
Ocenenia získali:  

 

CENU MESTA KOŠICE 

 

Marián Balog, za významný podiel na založení divadla Romathan, dlhoročné 

umelecké pôsobenie v tomto divadle a za talentovanú režijnú prácu, ktorá v 

súčasnosti predstavuje kmeňový repertoár divadla. Ocenený patrí k 

zakladajúcim členom Divadla Romathan, kam nastúpil v novembri roku 1992 po 

niekoľkoročnom účinkovaní v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Jeho 

prirodzený herecký talent, výrazné spevácke a pohybovo-tanečné nadanie a 

osobné všestranné umelecké dispozície ho predurčovali na stvárňovanie 

najrozmanitejších postáv vo všetkých uvádzaných hrách Divadla Romathan. Od 

samého začiatku to boli hneď hlavné postavy, najmä kladných hrdinov Rómov, 

ktoré reprezentovali pozitívne vlastnosti a hodnoty rómskeho národa. Široká 

charakterová škála a typológia kreovaných postáv v krátkom čase vyformovali 

herecký prejav tohto protagonistu divadla na úroveň jedného z výrazných 

hereckých osobností v rómskom divadelníctve, ale aj na Slovensku všeobecne. 

Zákonite si ho všimla aj TV a film, kde účinkoval vo viacerých tituloch. Za 

svoje herecké výkony bol viackrát ocenený „Prémiou Literárneho fondu". 

Ocenenie získal za výrazný umelecký a režijný vklad do tvorby inscenácie 

Prešibaná rodinka, ktorá bola najúspešnejšou inscenáciou Divadla Romathan v 

roku 2006. 

 

Ján Bzduch (In memoriam), za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v 

umeleckej oblasti v Štátnom divadle Košice, za jeho herecké umenie, ktoré 

spočívalo na realistickej báze a na schopnosti vytvoriť živú a plastickú kresbu 

človeka. Ján Bzdúch bol predstaviteľom generačnej skupiny hercov 

Borodáčovej školy. Jeho herectvo spočívalo na realistickej báze a z nej vyrástol 

na umenie živej, plastickej kresby človeka na javisku. V herectve Jána Bzdúcha 

dominoval ľudský živel prameniaci zo sympatií ku každej svojej postave a z 

porozumenia i pre jej negatívne stránky. Okrem herectva uplatňoval aj svoj 

výrazný výtvarný talent, ktorý uplatnil aj ako scénograf. V prvých rokoch 

hereckého pôsobenia navrhol scény k dvadsiatim dvom inscenáciám. Svoje 

charakterové herectvo uplatnil aj v mnohých filmoch a televíznych inscenáciách.  

 

akad. arch. Jozef Duchoň, za výsledky vo vedecko-výskumnej, odbornej a 

odborno-populárnej publikačnej činnosti v oblasti histórie mesta a vydanie 



knižky František II. Rákoczi a jeho Košice pri príležitosti 100. výročia 

prenesenia jeho pozostatkov do Košíc. Jozef Duchoň pracuje vo 

Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Venuje sa štúdiu historických 

prameňov, kroník, plánov a najstarších mapových zobrazení mesta. Je 

uznávanou odbornou autoritou.  

Na stránkach Košického Večera v rubrike Písané históriou pravidelne publikuje 

príspevky zo starších a novších dejín mesta. Pri príležitosti stého výročia 

prenesenia pozostatkov Františka II. Rákocziho do Košíc vyšla jeho pútavá 

knižka Rákoczi a jeho Košice. Jeho záslužnou publicistickou činnosťou sa 

slovenským čitateľom a záujemcom o dejiny mesta dostávajú do rúk materiály, 

ktoré boli doteraz prístupné iba v iných jazykoch. 

 

prof. h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., za založenie a rozvoj 

enviromentálneho vzdelávania na košických univerzitách, za vedecký prínos v 

oblasti tvorby a ochrany životného prostredia  

s dôrazom na košický región. Ocenený je medzinárodne uznávanou osobnosťou 

v oblasti životného prostredia, patrí medzi zakladateľov a erudovaných 

odborníkov v tejto oblasti. Stál pri zrode študijných predmetov na Technickej 

univerzite v Košiciach a Univerzite veterinárneho lekárstva ktoré sa orientovali 

na tvorbu o ochranu životného prostredia. Vo svojich prácach sa venuje 

problematike stavu životného prostredia na Východnom Slovensku, najmä v 

rámci Košického kraja, čoho dôkazom je aj publikácia „Príroda Košíc", ktorej je 

vedúcim autorského kolektívu. Jeho vedecko-výskumná práca prináša nové 

originálne poznatky, využiteľné v ďalšom bádaní nielen v oblasti prírodovednej 

ale i ekonomicko-právnej, čo má veľký význam pre prax. Vo výchovno-

vzdelávacom procese i vo výskume dbá o dobré meno univerzity a nášho mesta, 

doma i vo svete. 

 

Soňa Makarová, za celoživotné pôsobenie v žurnalistike, dokumentárnu a 

literárnu tvorbu a za približovanie histórie mesta Košice ich občanom. Ocenená 

sa po celý život venovala tvorbe žurnalistických prejavov a hier pre deti a 

mládež. Patrila medzi zakladateľov košického denníka Večer, ktorý začal 

vychádzať 6. januára 1969. Dlhé roky v ňom pôsobila ako redaktorka, kde denne 

mapovala život Košičanov a pomáhala im cez stránky novín riešiť ich problémy. 

Pôsobila v košickom štúdiu vtedajšej Československej televízie ako 

dramaturgička detského vysielania, písala hry pre deti a podieľala sa na tvorbe 



dokumentov z východného Slovenska, vrátane Košíc. Už 11. rok pôsobí v 

denníku Korzo a neskôr Korzár, kde zodpovedala za piatkovú prílohu a v 

súčasnosti za pravidelnú štvrtkovú rubriku História. Publikuje predovšetkým 

materiály z histórie nášho mesta so zameraním na verejnú správu, bezpečnosť 

obyvateľstva, dopravu, služby, vzdelanie, zdravotníctvo a iné, pre ktoré získava 

podklady štúdiom dobových novín, kníh, archívu a múzejných materiálov.)  

