
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

 

Ing. Jurajovi Bauerovi 

 

pri príležitosti životného jubilea – 75 rokov 

za dokumentovanie a zviditeľňovanie pamiatok Košíc a významnú publikačnú 

činnosť 

 

Pán Ing. Bauer je rodený Košičan, po celý svoj aktívny život pôsobil na Strednej 

priemyselnej škole strojníckej ako pedagóg, zástupca riaditeľa a jej riaditeľ. Ako 

neprofesionálny historik dokumentuje históriu a pamiatky minulosti mesta a 

uvádza ich v týchto doposiaľ vydaných publikáciách: 

- História priemyselného školstva v Košiciach v publikácii „Katalóg pedagógov 

a absolventov Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach 1872 – 2002", 

ktorá vyšla v dvoch vydaniach. 

- Pamätníky, pamätné tabule, nápisy, erby a znaky na území mestskej 

pamiatkovej rezervácie i mimo nej v publikácii „A plynuli stáročia...", ktorá 

vyšla v r. 2007. 

- História a dokumentácia Kalvárie v publikácii „Kaplnky košickej Kalvárie", r. 

2010. 

Okrem týchto má pán Ing. Bauer pripravenú na vydanie unikátnu 

fotodokumentáciu všetkých ulíc a budov mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá 

v prípade získania vydavateľa by bola skvelým propagačným materiálom mesta 

pre Košice - Európske hlavné mesto kultúry v r. 2013. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Prof. RNDr. Andrejovi Bobákovi, DrSc.  

 

za mimoriadne zásluhy v oblasti vedeckého výskumu a kreovania vedeckej 

školy vo vednom odbore Všeobecná fyzika a matematická fyzika 

 

Pán profesor Bobák patrí k popredným osobnostiam slovenskej fyzikálnej 

komunity, je významným odborníkom v teoretickej fyzike. Pôsobí ako profesor 

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústave fyzikálnych vied 

Prírodovedeckej fakulty. Je garantom magisterského študijného programu 

Fyzika, garantom doktorandského študijného programu Všeobecná fyzika a 

matematická fyzika. O prínose pána profesora pre slovenskú či košickú fyziku 

svedčí viac ako 60 vedeckých prác publikovaných v špičkových svetových 

časopisoch evidovaných databázou Current Contens. Na tieto práce eviduje viac 

ako 500 citácií.  

Pán profesor Bobák založil v teoretickej fyzike veľmi úspešnú fyzikálnu školu, 

ktorá v súčasnosti predstavuje skupinu 5 docentov a viac ako 10 doktorandov. 

Bol zodpovedným riešiteľom mnohých vedeckých projektov, ktoré boli 

hodnotené ako projekty s vynikajúcimi výsledkami. V súčasnosti je predsedom 

predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu a Slovenskej akadémie vied (VEGA). 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

PhDr. Kataríne Čižmárikovej 

 

pri príležitosti životného jubilea  

 

za dlhoročnú publikačnú a organizátorskú prácu v košických médiách i 

novinárskej organizácii, poslaneckú aktivitu v samospráve a za angažovanosť v 

záujmových, občianskych a humanitárnych združeniach.  

 

Pani doktorka Čižmáriková po ukončení štúdia žurnalistiky na FF UK v 

Bratislave pracovala v redakcii vtedajších Východoslovenských novín, neskôr v 

košickom Večeri ako redaktorka i vedúca oddelenia spravodajstva i športu.  

Od roku 1992 bola pri rozbehu vysielania káblovej a v roku 1994 spoluzakladala 

ako zástupkyňa šéfredaktora denník Korzo.  

Dlhé roky propagovala prácu Červeného kríža, niekoľko rokov bola členkou 

Najvyššej rady Slovenského červeného kríža a zanietenou propagátorkou 

darcovstva krvi. Aby však o hrdinoch ľudskosti nielen písala v novinách, sama 

začala pravidelne darovať krv a je držiteľkou zlatej Janského plakety. 

V novinárskej profesii pokračuje naďalej už ako „voľná novinárka", 

dlhodobejšie spolupracuje so Slovenskou televíziou ako redaktorka a 

dramaturgička dabingu, publikuje o aktivitách košických ústavov SAV na 

webstránke Slovenskej akadémie vied. Je predsedníčkou Regionálnej 

organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a od novembra 2010 

je podpredsedníčkou SSN.  

