
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

MUDr. Ľuboslavovi Beňovi, PhD.  

 

pri príležitosti 30. výročia od prvej transplantácie obličky v Košiciach 

za profesionálny prístup a významné výsledky v oblasti darcovského 

a transplantačného programu. 
 

Od začiatku profesionálnej lekárskej kariéry sa MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. 

profiluje v oblasti darcovského a transplantačného programu, a to nielen v rámci 

nemocnice, ale aj regiónu, v rokoch 2009-2018 v pozícii hlavného 

transplantačného koordinátora Slovenskej republiky.  

Už 10 rokov je primárom Transplantačného oddelenia UNLP Košice, ktoré 

vedie veľmi profesionálne a svedomite. Spolu s kolektívom prevádzkujú 

v jedinom východoslovenskom transplantačnom centre ročne zhruba 

50 transplantácií obličiek od žijúcich i mŕtvych darcov, taktiež realizujú aj 

odbery iných orgánov v rámci spolupráce s inými pracoviskami. Za 30 rokov sa 

už v UNLP Košice podarilo zrealizovať takmer 1100 transplantácií obličiek. 

V týchto dňoch si navyše pripomíname 30 rokov od prvej transplantácie obličky 

v Košiciach. 

Pán doktor Beňa je členom Transplantačnej komisie MZ SR, krajským 

odborníkom MZ SR pre orgánové transplantácie pre PSK a KSK, členom 

Vedeckej rady MZ SR, dlhoročným členom Slovenskej transplantologickej 

spoločnosti a od roku 2018 prezidentom jej výboru. Okrem toho pôsobí ako člen 

aj v ďalších domácich i zahraničných transplantologických spoločnostiach. 

V roku 2016 mu bola udelená Medaila založenia Společnosti lékařsko-

slowanskej a v roku 2018 Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

Pôsobil aj v exekutívnych funkciách UNLP ako námestník riaditeľa pre 

liečebno-preventívnu starostlivosť a neskôr ako medicínsky riaditeľ.  

Je autorom a spoluautorom mnohých domácich i zahraničných prednášok, 

odborných článkov, viacerých publikácií s tematikou darcovského programu 

a tiež organizátorom viacerých národných a medzinárodných edukačných akcií 

zameraných na darcovský a transplantačný program. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

JUDr. Jozefovi Čorbovi, PhD., in memoriam  

 

za mimoriadne zásluhy v oblasti športového práva a dobrovoľnícku činnosť  

v oblasti správy a riadenia športu. 
 

Ocenenie prevzal PaedDr. Jozef Čorba, otec oceneného. 
 

JUDr. Jozef Čorba, PhD. zomrel vo veku 36 rokov. Významnou mierou sa 

zaslúžil o založenie a stabilizáciu športového práva na Slovensku, prispel k jeho 

formovaniu a napĺňaniu jeho obsahu, čím ovplyvnil smerovanie právnej vedy 

v tomto odbore na mnohé roky dopredu . 

JUDr. Čorba sa stal členom Učenej právnickej spoločnosti, ktorá vykonáva 

právnu – dobrovoľnícku činnosť v oblasti správy a riadenia športu v rozsahu 

všetkých na Slovensku dostupných uznaných športov, najmä v rozsahu tvorby 

vyvážených a udržateľných právnych a mimoprávnych (zväzových) pravidiel. 

Okrem akademickej pôdy pôsobil aj ako funkcionár Slovenského futbalového 

zväzu, kde prejednával a rozhodoval športové spory v prostredí najväčšieho 

občianskeho združenia na Slovensku. Podieľal na príprave vnútorných 

predpisov Slovenského futbalového zväzu, i ďalších športových zväzov. 

Spoločne s tímom približne 30 právnikov venoval posledných 7 rokov života 

dobrovoľnícky a vo svojom voľnom čase stovky hodín tomu, aby sa 

v slovenskom futbale vytvoril a zaviedol racionálny systém pravidiel riadenia 

a správy slovenského futbalu. Jozef bol pri tvorbe nových stanov Slovenského 

futbalového zväzu i prelomového Registračného a prestupového poriadku 

a ďalších predpisov zväzu, ktoré zásadne zmenili slovenský futbal, a normujú 

jeho obsah a kvalitu do dnešných dní.    

Bol aj členom expertnej pracovnej skupiny významných odborníkov, poverenej 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá pripravovala  Zákon 

o športe.  

Ako advokát zastupoval mnohé športovo-právne spory na súdoch, pričom jeho 

veľkou prednosťou bola rozvaha, nadhľad, empatia a snaha o riešenie sporov 

férovou dohodou, s ktorou dokážu žiť obe strany sporu. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Milanovi Furínovi, in memoriam 

 

za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na bežeckých tratiach doma aj 

v zahraničí a za podporu maratónskeho športu v Košiciach. 
 

Ocenenie prevzala pani Plavčková, dcéra oceneného. 
 

Milan Furín zomrel náhle vo veku 67 rokov. Rodák z Kavečian, maratónsky 

a ultramaratónsky bežec a veľký športový nadšenec, ktorý sa svojimi 

športovými aktivitami nezmazateľne zapísal do našich sŕdc a myslí. Vo svojej 

kariére zabehol dovedna 156 maratónov, posledný v roku 2013 na klasickej trati 

z Maratónu do Atén. Bol jedným zo zakladateľov bežeckého podujatia 

,,MALÉHO KAVEČIANSKEHO MARATÓNU“, ktorého sa viackrát aj osobne 

zúčastnil, v roku 2018 bol organizovaný v poradí už jeho 30. ročník. 

Taktiež patril k zakladateľom Telovýchovnej jednoty Mladosť Kavečany, ktorá 

aktívne pôsobí v mestskej časti Košice - Kavečany už viac ako 45 rokov 

a taktiež bol aktívnym členom futbalového klubu TJ Mladosť Kavečany. 

Vďaka maratónu precestoval celý svet – bežal maratóny v Londýne, Prahe, 

Viedni, Štoklholme, Istanbule, Paríži, Miláne, Rotterdame, Amsterdame, Ríme 

a dokonca aj v Honolulu na Havajských ostrovoch. 

Patril do 50-členného ,,Diamantového klubu“ Medzinárodného maratónu mieru, 

do ktorého patria tí, ktorí najstarší košický maratón v Európe zabehli aspoň 25-

krát.  

Milan Furín mal na konte 27 košických maratónov (pričom prvý košický 

maratón absolvoval v roku 1981 a posledný v roku 2011. Osobný maratónsky 

rekord zabehol v roku 1988 v Michalovciach a má hodnotu 2:30:54 h.) 

Milan Furín patril k najlepším slovenským ultravytrvalcom. V roku 1987 vyhral 

preteky naprieč Sardíniou, keď 254 kilometrovú trať zvládol za 23:59:11 h.  

Na najťažších pretekoch na svete (SPARTATHLON z Atén do Sparty) štartoval 

ako prvý Slovak, pričom trať dlhú 246 km zvládol za 28:51:37 h a skončil na 

tretej priečke, čo je doteraz najlepšie umiestnenie slovenského alebo českého 

bežca na tomto podujatí. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

prof. MUDr. Zuzane Gdovinovej, CSc., FESO, FEAN 
 

pri príležitosti životného jubilea 

za významný prínos v medicíne v odbore  neurológia. 
 