 

Ján Mathé, za celoživotnú tvorbu, ktorou sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj 

výtvarného umenia na Slovensku, za morálny apel, ktorý svojou sochárskou 

tvorbou šíri a za skrášlenie mesta Košice svojimi sochárskymi dielami. Ocenený 

patrí k sochárom, ktorí nastupovali na štúdia bezprostredne po ukončení II. 

svetovej vojny. Skúsenosti a pocity z práve doznelých hrôz poznačili túto 

generáciu, zároveň však podnietili jej tvorivé schopnosti. Nestotožnenie sa s 

materialistickým svetonázorom bolo dôvodom pre Mathého neúčasť na vtedy 

bujnejúcej pamätníkovej tvorbe. Po absolutóriu sa J. Mathé ako prvý 

akademicky vzdelaný sochár východoslovenského regiónu vracia do rodných 

Košíc, kde rozvíja svoj tvorivý program. Mathé sa sústreďuje na veľkú 

existenčnú tému - zrod života. Výsledkom je tvarom a výpoveďou 

monumentálne dielo - Plod života (autorov zámer sakrálnej témy Plod života 

tvojho). Výstavy autorovej životnej tvorby v Slovenskej národnej galérii /1984/ 

a Východoslovenskej galérii /1986/ boli príležitosťou prvýkrát v celej šírke 

zhodnotiť významný sochársky prínos Jána Mathého pre slovenské sochárstvo 

20. storočia. Pre rodné Košice vytvoril Mathé viac monumentálnych realizácií, 

ktoré doteraz dotvárajú bežný život Košičanov, ale spomeňme aj jeho plastiku 

Sám, ktorá v tichej meditácii stojí v kolumbáriu Krematória. 

 

Jozef Móder, pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, za vynikajúce 

výsledky vo futbale v rámci Československej republiky, za úspechy Lokomotívy 

Košice v prvej lige a v Československom pohári a za aktívnu prácu s mládežou a 

juniormi . Ocenený bol dlhoročným hráčom Lokomotívy Košice a má nemalú 

zásluhu na kvalitných výsledkoch košického futbalu, keď železničiari dva razy 

vyhrali Československý pohár a viac ráz hrali v špičkových európskych 

pohárových súťažiach. Vrcholom jeho športovej kariéry bola zlatá medaila na 

Majstrovstvách Európy 1976 v Belehrade, o ktorú sa v nemalej miere pričinil. 

Má množstvo štartov v reprezentačných dresoch ČSFR. V súčasnosti aktívne 



pracuje s mládežou v Mestskom futbalovom klube v Košiciach.  

 

nstržm. Peter Szafko, za obetavý prístup k výkonu hliadkovej služby a za jeho 

pohotový zásah, ktorým odvrátil nebezpečenstvo výbuchu nástražného systému, 

čím zabránil stratám na živote, zdraví a majetku občanov. Ocenený svojím 

konaním dňa 11.12.2006 o 8.30 hod. počas hliadkovej služby v Košiciach na ul. 

Povstania Českého ľudu č. 5, odvrátil nebezpečenstvo priamo hroziace 

nájomníkom uvedeného bloku, ako aj zabránil vzniku značným škodám na 

majetku. Po príchode na miesto správne zhodnotil situáciu, ktorá mu bola 

oznámená občanmi. V byte oznamovateľa bola nameraná pre život nebezpečná 

takmer výbušná koncentrácia unikajúceho plynu. Následne po otvorení bytu 

pracovníkmi HaZZ v Košiciach zistil, že drôty od plynovej fľaše sú napojené 

cez ventilátor na elektrickú zásuvku, transformátor, spínacie hodiny a rozbušku. 

Spínacie zariadenie bolo nastavené tak, že toto malo aktivovať rozbušku v čase 

o 9.00 hod.  

 

prof. Ing. Viktor Špány, DrSc., pri príležitosti životného jubilea – 80 rokov, za 

celoživotné dielo a vedecký prínos v oblasti elektroniky, rozvoj vysokého 

školstva na Slovensku a výchovu odborníkov v oblasti elektrotechniky a 

elektroniky. Ocenený nastúpil ako jeden z prvých elektrotechnických inžinierov 

na Banícku fakultu VŠT v Košiciach, kde začal rozvíjať výchovu inžinierov v 

oblasti elektrotechniky. Po založení Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach 

v roku 1969 začal pôsobiť na tejto fakulte a stal sa vedúcim Katedry elektroniky, 

ktorú viedol od roku 1969 až do roku 1986. Vybudoval špičkové pracovisko, 

ktoré významne prispelo k výchove novej generácie elektronických inžinierov, 

ktorí našli uplatnenie v podnikoch a firmách na Slovensku i v zahraničí. Prof. 

Špány patrí medzi priekopníkov polovodičovej elektroniky na Slovensku. Je 

autorom viacerých patentov, ktoré sa využívajú vo výrobkoch spotrebnej 

elektroniky a je uznávaným odborníkom doma i v zahraničí. Pracovisko vedené 

prof. Špánym riešilo významné vedecko – výskumné projekty zamerané na 

elektronizáciu národného hospodárstva, aplikáciu špeciálnych elektronických 

systémov pre kozmický výskum, lekársku elektroniku a moderné komunikačné 

systémy. Prispením prof. Špányho sa vytvorili v rámci regiónu východného 

Slovenska podmienky na nasadzovanie progresívnych elektronických systémov 

vo viacerých podnikoch a firmách tohto regiónu.  

 



Ing. František Tampl, pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov, za výrazný 

rozvoj Správy mestskej zelene v Košiciach od založenia organizácie a za 

zásluhy na zazeleňovaní mesta Košice. 

