
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

MUDr. Michalovi Becovi  

 

za dlhoročný aktívny podiel na propagácii kultúrneho, výtvarného a najmä 

literárneho života mesta. 

 

(Doktor Michal Beca pôsobí 25 rokov ako primár Fyziatricko rehabilitačného 

oddelenia terajšej Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach. V roku 1988 sa 

stal jedným z najmladších primárov v histórii Vojenskej nemocnice v Košiciach, 

kde dosiahol vojenskú hodnosť plukovníka Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky. V nemocnici vybudoval nové, technicky i personálne kvalitné 

rehabilitačné oddelenie, ktoré si v Košiciach rýchlo získalo vysokú reputáciu.  

Ocenený sa popri svojej lekárskej profesii už 15 rokov úspešne venuje aj 

literárnej tvorbe. Vydal nielen viacero básnických zbierok, ale aj prozaické 

diela, tematicky venované najmä lekárskemu prostrediu. Nezabúda však ani na 

deti. Jeho rozprávková kniha Čarovné slová získala uznanie literárnej kritiky, a 

to nielen za texty, ale aj za krásne ilustrácie Jozefa Haščáka, s ktorým 

spolupracoval. 

Knihy MUDr. Michala Becu svojim posolstvom patriotizmu a lásky v 

kozmopolitných Košiciach obohacujú takmer dvadsať košických knižníc, do 

ktorých autor chodí na besedy rovnako rád ako do košických základných a 

stredných škôl. Ocenený je nositeľom Ceny primátora mesta Košice z roku 

2002.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

prof. MUDr. Márii Frankovičovej, PhD.  

 

za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie na Slovensku i v zahraničí a 

za excelentný prínos v rozvoji chirurgickej školy. 

 

(Profesorka Mária Frankovičová je prvou profesorkou chirurgie v dejinách 

slovenskej medicíny. V súčasnosti je prednostkou Kliniky cievnej chirurgie 

UPJŠ Lekárskej fakulty a VÚSCH, a. s. v Košiciach. Na Lekárskej fakulte UPJŠ 

v Košiciach vyučuje slovenských i zahraničných poslucháčov medicíny a 

vychováva cievnych chirurgov - špecialistov. Prof. MUDr. Mária Frankovičová, 

PhD. pracovala na renomovaných zahraničných pracoviskách a významne sa u 

nás zaslúžila o rozvoj chirurgie, cievnej chirurgie, mikrochirurgie (replantácie 

končatín a ich častí) a transplantačnej chirurgie. S tímom spolupracovníkov 

zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou. Pôsobila ako krajská 

odborníčka pre cievnu chirurgiu v košickom kraji a v rokoch 2007 - 2009 bola 

hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre cievnu chirurgiu.  

Je členkou Európskej spoločnosti cievnych chirurgov a svetovej spoločnosti 

chirurgov SIC, kde 14 rokov zastupovala SR ako národný delegát Slovenskej 

chirurgickej spoločnosti. Na MZ SR akreditovala študijný program ,,cievna 

chirurgia". V súčasnosti je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti cievnej 

chirurgie. V roku 2011 bola laureátkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo 

za rozvoj v oblasti medicíny v Slovenskej republike. V roku 2011 bola ocenená i 

Slovenskou angiologickou spoločnosťou za spoluprácu a rozvoj v oblasti 

starostlivosti o cievneho pacienta na Slovensku.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

Ing. Ferencovi Magyarovi, PhD., in memoriam 

 

za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity.  

 

(Inžinier Ferenc Magyar bol študentom Premonštrátskeho gymnázia. Spolu so 

svojimi mladými rovesníkmi musel narukovať v roku 1944 na vojnu. Do 

rodných Košíc sa vrátil po roku strávenom v zajateckom tábore. Po ukončení 

štúdia na Vysokej škole technickej v Košiciach v roku 1953 nastúpil pracovať 

na katedru elektrotechniky Strojníckej fakulty ako asistent.  Neskôr začal 

pracovať v Rudnom projekte ako samostatný projektant a v Hutnom projekte 

ako vedúci energetického oddelenia. Práca vo vedeckom laboratóriu mu však 

chýbala a preto sa vrátil na Vysokú školu technickú, kde pracoval od roku 1965 

ako vedecko-výskumný inžinier až do svojho odchodu do dôchodku. Pre svoj 

svetonázor a aktívny kresťanský život mu vtedajšie stranícke štruktúry styk so 

študentmi úplne zakázali. Počas tohto obdobia sa aktívne podieľal na desiatkach 

vedecko-výskumných úlohách a aj v spolupráci so zahraničnými partnermi. Pre 

svoje ľudské hodnoty a aktívny verejno-spoločenský život sa po nežnej revolúcii 

stal poslancom Federálneho zhromaždenia, kde pôsobil až do roku 1992. Počas 

roka 1995 pôsobil ako výkonný predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti 

na Slovensku. V skautingu pôsobil od detstva, bol veliteľom oddielu v 

Košiciach a pričinil sa o znovu organizovanie oddielu. Jeho život sa niesol v 

znamení princípov skautského zákona - čestnosť, spoľahlivosť, pomoc 

blížnemu, čistota v myšlienkach, slovách a skutkoch.)  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

RNDr. Jozefovi Ondášovi, CSc., MBA 

 

za rozvoj informačných technológií, výrazný prínos v oblasti zamestnanosti 

mladých ľudí a za významnú prácu v sociálnej oblasti v meste Košice. 

 

(Doktor Jozef Ondáš po skončení štúdia na UPJŠ v Košiciach začal pracovať 

na univerzite ako učiteľ matematiky. Po roku sa zamestnal vo VSŽ Košice ako 

systémový programátor. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobil na rôznych 

vedúcich pozíciách a súčasne pôsobí ako interný a externý poradca Ministerstva 

financií, člen riadiaceho výboru pre reformu systému riadenia verejných financií 

a člen riadiaceho výboru pre projekt systému Štátnej pokladnice. V roku 2006 

stál RNDr. Ondáš pri zrode firmy T–Systems Slovakia ako jej generálny 

riaditeľ. V priebehu piatich rokov z firmy vybudoval jedného z najväčších 

zamestnávateľov v Košiciach, kde na konci roka 2012 pracovalo viac ako 

dvetisíc šesťsto ľudí. Z pohľadu počtu zamestnancov vybudoval najrýchlejšie 

rastúcu firmu v Košiciach, čím pomohol rozvoju mesta. V súčasnosti s firmou 

naďalej spolupracuje ako externý poradca a člen dozornej rady.  Za svoje 

pracovné aktivity bol v roku 2007 ocenený ako IT osobnosť roka, v roku 2010 

Osobnosť roka HR Gold a manager roka (Trend). Ocenený sa aktívne venuje 

sociálnej a charitatívnej oblasti. Od roku 1992 pôsobí ako blízky spolupracovník 

v organizácii Úsmev ako Dar, je zakladateľom Domovského vzdelávacieho 

centra v Dunajskej Lužnej. V roku 1996 založil charitatívnu nadáciu nazvanú 

DEDO a pôsobí v nej ako predseda Správnej rady.  Príkladom toho všetkého je 

úspešné založenie a prevádzka unikátneho centra DORKA na Hemerkovej ulici 

v Košiciach, ktoré pod jednou strechou poskytuje odbornú pomoc a bývanie 

deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

Doc. PhDr. Jozefovi Suláčekovi, CSc.  