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN sa svojou už 35 ročnou 

profesionálnou prácou zaradila medzi najznámejšie osobnosti v medicíne na 

Slovensku i v zahraničí a je prvou ženou v histórii Slovenska, ktorá dosiahla 

vedecký titul profesorka neurológie. V súčasnosti je lídrom nielen na vlastnom 

pracovisku, ale predovšetkým v celoslovenskom rámci a v pacientskych 

organizáciách, a to hlavne v oblasti cievnych mozgových príhod. 

Okrem každodennej práce na klinike sa profesorka Gdovinová bližšie venuje 

cievnym mozgovým príhodám, demenciám a prionózam. V oblasti organizácie 

akútnej liečby mozgových príhod sa významne pričinila o zlepšenie podmienok 

ich diagnostiky aj liečby vypracovaním odborných usmernení.  

Svoje vedomosti a zručnosti získavala aj na zahraničných stážach a pobytoch. 

Zastáva mnoho významných odborných, ako aj spoločenských funkcií, je 

garantkou špecializačného štúdia v odbore Neurológia, predsedníčkou odborovej 

komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore Neurológia a garantuje 

habilitačné a vymenúvacie konania v odbore Neurológia na LF UPJŠ Košice. 

Organizovala mnohé odborné podujatia, je členkou mnohých odborných 

spoločností. Za svoje úspechy v práci bola ocenená mnohými významnými 

cenami. Profesorka Gdovinová sa dožíva životného i pracovného jubilea a je 

pozoruhodnéné, koľko toho za 35 rokov svojej práce na klinike stihla. Pod jej 

vedením a vďaka jej veľkému entuziazmu – nadšeniu pre prácu a dobré veci, ku 

ktorým nabáda i svojich spolupracovníkov, dosiahla Neurologická klinika UPJŠ 

LF a UNLP v Košiciach významné postavenie a uznanie v neurologickej obci 

nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. 

Prezentáciou vedeckých výsledkov v zahraničí dostáva profesorka Gdovinová 

slovenskú neurológiu do širšieho povedomia aj v európskej dimenzii. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Ing. Angelike Hanesz 

 

pri príležitosti životného jubilea  

za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v oblasti mimoškolského vzdelávania žiakov 

a študentov v robotike. 
 

Ing. Angelika Hanesz študovala na TU v Košiciach na fakulte elektrotechniky 

a informatiky. Neskôr absolvovala rozširujúce štúdium informatiky na UPJŠ 

v Košiciach. Ako učiteľka informatiky od roku 1994 pôsobí na rôznych 

základných školách v Košiciach a okolí.  

Od roku 2016 pracuje v rámci celoslovenského projektu IT Akadémia na UPJŠ 

Košice ako lektorka pre prípravu učiteľov na inovatívne metódy vyučovanie 

predmetu informatika. 

S podporou Nadácie Talentum Cassoviensis v roku 2011 zhromaždila okolo 

seba hŕstku nadaných a usilovných žiakov, z ktorých sformovala tím mladých 

nadšencov robotiky s názvom Talentum. Tím Talentum pod jej vedením od roku 

2013 úspešne reprezentuje Košice na medzinárodných robotických súťažiach 

First Lego League a RoboCup. Pravidelne sa zúčastňuje aj na podujatiach, ktoré 

popularizujú prírodné vedy, ako napr. Noc Výskumníkov. Mnohí bývalí 

členovia tímu v súčasnosti študujú na popredných zahraničných univerzitách: 

Cambridge, Imperial College London, Aalborg Universitet Dánsko. 

Najvýznamnejšie medzinárodné úspechy tímu sú nasledujúce: 

V rámci First Lego League sa tím od roku 2015 umiesťoval na popredných 

priečkach či už v jednotlivých kategóriách, ale aj v celkovom hodnotení. 

V rámci RoboCup-u získali 3 tretie miesta a 1 druhé miesto v kategórii Rescue 

Cospace. 

 

 

 

----- 



6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Mgr. Petrovi Himičovi, PhD. 

 

pri príležitosti životného jubilea 

a pri príležitosti 20. výročia vo funkcii riaditeľa Štátneho divadla Košice 

za dlhoročné zveľaďovanie kultúrneho života a rozvoj divadelného umenia v 

meste Košice. 
 

Peter Himič v tomto roku oslávi významné životné jubileum a zároveň aj 20 

rokov vo funkcii riaditeľa Štátneho divadla Košice. Pedagogicky pôsobí už tri 

desaťročia, počas ktorých vzdelával a odborne viedol stovky mladých ľudí, 

budúcich hercov, režisérov, dramaturgov, spisovateľov, divadelných vedcov 

a pracovníkov rôznych kultúrnych inštitúcií.  

Je autorom niekoľkých štúdií v zahraničných a domácich odborných časopisoch. 

Dvadsať rokov stojí na čele jednej z najváženejších a najrenomovanejších 

kultúrnych inštitúcií na Slovensku - pod jeho vedením Štátne divadlo Košice 

získalo niekoľko najprestížnejších divadelných ocenení DOSKY, uviedlo vyše 

200 premiér a zviditeľnilo mesto a divadelné umenie v zahraničí. 

Je spoluautorom mnohých medzinárodných projektov umeleckého zamerania 

v meste Košice, spomeňme aspoň Festival divadiel strednej Európy a iné. 

Peter Himič dlhé roky patrí k najaktívnejším prekladateľom poľských 

dramatikov do slovenčiny. Za rozvoj spolupráce s poľskými divadlami a za 

prekladateľskú činnosť mu bola v roku 2006 udelená cena ministra kultúry 

Poľskej republiky. 

Pán Himič je aktívny aj v umeleckej oblasti ako dramaturg a dabingový herec. 

Ďalej je pravidelným členom v odborných porotách divadelných festivalov. 

Aktívne sa zúčastňoval na prípravách jedného z najväčších európskych 

kultúrnych projektov Európske hlavné mesto kultúry 2013. 

Peter Himič je členom viacerých správnych rád umeleckých a školských 

inštitúcií, ktoré sídlia a reprezentujú mesto Košice aj mimo hraníc Slovenska. 

Ako generálny riaditeľ ŠD Košice je jedným zo zástupcov Slovenska v  

európskej organizácii združujúcej národné asociácie divadiel a orchestrov 

PEARLE. 

Pod jeho vedením sa Štátne divadlo Košice po mnoho rokov pravidelne aktívne 

podieľa na kvalite umeleckého a spoločenského diania v našom meste. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

MUDr. Irine Oravkinovej 

 

za mimoriadnu aktivitu a prínos pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie 

v Košiciach. 
 

MUDr. Irina Oravkinová vyše 20 rokov pôsobila ako primárka Oddelenia 

detskej onkológie a hematológie DFN Košice, až do odchodu na dôchodok. 

Počas vyše 30-ročnej práce na Oddelení detskej onkológie sa zaslúžila 

o poskytovanie služieb pre pacientov na medzinárodnej úrovni. Zároveň je 

jednou zo zakladateliek nadácie Spoločnosť detskej onkológie, ktoré bola 

založená v roku 1996 na pomoc počas liečby pacientom a ich rodičom. 

MUDr. Irina Oravkinová po ukončení štúdia na gymnáziu vo Vladivostoku 

v Rusku ukončila Pediatrickú lekársku akadémiu Sankt-Peterburg v Rusku. 

Neskôr nastúpila ako sekundárny lekár do Krajskej detskej nemocnice 

v Košiciach, vykonala špecializačnú skúšku z pediatrie a následne pracovala ako 

sekundárny lekár na oddelení detskej onkológie FNLP Košice.  