 

Pani doktorka Čižmáriková sa rozhodla využiť svoju dobrú znalosť verejného 

života mesta i regiónu aj v poslaneckej práci ako poslankyňa mestského 

zastupiteľstva i miestneho zastupiteľstva na sídlisku Dargovských hrdinov a v 

rokoch 1999 - 2002 pôsobila tiež ako poslankyňa Národnej rady SR.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

PhDr. Dáriusovi Gašajovi  

 

pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov 

 

za dosiahnuté výsledky a úspechy v oblasti archeológie a múzejníctva. 

 

Pán doktor Dárius Gašaj po absolvovaní Filozofickej Fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v odbore archeológia nastúpil v r. 1975 do 

Východoslovenského múzea v Košiciach, kde pracuje dodnes. Od roku 1984 bol 

členom Ústavnej rady múzea a spoluzostavovateľom odborného zborníka 

Historica Carpatica. V roku 1987 sa stal vedúcim Historického odboru múzea a 

v roku 1989 námestníkom riaditeľa.  

Pán doktor Gašaj sa vo Východoslovenskom múzeu venuje archeológii. Je 

kustódom archeologických zbierok múzea, realizátorom nespočetných 

výskumov, viacerých výstav a expozícií a pozoruhodná je aj jeho publikačná 

činnosť. K jeho najznámejším archeologickým výskumom patria bádania od 

roku 1988 na opevnenom sídlisku z doby bronzovej v Nižnej Myšli. Venuje sa 

aj záchranným výskumom v historickom jadre mesta, ktoré priniesli mnohé 

prekvapujúce poznatky o jeho niekdajšom opevnení – Katova bašta, Mlynský 

bastión a iné. Výstava „Medzi Mykénami a Baltom", ktorej bol spoluautorom, 

predstavujúca nálezy z doby bronzovej, zaslúžene žala v rokoch 2002- 2003 

úspechy nielen v Košiciach, ale aj v Poľsku - Krosne, Waršave, Biskupine a 

Suwalkach.  

 

Jeho zatiaľ posledná výstava „Porta Incognita Cassoviensis" predstavila v roku 

2008 výsledky výskumu Mlynskej bašty.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

MUDr. Dáši Kuchárskej 

 

za významné výsledky a zásluhy v oblasti ortodoncie. 

 

Pani MUDr. Dáša Kuchárska po absolvovaní lekárskej fakulty na Univerzite 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej získala atestáciu v odbore 

stomatológia ako aj nadstavbovú atestáciu z čeľustnej ortopédie, od roku 1967 

pracovala ako lekár na Stomatologickej klinike FN Košice. Po skončení tejto 

praxe začala ordinovať ako krajská ordinárka čeľustnej ortopédie pre 

východoslovenský kraj.  

V rokoch 1993 až 2000 pôsobila ako primárka II. Stomatologickej kliniky FN 

Košice odkiaľ prešla do svojej vlastnej súkromnej stomatologickej ambulancii 

čeľustnej ortopédie. Publikovala a prednášala na domácich aj medzinárodných 

odborných stomatologických konferenciách. Svoje skúsenosti zdieľala a 

odovzdávala svojim poslucháčom v Kodani, Ženeve a Freiburgu. Počas svojej 

lekárskej praxe bola členkou v rôznych združeniach a spoločenských 

organizáciách, medzi ktoré patrili aj Americká spoločnosť detskej stomatológie, 

Slovenská lekárska spoločnosť, Komora zubných lekárov, Česká ortodontická 

spoločnosť a Slovenská ortodontická spoločnosť, kde do roku 1998 pôsobila ako 

podpredsedníčka.  

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Alžbete Linhardovej 

 

za celoživotné tvorivé výkony a významné výsledky v publicistickej a 

novinárskej činnosti 

 

Pani Alžbeta Linhardová začala písať články o živote školákov už ako žiačka. 

Ako zamestnankyňa košického štúdia Československej televízie, sa stala 

dopisovateľkou denníka Večer a v r. 1981 sa stala internou pracovníčkou vo 

vydavateľstve Apollopres vydávajúcom denník Večer. Najprv mala na starosti 

listy čitateľov, neskôr prešla na oddelenie spravodajstva a publicistiky. V 

novinách pôsobila nepretržite do marca 2007.  