 

za pozdvihnutie historiografie Košíc a východného Slovenska.  

 

(Docent Jozef Suláček od ukončenia štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave pracoval rok ako stredoškolský pedagóg a od r. 1959 

do r. 1970 na Vysokej škole technickej v Košiciach. Z politických dôvodov 

musel opustiť miesto za vysokoškolskou katedrou a dvadsať rokov nesmel 

publikovať. Do Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa v roku 1971 zamestnal 

ako samostatný výskumný pracovník, kde publikoval aj pod cudzím menom. 

Jeho doménou bol vždy regionálny výskum, z ktorého zostavoval tematické a 

personálne bibliografie a ročenky. V odbornej publikačnej činnosti z histórie sa 

venoval najmä obdobiu I. ČSR a dejinám holokaustu. Po rehabilitácii v roku 

1990 odišiel z knižnice na Katedru humanitných vied Ekonomickej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach, kde pôsobil ako vysokoškolský pedagóg až 

do r. 1997, kedy odišiel do dôchodku. Pozornosť neustále sústreďuje na 

historický výskum Košíc a Spiša. Napísal kapitoly z dejín viacerých 

východoslovenských miest a obcí, životopisy a knihu, ktorá hovorí o 

historických peripetiách kreovania Vysokej školy technickej v Košiciach. 

Problematike židovských lekárov sa venoval od r. 1992. Jeho dvojzväzkové 

dielo o tragických osudoch židovských lekárov na Slovensku v období druhej 

svetovej vojny „Biele plášte" už obletelo celý svet. Záujmom jeho vedeckého 

výskumu je i život nemeckého a židovského etnika na tomto území, rozvoj 

lekárskych vied a ich predstaviteľov. Docent Jozef Suláček napísal spolu vyše 

200 odborných príspevkov: monografie, štúdie a články s geografickým 

zameraním na východné Slovensko.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

MUDr. Dagmar Takácsovej 

 

za dlhoročnú spoločenskú a kultúrnu činnosť českej národnostnej menšiny v 

meste Košice. 

 

(Doktorka Dagmar Takácsová sa narodila v Náchodě (Česká republika). 

Dlhodobo býva v Košiciach, pracuje ako očná lekárka. Po rozdelení 

Československej republiky 1.1.1993 sa z českých občanov stala národnostná 

menšina a situácia bola veľmi nejasná a neprehľadná. Česi sa stali cez noc 

vlastne cudzincami vo svojej bývalej vlasti a väčšinou to niesli veľmi ťažko. A 

práve vznik Českého spolku v Košiciach bol určitou záchranou pre Čechov v 

tejto dobe po rozdelení. MUDr. Dagmar Takácsová bola jednou zo zakladateľov 

Českého spolku v Košiciach, občianskeho združenia Čechov a Moravanov a od 

samého začiatku jeho predsedníčkou. Na začiatku činnosti musela preklenúť 

rôzne nepriaznivé obdobia ako nedostatok finančných prostriedkov, časté zmeny 

sídla spolku.  Dnes je plnohodnotnou organizáciou v rámci kultúrnych akcií, 

ktorými pomáha šíriť v Košiciach a na východe Slovenska českú kultúru. 

Spolok každý rok organizuje v meste Košice Český ples, je organizátorom 

Českých dní v Košiciach a nespočetných akcií, ktorými si vydobyl vážené 

kultúrne miesto v Košiciach. Členovia Českého spolku sa zúčastňujú 

ekumenických bohoslužieb. Nezanedbateľnú úlohu má združenie pre členov v 

samotnej Cirkvi československej husitskej v Košiciach.  

Ocenená je tiež zakladateľkou Ženského speváckeho zboru pri Českom spolku v 

Košiciach, ktorý reprezentuje českú menšinu na Slovensku i v zahraničí. Na 

ocenenej sa okrem vyššie vymenovaných zásluh cení najmä jej pracovitosť a 

obetavosť a hlavne to, že svojim prístupom sa jej podarilo stmeliť kolektív ľudí, 

ktorí sú tiež nadšení pre túto prácu.)  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

JUDr. Zdenkovi Trebuľovi  

za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Košice a jeho zviditeľnenie. 

 

(Doktor Zdenko Trebuľa sa narodil v Martine, stredoškolské a vysokoškolské 

štúdiá ukončil v Košiciach. S jeho menom, bolo spojené od konca 

deväťdesiatych rokov dianie v komunálnej samospráve v meste Košice, kedy 

významnú časť svojho pôsobenia venoval manažérskej činnosti v meste Košice, 

najskôr vo funkcii námestníka primátora mesta a od októbra 1999 vo funkcii 

primátora mesta. V uvedenom období je potrebné osobitne vyzdvihnúť jeho 

podiel na konsolidácii verejných financií v meste, v ktorom mu podarilo prísnou 

finančnou disciplínou znížiť viac ako dvojmiliardový dlh mesta takmer na 

polovicu a zároveň konsolidovať jeho hospodársky život. Jeho osobným 

pričinením bola naštartovaná úzka spolupráca mesta Košice s manažmentom 

najväčšieho zamestnávateľa regiónu – U.S.STEEL Košice, s.r.o., ktorou mesto 

Košice získalo výraznú podporu v oblastiach školstva, kultúry a športu. 

Konkrétnym výsledkom tejto spolupráce bolo dokončenie Steel arény, ktorá 

slúži obyvateľom mesta a širokého okolia pre športové, ale aj kultúrne účely. Od 

roku 2006 už druhé volebné obdobie pôsobí vo funkcii predsedu Košického 

samosprávneho kraja. V uvedenej funkcii od začiatku vyvíjal maximálne úsilie o 

zefektívnenie spolupráce regionálnej samosprávy so starostami obcí a 

primátormi miest Košického kraja na koordinácii strategických zámerov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja so 

zámermi jednotlivých obcí a miest, ktorého významnou súčasťou bol aj jeho 

osobný podiel pri zapojení sa regionálnej samosprávy v roku 2008 do 

jedinečného projektu – do podpory kandidatúry Mesta Košice na titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2013. Pre Košický samosprávny kraj a teda aj pre mesto 

Košice je to aj konkrétna podpora uvedeného projektu v podmienkach 

Košického samosprávneho kraja implementáciou dlhodobého programu Terra 

Incognita - Krajina nespoznaná, prostredníctvom ktorého osobným pričinením 

sa predseda samosprávneho kraja JUDr. Trebuľa zasadil aj o rozvíjanie 

kultúrneho turizmu v regiónoch Zemplína, Spiša, Gemera a Abova, ako vhodnej 

príležitosti upútať pozornosť európskej verejnosti na túto doteraz nepoznanú 

súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.)  



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach  

pri príležitosti 15. výročia jej založenia  

 

za významný prínos pre rozvoj kultúry a umenia v meste Košice a za podiel na 

príprave projektu EHMK Košice 2013. 