Absolvovala špecializačný kurz na Klinike detskej onkológie II. lekárskej 

fakulty Praha – Motol. Vykonala aj špecializačnú skúšku v odbore klinická 

onkológia. V rokoch 1991 -1992 pracovala ako lekár- špecialista na oddelení 

detskej onkológie FNLP Košice a v roku 1992 absolvovala špecializačný pobyt 

na Klinike detskej hematológie II. lekárskej fakulty Praha - Motol.  

V roku 1992 sa stala primárkou oddelenia detskej onkológie FNLP Košice. Od 

roku 2005 do roku 2016 pracovala ako primárka oddelenia detskej onkológie 

a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice.  

Je členkou viacerých slovenských lekárskych spoločností, od roku 1994 aj 

členkou Medzinárodnej spoločnosti detskej onkológie. 

Na Oddelení detskej onkológie počas celého obdobia 31 rokov sa snažila, aby 

detským onkologickým pacientom bola aplikovaná liečba podľa 

medzinárodných protokolov pre liečbu malignít u detí. I vďaka jej úsiliu 

a entuziazmu žije plnohodnotný život množstvo dnes už dospelých pacientov 

s onkologickým ochorením. 

 

----- 



8 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. 

 

pri príležitosti životného jubilea 

za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických 

vedeckých pracovísk. 
 

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. ako vysokoškolský pedagóg Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ v Košiciach významne prispel k rozvoju univerzity. Počas jeho 

pôsobenia vo funkcii dekana Prírodovedeckej fakulty sa fakulta v ročných 

hodnoteniach rankingovej agentúry ARRA postupne prepracovala až na vedúce 

postavenie v rodine prírodovedne orientovaných fakúlt. Svoje bohaté skúsenosti 

s riadením fakulty neskôr zúročil aj pre rozvoj celej UPJŠ najprv v pozícii 

prorektora UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie a IT a od roku 2015 až do 

súčasnosti v pozícii rektora.  

Rektorský mandát zasvätil najmä úsiliu o rozvojové aktivity pre posilnenie 

medzinárodného postavenia svojej univerzity v európskom výskumnom 

i vzdelávacom priestore. UPJŠ vďaka investíciám do univerzitných vedeckých 

parkov a centier excelentnosti, v spolupráci s ostatnými košickými univerzitami 

a ústavmi SAV, významne prispieva k atraktívnosti Košíc a kraja ako 

vzdelanostného a vedeckovýskumného klastra. Ako rektor podporuje systémové 

opatrenia pre zvyšujúcu sa grantovú úspešnosť vedeckých tímov UPJŠ a kvalitu 

ich publikačných výstupov. Vďaka tomu UPJŠ  dôstojne reprezentuje slovenské 

vysoké školstvo v medzinárodných rankingoch, kde je v posledných rokoch 

vnímaná ako jedna zo 4 najkvalitnejších slovenských univerzít.  

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. sa ako vedec od roku 1984 profesijne venuje 

využitiu elektrónovej mikroskopie a rtg. difraktografie pri štúdiu štruktúry 

kovov. V akademických pozíciách sa zaslúžil o budovanie vynikajúcich vzťahov 

s košickými univerzitami a ústavmi SAV. Organizačne vytváral a vytvára 

podmienky, aby v Košiciach vznikali vedecké centrá excelentnosti, ktorých 

význam má nadregionálny dosah. Ako rektor podporuje systémové opatrenia pre 

zvyšujúcu sa grantovú úspešnosť vedeckých tímov UPJŠ a kvalitu ich 

publikačných výstupov. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

doc. MUDr. Martinovi Studenčanovi, PhD., FESC 

 

pri príležitosti ocenenia technológie STEMI  

a za významnú celoživotnú prácu v oblasti kardiológie. 
 

Docent Martin Studenčan patrí medzi najužšiu špičku uznávaných 

a mienkotvorných slovenských kardiológov. Ukončil štúdium na Lekárskej 

fakulte UPJŠ v Košiciach, kde aj habilitoval na docenta. Po návrate z ročnej 

stáže v Anglicku, ako mnohoročný primár kardiologického oddelenia stál pri 

rozvoji invazívneho kardiologického programu v Košiciach, a od roku 2003 so 

svojím kolektívom spustil na východnom Slovensku program najmodernejšej 

katétrovej liečby infarktu myokardu – tzv. primárnu PKI, na báze 24/7. V roku 

2004 vykonal prvé invazívne kardiologické výkony aj vo FNsP Prešov, kde 

taktiež následne partnersky pomohol rozvinúť invazívny program na 

systematickej báze. V roku 2003 sa stal zakladajúcim riaditeľom 

Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach.  

Dr. Martin Studenčan je autorom uznávanej knihy o modernej liečbe akútnych 

koronárnych syndrómov. V súčasnosti stále žije v Košiciach a pracuje ako 

prednosta Kardiologickej kliniky v Prešove, kde pod jeho vedením invazívny 

kardiologický program expandoval trojnásobne. V roku 2017 zo svojim IT 

tímom vytvoril na báze telemedicíny komunikačnú technológiu STEMI, ktorá u 

najťažších stavov, ako je infarkt, či mozgová príhoda, umožňuje okamžitú 

diaľkovú konzultáciu medzi profesionálnym záchranárom v teréne a lekárom v 

špecializovanej nemocnici. Túto technológiu dnes denne využívajú všetky 

posádky záchrannej služby na Slovensku a skoro všetky slovenské nemocnice. 

Technológia STEMI bola nezávislou porotou vyhlásená za najlepší slovenský IT 

produkt roka 2018. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Ing. Jozefovi Šablatúrovi 

 

za významný odborný a ľudský prínos v oblasti rozvoja odborného vzdelávania 

na území mesta Košice. 
 

Pán inžinier Jozef Šablatúra pôsobil na škole SOU hutnícke J. A. Gagarina 

Košice – Šaca (dnes SOŠ Učňovská 5 Košice – Šaca) ako pedagóg od roku 

1977. V roku 1990 sa stal riaditeľom v priamej voľbe (zamestnancami školy) 

a odvtedy bol riaditeľom školy nepretržite celých 28 rokov. Ostatné volebné 

obdobie ukončil ako riaditeľ predčasne pre zdravotné problémy. 

1. septembra 1991 založil a stal sa riaditeľom aj Gymnázia s bilingválnou 

španielsko-slovenskou sekciou, ktoré zdieľalo spoločné priestory s SOU 

hutníckym v Košiciach – Šaci. Tieto dve školy mali spoločnú budovu, riaditeľa 

a učiteľov. Toto Gymnázium sa v roku 2005 osamostatnilo, odsťahovalo sa 

a dnes ho poznáme ako Gymnázium, Park mládeže. 

Ing. Jozef Šablatúra predstavuje významný odborný a ľudský prínos v oblasti 

rozvoja odborného vzdelávania na území mesta Košice.  

SOŠ Učňovská 5 Košice – Šaca vďaka Ing. Jozefovi Šablatúrovi patrí medzi 

vzdelávacie inštitúcie, kde príprava na povolanie má dlhoročnú tradíciu a kvalitu 

overenú uplatnením absolventov na všetkých úrovniach manažmentu rôznych 

firiem na Slovensku, hlavne však v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Škola 

si aj po zmene politického usporiadania na Slovensku zachovala svoju 

jedinečnosť a ako jedna z mála bola schopná v spolupráci s hutníckou 

spoločnosťou udržať duálny systém odborného vzdelávania. Pod dlhoročným 

vedením p. Šablatúru brány školy opúšťali a aj dnes opúšťajú absolventi, ktorí 

sú na svoje budúce povolanie veľmi dobre pripravení. Ide o výchovu 

a vzdelávanie viacerých generácií mladých odborníkov v oblasti hutníctva, 

strojárstva a programovania. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Dejepisnému spolku v Košiciach 

 

pri príležitosti 25. výročia založenia 

za mimoriadne zásluhy vo výskumnej, kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti  

a pri zvyšovaní historického a regionálneho povedomia obyvateľov Košíc 

a okolia. 
 

