

cieľom je dobrovoľnícka práca a verejný prospech pre čo najširší okruh ľudí. 

Manžel Daniel je šikovný v manuálnych prácach. Spoločne zrealizovali tri projekty – v roku 2012 Pre nás a naše 

deti – detské ihrisko a oddychová zóna v Raslaviciach, v roku 2014 projekty Ako v rozprávke – relaxačno-

https://www.pianomedia.sk/package/?service_id=142


oddychová zóna v Kapušanoch a Darujte Vianoce pre jednu rodinu z Demjaty. Manželia sú príklad obetavosti a 

dobrovoľníckej práce. V najbližšej dobe plánujú obnoviť činnosť Materského centra v Kapušanoch. 

 

Jozef Dvorščák 

Jeho celoživotnou láskou je folklór. Tri roky tancoval vo FS Šarišan, počas vojny vo vojenskom FS Jánošík v Brne, 

po vojenčine opäť v Šarišaane. Neskôr pôsobil ako tanečník vo FS Karpaťanin, sedem rokov bol jeho umeleckým 

vedúcim. Vytvoril dva celovečerné programy pri jeho okrúhlych výročiach. Od roku 2002 sa stal tanečným 

pedagógom FS Kapušančan, tu vytvoril 6 choreografií. Od roku 2007 do 2012 pôsobil ako učiteľ ľudového tanca vo 

FS Zlatobančan, kde vytvoril dve choreografie. 

 

Vladimír Pribula 

Vladimír sa od školských liet venoval v Kapušanoch atletike, basketbalu a volejbalu. Behu sa začal venovať ako 

35-ročný. Každý rok absolvuje 2 až 3 maratóny, 6 až 8 polmaratónov, veľa pretekov od 10 do 15 km, od apríla do 

septembra je to až 40 podujatí. Dosahuje vo svojej kategórii stále medailové pozície. Mesačne zabehne asi 300 

km. Od roku 1994, keď začal behať pravidelne, je to už asi 50-tisíc km. Jeho túžbou je zabehnúť kvalitný maratón 

v zahraničí a získať na ňom medailové umiestnenie. V roku 2004 získal titul majstra Slovenska v kategórii 

veteránov nad 45 rokov. Na majstrovstvách sveta v behu do vrchu veteránov obsadil 12. miesto. 

 

Lenka Smetanková 

Lenka vyštudovala učiteľstvo pre I. stupeň a tiež sociálnu prácu. Učila v Raslaviciach a Prešove. Ako dobrovoľníčka 

pôsobila v rôznych komunitných a kultúrnych projektoch v oblasti riešenia rómskej problematiky. V súčasnosti sa 

venuje strategickému plánovaniu, prácam na projektoch v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, supervízii v 

sociálnych službách.  Pracuje v celosvetovom programe Zelená škola, podieľala sa na projektoch Bocianovo ihrisko 

pre deti, Kapušianske vrecko, Publikácii pre mikroregión EuroŠariš. Má veľkú zásluhu na vydaní dvoch kníh, 

Kapušany 1248 a Kapušany 1248 – 2014. 