 

(Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach vychovala počas 15 rokov 

svojej existencie okolo 450 absolventov v troch študijných programoch – 

architektúra, dizajn a voľné výtvarné umenie . V súčasnosti pôsobí na fakulte 4 

profesori, 9 docentov a 26 odborných asistentov vo všetkých troch študijných 

odboroch, ktorí patria k špičkovým umelcom a architektom. Jej absolventi sa 

uplatnili ako vynikajúci mladí umelci, sú laureátmi mnohých zahraničných 

súťaží. Počas svojej existencie sa fakulta venovala problematike mesta. Študenti, 

architekti a umelci FU TUKE sú aktívnou súčasťou mesta Košice aj ako EHMK 

2013. Boli to práve pracovníci FU TUKE, ktorí boli pri príprave projektu pre 

udelenie titulu Košice – EHMK v spolupráci s mestom Košice, Košickým 

samosprávnym krajom a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V 

následných krokoch sa vyprofilovali tvoriví pracovníci FU TUKE na pozície 

jedných zo strategických partnerov mesta Košice ako organizátorov tejto 

historicky významnej aktivity pre mesto Košice.  Napríklad architekti z FU 

TUKE sú spolutvorcami projektov v rámci EHMK ako napr.: 

- Kunsthalle Košice, 

- Kultúrny park a v ňom aj projekt Kreatívna fabrika v spolupráci s U.S.STEEL  

Košice. 

Samostatne prispievali a prispievajú k atraktívnemu programu, ako napr.: 

- súbor medzinárodných workshopov podporujúcich cieľ získania prestížneho 

titulu EHMK pre mesto Košice, 

- vydanie monografie a výstava významného medzivojnového košického 

architekta Ľudovíta Oelschlägera, - UNESCO Capital City of Media Art pod 

názvom Open Platform - Otvorená platforma,- v spolupráci s Francúzskym 

inštitútom na Slovensku dve vedecké konferencie na tému Inovatívne mesto.) 

––––– ÷ ––––  

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE 

 

Základnej škole Krosnianska 4, Košice 

pri príležitosti 30. výročia jej vzniku  

 

za kvalitný systém edukácie žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky na 

rôznych olympiádach, vedomostných súťažiach a testovaní. 

 

(ZŠ Krosnianska 4 začala plniť svoje poslanie 1.9.1983. Medzi košickými 

školami sa začala presadzovať v oblasti telesnej výchovy a športu, v šk. roku 

1993/94 sa profilovala na výučbu cudzích jazykov – angličtiny a nemčiny.  

Škola sa zapája do rôznych projektov. Aktuálne na škole pracuje 22 záujmových 

krúžkov pod vedením skúsených a zapálených učiteľov.  Žiaci dosahujú 

vynikajúce výsledky v matematických súťažiach, v geografickej olympiáde, v 

medzinárodnej olympiáde mladých vedcov IJSO 2011 a v súťaži Baltík 

(informatika). Pekné umiestnenia dosahujú žiaci ŽŠ Krosnianska 4 aj v 

umeleckých súťažiach v recitácii Hviezdoslavov Kubín, v olympiáde 

slovenského jazyka a literatúry, v rečníckej súťaži Štúrov Zvolen, v rečníckej 

súťaži Debatiáda. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v celoplošnom testovaní 

deviatakov. V matematike a slovenskom jazyku dosahujú lepší priemer ako je 

celoslovenský. To sa týka aj prijímania žiakov na stredné školy.  Škola dosahuje 

prvenstvo v rámci mesta v úspešnosti zapájania žiakov do predmetových súťaží 

a olympiád vyhlásených MŠVVaŠ.  Škola obhájila v športe v rámci Slovenskej 

republiky titul „Škola roka". Organizátori „Proeduco", v roku 2012 udelili ako 

jedinej škole v rámci mesta cenu za vynikajúce výsledky.  

Žiaci pod vedením svojich učiteľov vydávajú školský časopis Krosniačik aj 

triedne časopisy. V súťaži o najlepší školský časopis, získal 1. miesto v rámci 

regiónu. Škola prispieva k obohateniu aktivít pre svojich žiakov, ako sú 

pravidelné zbery papiera, žaluďov, suchého pečiva, vyhlasujú súťaž o maskota 

školy, najlepšiu literárnu prácu, ktorej tému zadajú rodičia, burza kníh, 

zapojenosť do štvorylky v Košiciach, vianočné trhy, jarné upratovanie a 

množstvo ďalších akcií. Je tu vysoká zapojenosť pedagogických zamestnancov 

do kontinuálneho vzdelávania. Na pracovisku vládne dobrá atmosféra, 

súdržnosť, tolerancia, ľudský prístup. Svedčí o tom aj to, že kolektív je stály, 

obmieňa sa len ak si to vyžaduje organizácia práce.  



Ceny primátora mesta Košice. 

Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

MVDr. Alojzovi Bombovi, DrSc. 

 

za podiel na vytvorení centra integrujúceho potenciál pracovísk v oblasti 

výskumu a využitia probiotík a naturálnych bioaktívnych látok v humánnej a 

veterinárnej medicíne. 

 

(Doktor Alojz Bomba sa systematicky venuje vedecko-výskumnej činnosti v 

oblasti probiotického výskumu a využitia probiotík vo veterinárnej a humánnej 

medicíne na dvoch významných univerzitách mesta Košice a to do roku 2005 na 

Univerzite veterinárneho lekárstva a od roku 2006 na Lekárskej fakulte UPJŠ. Je 

zakladateľom gnotobiologického pracoviska v Košiciach, jediného svojho druhu 

na Slovensku. Je autorom konceptu potencovaných probiotík a na jeho základe 

sa podieľal na vývoji probiotických prípravkov pre veterinárnu a humánnu 

medicínu. Významnou mierou sa zaslúžil o vypracovanie dlhodobého 

výskumného programu Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF, čo umožnilo 

profiláciu pracoviska s cieleným budovaním pracovného tímu a výchovy 

mladých vedeckých pracovníkov, budovaním jeho materiálno-technickej 

základne, metodickej výbavy, domácej a zahraničnej spolupráce. Pravidelne 

organizuje medzinárodné vedecké podujatia na území mesta Košice, čím 

sprostredkúva nielen kontakt medzi špičkovými odbornými pracovníkmi z 

celého sveta a košickou vedeckou základňou reprezentovanou univerzitami a 

ústavmi SAV, ale aj bohatým spoločenským programom, a zároveň vytvára 

priestor aj pre spoznávanie krás metropoly východu. Bol „otcom myšlienky" 

vytvorenia centra integrujúceho vedecko-výskumný potenciál pracovísk v 

oblasti výskumu a využitia probiotík a naturálnych bioaktívnych látok v 

humánnej a veterinárnej medicíne. Táto myšlienka bola zrealizovaná pod 

gesciou ÚFHZ SAV založením kompetenčného centra pre biomodulátory a 

výživové doplnky v rámci projektu ŠF EU.) 

––––– ÷ –––– 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

prof. PhDr. Jánovi Gbúrovi, CSc. 

pri príležitosti významného životného jubilea - 60 rokov 

 

za významné zásluhy na zriadení a vybudovaní Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a šírení dobrého mena univerzity. 