Ocenenie za kolektív prevzal PhDr. Gabriel Szeghy, PhD., predseda spolku. 
 

Dejepisný spolok v Košiciach je dobrovoľným záujmovým kultúrno-

spoločenským nepolitickým združením milovníkov histórie mesta Košice a jeho 

regiónu. Má viac ako 70 registrovaných členov.  

Už od svojich začiatkov napĺňa jednu zo základných úloh, a to podporovať 

výskum minulosti Košíc a okolia, rozširovať výsledky vedeckého výskumu 

a zvyšovať historické a regionálne povedomie občanov. Aktívne spolupracuje so 

špecializovaným pracoviskom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, 

regionálnym oddelením.  

Dnes už tradičným podujatím je organizovanie prednášok k aktuálnym 

vedeckým výsledkom z oblasti výskumu dejín mesta Košice a okolitého 

regiónu, ktoré sa tešia vysokému záujmu nielen členov spolku, ale aj širokej 

verejnosti.  

Spolok vyvíja aj aktivity súvisiace s kultúrnym životom Košíc a s ochranou jeho 

pamiatok. Na podnet jeho členov bola odhalená pamätná tabuľa venovaná 

košickým jezuitským historikom. Dejepisný spolok inicioval zápis historického 

evanjelického cintorína v Košiciach medzi pamätihodnosti mesta v snahe o jeho 

zachovanie. Podporil úspešný návrh na zapísanie tradičného ručného zvonenia 

do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR. 

V spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a Krajským pamiatkovým 

úradom Košice sa snaží o záchranu a zachovanie vojnových hrobov na území 

mesta. Významnou súčasťou spolkových aktivít je i podpora vydavateľskej 

a publikačnej činnosti.  

Za 25 rokov svojho pôsobenia sa Dejepisný spolok v Košiciach stal 

rešpektovaným partnerom pre mnohé vedecké i kultúrne organizácie a inštitúcie 

pôsobiace v meste. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Mestskej organizácii Csemadok v Košiciach 

 

pri príležitosti 70. výročia vzniku organizácie 

za dlhoročný aktívny rozvoj národnostnej kultúry. 
 

Ocenenie za kolektív prevzal Ing. Szabolcs Köteles, predseda organizácie. 
 

Mestská organizácia Csemadok v Košiciach organizuje a rozvíja kultúrny 

život občanov maďarskej národnosti v meste a jeho okolí. Pri organizovaní 

a zveľaďovaní kultúrneho života venuje dôležitú pozornosť slovensko-

maďarským občianskym a kultúrnym vzťahom. 

Medzi osvedčené formy práce v minulosti patrili ochotnícke divadelné 

predstavenia, celomestský kultúrny festival na Bankove, koncerty, literárne 

a kultúrne večierky v priestoroch hotela Schalkház, neskoršie v Dome umenia. 

Folklórny súbor Új Nemzedék (Nové pokolenie), spevácky súbor Csermely, 

divadlá malých foriem a poézie vyvíjali hodnotné kultúrne aktivity 

a reprezentovali mesto nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. 

Mestská organizácia Csemadok v Košiciach v súčasnosti pravidelne organizuje 

medzinárodné vedecké konferencie a sympóziá za účasti domácich 

i zahraničných účastníkov a prednášateľov. Jazykovedné dni Ferenca 

Kazinczyho každoročne prilákajú množstvo významných odborníkov 

a osobností do nášho mesta. Na populárnom podujatí „Deň maďarskej hudby“, 

ktoré je organizované od roku 2015, sa každoročne zúčastňujú amatéri 

aj profesionálni hudobníci.  

Pomocou domácich a zahraničných odborníkov organizácia otvorila pamätnú 

izbu so stálou expozíciu o živote a diele svetoznámeho literáta, košického 

rodáka Sándora Máraiho v jeho niekdajšom bydlisku na Mäsiarskej ulici. 

 

----- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

pri príležitosti 70. výročia vzniku 

za medzinárodne uznávanú kvalitu veterinárskeho vzdelávania a výskumu 

a za prínos k rozvoju komunitného života mesta Košice. 
 

Ocenenie za kolektív prevzala Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

rektorka univerzity. 
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oslavuje v tomto 

roku 70. výročie svojho založenia a je treťou najstaršou tradičnou vysokou 

školou na Slovensku. Dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske 

vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. 

Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými 

autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa 

zaradila medzi najlepšie európske veterinárske vysoké školy.  

UVLF má viac ako dvadsať percent študentov zo zahraničia. Ako prvá 

univerzita na Slovensku akreditovala spoločný študijný program so zahraničnou 

univerzitou, a to s nórskou Nord University v Bodo. Svoje členstvo 

v medzinárodných organizáciách a spoluprácu so zahraničnými partnermi 

rozšírila nielen v európskom, ale aj americkom priestore. Svojou pedagogickou 

a výskumnou prácou a špičkovými klinickými výkonmi v jedinečnej 

Univerzitnej veterinárnej nemocnici i ďalšími odbornými, spoločenskými 

a športovými aktivitami podporuje komunitný život v našom meste.  

Za mnoho významných úspechov univerzity spomeňme aspoň otvorenie 

unikátnej Univerzitnej veterinárnej nemocnice v roku 2017, ktorá sa svojím 

priestorovým i technickým vybavením vyrovná aj klinikám svetového formátu 

a non-stop poskytuje vysokošpecializované služby klientom z celého Slovenska 

aj zahraničia. Je dôležité zdôrazniť, že UVN nie je len klinické pracovisko, ale 

aj výskumné. Vďaka prístrojovému vybaveniu sa dajú výsledky klinických 

vyšetrení použiť na klinický výskum, ktorého výsledky možno posunúť aj pre 

vedeckú spoluprácu v humánnej medicíne s cieľom zlepšiť diagnostické, 

operačné a terapeutické postupy. 

Významnou novinkou je novootvorená záhrada liečivých rastlín, ktorá ma slúžiť 

najmä pre vzdelávanie študentov farmácie. Súčasťou záhrady bude vyše sto 

druhov bylín. Okrem edukácie poskytne miesto na oddych pre študentov, 

zamestnancov a návštevníkov UVLF. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

PhDr. Karolovi Bačovi 

 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska a podporu športu mládeže 

v Košiciach. 
 

PhDr. Karol Bačo je skúsený slovenský reprezentant vo vodnom póle, útočník 

košického klubu ČH Hornets, štvornásobný držiteľ ocenenia Mokrá lopta pre 

najlepšieho vodného pólistu podľa hlasovania odborníkov. Počas doterajšej 

kariéry pôsobil v kluboch ŠKP Košice, NCHZ Nováky, Olivar Zaragoza 

(Španielsko), CN Atletic Barceloneta (Španielsko) a ZF Eger (Maďarkso). Päť 

krát reprezentoval na ME a v roku 2000 aj na Olympijských hrách v Sydney. 

Získanie Španielskeho pohára a dva krát Španielskeho super pohára považuje 

Karol za svoje najväčšie športové úspechy. V sezóne 2008/2009 dopomohol 

košickému klubu k zisku titulu Majstra Slovenska. 