František Tampl bol menovaný do funkcie riaditeľa Správy mestskej zelene v 

Košiciach dňa 7.11.1992. Pod jeho vedením od vzniku Správy mestskej zelene 

až po súčasné obdobie došlo k značnému dobudovaniu strojných kapacít, ako aj 

k obnove strojového parku, čo je považované za jednu z rozhodujúcich úloh pri 

zabezpečovaní akcieschopnosti organizácie. Medzi ďalšie významné aktivity 

menovaného patrí: realizácia prác pre iných odberateľov, pozostávajúcich 

predovšetkým zo sadových úprav , kosenia, orezov a výrubov, čím v 

jednotlivých rokoch dochádzalo k zlepšeniu hospodárenia organizácie. Od roku 

1992 má Ing. František Tampl výrazný podiel na zabezpečovaní údržby zelene 

zamestnancami prostredníctvom projektu verejno-prospešných prác, resp. 

realizácia programu udržiavania pracovných návykov evidovaných 

nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb. 

Organizovaním týchto projektov od uvedeného obdobia až po súčasnosť, 

dochádza k značnému šetreniu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 

 

Kolektív Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, za výchovno-

vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v pregraduálnej a postgraduálnej 

výchove v medicíne. Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika so svojimi 59 

ústavmi a klinikami predstavuje komplex, ktorý v kooperácii s 11 

zdravotníckymi zariadeniami podával v posledných rokoch vynikajúce 

výsledky. Lekárska fakulta, ale i jej zamestnanci spolupracujú s mnohými 

inštitúciami mesta Košice, tvoria súčasť zdravotníckej politiky mesta. Takmer 

2800 študentov v 7 akreditovaných odboroch a 470 zamestnancov dali o sebe 

vedieť aj prostredníctvom odborných programov, kongresov, konferencii aj 

celosvetovou účasťou. Z lokálnych projektov, ktoré pôsobia na výchovu 

občanov mesta Košice. V uplynulom roku realizovali „ Deň pre zdravie", 

Nemocnica u Medvedíka", „Svetový deň boja proti rakovine", „ Orálne zdravie" 

a ďalšie. Všetky tieto projekty podporujú projekt Mesta Košice v oblasti 

zdravotníctva „Zdravie pre mesto Košice". Lekárska fakulta v uplynulom roku 

zviditeľnila Košice takmer na všetkých svetadieloch aktívnou účasťou svojich 

popredných vedeckých pracovníkov na svetových kongresoch. Ročne v 

zahraničí prezentuje výsledky svojej práce viac ako 190 krát.  

 

Rád sv. Vincenta de Paul, za dlhodobú prácu v sociálnej oblasti pre 



obyvateľov mesta Košice a zvlášť za prácu s bezdomovcami, starostlivosť o ich 

telesné, zdravotné a duchovné potreby hlavne v zimnom období. Rád sv. 

Vincenta de Paul od svojho znovu- pôsobenia v meste Košice v r. 1990 sa 

venuje hlavne starostlivosti o núdznych v meste Košice. Ich činnosť je dlhodobo 

zameraná na starostlivosť o väznených v nápravnom zariadení v Šaci. Jeho 

hlavné izameranie je predovšetkým na skupinu bezdomovcov v meste Košice. 

Ich prvoradým poslaním je zabezpečiť pre bezdomovcov minimálne jedno teplé 

jedlo denne. Pri začiatkoch tejto aktivity všetky náklady spojené s prípravou 

jedla hradili so svojich dôchodkov. Je treba pripomenúť, že priemerný vek 

komunity radu sv. Vincenta de Paul v Košiciach je 55 rokov. Postupom času sa 

ich aktivita v meste Košice v práci pre bezdomovcov stala známou aj napriek 

problémom s priestormi, v ktorých sa strava podávala. Náklady spojené s 

prípravou stravy pre túto skupinu občanov dosiahli v roku 2006 cca 400 tis. Sk a 

to hradili všetko zo svojich dôchodkov a príjmov. Tento projekt práce s 

bezdomovcami ocenilo Ministerstvo práce a sociálnych veci SR cenou – najlepší 

projekt. Sestry Vincentky zároveň pracujú v opatrovateľskej službe v MČ 

Košice – Juh a v Geriatrickom centre. Všetky tieto aktivity zvláda 14 sestier v 

aktívnom pracovnom veku a 14 sestier dôchodkýň.  

 

Folklórny súbor Čarnica, pri príležitosti 50. výročia založenia, za mimoriadne 

veľký prínos v oblasti folklóru, zachovávanie a aktívne šírenie tradičnej ľudovej 

kultúry doma i v zahraničí a za dôstojnú a úspešnú reprezentáciu mesta Košice. 

Folklórny súbor Čarnica nepretržite pracuje od svojho vzniku v roku 1957. Jeho 

členmi sú mladí ľudia, z ktorých väčšina sú študenti a absolventi stredných a 

vysokých škôl. Vo svojej činnosti sa súbor zameriava na javiskové spracovanie 

folklóru z regiónov Slovenska. Dosahuje mimoriadne úspechy doma i v 

zahraničí, kde reprezentuje mesto Košice, Košický samosprávny kraj i 

Slovenskú republiku. Folklórny súbor Čarnica je držiteľom mnohých ocenení a 

uznaní z domácich i zahraničných súťaží a festivalov. Svojou neustálou 

činnosťou prezentuje slovenské ľudové umenie a prispieva k zachovávaniu 

tradičnej ľudovej kultúry. 