Od apríla 2007 pracuje v Regionálnej organizácii Slovenského syndikátu 

novinárov v Košiciach.  

Ocenená za svoju novinársku tvorbu v roku 2003 získala 1. miesto v 9. ročníku 

autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu. V roku 2008 v 

kategórii beletristické žánre – printové média obsadila 3. miesto v 

celoslovenskej Novinárskej súťaži SSN a Špeciálnej ceny Allianz SP. Zo 

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – aby každé 

dieťa malo rodinu sa pýši ocenením za podporu transformácie detských 

domovov a špeciálnych základných škôl internátnych na východnom Slovensku. 

K jej úspechom patrí dvojnásobné víťazstvo v celoslovenskom kole Novinárskej 

ceny Európskej únie v oblasti zdravia. Je spoluautorkou prvej knihy o Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom, ktorá vyšla v roku 2010. Ako publicistka sa vo 

svojej tvorbe zameriava na vyhľadávanie obyčajných ľudí, ktorých predstavuje 

prostredníctvom profilov.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Tatiane Šárovej 

 

za dlhoročné dobrovoľné bezpríspevkové darcovstvo krvi 

 

Tatiana Šárová pracuje od roku 1976 ako knihovníčka v Štátnej vedeckej 

knižnici v Košiciach. Začiatkom tohto roka to bolo už 29 rokov, čo prvýkrát 

prekročila prah transfúznej stanice. Odvtedy pravidelne zažíva ten nezvyčajný 

pocit - podieľať sa na záchrane ľudských životov ako dobrovoľná darkyňa krvi. 

Vďaka svojmu zdraviu ju darovala už 75-krát. V roku 2005 jej bola za túto 

vysoko humánnu činnosť udelená diamantová Janského plaketa. Napokon - 

obidve jej dcéry vďačia neznámym darcom za svoj život. Okrem tohto 

"koníčka" je jej srdcovou záležitosťou pešia turistika a ručné práce. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Alici Takáčovej 

 

za významný prínos v oblasti hudobno-dramatickej televíznej tvorby pre 

deti a mládež, najmä prostredníctvom cyklu Zlatá brána.  

 

Pani Alica Takáčová je hudobnou režisérkou a dramaturgičkou detských 

programov. Po absolvovaní Vyššej pedagogickej školy (v roku 1956) pracovala 

v Československom rozhlase ako hudobná režisérka. V Československej 

televízii - Televízne štúdio Košice pôsobila 20 rokov ako hudobná režisérka a 

dramaturgička detských programov. Je autorkou najznámejšieho detského 

hudobného programu Zlatá brána, ktorý košické štúdio vyrábalo a vysielalo pod 

jej odborným vedením 24 rokov. Bol to jeden z mála slovenských programov 

ČST, ktorý sa vysielal v rámci Intervízie aj do ostatných európskych krajín.  

Okrem Zlatej brány sa venovala aj detským folklórnym programom – cyklus 

Pesničky z truhlice, autorsky a dramaturgicky sa podieľala na mnohých 

detských dramatických programoch, napr. Hala-bala, Vrtuľka, Zlatka, Lesná 

revue. Televízne diela, ktoré vytvorila nezostarli a dodnes sa v reprízach 

vysielajú v Slovenskej televízii. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

MUDr. Jurajovi Vančíkovi, CSc. 

 

za významné výsledky a úspechy v medicínskej a manažérskej činnosti a za 

osobný prínos pre výrazné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti vo 

východoslovenskom regióne  

 

Ocenený je výraznou a významnou osobnosťou nielen košického, ale aj 

slovenského zdravotníctva. Od roku 1997 je vo funkcii riaditeľa v nemocnici v 

Košiciach v Šaci.  

Pod jeho vedením sa nemocnica stala členom Asociácie fakultných nemocníc. 

Nemocnicu angažoval a zapojil do celoslovenských a medzinárodných 

projektov, klinických štúdií a odborných podujatí. 

MUDr. Vančík vytvoril podmienky a zaslúžil sa o vznik III. chirurgickej a III. 

gynekologickej - pôrodníckej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, 

umožnil vznik Osteocentra, Šport-artrocenta a Centra pre miniinvazívnu 

chirurgiu. 