Po skončení kariéry sa sústavne venuje práci s mládežou a ako tréner sa zaslúžil 

i o zisk seniorského  titulu majstrov Slovenska v klube ŠK Hornets Košice v 

sezóne 2017 / 2018. 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

PhDr. Eve Bombovej 

 

pri príležitosti 55 rokov pôsobenia v oblasti žurnalistiky 

za vynikajúce dlhoročné aktivity vo verejnoprospešnej, humanitárnej, 

dobrovoľníckej a nonprofitnej oblasti. 

 

Eva Bombová, začínala v Prešovských novinách, neskôr takmer 20 rokov 

pôsobila ako vedúca východoslovenskej redakcie denníka SMENA, ďalej ako 

redaktorka PRÁCE Praha. V roku 1993 sa stala vedúcou regionálnej redakcie 

denníka SME Bratislava pre východné Slovensko, kde pôsobila až do odchodu 

do dôchodku. Počas výkonu dlhoročnej novinárskej profesie sa opakovane stala 

viacnásobnou laureátkou prestížnych novinárskych ocenení na celoštátnej 

i regionálnej úrovni. 

Bola tiež zakladajúcou členkou redakčnej rady obnoveného mesačníka 

Evanjelický Východ. Stala sa spoluzakladateľkou a prvou šéfredaktorkou 

mesačníka Českého spolku na Slovensku Česká beseda, rovnako neskôr aj 

celoštátneho periodika Spravodajca územnej samosprávy, kde okrem vedenia 

redakcie bola i lektorkou certifikovaného mediálneho a public relations 

vzdelávania pre pracovníkov územnej samosprávy z celého Slovenska.  

Publicisticky je aktívna aj v súčasnosti nielen na Slovensku ale i v zahraničí, 

naďalej pôsobí ako lektorka mediálneho vzdelávania a je rešpektovanou 

poradkyňou v oblasti public relations. 

Eva Bombová je od roku 1965 členkou viacerých československých a 

slovenských novinárskych organizácií  (dlhoročne napr. v Slovenskom 

syndikáte novinárov, v súčasnosti aj v Klube novinárov – seniorov, ktorý 

zastupuje v Rade seniorov mesta Košice). 

Je permanentne aktívna vo sfére tretieho sektora: v humanitárnej a ekologickej 

oblasti, kde ako dobrovoľníčka dlhodobo poskytuje mediálne poradenstvo a 

vzdelávanie pre nonprofitné organizácie. Je členkou Slovenského ochranárskeho 

snemu. 

Celoživotné novinárske dielo Evy Bombovej je dôkazom jej prioritného záujmu 

o občanov mesta Košice a východného Slovenska. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Bedřichovi Brunclíkovi 

 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska a podporu športu mládeže 

v Košiciach. 
 

Bedřich Brunclík – košická hokejová legenda. 

Začínal ako 10 ročný v Slávii Praha, kde pôsobil až do roku 1965. S 

povolávacím rozkazom prišla možnosť voľby medzi druholigovými 

Litoměřicami a Košicami, ktoré vtedy hrávali prvú ligu a pre ktoré sa napokon 

aj rozhodol. Za Duklu (1965 - 1967) a neskôr VSŽ (1967-1981) odohral v 

najvyššej česko-slovenskej hokejovej súťaži 16 sezón a 587 stretnutí, v ktorých 

strelil 237 gólov. S číslom 7 pôsobil v tomto tíme niekoľko sezón aj ako jeho 

kapitán. Spomedzi všetkých hráčov HC Košice odohral najviac sezón a najviac 

zápasov v rade. Je držiteľom striebornej medaily z Majstrovstiev sveta 1971 a 

titulu Majstra Európy z toho istého roku. Po ukončení hráčskej kariéry sa 

venoval trénovaniu doma i v zahraničí. Po ukončení hráčskej kariéry trénoval 

VSŽ Košice, Poldi Kladno, pôsobil v Holandsku. Počas sezóny 1991/1992 bol 

asistentom trénera česko-slovenského tímu do 20 rokov. Neskôr viedol tímy HK 

ŠKP Poprad, MHk 32 Liptovský Mikuláš a opäť Košice, kde pôsobil aj pri 

mládežníckych kategóriách. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Eme Černickej 

 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v krajských a celoštátnych 

vedomostných súťažiach. 
 

Ema Černická je výbornou žiačkou, vynikajúce výsledky dosahuje nielen na 

vyučovaní, ale aj na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach 

vyžadujúcich tvorivosť. Obsadzuje popredné priečky krajských a okresných kôl. 

V súťaži Literárne Košice Jána Štiavnického sa umiestnila na 1. mieste v rámci 

celého Slovenska. 

Jej silnou stránkou sú výborné teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. 

Je flexibilná, dokáže využiť všetky informácie. Má široký rozhľad, vynikajúce 

vedomosti z rôznych predmetov. Jej obrovskou devízou je, že ich dokáže spájať 

a využívať v rámci medzipredmetových vzťahov. Má výborný jazykový cit.  

Spolužiaci ju vnímajú ako nenápadnú, skromnú, ale vždy ochotnú pomôcť. To, 

čo vie, si nenecháva pre seba. Svoje vedomosti odovzdáva ďalej aj mladším 

spolužiakom - olympionikom, vo svojom voľnom čase po vyučovaní ich učí 

riešiť zadania a úlohy. 

Výborne si dokáže zorganizovať prácu. Bez problémov skĺbi prípravu na 

vyučovanie, štúdium literatúry na súťaže súčasne z niekoľkých predmetov, 

pritom jej ostane čas aj na pravidelné tréningy krasokorčuľovania. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Jánovi Dvončovi 

 

pri príležitosti životného jubilea 60 rokov 

za dlhoročnú obetavú prácu pre Maratónsky klub Košice a Medzinárodný 

maratón mieru a za doterajšie aktivity v športovom hnutí v prospech 

rozvoja mesta Košice. 
 

Ján Dvonč je dlhoročným pracovníkom v oblasti telovýchovy a športu 

v Košiciach, kde koordinoval mestské športové a mládežnícke súťaže. Od roku 

1987 do jeho pracovnej činnosti patrila aj spolupráca s Organizačným výborom 

MMM, ktorý bol v tom období súčasťou Mestského výboru ČSZTV 

v Košiciach. Po transformácii tejto telovýchovnej organizácie stál pri zrode 

Maratónskeho klubu v Košiciach, ktorý sa stal jednoznačným pokračovateľom 

tradície organizovania Medzinárodného maratónu mieru. 

V roku 1995 bol vymenovaný za tajomníka Maratónskeho klubu a z titulu tejto 

pozície kontinuálne pokračoval v organizačnom zabezpečení jednotlivých 

ročníkov MMM. Svojou aktívnou prácou má výrazný podiel na úspešnom 

priebehu 6. AAF/VSŽ Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997 a 12. 

svetového kongresu AIMS v roku 1999 v Košiciach, ktoré boli zo strany 

medzinárodných atletických organizácií hodnotené ako najlepšie zorganizované 

podujatia.  

Okrem toho sa každoročne významne podieľa na prezentácii mesta Košice 

na maratónskych podujatiach v rámci domácich a zahraničných športových 

aktivít Maratónskeho klubu. Ako jeho tajomník a tajomník Organizačného 

výboru MMM sa podieľa na riešení rozsiahlej problematiky a koordinácie 

maratónu, jeho logistiky a propagácie. Do jeho agendy patrí i budovanie 

a udržiavanie archívu MMM. Vlastní rozsiahlu knižnú zbierku športovej 

literatúry. Od mladosti má veľmi blízky vzťah k športu, keď už v mládežníckom 

veku bol juniorským reprezentantom v hokeji. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc. 