 

 

 

 



CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

 

Doc. Dr. Ing. Šebastián Kis, DrSc., za bohatú vedecko-výskumnú a publikačnú 

činnosť, organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií a za aktívnu 

propagáciu mesta Košice doma i v zahraničí. Ocenený založil v Košiciach 

Konzultačné stredisko VŠ Ekonomickej v Bratislave a na VŠ Technickej založil 

katedru priemyselnej ekonomiky. Je spoluzakladateľom „Medzinárodného 

kolokvia o vedeckej organizácii práce", pričom tri kolokviá sa uskutočnili v 

Košiciach. Ako odborníka v ekonomike hutníctva a racionalizácii práce ho VŠT 

vyslala na študijné pobyty do viacerých štátov, kde reprezentoval mesto Košice 

nielen ako odborník, ale aj propagátor Košíc. Počas pobytu vo Wupertale 

predstavil mesto Košice nielen odbornej verejnosti, ale aj vtedajším 

predstaviteľom mesta na čele s primátorom. Dá sa povedať, že v tomto období 

vzniklo aj Združenie priateľov Košíc a táto spolupráca s družobným mestom 

Wupertal je doposiaľ. Za svoju profesionálnu odbornú činnosť bol ocenený 

zlatými medailami VŠ Technickej v Košiciach a VŠ Baníckej v Ostrave, 

striebornými medailami VŠ obchodnej v Budapešti a Univerzitou v Miškolci. 

Ocenený Doc. Kis bol aktívnym propagátorom mesta Košice v rôznych 

oblastiach pedagogického, odborného a kultúrneho diania v meste.  

 

Pani Susan Lohr, za inovatívne charitatívne aktivity a úsilie venované na 

pomoc deťom v detských domovoch na východnom Slovensku a dôchodcom v 

Košiciach. Ocenená bola navrhnutá na udelenie Ceny primátora mesta Košice za 

inovatívne charitatívne aktivity, za osobné zanietenie a úsilie venované na 

pomoc deťom v detských domovoch na východnom Slovensku a dôchodcom v 

Košiciach. Pani Lohr od roku 2005 navštevuje deti v detských domovoch, kde 

osobne zozbierala napísané na kartičkách ich tajné želania a povešala ich pred 

Vianocami na Stromčeky prianí v areáli U. S. Steel Košice. Do dobrovoľnej 

akcie sa zapojili stovky hutníkov, ktorí konkrétne želania detí premenili na 

skutočnosť. Len minulý rok tak Susan Lohr odovzdala deťom v detských 

domovoch viac než tisíc darčekov. Svoj voľný čas trávi aj so staršími ľuďmi v 

kluboch dôchodcov pri spoločenských hrách, ktoré priniesla zo Spojených 

štátov. Je pre nich zdrojom zábavy i aktívneho oddychu. 

 

ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD., za prínos v oblasti duchovného rozvoja s 

osobitným zreteľom na duchovný odkaz a iniciatívu vybudovať pamätník Jánovi 

Pavlovi II. v Barci a šírenie dobrého mena Košíc na Slovensku i v zahraničí. 



Ocenený pôsobí ako farár Barčianskej farnosti a je autorom myšlienky 

vybudovať v Košiciach pamätník veľkému pápežovi Jánovi Pavlovi II. a v tej 

súvislosti bol organizátorom významných stretnutí predstaviteľov duchovnej 

správy i samosprávy pri udalosti posvätenia základného kameňa pamätníka i 

posvätení samotného pamätníka Jána Pavla II. za účasti jeho osobného 

tajomníka kardinála Dziwisa i ďalších významných hostí. Tieto udalosti i 

samotný pamätník významne prispeli k zviditeľneniu mesta Košice v rámci 

Slovenska ako aj v medzinárodnom meradle, nakoľko tieto udalosti mali 

pozitívny ohlas aj v zahraničí. Na duchovnom poli pôsobí už od roku 1989, a 14 

rokov v Barčianskej farnosti. 

 

Ing. Rozália Múdra, za zásluhy o rozvoj mesta Košice a celoživotný prínos v 

prospech samosprávy mesta. R. Múdra významnú časť svojej odbornej činnosti 

venovala problematike komunálneho a regionálneho rozvoja. Najskôr to bol 

úsek oblastného plánovania na Východoslovenskom Krajskom národnom 

výbore do roku 1990, neskôr na Okresnom úrade Košice – vidiek a od roku 

1993 do roku 1998 vo funkcii vedúcej stratégie a regionálneho rozvoja na 

Magistráte mesta Košice sa významnou mierou zaslúžila na formulovaní priorít 

mesta Košice nielen v komunálnom rozvoji, ale aj ako centra 

východoslovenského regiónu. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť podiel Ing. 

Múdrej na koordinácii Strategických zámerov hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Košíc v roku 1995, ktorého významnou súčasťou bola príprava aktivít 

spojených so suchozemským prístavom Košice – Bočiar. Je potrebné spomenúť 

aj aktivity Ing. Múdrej s koordinovaním regionálneho rozvoja vo funkcii 

zástupkyne prednostu Krajského úradu v Košiciach. Menovaná sa manažérsky 

zaslúžila o položenie administratívnych základov konštituovania Úradu 

Košického samosprávneho kraja. V terajšej funkcii riaditeľky Úradu Košického 

samosprávneho kraja sa významnou mierou podieľa na implementácii projektov 

v rámci implementačného systému v podmienkach regiónu. Menovaná celý svoj 

profesionálny život zasvätila miestnej štátnej správe, komunálnej a regionálnej 

samospráve. Návrh sa predkladá oceniť Ing. Múdru za zásluhy o rozvoj mesta 

Košice a celoživotný prínos v prospech samosprávy mesta. 

 

Doc. JUDr. Štefan Ogurčák, CSc., za prínos v rozvoji právnej vzdelanosti na 

Slovensku, odbornú publikačnú činnosť a za zásluhy na povýšení mesta Košice 

na právne centrum Slovenskej republiky. Ocenený stál pri zrode dvoch 



významných inštitúcií sídliacich v Košiciach a dlhodobo sa podieľal na ich 

formovaní. V rokoch 1993 – 2000, počas prvého funkčného obdobia bol 

podpredsedom Ústavného súdu SR. Podstatne prispel k formovaniu judikatúry a 

doktríny súdu, čím sa zaslúžil aj o jeho celospoločenskú akceptáciu a vážnosť. 