Počas 13 rokov riaditeľovania doktora Vančíka prešla celá nemocnica 

modernizačnou etapou. Výsledkom jeho špičkovej manažérskej práce je aj to, že 

Nemocnica Košice-Šaca a.s. bola opakovane v rebríčku zdravotných poisťovní 

hodnotená ako najlepšia všeobecná nemocnica na Slovensku.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Doc. MUDr. Gabrielovi Vaškovi, CSc. 

 

za významný prínos pri budovaní modernej klinickej ortopédie a pri rozvoji a 

zavedení metód tkanivového inžinierstva do klinickej ortopedickej praxe na 

Slovensku  

 

Pán docent Vaško je prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie 

pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura Košice, významne prispel k budovaniu 

modernej klinickej ortopédie, najmä v oblasti operačnej liečby degeneratívnych 

ochorení váhonosných kĺbov umelými kĺbovými náhradami. Zasadil sa tiež za 

zavedenie a rozvoj metód tkanivového inžinierstva do klinickej ortopedickej 

praxe na Slovensku. Rovnako je vysoko cenená jeho úloha vysokoškolského 

učiteľa pri výchove mladej generácie študentov LF UPJŠ v Košiciach.  

Ocenený je dlhoročným významným a v súčasnosti najstarším členom 

Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, kde je garantom 

uplatnenia pokrokových myšlienok v liečebno-preventívnej praxi a výchove 

adeptov odboru ortopédie. Je autorom viac než 400 prednášok, z toho viac než 

80 aj na významných zahraničných odborných podujatiach. Jeho bohatá 

publikačná činnosť zahŕňa viac než 130 článkov nielen v domácej, ale aj v 

zahraničnej odbornej literatúre a je autorom ortopedickej časti publikácie 

"Vademecum medici" a vysokoškolských skrípt. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Jozefovi Zoltánovi 

 

za dlhoročnú prácu vodiča mestskej autobusovej dopravy v Košiciach a 

odjazdených viac ako 1,5 milióna km bez dopravnej nehody 

 

Pán Jozef Zoltán pracuje ako vodič autobusu. Do DPMK, a.s. nastúpil 1.1.1980. 

Počas doterajšieho pôsobenia najazdil viac ako 1 mil. 500 tis. km bez dopravnej 

nehody. Je rozvážny, nesmierne zodpovedný a spoľahlivý pracovník, ktorý 

napriek mimoriadne zodpovednej a náročnej práci je vždy presný a dochvíľny. 

Ako skúsený vodič ochotne pomôže a poradí svojim novým kolegom pri 

jazdách v zácviku. Svojim príkladným prístupom k práci a správaním je vzorom 

pre nových vodičov. Pre svoju aktivitu, iniciatívu a snahu riešiť prevádzkové 

problémy, ktoré mu nikdy neboli ľahostajné, patrí medzi vodičov, ktorí dlhé 

obdobie pracovali ako vedúci liniek. Radí sa medzi profesionálne najstarších 

vodičov autobusovej dopravy v DPMK, a.s. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Kolektívu Bobalet  

 

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska na domácich 

a medzinárodných tanečných súťažiach a festivaloch 

 

Bobalet je zoskupenie mladých amatérskych tanečníkov, ktoré vzniklo v r. 

1998, jeho zakladateľkou a umeleckou vedúcou je Mgr. Boba Brella. Pracuje pri 

Súkromnej základnej umeleckej škole Hroncova v Košiciach. Mladí amatérski 

tanečníci systematicky pracujú na zvyšovaní svojich technických kvalít formou 

klasického a džezového tanca a moderných techník. Úspešne reprezentujú 

Slovensko a mesto Košice na domácich a medzinárodných tanečných súťažiach 

a festivaloch – napríklad v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, 

Nemecku, Grécku, Srbsku, Chorvátsku. Na mnohých z nich získali najvyššie 

ocenenia. Bobalet spolupracuje na rôznych zábavných programoch a 

vystúpeniach s STV a inými médiami, je organizátorom „ART DANCE 

KOŠICE" – medzinárodného festivalu moderného scénického tanca. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Kolektívu I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a 

LF UPJŠ Košice 

 

za poskytovanie vysoko kvalitnej diagnostickej a liečebnej činnosti v internej 

medicíne obyvateľom Košíc a východoslovenského regiónu 

I. interná klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 2003 

zlúčením I. a II. internej kliniky, pričom I. interná klinika bola v minulosti 

priekopníkom gastroenterológie a II. interná klinika bola priekopníkom 

endokrinológie na Slovensku a tieto odbory klinika rozvíja aj naďalej.  