 

(Profesor Ján Gbúr sa výraznou mierou zaslúžil o to, že integrálnou súčasťou 

UPJŠ v Košiciach sa v roku 2007 znova stala Filozofická fakulta. Ako jej prvý 

dekan má veľký podiel na tom, že FF UPJŠ je od svojho vzniku významnou 

výchovno-vzdelávacou, vedeckou a kultúrnou inštitúciou, obsadzujúcou 

popredné priečky v celoštátnom hodnotení fakúlt, ako aj na postupnom 

dobudovávaní a modernizácii jej infraštruktúry. Vo svojej vedeckovýskumnej 

činnosti sa systematicky venuje obdobiu realizmu v slovenskej literatúre, pričom 

patrí k popredným odborníkom v tejto oblasti. Za knižnú publikáciu 

Hviezdoslav a česká poézia v r. 1998 získal ocenenie medzinárodnej grantovej 

agentúry Research Support Scheme so sídlom v Prahe. Stal sa členom 

kolektívneho medzinárodného diela Dictionary of Literary Biography, v ktorom 

spracoval heslo Martin Kukučín. Je stálym externým hodnotiteľom rozhlasovej 

produkcie košického štúdia RTVS a účastníkom celoštátnych porôt 

rozhlasových prehliadok pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry a pôvodného 

slovenského rozhlasového humoru a satiry. Podieľa sa na organizácii 

významných kultúrnych a vedeckých podujatí – vlaňajšej medzinárodnej 

konferencie o živote a diele P. J. Šafárika alebo chystaného prvého ročníka 

podujatia Art Šafarikiana, čím pomáha šíriť dobré meno UPJŠ doma i v 

zahraničí. Je členom redakčnej rady časopisu Slovenská literatúra, Vedeckej 

rady FTV PU a Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Mgr. Ľubomírovi Gregovi 

 

za rozvoj plnohodnotného života seniorov v Mestskej časti Košice - Staré 

Mesto. 

 

(Magister Ľubomír Grega je starostom Mestskej časti Košice – Staré Mesto od 

roku 2006. Za jeho pôsobenia sa vybudovalo Denné centrum pre seniorov, ktoré 

v súčasnosti združuje viac ako 450 členov, a to aj z iných MČ. V centre sa 

realizuje veľa športových, kultúrnych, vzdelávacích, rekondičných akcií, 

Seniorbál, Katarínska zábava, Mikulášske, či Novoročné posedenie.  Mgr. Grega 

nezabúda ani na jubilantov a každý mesiac pre nich pripravuje slávnostné 

posedenie s odovzdávaním darčekových balíčkov. Pri týchto stretnutiach má pre 

seniorov pripravené milé a povzbudivé slová, slová uznania a vďaky. Ocenený 

je známy predovšetkým svojou ústretovosťou voči občanom, snaží sa každého 

vypočuť, pomôcť, rozvíja aktivity, ktorých cieľom je bezprostredná 

komunikácia s občanmi a ich podnetmi, problémami, či sťažnosťami. Zo 

Starého Mesta sa snaží vytvoriť miesto vhodné pre oddych a relax obyvateľov 

všetkých vekových kategórií. V neposlednom rade je starosta výnimočný aj tým, 

že sa sám podieľa na kultúrnom živote Starého Mesta, a to ako člen divadelného 

súboru Milénium.  

Seniori si na ocenenom najviac vážia to, že sa s občanmi dokáže stretnúť ľudsky 

a neformálne.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Renáte Jakubčák 

 

za dlhoročnú vzornú reprezentáciu Slovenska a mesta Košice v basketbale žien 

na významných medzinárodných športových podujatiach. 

 

(Pani Renáta Jakubčák sa narodila v Košiciach, ale v súčasnosti žije a pracuje 

vo Francúzsku. Menovaná už na základnej škole, ako osemročná pod vedením 

trénera pána Škapinca začínala s basketbalom. Neskôr žiacku a dorasteneckú 

súťaž absolvovala pod vedením trénera Vladimíra Karnaya v Lokomotíve 

Košice, dosiahla viaceré úspechy v juniorských výberoch Československa. Ako 

21 ročná reprezentovala španielsky klub BC Vigo v rokoch 1992 - 1995, vo 

francúzskom družstve CJM Bourges hrala v rokoch 1995 - 1996. Jej úspešná 

kariéra pokračovala SCP Ružomberok roky 1996 - 2000. V Maďarsku Postási 

Šopron pôsobila od roku 2000 - 2003. Úspešne reprezentovala Košice v kluboch 

Delta V.O.D.S Košice a K CERO V.O.D.S Košice, v ktorých získala titul 

majstra Slovenska. Za družstvo Československa odohrala 66 zápasov (1990 - 

1992), za Slovensko 131 zápasov, dosiahla 1 413 bodov (1993/ 2000), v 

extralige nastrieľala (1992 - 63) 2 199 bodov.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

doc. akad. mal. Jozefovi Haščákovi, ArtD., in memoriam 

 

za jeho nezištnú celoživotnú umeleckú, pedagogickú a organizátorskou prácu. 

 

(Docent Jozef Haščák po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave trvale pôsobil v Košiciach. Pracoval ako scénograf a kostýmový 

výtvarník v televíznom štúdiu Košice, v Štátnom divadle, v divadle Thália a pre 

viaceré divadla na Slovensku i v zahraničí. Patril medzi zakladajúcich 

pedagógov študijného odboru Dizajn na Technickej univerzite v Košiciach. Bol 

mimoriadne aktívny vo svojej všestrannej umeleckej tvorbe so zameraním na 

kresbu, grafický dizajn, knižnú ilustráciu, vizuálnu komunikáciu, scénografiu a 

kostýmové výtvarníctvo. Svoje umelecké práce prezentoval na mnohých 

domácich a zahraničných výstavách a workshopoch. Od roku 1984 sa významne 

prispel k rozvíjaniu partnerských vzťahov v zahraničí. Podieľal na reštaurovaní 

a dotváraní Dómu sv. Alžbety v Košiciach a graficky spracoval publikáciu o 

tomto významnom umeleckom počine. Popri svojej skoro 25 ročnej 

pedagogickej činnosti na TUKE sa docent Jozef Haščák významne podieľal na 

grafickom spracovaní mnohých významných umeleckých a odborných 

publikácii, vrátane pamätnice a známky k 50. výročiu TU v Košiciach.  

Docent Jozef Haščák, vďaka svojmu mimoriadnemu talentu, nevšednému 

ľudskému prístupu ku svojim študentom a spolupracovníkom, ako aj svojej 

húževnatosti v práci, sa zaradil medzi významných, medzinárodne uznávaných 

slovenských výtvarných umelcov. V roku 2008 mu bola udelená Cena predsedu 

Košického samosprávneho kraja. Ocenený až do svojej smrti pôsobil na Katedre 

dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach ako vedúci Ateliéru vizuálnej 

komunikácie.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Csabovi Františkovi Kendemu 

pri príležitosti životného jubilea - 80 rokov 

 

výnimočnú športovú, trénerskú a funkcionársku činnosť a celoživotný prínos pri 

šírení tradícií, hodnôt a kultúry džuda v Košiciach i v zahraničí.  