Počas druhého funkčného obdobia bol sudcom Ústavného súdu SR 

vyznačujúcim sa vysokou kvalitou a rýchlosťou práce. Od roku 1973, kedy bola 

založená Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, na nej pôsobí nepretržite ako 

učiteľ občianskeho práva procesného. Zastával viaceré akademické funkcie, ako 

napr.: vedúci katedry, podpredseda Rady vysokých škôl SR, predseda 

Akademického senátu UPJŠ Košice, člen vedeckej rady Právnickej fakulty 

UPJŠ Košice a vedeckej rady UPJŠ. Zaslúžil sa o rozvoj právnej vzdelanosti na 

Slovensku a o to, aby Košice boli právnym centrom SR. Je autorom viacerých 

štúdií, odborných článkov a učebných textov z vlastného odboru, ktoré 

publikoval v domácej a zahraničnej odbornej tlači a je spoluautorom jednej 

monografie. V jeho osobe sa spája odborná a vedecká erudícia so skúsenosťami 

sudcu Ústavného súdu SR, kde neraz predsedal plénu Ústavného súdu SR. 

 

Ing. Emanuel Olšavský, pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov, za 

dlhoročné pôsobenie a činnosť v oblasti športu, rozvoj mládežníckeho a 

ženského futbalu a vzornú reprezentáciu a propagáciu mesta Košice na 

športových podujatiach. Ocenený sa dlhoročne venoval rozvoju športu a futbalu 

v meste , najmä mládežníckemu a ženskému futbalu, ktoré pod jeho vedením 

propagovali dobré meno mesta Košice. Dlhodobo sa zapája ako funkcionár a 

organizátor do prípravy športových podujatí pre mládež i dospelých. V rokoch 

2003 až 2004 bol predsedom futbalového oddielu TJ Lokomotíva Košice – 

ženská zložka. V tomto období žiačky získali po prvý raz v histórii mesta Košice 

titul Majstra Slovenska. Úspešne v I. lige štartovali aj ženy. V súčasnosti 

ocenený pracuje ako podpredseda badmintonového klubu Lokomotíva Košice, 

kde sa podieľa na správnom chode tohto špičkového slovenského a 

stredoeurópskeho klubu, ktorý sa v roku 2006 stal víťazom „Dunajského 

pohára", čiže najlepším stredoeurópskym družstvom v tomto olympijskom 

športe. 

 

Ing. Patrik Pollák, za získanie titulu majstra sveta vo windsurfingu v triede 

Raceboard v roku 2006 a úspešnú prezentáciu mesta Košice a Slovenskej 

republiky na celosvetových športových podujatiach. Ocenený je členom 



jachtárskeho oddielu AKADEMIK Technická Univerzita Košice a je 

absolventom Elektrotechnickej fakulty.. Windurfingu sa venuje od roku 1987 a 

medzi jeho najvýraznejšie športové úspechy patria: držiteľ majstrovskej 

výkonnostnej triedy od roku 1990, najlepší windsurfista Slovenska od roku 

1992, Najlepší jachtár Slovenska od roku 1994, Najlepší akademický športovec 

roku 1996 a 1998, Akademický majster sveta 1996 na Cypre, účastník OH 

Atlanta 1996 a OH Sydney 2000, kde obsadil 26. miesto v triede Mistrál a je 15-

násobným majstrom Slovenska. V roku 2002 získal 1. miesto vo Svetovom 

pohári. Je medzinárodným majstrom a to 6-krát majster Česka, majster 

Švajčiarska, Rakúska, Fínska a Francúzska. Osemkrát sa stal víťazom 

Slovenského pohára. Ďalšie tituly: Majster Európy v triede Raceboard v roku 

2005 v Poľsku, 3. miesto na Majstrovstvách sveta AOT KONA v kategórii 

ťažký. Zúčastnil sa 14 Majstrovstiev sveta, 3 Akademických majstrovstiev sveta 

a 15-stich Majstrovstiev Európy.  

 

prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc., za celoživotný prínos v oblasti literárnej 

vedy, obohatenie slovenskej literárnej moderny svojimi dielami, prozaickú a 

pedagogickú činnosť a za šírenie etických a mravných hodnôt. Ocenený pôsobí 

od roku 1969 na Filozofickej fakulte U.P.J.Šafárika v Prešove na Katedre 

slovenského jazyka a literatúry. Do literárneho diania vstúpil od konca 60-tych 

rokov publikovaním poviedok, recenzií a literárnovedných štúdií v rôznych 

literárnych časopisoch. Z oblasti literárnej vedy, v ktorej skúmal teoretické 

problémy prózy vydal knihy Próza a skutočnosť, Epické postoje, Medzi 

mnohoznačnosťou a presnosťou a Poetika prozaického textu. Ako prozaik 

debutoval románovou novelou Žobráci, vydal knihu baladických poviedok z 

dedinského i mestského prostredia Pieseň o studničnej vode, románovú novelu 

Temporálne poznámky, prózu pre deti Mačacia krajina. Prózy Stanislava 

Rakúsa boli preložené do viacerých jazykov a poslúžili ako predlohy na filmové 

spracovanie. Do modernej slovenskej literatúry vniesol prvky lyričnosti. V 

rokoch zmien 0989/90 patril k tým najaktívnejším Košičanom, ktorí neváhali 

pozdvihnúť svoj hlas na podporu demokratizácie spoločenského života na 

Slovensku. 