 

I. interná klinika poskytuje základnú liečebno - preventívnu starostlivosť v rámci 

celej internej medicíny s užšou profilizáciou v 3 pododboroch: gastroenterológia 

a hepatológia, endokrinológia a metabolizmus a reumatológia.  

V endokrinológii využíva pracovisko špičkové metódy, medzi ktoré patrí 

testovanie hypofýzových a nadobličkových funkcií, klinika je centrom pre 

liečbu rastovým hormónom, centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení 

nadobličiek. Taktiež je centrom pre liečbu diabetu 1. typu inzulínovými 

pumpami.  

V oblasti gastroenterológie je klinika centrom pre liečbu zápalových ochorení 

čriev, centrom pre liečbu vírusových hepatitíd a vykonáva vysoko 

špecializované diagnostické a liečebné metódy v gastroenterológii pre celý 

košický región.  

Klinika má zriadené vysokošpecializované reumatologické pracovisko zamerané 

na biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických ochorení ako aj 

osteológiu. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU MESTA KOŠICE  

Kolektívu zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach  

 

pri príležitosti 20. výročia vzniku organizácie 

za výrazný rozvoj zelene na území mesta Košice a organizovanie verejno-

prospešných prác a aktivít v rámci podnikateľskej činnosti 

 

V r.1991 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach zriadilo rozpočtovú organizáciu 

Správa mestskej zelene Košice, následne v r. 1992 bola schválená zmena 

hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu, ktorej základný účel a 

predmet činnosti bol: 

- spravovanie zelene,  

- spravovanie detských ihrísk, parkových chodníkov, fontán, vodotryskov, 

umeleckých diel osadených v zeleni, oporných múrov v zeleni a ďalších, 

- pestovanie okrasných stromov, kríkov a kvetov, 

- realizácia geodetického zamerania pre spracovanie pasportizácie zelene, 

- vykonávanie projektovo-rozpočtovej a inžiniersko-investorskej činnosti na 

realizáciu a rekonštrukciu zelene. 

Organizácia má výrazný podiel na zabezpečovaní údržby zelene zamestnancami 

zamestnávanými prostredníctvom projektu verejno-prospešných prác, 

realizáciou Programu udržiavania pracovných návykov prostredníctvom 

programu aktivačných prác a obecných služieb.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Prof. MUDr. Jurajovi Boberovi, CSc., 

 

pri príležitosti významného životného jubilea 

za zásluhy o rozvoj viscerálnej, laparoskopickej a transplantačnej chirurgie. 

 

Pán profesor Juraj Bober je dlhoročným pracovníkom I. chirurgickej kliniky UN 

L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. V rokoch 1990 - 2008 zastával funkciu 

prednostu a bol tiež vedúcim Transplantačného centra. Venoval sa výchove 

budúcich lekárov a vykonával funkciu prodekana pre rozvoj a špecializačné 

vzdelávanie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti vykonáva 

funkciu ordinára pre gastroentrologickú chirurgiu. Na I. chirurgickej klinike 

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vybudoval centrum pre oblasť 

chirurgie pankreasu, rozvinul program chirurgie pečene aj najzložitejších 

resekcií s nulovou mortalitou. Ako vedúci transplantačného centra prispel k 

prehĺbeniu tejto činnosti v Košickom transplantačnom centre, vrátane 

multiorgánových odberov vrátane transplantácie obličiek od živého darcu. 

Zaviedol do praxe a osobne aj vykonal všetky máloinvazívne chirurgické 

výkony v dutine brušnej.  

 

Získal početné vyznamenania, medziiným Zlatú medailu Slovenskej lekárskej 

spoločnosti, Pamätnú medailu prezidenta SR, Cenu za najlepšiu publikáciu na 

Lekárskej fakulte v kategórii „non CC", Striebornú medailu LF UPJŠ  

či Maydlovu medailu – najvyššie ocenenie Českej chirurgickej spoločnosti . 