 

(Pán Csaba Kende žije celý život v rodných Košiciach. Svoj osobný život 

naplno venoval rozvoju, popularizácii a napredovaniu olympijského športu 

džudo doma i v zahraničí. Je nositeľom technického stupňa 7. Dan džudo, čím sa 

zaraďuje medzi málo výnimočných majstrov s takýmto vysokým stupňom v 

rámci celej Európy. Počas vyše 50 ročnej kariéry trénera, rozhodcu a 

funkcionára starostlivo a svedomite pracoval s mládežou i vrcholovými 

športovcami v kluboch Lokomotíva Košice, Športový klub Veterinárnej 

univerzity v Košiciach, TJ VSŽ Košice a Kendokan Košice. Vychoval stovky 

aktívnych džudistov. Aktívne sa podieľal na tom, že košické džudo vychovalo 

množstvo majstrov Slovenska i bývalého Československa, rovnako tak 

reprezentantov svojej krajiny a dokonca medailistov z vrcholných podujatí. V 

súťažiach družstiev patrili Košice pod jeho trénerským vedením dlhodobo k 

národnej špičke. S džudom precestoval veľké množstvo krajín ale vždy sa vrátil 

do rodných Košíc, aby mohol viesť deti a mládež k športu a rozvíjať ich talent. 

Svoju snahu o šírenie pozitívnych myšlienok džuda dokazoval aj aktívnou 

medzinárodnou spoluprácou so športovými oddielmi zo zahraničia, či 

organizovaním medzinárodných športových turnajov v Košiciach. Džudo bolo a 

je celoživotnou cestou oceneného, ktorý aj v seniorskom veku aktívne šíri 

hlbokú myšlienku priateľstva, fair-play a vzájomnej úcty a pokory, ktoré džudo 

v sebe nesie.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Mgr. Jaroslavovi Kozákovi 

 

za úspechy dosiahnuté v reprezentačných dresoch, výsledky trénerskej práce  

a zásluhy o rozvoj bedmintonu na Slovensku. 

 

(Magister Jaroslav Kozák pôsobil ako učiteľ ZŠ, z toho 11 rokov pôsobil vo 

funkcii riaditeľa školy na ZŠ Charkovská v Košiciach. Od roku 1991 bol 

tajomníkom pre športy v TJ Lokomotíva v Košiciach, externe vyučuje a je 

trénerom badmintonistov. V súčasnej dobe je podpredsedom bedmintonového 

klubu Lokomotíva Košice. Bedminton je jeho život. V šesťdesiatych a 

sedemdesiatych rokoch minulého storočia patril medzi najlepších hráčov pod 

federálnou sieťou. Podobnú charakteristiku má aj jeho trénerská i pedagogická 

profesia. Jeho rukami prešlo nielen množstvo bedmintonistov, ale aj viacero 

osobností v iných športových odvetviach. Dnes sa venuje najmä mládeži, lebo v 

nej vidí budúcnosť. Aj keď sa tomu Jaroslav Kozák bráni, možno mu dať 

priezvisko bedmintonový „fanatik".  Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných 

turnajoch ako hráč, tréner alebo vedúci výpravy, napr. na Cypre , v Rakúsku, 

Taliansku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Holandsku atď. 

Medzi jeho úspechy patria titul Majstra ČSSR v roku 1975 v bedmintone v 

dvojhre mužov, 20 - násobný Majster SR, nositeľ vyznamenania svetovej 

bedmintonovej federácie v roku 1999, držiteľ zlatej plakety pri príležitosti 50 

rokov bedmintonu na Slovensku a v roku 2007 sa stal držiteľom ocenenia 

Ministra školstva SR za vynikajúce trénerské výsledky.)  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Jurajovi Tóthovi 

 

za dlhoročnú aktívnu činnosť v športe, prácu s mládežou, reprezentáciu a 

propagáciu Košíc a za verejnoprospešnú činnosť. 

 

(Pod vedením pána Juraja Tótha sa vybudovali lyžiarske bežecké okruhy v 

Kavečanoch a na Kojšovskej holi. Od roku 1987 pravidelne organizuje rôzne 

formy lyžiarskych a bežeckých pretekov, medzi populárne patrí Lesný beh 

lyžiarov teraz pod názvom Bankovský lesný beh, ktorý má za sebou už tridsať 

ročníkov. Organizuje preteky na horských bicykloch, bežecké podujatia z 

Kavečian do Kysaku, niekoľkonásobné majstrovstvá Slovenska žiactva, dorastu 

a dospelých v behu na lyžiach, preteky Slovenského pohára v behu na lyžiach, 

oblastné aj celoslovenské ceny Kamaráta, Snehová vločka pre žiactvo a 

množstvo ďalších.  Ocenený reprezentoval Slovensko na Európskych hrách 

železničiarov v Taliansku, bol štvrtým na Jeseníckej 70-tke, získal jedno prvé 

miesto a dvakrát druhé miesto na 50 km na Bielej stope v Kremnici už ako 

veterán nad 40 rokov. Úspechy získal i v orientačnom behu, bol trojnásobným 

majstrom Československa v štafetách, jedenásť násobným majstrom Slovenska a 

veľa ďalších.  V rokoch 1975 -1983 bol predsedom trénerskej rady Slovenského 

zväzu orientačného behu, trénoval výber talentovanej mládeže Slovenska, z 

výberu vyšlo mnoho vynikajúcich pretekárov, ktorí dosiahli vynikajúce 

výsledky v rámci Slovenska a ale aj v zahraničí. Pracoval v Košickom 

olympijskom klube 15 rokov vo funkcii hospodár a veľmi intenzívne sa podieľal 

na aktivitách olympijského klubu. Medzi jeho ocenenia patria Čestný odznak 

ČSZV, zlatá medaila SZTK za dlhoročnú prácu , čestný člen zväzu orientačného 

behu v roku, čestný člen Olympijského klubu Košice a zlatá pamätná medaila 

pri príležitosti 15. výročia Olympijského klubu Košice.) 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Detskému domovu Košická Nová Ves 

 

za skvalitňovanie poskytovania starostlivosti zvereným deťom a mladým 

dospelým v podmienkach detského domova nahrádzajúceho prirodzené rodinné 

prostredie. 

 

(Detský domov Košická Nová Ves, v súčasnosti vykonáva činnosť v siedmich 

rodinných domoch v okolí Košíc. Počas svojho 60- ročného pôsobenia opustilo 

brány domova dosiahnutím plnoletosti spolu 151mladých dospelých. V detskom 

domove však prijali a do života pripravili oveľa viac detí, či už na osvojenie, 

alebo do pestúnskej starostlivosti. Vychovávatelia dbajú o dôslednú prípravu 

dieťaťa na samostatný život a najmä na to, aby prostredie, v ktorom dieťa žije, 

bolo čo najviac podobné prirodzenému rodinnému prostrediu. O to sa snažia 

skvalitnením poskytovania starostlivosti, rekonštrukciou administratívnej 

budovy , ktorú urobil detský domov z prostriedkov Nórskeho finančného 

mechanizmu a s podporou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Detský 

domov je podporený aj projektom Katapult v rámci Fondu sociálneho rozvoja, 

ako aj realizáciou odbornej konferencie, ktorá sa bude konať tento rok pri 

príležitosti 60. výročia jeho vzniku pod odbornou garanciou Sekcie sociálnej a 

rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.V súčasnosti 

detský domov zamestnáva 52 zamestnancov, patrí teda k najväčším 

zamestnávateľov v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves s kapacitou 

zariadenia 70 miest.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Klubu Zemplínčanov v Košiciach 

 

za prínos pri zvyšovaní historického a národného povedomia a za vytváranie 

podmienok pre ochranu, uchovávanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry.  