 

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., za prínos pri tvorbe základných dokumentov 

formujúcich charakter súčasného slovenského vysokého školstva a jeho 

začleňovania do medzinárodnej vedeckej a vzdelávacej spolupráce a za 

propagáciu výskumného, vzdelávacieho a hospodárskeho potenciálu mesta 



Košice a regiónu východného Slovenska za účelom jeho začleňovania do 

medzinárodných projektov. Ocenený patrí medzi popredné osobnosti 

slovenského vysokoškolského života. Vo funkcii prezidenta Slovenskej 

rektorskej konferencie i ako rektor Technickej univerzity v Košiciach sa aktívne 

podieľal na tvorbe základných dokumentov formujúcich charakter súčasného 

slovenského vysokého školstva a jeho začleňovania do medzinárodnej vedeckej 

a vzdelávacej spolupráce. Bohaté medzinárodné kontakty a skúsenosti využíval 

na významných medzinárodných i celoslovenských akademických i 

podnikateľských fórach na propagáciu výskumného, vzdelávacieho a 

hospodárskeho potenciálu Košíc a regiónu východného Slovenska a jeho 

začleňovania do medzinárodných projektov. Inicioval viaceré významné 

stretnutia a rokovania s najvýznamnejšími domácimi i zahraničnými partnermi z 

praxe. Technická univerzita v Košiciach ako najvýznamnejšia výskumná a 

vzdelávacia inštitúcia širokého regiónu sa tak s jeho významným prispením stala 

praktickou oporou mesta i ďalších miestnych štátnych a samosprávnych 

orgánov, zdrojom nových podnetov a riešení, skutočným intelektuálnym 

centrom východného Slovenska s Košicami ako prirodzenou metropolou.  

 

Mgr. Anna Strhárska, za dlhoročnú, odbornú pedagogickú prácu a vysoko 

humánny prístup v zodpovednej práci so zdravotne postihnutými deťmi. 

Ocenená pracuje od roku 1986 v pedagogických službách na škole pre telesne 

postihnutých od roku 1997 ako učiteľka na špeciálnej základnej škole. Má 

ukončené vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove, rozšírené o 

štúdium špeciálnej pedagogiky Učiteľstvo pre mentálne postihnuté deti. Patrí 

medzi veľmi zodpovedné a svedomité pracovníčky. Podieľa sa na koordinácii 

projektu Mládež, zapája žiakov do rôznych súťaží. Pri práci využíva svoje 

odborné vedomosti, ktoré ako zástupkyňa odovzdáva svojim mladším kolegom, 

ktorým pomáha odbornými radami pri zvládaní tak namáhavej práce so 

zdravotne postihnutými deťmi. V pedagogickom kolektíve aj medzi žiakmi je 

obľúbená. Je náročná na žiakov a zároveň aj na seba. Svojou pedagogickou 

prácou a vysoko humánnym prístupom je vzorom aj pre ostatných 

zamestnancov. 

 

MUDR. Jaroslav Šajty, za zavádzanie nových trendov v liečebno-preventívnej 

starostlivosti a budovanie nadštandardnej starostlivosti na prospech pacientov a 

obyvateľov Košíc. Ocenený je v súčasnosti riaditeľom Fakultnej nemocnice L. 

Pasteura Košice. V minulosti pracoval ako lekár vo Vojenskej nemocnici 



Košice, v NsP Gelnica v Geriatrickom centre sv. Lukáša a neštátnom 

zdravotníckom zariadení ako kardiológ. Od októbra 2003 pôsobí ako riaditeľ 

Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, kde preukázal svoje manažérske a 

organizačné schopnosti, čoho výsledkom bolo aj spojenie dvoch fakultných 

nemocníc (FN L. Pasteura na Rastislavovej ul. a FNsP na Triede SNP) do 

jedného celku. Podarilo sa mu výrazne zlepšiť hospodárenie tohto 

zdravotníckeho zariadenia a výrazne prispieť k zavádzaniu nových trendov v 

liečebno-preventívnej starostlivosti a budovaniu nadštandardnej zdravotnej 

starostlivosti na prospech pacientov – obyvateľov Košíc i celého regiónu. 

Vďaka jeho úsiliu sa zabezpečilo vybavenie zdravotníckeho zariadenia 

najmodernejšou prístrojovou technikou a zrealizovali sa mnohé rekonštrukcie 

zastaraných priestorov fakultnej nemocnice. MUDr. Jaroslav Šajty presadzuje 

vysoko profesionálny a zároveň ľudský prístup zdravotníckych pracovníkov k 

pacientovi a zavádza politiku kvality, ktorá zlepšuje podmienky diagnostického 

a liečebného procesu. 

 

Mgr. Ľudmila Šomorjaiová, pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov, za 

dlhoročnú vynikajúcu prípravu študentov, výborné výsledky žiakov na rôznych 

speváckych súťažiach doma i v zahraničí a za osobnostný vklad v práci s ľuďmi. 

Ocenená študovala operný a koncertný spev na HF VŠMU v Bratislave. 

Pôsobila v rokoch 1962-1969 v opere J.G.Tajovského v Banskej Bystrici. V tom 

istom roku odišla do Švajčiarska, kde sa päť rokov venovala koncertnej a 

pedagogickej činnosti a v roku 1974 prijala angažmá v Štátnom divadle v 

Košiciach. Ako interný pedagóg spevu na Konzervatórium v Košiciach nastúpila 

v roku 1976 a pôsobí tu dodnes. Vo svojej výchovno-vzdelávacej práci 

dosahovala trvalo vynikajúce výsledky. Dôkazom toho sú popredné umiestnenia 

jej žiakov na domácich a zahraničných súťažiach. Profesionálne pripravila 

sólistov ND Praha, ND Bratislava a ŠD Košice. Patrí k pilierom pedagogického 

zboru školy a jej odborné argumenty majú vždy svoju vážnosť. 