 

pri príležitosti okrúhleho životného jubilea 

za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok 

v extrémnych podmienkach. 
 

Prof. Alexander Feher patrí medzi najvýraznejšie osobnosti na Slovensku 

v oblasti fyzikálnych vied a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik a rozvoj 

niekoľkých vedeckých škôl v tejto oblasti štúdia. Výrazne prispel k zavedeniu 

unikátnych experimentálnych metodík určených na štúdium makroskopických 

kvantových javov. Taktiež sa významne zaslúžil o vybudovanie špičkovej 

experimentálnej základne na vývoj a skúmanie vlastnosti progresívnych 

materiálov. Ako dekan fakulty výrazne prispel k transformácii Prírodovedeckej 

fakulty na modernu výskumnú a vzdelávaciu ustanovizeň. Ako prorektor 

univerzity zaviedol nový prístup pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít, 

implementoval nové motivačné mechanizmy v oblasti vedeckej práce, 

formuloval stratégiu na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, Operačného 

programu Výskum a vývoj a výrazne prispel k implementácií IKT technológií 

na univerzite. 

Vďaka dosiahnutým vedeckým výsledkom patrí medzi uznávané osobnosti na 

poli európskej a svetovej vedy. Je členom mnohých slovenských aj 

zahraničných vedeckých rád, spoločností a komisií. Taktiež bol členom 

edičných rád fyzikálnych časopisov, vedeckých a programových výborov 

veľkých medzinárodných konferencií ako aj predsedom organizačných výborov.  

Bol pri vzniku Centra excelentnosti – Centra fyziky veľmi nízkych teplôt 

v Košiciach.  

Je autorom stoviek vedeckých prác, má viac než 1 700 počet citácií. Má veľmi 

rozsiahlu spoluprácu s renomovanými pracoviskami v zahraničí. Je 

spoluautorom niekoľkých projektov, podávaných v rámci výziev Horizont2020. 

V súčasnosti je vedúcim špičkového tímu vysokých škôl SR Kvantový 

magnetizmus a nanotechnológie a pripravuje projekt zapojenia sa SR 

do Quantum Flagship Horizont2020. Študenti, ktorí prechádzajú jeho vedeckou 

výchovou nachádzajú uplatnenie na renomovaných zahraničných pracoviskách. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Alici Hoppeovej 

 

pri príležitosti životného jubilea  

za sprostredkovanie nenapodobiteľných umeleckých zážitkov občanom mesta 

Košice a za dlhoročnú výchovu baletných umelcov. 
 

Keď v roku 1945 Janko Borodáč predkladal plán založenia 

Východoslovenského národného divadla v Košiciach Lacovi Novomeskému, 

málokto veril, že by súčasťou profesionálnej divadelnej scény na východe 

republiky mohol byť aj balet. Ani mladej Alici Hoppeovej, rodenej 

Bratislavčanke, sa nesnívalo, že svoj osud raz spojí s košickou baletnou scénou. 

Balet bol pre ňu skutočne osudný. Keď ako dvojročná vypadla z okna, a zlomila 

si pravú nohu, lekári jej neskôr odporúčali cvičiť, a tak ju rodičia prihlásili na 

balet. Nikdy to neoľutovala. Študovala u pedagogičky Elly Fuchsovej-Lehotskej 

v Bratislave. Ako sedemnásťročná však prišla do Košíc, keď tu už piatym rokom 

riaditeľoval Janko Borodáč.  

Od roku 1950 tak začala svoju divadelnú kariéru. Najskôr ako členka baletu, 

svojím talentom a húževnatosťou sa vypracovala na sólistku. Počas kariéry 

stvárnila veľa nádherných postáv. Prvou hlavnou úlohou bola rola Orgovánový 

kvet v Spiacej krásavici. Nasledovali ďalšie: Odília v Labuťom jazere, Tereza 

v Rytierskej Balade, Fontána v Čajkovského –b mole, Myrtha v Giselle, 

Laurencia, Nikotína, Rúna v Radúzovi a Mahuliene, Šári v Šatôčke, Swanilda 

v Coppélii, Vaľa v Karpatskej rapsódii a mnohé ďalšie postavy.  

Primabalerína Alica Hoppeová svoju divadelnú kariéru ukončila ako 42-ročná 

v roli Giselle.  

Plných 26 rokov bola verná nášmu divadlu. Okrem mnohých ocenení si v roku 

1967 prevzala z rúk československého prezidenta Štátne vyznamenanie 

za vynikajúcu prácu. Neskôr založila súkromnú baletnú školu, z ktorej vyšlo 

veľa budúcich baletiek. Koncom roka pani Alica oslávila nádherné životné 

jubileum. Je stále aktívna a nezabúda na divadlo. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Jozefovi Mrízovi 

 

pri príležitosti životného jubilea 80 rokov 

za významný celoživotný prínos v oblasti publicistiky a dokumentaristiky 

v meste Košice a v regióne východného Slovenska. 
 

Scenárista, dramaturg a redaktor Jozef Mríz vyštudoval FF UK v Bratislave, do 

Slovenskej televízie nastúpil v roku 1967 ako redaktor v Redakcii publicistiky 

a dokumentu. Jeho autorskou prvotinou bol dokument o Košiciach – Zablatené 

veľkomesto. V auguste 1968 mapoval búrlivé udalosti v Košiciach po okupácii 

vojskami Varšavskej zmluvy. Na svoj zásadový postoj doplatil stratou 

zamestnania a núteným odchodom zo Slovenskej televízie. Dňa  1.1.1990 sa 

vrátil plný tvorivého nadšenia, pracoval ako redaktor, vedúci redakcie 

a programový námestník. Je autorom cca 240 dokumentov, v ktorých zmapoval 

udalosti v roku 1968 aj novembri 1989, položil základy náboženského 

vysielania, objavoval prírodné, kultúrne aj historické pozoruhodnosti mesta aj 

celého východného Slovenska v cykloch Drevené kostolíky, Chránené 

pamiatky, Slovenské unikáty, Poklady Slovenska, Slovensko nepoznané. 

K najúspešnejším reláciám patrí cyklus Vaše hobby – naše hobby (101 častí 

v r.1991 – 2000), v ktorom spolu s celým tvorivým tímom predstavovali 

obyčajných ľudí s ich neobyčajnými záľubami. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Viktórii Nadzamovej 

 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v šachu mládeže. 
 

Žiačka Viktória Nadzamová je najmladšou zo sestier – šachistiek 

Nadzamových. Jej sestry Rebeka a Sofia, ktoré sú tiež absolventkami Súkromnej 

základnej školy na ulici Slobody , boli jej prvotnou inšpiráciou začať sa venovať 

tomuto mimoriadne náročnému športu. Už ako šesťročná začala aktívne 

a súťažne hrať šach s prvými úspechmi. Niekoľkokrát bola Majsterkou 

Slovenska, Majsterkou v Rapid šachu a tiež Majsterkou Slovenska základných 

škôl.  

Viktória rovnako ako šachoví odborníci považujú za veľmi významnú jej 

nomináciu a účasť na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta.  