 

(Klub je občianskym združením - neziskovou organizáciou, ktorej cieľom je 

udržanie a šírenie rázovitej zemplínskej kultúry a zvykov, poznávanie a šírenie 

histórie Zemplína, budovanie povedomia príslušnosti a hrdosti k rodisku, 

regiónu a vlasti, udržiavanie kontaktov so Zemplínčanmi a združeniami 

Zemplínčanov doma i v zahraničí. Ďalej jeho veľkou snahou je posilňovanie 

medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií a 

skúseností prostredníctvom vytvárania podmienok pre dlhodobú komplexnú 

ochranu, uchovávanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry a jej odovzdávanie 

nasledujúcim generáciám. V zmysle tohto Klub uskutočňuje a podporuje už 17 

rokov rôzne podujatia pre členov a širokú verejnosť – Zemplínsky majáles, 

Kračun na valaľe (masové akcie organizované v Košiciach), krsty kníh, 

hudobných nosičov folklórnych súborov a skupín, klubové večery, aktívna účasť 

na folklórnych akciách regiónu Zemplín.)  

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.  

 

pri príležitosti 10.výročia jeho založenia za úspešné pôsobenie v oblasti 

poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti a liečby pacientov s 

ochorením srdca a ciev, vedenie výučby a rozvoj vedy v kardiovaskulárnej 

oblasti. 

 

(VÚSCH, a.s. sa počas svojho desaťročného pôsobenia stal výhradným a 

zároveň excelentným centrom poskytovania kompletnej zdravotnej starostlivosti 

o pacientov s ochorením srdca a ciev pre oblasť presahujúcu hranice 

Východného Slovenska. Zriadenie ústavu znamená v histórii Košíc, ako 

významného európskeho centra vzdelanosti a kultúry, prítomnosť prvej takto 

špecializovanej inštitúcie v jej dlhej histórii, ktoré významným spôsobom 

znásobuje sociálny a ekonomický potenciál mesta ako prirodzenej metropoly 

tejto časti Slovenska. 

VÚSCH, a.s. dnes pôsobí v moderných priestoroch vlastnej budovy, aktuálne 

prebiehajú prípravy na výstavbu Diagnosticko - preventívneho centra s 

predpokladaným termínom odovzdania nových priestorov v lete 2016. Viac ako 

500 zamestnancov ústavu tu poskytuje nepretržitú vysokošpecializovanú 

starostlivosť o široké spektrum kardiovaskulárnych ochorení. Priemerný ročný 

počet hospitalizovaných pacientov je viac ako 11.000 a ambulantne je 

ošetrených viac ako 40.000 pacientov. Pre celé obdobie pôsobenia ústavu je 

príznačné trvale udržateľné pozitívne ekonomické ukazovatele. Ústav je zároveň 

miestom pregraduálnej a postgraduálnej výuky v kardiológii, kardiochirurgii, 

cievnej chirurgii a oblastí anestézie a intenzívnej medicíny. Vedecké tímy 

ústavu sú súčasťou Centier excelentnosti UPJŠ v Košiciach a aktuálne 

pribiehajú prípravné procesy vybudovania výskumného centra magnetickej 

rezonancie pre kardiovaskulárne aplikácie.) 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Ivanovi Bennighausovi 

 

za úspešnú funkcionársku aktivitu v košických ženských basketbalových 

oddieloch a reprezentáciu mesta Košice a Slovenska. 

 

(Pán inžinier Ivan Benninhaus už v roku 1980 ( ako 16 ročný) počas štúdia na 

gymnázium na pod vedením profesora Bauernébla začal v basketbalovej, 

elévskej činnosti vo vtedajšej TJ VSS Košice. Už v roku 1988 stal sa 

najmladším členom basketbalového oddielu TJ VSS Košice. 

Ako profesionálny pracovník začal basketbalovú kariéru, najprv ako tajomník 

basketbalového oddielu VSS Košice, neskôr ako riaditeľ a generálny manažér 

klubu, kde v sezóne 1989/1989 hralo družstvo finále federálnej basketbalovej 

ligy. Po zlúčení basketbalového klubu VSS s basketbalovým oddielom 

Lokomotíva od roku 1994 bol vo funkcii generálného manžéra pod názvom BK 

DELTA Managemenent Košice. 

Funkciu športového riadeľa v BK Dannax sport vykonával od roku 2001 do 

roku 2004. Od roku 2004 až do dnešných dní je športovým riaditeľom 

basketbalového družstva žien GOOD ANGELS Košice. Na základe príkladnej 

funkcionárskej práce od roku 1996 pôsobil v štruktúrach Slovenskej 

basketbalovej asociácie(SBA) v rôznych funkciách. Z poverenia generálneho 

riaditeľa sekcie mládeže a športu Ministerstva školstva SR bol v roku 2011 

vedúcim slovenskej výpravy na Majstrovstvách sveta stredných škôl v 

basketbale v Číne. (Šanghaj) Od roku 2011 je členom komisie školstva mládeže 

a športu pri MZ Košice.) 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Dr. Axelovi Hartmannovi 

 

veľvyslancovi Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike 

 

za podporu rozvoja mesta Košice a za významnú podporu a propagáciu projektu 

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 na Slovensku i v zahraničí 

 

(Doktor Axel Hartmann sa narodil v Bad Sachsa, Spolkovej republike 

Nemecko. Študoval štátne a právne vedy na Univerzite Göttingen a Würzburg, 

pracoval v odbore štátneho a medzinárodného práva na Univerzite Würzburg. V 

roku 1980 nastúpil do zahraničnej služby, kde pôsobil na rôznych miestach a 

postoch.  Od roku 2009 je veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v 

Slovenskej republike. Jeho prvá cesta po nástupe na post veľvyslanca viedla do 

Košíc, kde sa stretol so všetkými predstaviteľmi mesta, regiónu a významných 

nemeckých firiem.  

Niektoré z jeho aktivít súvisiace s naším mestom: Výrazne sa angažuje pri 

orientovaní nemeckých investorov do nášho mesta a regiónu, má významný 

podiel na zabezpečení nemeckých lektorov pre podporu výučby nemeckého 

jazyka na gymnáziách v našom meste a regióne. 