 

Hudobná skupina NO NAME, za vyše desaťročnú propagáciu mesta Košice na 

poli populárnej hudby. Šestica mladých obyvateľov nášho mesta sa zaradila 

medzi najpopulárnejšie skupiny nielen na Slovensku, ale aj v Česku a jej 

vystúpenia sú žiadané našimi krajanmi najmä vo Veľkej Británii, Nemecku a 

USA. Hudobná skupina No Name patrí v oblasti populárnej hudby medzi 

najžiadanejšie kapely na Slovensku i v Čechách. Vznikla v Košiciach v roku 

1996 a hneď zaznamenala prvý úspech v podobe víťazstva v autorskej súťaži 



Košický zlatý poklad. To ju oprávňovalo byť priamym finalistom 

medzinárodného festivalu Bratislavská lýra ´97. Personálne tvorili základ 

skupiny bratia Igor, Roman a Ivan Timkovci a Viliam Gutray, ktorých časom 

doplnili na súčasnú šesticu Dušan Timko a Zoltán Sallai. Určitý čas hral v 

skupine aj Marián Čekovský. Počas svojej 10-ročnej kariéry sa skupina mladých 

Košičanov stala stálicou na slovenskej hudobno-populárnej scéne. Dôkazom sú 

okrem iného štyri druhé miesta v ankete Zlatý slávik. Doteraz nahrala päť 

albumov - v.r. 1998 - No Name, v r.2000 – Počkám si na zázrak, v r.2001 – 

Oslávme si život, v r.2003 – Slová do tmy, v r.2005 – Čím to je, jedno CD live a 

DVD o ktoré bol medzi fanúšikmi veľký záujem. Viaceré skladby z nich sa stali 

hitmi aj piesňami roka, ako napr. Žily, Ty a tvoja sestra, Ďakujem že si, Nie 

alebo áno, Večnosť, prvá, Lekná, Starosta a iné. Skupina No Name prerazila aj 

na českom hudobnom trhu a pravidelne vypredáva veľké haly. S úspechom sa 

stretli aj jej vystúpenia v Chicagu, Londýne, Cottbuse a inde. V tomto roku 

absolvuje niekoľko vystúpení aj v iných krajinách Európy. Napriek mnohým 

ponukám žiť v Prahe či v Bratislave šestica mladých mužov zostáva verná 

Košiciam, kde sa narodili a vyrastali a kde si zakladajú rodiny. O ich vzťahu k 

nášmu mestu svedčí aj účasť na viacerých charitatívnych akciách. 

 

Historická spoločnosť Imricha Henszlmanna v Košiciach, pri príležitosti 15-

výročia založenia, za ochranu kultúrneho dedičstva mesta a historických 

pamiatok, zviditeľňovanie histórie mesta, prehlbovanie lokálpatriotizmu a 

šírenie dobrého mena mesta Košice. Historická spoločnosť Imricha 

Henszlmanna je dobrovoľné občianske združenie. Vytýčilo si za svoj cieľ 

zmapovanie a záchranu pamiatok a pamätných miest v Košiciach a okolí. Na 

činnosť spoločnosti od začiatkov platí veta pochádzajúca od Istvána 

Széchenyiho „...bez peňazí a potlesku, hnaný iba odhodlaným 

patriotizmom..."Počas svojej existencie spoločnosť vydala 18 dvoj a 

trojjazyčných publikácií o významných udalostiach mesta, osobnostiach, 

kostoloch, cintorínoch, priemysle a usporiadala množstvo výstav venovaných 

histórii mesta. Spoločnosť zmapovala Košické cintoríny a zoznam obsahujúci 

približne 300 mien svojho času odovzdala mestu. Podarilo sa jej tiež zabrániť 

hanebnej výmene pozostalosti Františka Rákocziho II. za umelecké predmety. 

Tieto dva úspechy Mestské zastupiteľstvo v Košiciach potvrdilo aj svojim 

uznesením. Neprávom zabudnutému rodákovi Bélovi Gersterovi, projektantovi a 

staviteľovi Korintského prieplavu bola z podnetu spoločnosti odhalená pamätná 

tabuľa (trojjazyčná tabuľa na priečelí rodného domu na Hlavnej ulici) a tak 



pomohla Gersterovi „vynoriť sa" zo „zabudnutých Košičanov. V roku 2006 pri 

príležitosti 100-ho výročia privezenia a znovu pochovania Františka II. 

Rákocziho a jeho druhov v Košiciach spoločnosť usporiadala unikátnu výstavu 

dokumentov k danej tematike a vydala retro publikáciu z roku 1906. V tomto 

roku spoločnosť oslavuje 15. výročie svojho založenia. Možno konštatovať, že 

najväčším prínosom činnosti Historickej spoločnosti Imricha Henszlmanna je 

prehlbovanie lokálpatriotizmu a šírenie dobrého mena mesta. 

 

Kolektív Nemocnice Košice – Šaca a.s. , 1. súkromnej nemocnici, za kvalitu 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dosiahnuté výsledky v oblasti 

ekonomiky, za investície do technického rozvoja a ľudských zdrojov a za 

celkový prínos odbornosti a profesionality v zdravotníckom sektore mesta 

Košice. Hlavným zámerom spoločnosti je zachovanie a ďalšie zvyšovanie 

úrovne poskytovaných medicínskych služieb pri pozitívnych výsledkoch 

hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu vysokou profesionalitou a kvalitnou 

prácou na všetkých úsekoch spoločnosti. Veľká pozornosť sa venuje 

strategickému a finančnému riadeniu všetkých procesov s cieľom nákladovo 

efektívne poskytovať zdravotnícke služby. To vedie spoločnosť k zavádzaniu 

nákladovo účinných spôsobov starostlivosti a terapie, ako napr. využívanie 

neinvázivnych výkonov, ambulantných, diagnostických a liečebných služieb, 

nahrádzanie nemocničného pobytu menej nákladným spôsobom liečby ako je 

napríklad zavedenie jednodňovej chirurgie. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. 

súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje 

zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 100 000 obyvateľov – U. S. Steel 

Košice, s.r.o., Moldava nad Bodvou, časť okresu Košice II. Pre Žilinský, 

Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje v odbore popálenín a 

rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a 

rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. Nemocnica Košice-Šaca je už 45 

rokov neodmysliteľnou súčasťou mesta Košíc, stará sa o zdravie zamestnancov 

U.S.S a ich rodín, obyvateľov mesta Košíc ale aj ľudí zo širokého okolia 

Košického samosprávneho kraja. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti 

vzdeláva lekárov a sestry i budúcich zdravotníckych pracovníkov v najnovších 

medicínskych postupoch a trendoch, a venuje sa aj množstvu iných aktivít i 

organizovaniu podujatí, ktoré dopĺňajú kvalitu poskytovaných služieb. 