Na majstrovstvách Európy obhájila 3. miesto v roku 2016, 4. miesto v roku 

2017. Šach zaberá Viktórii veľmi veľa času, pretože denne musí niekoľko hodín 

trénovať. Napriek tomu však dosahuje vynikajúce výchovno – vzdelávacie 

výsledky, vždy prospieva s vyznamenaním.  

Viki má v škole veľa kamarátov, je s ňou vždy zábava, nikdy jej nechýba úsmev 

na tvári a pekne kreslí. Na školskom športovom dni porazila v šachu všetkých 

rodičov, ktorí si trúfli súťažiť s 11-ročným dievčatkom. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Matúšovi Pukančíkovi 

 

za získanie titulu Kráľ detských čitateľov 2019. 
 

Matúš Pukančík je žiakom na Základnej škole Polianska 1. Bavia ho, podľa 

jeho vlastných slov, „úplne bežné a normálne veci“ – futbal, hudba, gitara, 

knihy, počítač. Jeho veľkou láskou sú zvieratá, najmä tri veselé hlodavce – 

osmáky degu – ktoré doma chová. Navštevuje prírodovedný krúžok a sníva 

o tom, že raz by brigádoval v košickej ZOO. Má bohatú fantáziu, či už na 

vymýšľanie a písanie príbehov, ale aj pri hrách. Napomáhajú mu v tom aj knihy, 

ktoré naozaj rád a s chuťou číta. Ak by ste sa ho spýtali, čo by pomohlo zmeniť 

svet k lepšiemu, povedal by vám, že tým najdôležitejším nie sú naše vedomosti 

či talenty, ale najmä vnútorné vlastnosti, lebo z nich vyplýva všetko ostatné. 

Z tých Matúšových je to túžba nezištne pomáhať, dať podporu aj tomu, kto je 

nejakým spôsobom znevýhodnený, schopnosť byť nadšený, srdečne sa smiať, 

ale aj sa ponoriť do hlbších tém. Snáď ho tieto vlastnosti povedú a budú aspoň 

kvapôčkou, ktorá spolu s inými kvapkami vytvorí oceán ľudí, ktorí chcú meniť 

či už menia svet k lepšiemu.   

Matúš patrí k deťom, ktoré už na 1. stupni ZŠ vyčnievali medzi spolužiakmi. 

Nie výškou, ale spôsobom komunikácie, prednesom. Vždy vedel rozpovedať 

pútavo o čom číta rád a prečo. Je aktívnym čitateľom Knižnice pre mládež mesta 

Košice a 11. apríla 2019 získal titul Kráľ detských čitateľov. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

prof. RNDr. Gabrielovi Semanišinovi, PhD. 

 

pri príležitosti životného jubilea 50 rokov 

za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v meste 

Košice. 
 

Prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. je slovenský matematik, informatik a 

univerzitný pedagóg.  

Od 15. júna 2011 je dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozef 

Šafárika v Košiciach. 

Vo svojom výskume sa zameriava na problémy z teórie grafov (najmä dedičné 

vlastnosti grafov), problémy z výpočtovej zložitosti (predovšetkým on-line 

algoritmy, algoritmy pre komunikáciu v rádiových sieťach), tvorbu 

informačných systémov a automatizácií vývoja softvéru (MDA), problémy 

súvisiace so sémantických webom. 

Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na PF UPJŠ, kde získal magisterský titul 

v odbore teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov 

(1993), úspešne vykonal rigoróznu skúšku v odbore matematika (1998), získal 

doktorát v odbore diskrétna matematika (1998) a habilitoval sa v odbore 

matematika (2004). 

V rokoch 1995 – 1998 pôsobil ako asistent na Katedre geometrie a algebry 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, na ktorej následne v rokoch 1998 – 2004 

pracoval ako odborný asistent. V rokoch 2004 – 2011 bol riaditeľom Ústavu 

informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a od roku 2011 zastáva funkciu 

dekana fakulty. 

10. decembra 2018 ho prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval 

profesorom v odbore informatika.  

V súčasnosti pôsobí aj ako člen správnej rady Košice IT Valley, kde sa aktívne 

zapája do diania a rozvoja IT sektora v meste Košice. V októbri 2019 oslávi 

významné životné jubileum - 50 rokov. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

MVDr. Júlii Sokolovej – Gönnerth 

 

za významné zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti a v oblasti rozvoja kultúry 

a života národnostných menšín v meste Košice. 

 

MVDr. Juliana Sokolová, rod. Gönnerth je spoluzakladateľkou Klubu 

národnostných menšín a Pamätnej izby Sándora Máraiho v Košiciach.  

Po počiatočnom pôsobení na Vysokej škole veterinárneho lekárstva, takmer 

štyridsať rokov pedagogicky a odborne pôsobila na Strednej odbornej škole 

veterinárnej v Košiciach - Barci. Od deväťdesiatych rokov spolupracovala so 

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a s Ministerstvom školstva. 

Rozvíjala odbornú spoluprácu medzi školami a založila občianske združenie 

veterinárnych škôl na Slovensku. Viedla študentskú odbornú činnosť 

a vychovala nespočetné množstvo odborníkov a VŠ profesorov. Je autorkou 

dvanástich a spoluautorkou štyroch odborných učebníc. 

Popri práci a rodine sa stihla venovať aj verejnoprospešným a dobrovoľníckym 

aktivitám. Možno je to géniom loci domu, v ktorom dodnes býva, alebo 

jednoducho jej osobnosťou. V dome na Mäsiarskej ulici 35 prežil svoje mladé 

roky aj svetoznámy košický rodák a spisovateľ Sándor Márai. Táto skutočnosť 

poznamenala aj jej život. Aktívne a nezištne sa podieľala na propagovaní diela 

Sándora Máraiho ešte v čase, keď bol slovenskej verejnosti neznámy.  

Pamätnú izbu Sándora Máraiho od jej založenia viedla šestnásť rokov ako jej 

správkyňa a naďalej sa podieľa na jej aktivitách. Počas dlhých rokov s nadšením 

sprevádzala návštevníkov pamätnej izby a svoje vedomosti a skúsenosti 

odovzdávala aj mladším sprievodcom bez nároku na odmenu. Ako 

podpredsedníčka Klubu národnostných menšín v Košiciach od jeho založenia 

aktívne rozvíjala kultúru a život národnostných menšín v meste ako aj činnosť 

Komisie národnostných menšín MZ Košice. 

 

----- 
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 Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

kolektívu žiakov Základnej školy Považská 12 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice v ľadovom hokeji v žiackych 

kategóriách. 
 

Ocenenie za kolektív prevzal RNDr. Ľuboš Hvozdovič, riaditeľ školy. 
 

V školskom roku 2018/2019 reprezentovali školu v súťažiach riadených SZĽH 

žiaci v kategórii kadet (9. ročník). V prvej časti, ktorá sa hrala do decembra 

2018 v regiónoch (východ) obsadili prvé miesto bez straty bodu. Od januára 

2019 súťaž pokračovala v rámci celého Slovenska, kde postúpili najlepšie tri 

mužstvá zo štyroch regiónov, čiže 12 účastníkov. V tejto dlhodobej súťaži 

obsadili tretie miesto, len o jediný bod za víťazom Slovan Bratislava, pri 

rovnosti bodov s druhou Nitrou rozhodlo o horšom umiestnení len skóre. 

Starší žiaci (8. ročník) v apríli bojovali v Michalovciach o titul majstra 

Slovenska. Účastníkmi majstrovstiev boli: Slovan Bratislava, MŠHK Žilina, 

ŠKP Poprad a HC Košice, skončili na 2. mieste. 