Prednáša na univerzitách, gymnáziách a v nemeckých podnikoch v Košiciach, 

za účelom podpory rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom vo 

všetkých oblastiach nášho života. Pravidelné návštevy nášho mesta Košice a 

regiónu a poznanie jeho potrieb, zužitkovával počas pracovných stretnutí s 

najvyššími predstaviteľmi Slovenska. Podporuje a propaguje projekt „Košice 

EHMK 2013" ako na Slovensku tak ja v Nemecku z pohľadu jeho dôležitosti pre 

mesto Košice, pre rozvoj celého regiónu aj Slovenska.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Štefanovi Korpovi 

 

za organizáciu MS Juniorov do 17 rokov v Košiciach vo vzpieraní a za 

propagáciu mesta Košice a Slovenska v zahraničí 

 

(Ing. Štefan Korpa bol jedným z hlavných organizátorov Majstrovstiev sveta vo 

vzpieraní juniorov a junioriek do 17 rokov, ktoré sa uskutočnili v septembri 

2012 v Košiciach. Boli to prvé majstrovstvá sveta vo vzpieraní na území 

Slovenska ako aj na území Európy. Na majstrovstvách sa zúčastnilo vyše 400 

účastníkov v 38 krajín z celého sveta. Akcia bola zorganizovaná na veľmi 

vysokej športovej a organizačnej úrovni, o čom svedčia aj ďakovné listy od 

predstaviteľov Svetovej federácie vzpierania. Majstrovstvá sveta boli veľmi 

dobrou prezentáciou mesta Košice, projektu EHMK 2013 ako aj Slovenska vo 

svete.  Ing. Štefan Korpa je úspešným trénerom, vychoval veľa majstrov 

Slovenska a Slovenských rekordérov vo všetkých kategóriách od žiakov až po 

seniorov. Medzi najväčšie úspechy dosiahnuté na medzinárodnej úrovni patrí 

napr. účasť Jaroslava Jokela, absolventa Športového gymnázia, na OH v 

Barcelone a Atlante, 18.miesto Reného Durbáka na OH v Barcelone a medaile 

získané jeho zverencami na majstrovstvách Európy. Pán Korpa sa zúčastnil ako 

tréner Slovenskej reprezentácie vo vzpieraní na OH v Aténach a na OH v 

Londýne.  

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Mgr. Miriam Brandisovej 

 

za vynikajúce výsledky v umeleckom vzdelávaní mladých talentov 

 

(Slečna Miriam Brandisová po absolvovaní Základnej umeleckej školy odbor 

klavír, v rokoch 1994 – 2000 pokračovala v štúdiách na Konzervatóriu  v 

Košiciach, v odboroch hra na koncertnom orgáne, klavíri, dirigovanie a 

liturgickú hudbu a na Filozofickej fakulte FIFUK v Bratislave, odbor Hudobná 

veda.  Od roku 2005 pracuje ako pedagóg hudobno-teoretických predmetov na 

Konzervatóriu, Exnárova 8, v Košiciach. Z množstva umeleckých vystúpení 

možno spomenúť Organový koncert v roku 1998 v Košiciach, v roku 2000 v 

Michalovciach, v roku 2001 v Trenčíne, v roku 2003 v Liptovskom Mikuláši a v 

roku 2004 v Trebišove pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ si zahrala na 

orgáne s nebohým prof. Ivanom Sokolom, jedným z najvýznamnejších 

orgánových interpretov na Slovensku a v zahraničí. Ako chorepetítorka sa 

častokrát zúčastnila na medzinárodných speváckych súťažiach.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

PhDr. Lýdii Urbančíkovej 

 

za zanietené mapovanie hudobného života v Košiciach a výrazný prínos  v 

oblasti hudobnej publicistiky, muzikológie a rozhlasového hudobného 

vysielania. 

 

(Doktorka Lýdia Urbančíková po absolvovaní štúdia dejín hudby na Univerzite 

Karlovej v Prahe nastúpila v rokoch 1970-2004 na miesto odbornej hudobnej 

redaktorky najprv Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Svojou 

prácou, výberom hudby a reláciami ako bolo napríklad Slovo o hudbe mala 

možnosť vplývať na hudobný vkus, estetiku, ale aj na názory poslucháčov. Je 

autorkou viacerých rozhlasových scenárov, hudobných pásiem, odborných 

recenzií, kritík a publikácií z oblasti klasickej hudby minulosti aj súčasnosti a 

tiež článkov do odborných časopisov, referátov medzinárodných konferencií a 

mnohých ďalších – to je mravenčia robota zbierania, študovania a utrieďovania 

faktov.  

Ako odborníčka je doktorka Urbančíková pozývaná do porôt rôznych 

hudobných súťaží, ako je napríklad Košický zlatý poklad alebo Súťaž 

amatérskych komorných orchestrov, v MČ Košice -Staré Mesto pravidelne 

zasadá v súťaži Spev bez hraníc ako predsedníčka poroty, kde hľadá nové 

talenty najmä mladých začínajúcich interpretov.  Svojím prístupom podnecuje k 

tvorbe hudobných skladateľov, žijúcich na východnom Slovensku.)  

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Detskému klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach 

 

pri príležitosti 20. výročia vzniku za poskytovanie sociálnych a zdravotníckych 

služieb deťom a mládeži s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám 

 

(Občianske združenie Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v 

Košiciach bolo založené v r. 1993. Jeho zakladateľmi sú rodičia zdravotne 

postihnutých detí a mládeže v Košiciach, vedomí si svojej zodpovednosti za ich 

prípravu pre život, výchovu a zabezpečenia plnohodnotného a riadneho života. 

K základným ideám organizácie od začiatku patrí zámer vytvárania rovnakých 

príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorí sú rovnakými členmi 

spoločnosti a majú tiež právo zostať v miestnej komunite predovšetkým 

pričinením vlastnej rodiny a dobrovoľníkov. Činnosť, prístup a prostredie ich 

zaraďujú k ojedinelým zariadeniam tohto typu nielen na Slovensku. Počas 20 

ročnej činnosti si organizácia získala obzvlášť dôveru ľudí, zainteresovaných 

spoluobčanov v činnosti komplexnej starostlivosti. Dôverou bola poctená i 

štátnymi a miestnymi správnymi orgánmi zaradením do sieti poskytovateľov 

sociálnych a rehabilitačných služieb. Zariadenie je dlhodobo zapojené do 

vzdelávacej prípravy mladých medikov, študentov zdravotníckych škôl, ale aj s 

možnosťami poskytovania samotných praxí, absolventských pobytov, prípravy 

dobrovoľníkov, či vytváraní prechodných pracovných miest v spolupráci s 

Úradom práce v Košiciach. 

„Detský klub" je nositeľom ocenenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky ako „najlepšia sociálna organizácia Slovenskej 

republiky - cena roka 2004. Organizácia udržuje veľmi užitočné medzinárodné 

kontakty, spolupracuje na projektoch pre zdravotne postihnutú mládež, šírení 

sociálnych programov a tvorbe legislatívneho zázemia.  

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Oddeleniu dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ 

v Košiciach 

 

za ich vysoko erudovaný profesionálny prístup k občanom  

 

(Kolektív oddelenia dokladov Košice ročne vybaví približne 100 000 stránok, 

spracuje 20 000 dožiadaní o zistení trvalého pobytu pre súdy, exekútorov. 