Nemocnica má za sebou deviaty rok fungovania ako akciová spoločnosť a 

buduje si pevné základy tradície, ekonomickej stability a prosperity. 

 



PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE,  

 

Béla Csécsei, za prehlbovanie a rozširovanie tradičných vzťahov medzi 

družobnými mestskými časťami, vylepšovanie slovensko – maďarských 

vzťahov a úspešnú spoluprácu v oblasti úradných vzťahov, kultúry a športu. 

Ocenený je starostom VIII. samosprávneho obvodu Józesfváros od 2.2.1993. 

Dňa 15.3.2007 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Rytiersky kríž Radu 

Maďarskej republiky ako uznanie za dlhodobú významnú činnosť vo verejnom 

sektore. Je členom komisie pre Regióny pri Rade Európy. Mestská časť Košice 

– Západ nadviazala družobné kontakty s VIII. samosprávnym obvodom 

Józsesfváros v Budapešti ešte v roku 2002 podpísaním vzájomnej dohody na 

posilňovanie a prehlbovanie vzájomnej spolupráce. V roku 2006 došlo k 

podpísaniu Dohody o spolupráci medzi družobnými mestskými časťami, ktorej 

prvým úspechom bola realizácia projektu výmenného pobytu mládeže zo ZŠ 

Považská v letnom tábore Káptalanfüred. Tento rok usporiada MČ Košice – 

Západ letný pobyt pre mládež v Košickej Belej. Pán Csécsei svojou aktívnou 

činnosťou významne prispieva k prehlbovaniu a rozširovaniu vzťahov medzi 

družobnými mestskými časťami a podieľa sa na úspešnej spolupráci v oblasti 

úradných vzťahov, kultúry a športu. 

 

Oto Meluš, za dlhoročné obetavé a zodpovedné vykonávanie profesie vodiča 

autobusu a za humánny prístup k cestujúcim. Ocenený pracuje ako vodič 

autobusu od roku 1965, má odjazdených vyše 44 rokov bez nehody. Je 

príkladným pracovníkom, ktorý si plní svoje povinnosti vodiča vzorne, bez 

sťažností, ako zo strany cestujúcej verejnosti alebo nadriadených a čo je 

podstatné, bez dopravných nehôd. Je vždy ochotný pomôcť, poradiť a pracovať 

nadčas podľa prevádzkovej potreby. Dopravný podnik mesta Košice akciová 

spoločnosť ho navrhuje na ocenenie za jeho svedomitý výkon v práci, ktorá je 

bezpochybne na prospech mesta Košice a jeho obyvateľov.  

 

Ing. Rudolf Kočiško, za zodpovedný a odborný prístup k plneniu pracovných 

úloh a neúnavnú obetavosť pri napĺňaní cieľov spoločnosti v prospech rozvoja 

mesta a jeho obyvateľov. Ocenený pracuje vo Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s. a jej predchodcu od r. 1979. Počas svojho pôsobenia prešiel 

viacerými funkciami cez vedúceho hospodárskeho strediska, výrobného 

námestníka až po riaditeľa odštepného závodu Košice. Od roku 2003 pôsobí na 



generálnom riaditeľstve VVS, a.s. ako výrobno-technický riaditeľ a.s. Zároveň 

od roku 2003 je členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Svoje organizačné schopnosti, odborné znalosti a praktické 

skúsenosti využíval pri zabezpečovaní plynulého zásobovania obyvateľov mesta 

Košíc a okolia pitnou vodou. Zabezpečoval operatívne odstraňovanie 

vzniknutých porúch a havárií v územnej pôsobnosti Košíc a okolia a podieľal sa 

aj na rekonštrukcii kanalizačnej a vodovodnej siete v meste Košice. Od roku 

2003 riadi a zodpovedá za výrobnú a technickú činnosť calaj akciovej 

spoločnosti. Pod jeho vedením spoločnosť zabezpečuje úlohy na úseku 

vodohospodárskeho rozvoja vodovodov a kanalizácií, vrátane prognóz a 

dlhodobých plánov zásobovania mesta vodou. Odborne riadi proces rozvoja 

techniky s cieľom zvyšovania technickej úrovne prevádzok a proces výroby 

pitnej vody, čistenia a odvádzania odpadových vôd. 

 

Lucia Rácova, za získanie titulu Majsterky sveta v kategórii Kumite mladších 

dorasteniek a za vzornú reprezentáciu Slovenska a mesta Košice na domácich a 

zahraničných športových podujatiach. Ocenená je študentka športového 

gymnázia v Košiciach, členka Karate klubu Metropol Košice, úspešná 

reprezentantka Slovenskej republiky v športovom zápase kumite a v súborných 

cvičeniach kata. Je členkou Karate klubu Metropol Košice od septembra 1997. 

Pod vedením reprezentačného trénera SR pána Júliusa Valentu vyrástla vo 

výbornú pretekárku, ktorá aj napriek svojmu mladému veku získala na domácich 

a zahraničných podujatiach celý rad ocenení. Doterajším vrcholom snaženia 

trénerov a pretekárov klubu bola účasť na 4. Majstrovstvách sveta Karate, ktoré 

sa uskutočnilo 9. – 14. novembra 2005 v holandskom Rotterdame, odkiaľ klub 

priniesol 5 medailových umiestnení. Lucia Rácová získala v kategórii kumite 

mladších dorasteniek titul Majsterky sveta. 