V kategórii mladších žiakov sa neorganizujú majstrovstvá Slovenska, avšak 

Klub HC Košice v spolupráci so školou organizuje turnaj „Spomienka na Jána 

Šterbáka“ ako neoficiálne majstrovstvá Slovenska. Tohto roku sa turnaj 

uskutočnil v dňoch 29.3.-31.3.2019 za účasti najlepších mužstiev jednotlivých 

regiónov: Slovan Bratislava, Dukla Trenčín, HC 05 Banská Bystrica, MMHK 

Martin, ŠKP Poprad a HC Košice. Košický klub skončil na 3. mieste. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

pri príležitosti 60. výročia vzniku 

za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského vysokého školstva a za významný 

prínos vo vedeckej činnosti a v rozvoji IT sektora v meste Košice. 
 

Ocenenie za kolektív prevzal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor univerzity. 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí k významným 

vzdelávacím a vedeckým inštitúciám nielen na Slovensku, ale aj v Európe. 

Na svojich piatich fakultách pripravuje kvalifikovaných odborníkov 

z prírodovedných disciplín, matematiky, informatiky, lekárov, učiteľov, 

právnikov, odborníkov pre oblasť politológie, jazykov, psychológie či histórie. 

Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity, ktorá sa hlási 

k tradícii Košickej univerzity (Universitas Cassoviensis) z roku 1657, majú 

dobrú povesť doma i v zahraničí. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

sa umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch na veľmi dobrých 

pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne 

v prvej dvojke až trojke. Podľa nedávno zostaveného rankingového hodnotenia 

Best Global Universities sa UPJŠ umiestnila ako druhá slovenská univerzita na 

celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe.  

O univerzitu je čoraz väčší záujem zo strany zahraničných študentov a rovnako 

aj študenti UPJŠ dlhodobo prejavujú záujem o medzinárodné mobility na viac 

ako 200 partnerských zahraničných univerzitách. Benefitom štúdia je tiež 

možnosť získať dvojité diplomy s niektorou z partnerských univerzít. Študenti 

sa taktiež veľmi dobre umiestňujú na medzinárodne akceptovaných 

pracoviskách doma a v zahraničí. Podporu v oblasti vedy, výskumu a inovácií 

zastrešujú univerzitné špičkové vedecké tímy, centrá excelentnosti, v spolupráci 

s košickými univerzitami a ústavmi SAV dva univerzitné vedecké parky pre 

biomedicínsky výskum a IT a vedeckovýskumné centrum pre výskum 

materiálov a Technologický a inovačný park. 

Univerzita je zároveň jedným zo zakladajúcich členov združenia Košice IT 

Valley. 

UPJŠ v rámci plnenia cieľov svojho dlhodobého zámeru pokračuje 

v prehlbovaní dialógu s mestom Košice a s jeho kultúrnymi, športovými a 

spoločenskými inštitúciami. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Mgr. et Mgr. Ivete Hurnej 
 

za vzdelávací, informačný a kultúrny rozvoj Knižnice pre mládež mesta Košice. 

 

Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, prišla na pozíciu riaditeľky Knižnice pre mládež 

mesta Košice koncom roka 2010. Od tohto dátumu za začala písať nová kapitola 

Knižnice pre mládež mesta Košice. Od nástupu do funkcie pani riaditeľky sa 

v detskej knižnici začali diať čarovné veci. Knižnica sa pod jej taktovkou začala 

meniť, a to nielen jej vonkajší vzhľad, ale najmä jej vnútorná koncepcia, ktorá sa 

postupne prepisovala na modernejšiu, progresívnejšiu, automatizovanejšiu 

a stávala sa stále viac zaujímavejšou a príťažlivejšou pre jej používateľov a 

návštevníkov.  

Počas pôsobenia pani riaditeľky Hurnej sa začalo realizovať množstvo rôznych 

podujatí,  ktorých počet  dosiahol ročne aj 2 800. Za jej iniciovania vznikla 

v Litparku najmodernejšia knižnica, ktorá svoje služby ponúka 7 dní v týždni. 

Nemenej významnou a jedinečnou je pobočka Nezábudka, ktorá slúži pre 

čitateľov s rôznym typom handicapu. Za jej pôsobenia bolo vybudované 

Múzeum detskej knihy, ktoré má vo svojom depozite 4 889 titulov pôvodnej 

slovenskej detskej literatúry. 

Medzi najúspešnejšie podujatia, ktoré nesú rukopis pani riaditeľky, nesporne 

patrí Mesiac autorského čítania, ktorý pravidelne sprostredkúva stretnutia 

so slovenskými a českými autormi a tiež s autormi z hosťujúcej krajiny, ďalej 

festivaly Číta celá rodina a Vianočná knižka sa otvára, literárna súťaž pre 

začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického, Dni detskej knihy a 

odborný medzinárodný seminár pre knihovníkov a učiteľov – Motivačné 

aktivity s detským čitateľom.  

Mgr. et Mgr. Ivete Hurnej riaditeľke Knižnice pre mládež mesta Košice patrí 

veľká vďaka za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní knižnično-vzdelávacích 

podujatí pre deti a mládež mesta Košice. 

 

----- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

Ružene Kostovčíkovej 
 

za dlhoročný aktívny prínos v oblasti kultúry a športu a za realizáciu projektov 

pre seniorov v meste Košice. 

 

Ružena Kostovčíková je zakladajúcou členkou aj predsedníčkou klubu 

seniorov od jeho vzniku. Činnosť klubu pozostáva z organizovania kultúrnych, 

športových podujatí, návštev divadiel, ale aj verejnoprospešných aktivít. 

Pravidelne sa organizujú fašiangové zábavy a bály, rovnako Silvestrovskú 

zábavu pre celú mestskú časť.  Pestrosť a rôznorodosť podujatí  potvrdzujú aj 

oslavy Dňa Pereša, kde členky varia guláš a organizujú súťaže vo varení a jedení 

halušiek. Vzájomne obohacujúce sú kontakty s materskou školou Pereš a  

Základnou školou Luník VIII.  Členovia, seniori sa však aktívne zúčastňujú aj 

na všetkých podujatiach organizovaných Radou seniorov mesta Košice. Okrem 

toho si organizujú aj vlastnú olympiádu seniorov.  

Postupne pribudli pod organizačným vedením pani Kostovčíkovej ďalšie 

aktivity, akými sú privítanie nového roka, Fašiangové posedenie pri čaji 

a šiškách, oslava sviatku žien,  Deň matiek, ochutnávka veľkonočných jedál.  

V auguste posedenie pri vatre, pri príležitosti SNP a Dňa ústavy. Rozvinuli 

spoluprácu so seniormi z Ilavy. V októbri zase si organizujú vlastné podujatie 

k mesiacu úcty k starším. Je samozrejmosťou seniorov z DC z Pereša aktívna 

účasť na Trojkráľovom behu, Zimnej aj Letnej olympiáde, na súťaží troch 

generácií. DC a MČ Pereš ako prvé ponúklo seniorom v roku  2016, príležitosť 

navštíviť MČ v rámci projektu Poznávajme MČ Košíc.  

Všetky tieto podujatia smerujú ku základnej myšlienke ktorou sa riadi a vedie 

svoj klub pani Ružena Kostovčíková:  „Hýb sa človeče, aby si sa neprestal  

hýbať.“  

Klub seniorov ako najaktívnejší získal v roku 2018 ocenenie udeľované Radou 

seniorov Klub roka. 
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