Každý rok približne pre 100 dlhodobo ležiacich občanov mesta Košíc a jeho 

okolia zabezpečuje s pojazdným BIO pracoviskom vybavenie osobných 

dokladov a následne zabezpečí aj ich doručenie bez ohľadu na to či sú doma, 

alebo v niektorom zariadení pre dlhodobo ležiacich.  Napriek tomu, že práca so 

stránkami je veľmi náročná na psychiku každého jedného štátneho zamestnanca, 

tunajšie oddelenie dokladov Košice sa právom môže pýšiť, že pri spracúvaní 

takého veľkého počtu žiadostí, od roku 2008 neeviduje žiadnu opodstatnenú 

sťažnosť od občanov na nedôstojné správanie, alebo iné nevhodné či nespokojné 

vybavenie pri podávaní ich žiadostí.) 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Občianskemu združeniu Usmej sa na mňa 

 

za nezištnú pomoc hendikepovaným deťom a mládeži pri integrácii do bežného 

života a pri rozvoji ich športových aktivít aj na medzinárodnej úrovni 

 

(Občianske združenie vzniklo vo februári 2004. Medzi najvýznamnejšie 

projekty združenia patria Benefičné koncerty Usmej sa na mňa, na ktorých sa 

počas deviatich ročníkov na pódiu popri popredných predstaviteľoch slovenskej 

hudobnej scény predstavil už celý rad zdravotne postihnutých detí so svojimi 

vystúpeniami. Každoročná účasť na koncertoch je cca 500 ľudí. Finančný 

výťažok z podujatí pravidelne putuje na zorganizovanie špeciálneho letného 

tábora „Spolu je nám dobre". Spoločný pobyt učí deti správnym sociálnym 

návykom, podporuje ich samostatnosť, toleranciu a ohľaduplnosť voči 

kamarátom. Nezanedbateľná je i pomoc rodičom zdravotne postihnutých detí, 

ktorí potrebujú aspoň týždeň oddychu od každodennej starostlivosti o 

hendikepované dieťa. Občianske združenie už tretí rok podporuje športové 

aktivity zdravotne znevýhodnenej mládeže v športoch napr. bocca, florbal, 

plávanie a stolný tenis. Oddiel zastrešuje cca 60 hendikepovaných športovcov. 

Združenie organizuje plesy, pobyty pri mori, výstavy vlastných prác, výrobu a 

tlač pohľadníc a kalendárov.  Všetky činnosti občianskeho združenia vykonáva 

cca 15 dobrovoľníkov vo svojom voľnom čase bez nároku na akýkoľvek 

honorár, z toho piati hendikepovaní mladí ľudia, ktorí vyrástli z „výnimočných" 

detí sú nápomocní pri dobrovoľníckej práci. 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Športovému gymnáziu Trieda SNP 104, Košice 

pri príležitosti 30. výročia založenia 

 

za podiel pri úspešnom vzdelávaní a výchove talentovaných športovcov a za 

šírenie dobrého mena mesta Košice a Slovenska 

 

(Športové gymnázium počas tridsiatich rokov svojho pôsobenia vychovalo 

mnoho vynikajúcich športovcov, ktorí úspešne reprezentovali školu, Košice, 

Slovenskú republiku na medzinárodných súťažiach a olympijských hrách. Medzi 

najúspešnejších absolventov patria – účastníci olympijských hier- Jozef 

Palatinus, Jaroslav Jokeľ, Luboš Hudák, Igor Kováč, Milan Haborák, Klaudia 

Kinská, Marcel Matanin, sestry Velďákové, Veronika Sabolová, Miriam 

Bobková, Barbora Brémová. Za týmito úspechmi sa skrýva tvrdá každodenná 

práca a prekonávanie menších a väčších prekážok na ceste za vytýčeným 

cieľom. Za výsledkami školy a jej pevným miestom medzi strednými školami v 

Košickom regióne je húževnatosť a entuziazmus vedenia školy, učiteľov, 

trénerov, vychovávateľov, nepedagogických zamestnancov a žiakov školy.) 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Parazitologickému ústavu SAV  

pri príležitosti 60. výročia založenia 

 

za vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v oblasti parazitológie a vytváranie 

pozitívneho obrazu slovenskej vedy a mesta Košice vo svete 

 

(Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v r. 1953 ako 

Helmintologické laboratórium SAV v Košiciach a v roku 1993 nadobudol 

súčasný názov. V celej svojej histórii predstavuje jediné výskumné pracovisko, 

ktoré je v rámci Slovenska špecializované na široko koncipovaný základný a 

aplikačný výskum organizmov parazitujúcich u ľudí, zvierat i rastlín. Kolektívy 

piatich oddelení ústavu skúmajú diverzitu parazitov, opisujú druhy nové pre 

vedu, skúmajú vzájomné vzťahy parazitov k hostiteľom, rezervoárom, 

prenášačom a prostrediu, ich životné cykly a biologické prejavy, ale aj možnosti 

terapeutického a profylaktického ovplyvnenia parazitárnych chorôb. Ústav 

vychoval desiatky odborníkov v parazitológii. Mnohí sú nositeľmi významných 

národných i medzinárodných ocenení. V súčasnosti je Parazitologický ústav 

SAV sídlom Centra excelentnosti pre parazitológiu, Aplikačným centrom pre 

ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi ako aj Výskumno-vzdelávacím 

parazitologickým centrom SAV v rámci Štrukturálnych fondov EÚ. Realizuje 

ďalšie 4 projekty ŠF pre podporu regiónu, riešil a rieši množstvo 

mnohostranných i dvojstranných medzinárodných projektov a má i ďalšie 

nezmluvné spolupráce v zahraničí. Usporiadal desať Medzinárodných 

helmintologických sympózií. Od roku 1964 vydáva vedecký časopis 

Helminthologia, ktorý sa „prebojoval" do kategórie kvalitných tzv. 

karentovaných vedeckých periodík a publikuje príspevky z celého sveta a je 

súčasťou nemeckého vedeckého vydavateľstva Versita a Sringer Verlag Berlin 

Heidlberg). 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Správe riadenia a realizácie prevádzky Košice, Sekcia riadenia a realizácie 

prevádzky Košice, ZSSK 

 

za rozvoj mesta Košice a propagáciu mesta organizovaním akcie „Prebúdzanie 

Katky" ako súčasti osláv Dňa mesta Košice  

 

(Kolektív už 13. rokov pravidelne usporadúva posledný víkend pred prvým 

májom „Prebúdzanie Katky" v rušňovom depe v Košiciach. Ide o tradičné a 

atraktívne podujatie pre priaznivcov železníc a ich histórie, ktoré svojou 

návštevnosťou 10 – 15 tisíc návštevníkov počas dvoch dní akcie sa radí medzi 

akcie veľmi atraktívne pre mesto, ako pre aj región východu Slovenska. 

Atraktívnosť zdôrazňuje aj fakt, že na túto akciu prichádza aj historický vlak z 

Budapešti, parné hnacie vozidlá z Poľska a historický parný vlak z rušňom 

Albatros z Bratislavy. Z dokumentácie kroniky vyčítame aj každoročné návštevy 

z Nemecka, Švajčiarska, Anglicka ako aj mimoeurópskych krajín ako je 

Japonsko, Austrália, či USA. Počas akcie prebiehajú aj výstavy obrazov autora 

pána Cvengroša, výstava modelov historických rušňov pána Nováka, prehliadka 

modelov v modelárskom vozni pána Chromého a ďalšie sprievodné akcie, ako 

napríklad účasť historického pancierového vlaku Štefánik s ukážkami bojov a 

iné. Pre deti základných škôl v Košiciach sú organizované krsty rozprávkových 

knižiek, kreslenie na asfalt, výstavy a súťaže detských kresieb s tematikou „ 

Železnica očami detí", ktorými neustále prezentujú starostlivosť o kultúrne 

dedičstvo. Tento rok si železnice na Slovensku pripomínajú svoje 165. výročie a 

pri tejto príležitosti organizujú veľa zaujímavých podujatí, ktorými podporujú 

projekt Európske hlavné mesto Košice 2013.) 

 