 

–––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Doc. MUDr. Ottovi Brandeburovi, CSc. 

 

za celoživotnú prácu v odbore chirurgia a úrazová chirurgia. 

 

Pán docent Otto Brandebur po absolvovaní lekárskej fakulty UK Bratislava 

pracoval na Chirurgickej klinike LF UPJŠ Košice najprv ako sekundárny lekár, 

potom odborný asistent a v rokoch 1986 - 1999 pôsobil vo funkcii prednostu 

Kliniky úrazovej chirurgie LF UPJŠ Košice. V rokoch 2000 – 2007 pracoval v 

Chirurgickej ambulancii Polikliniky Východ. V odbore chirurgia a úrazová 

chirurgia absolvoval študijné pobyty a stáže v Budapešti, v Brne a v 

Magdeburgu. Počas svojej praxe sa venoval pedagogickej činnosti najprv ako 

odborný asistent a neskôr ako docent Kliniky úrazovej chirurgie LF UPJŠ. 

V 70-tych rokoch sa podieľal na zavedení dynamickej funkčnej liečby zlomenín 

chrbtice, v 80-tych rokoch vypracoval racionálnu schému liečby zlomenín 

členkového kĺbu, ktorá sa dodnes používa a v 90-tych rokoch zaviedol na 

Klinike úrazovej chirurgie systém profylaxie a liečby infekcií v úrazovej 

chirurgii a prevenciu trobmebolizmu. Toho času pracuje ako člen komisie pri LF 

UPJŠ pre obhajoby dizertačných prác v odbore chirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Marcelovi Děkanovskému 

 

za televíznu a filmovú réžiu a scenáristiku, za zakladateľský podiel na rozvoji 

televízneho podnikania v Československu po r. 1989 a za prínos k vzniku 

lokálnych televízií v SR 

 

Pán Děkanovský sa od začiatku svojej profesionálnej tvorby vyhraňoval 

predovšetkým ako režisér televíznych filmov, pre ktoré si aj spravidla sám písal 

scenáre podľa vlastnej literárnej predlohy, resp. podľa predlôh iných autorov. 

Nebola mu cudzia ani iná televízna tvorba, inscenácie, dokumenty a iné. 

Dlhodobo sa venoval aj tvorbe pre deti. S jeho menom je spojený úspešný 

cyklus TŠ Košice Zlatá brána. Ako úspešný režisér dostal ponuky pracovať aj v 

Bratislave a v Prahe, ale režíroval aj napríklad v činohre Štátneho divadla v 

Košiciach. Po roku 1989 sa stal jedným z prvých priekopníkov televízneho 

podnikania v Československu. Medzi prvými založil mestskú lokálnu televíziu v 

Košiciach – TV NAŠA s majetkovou účasťou mesta Košice. Zakladal TV 

GLOBAL, ktorá na začiatku združila viacero lokálnych televízií, neskôr sa 

transformovala a pod názvom TV JOJ vysiela od r. 2002 až dodnes. Pán Marcel 

Děkanovský od roku 1995 je organizátorom jedinečného medzinárodného 

festivalu tvorby lokálnej televízie v Košiciach Zlatý žobrák. 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

RNDr. Vladimíre Hanzelovej, DrSc. 

 

pri príležitosti životného jubilea 

za významné výsledky v biologickom výskume a za prínos k rozvoju vedného 

odboru parazitológia na Slovensku 

 

Doktorka Vladimíra Hanzelová patrí medzi uznávané vedecké osobnosti v 

domácej i svetovej parazitológii. Je vedúcou riešiteľkou mnohých domácich ale 

aj zahraničných projektov. Jej zásluhou sa mnohé poznatky teoretickej 

parazitológie uplatnili vo veterinárnej a zdravotníckej praxi. Podieľala sa na 

organizácii viacerých medzinárodných Helmintologických sympóziách, ktoré sa 

v 90-tych rokoch opakovane konali v Košiciach. Je autorkou monografie, 

viacerých kapitol v monografiách, učebných textov parazitológie a celkovo viac 

ako 70 vedeckých prác publikovaných väčšinou v anglickom jazyku v zahraničí. 

Je nositeľkou medaily profesora Jána Hovorku a Zlatej medaily Slovenskej 

akadémie vied za výsledky dosiahnuté v biologických vedách.  

 

––––– ÷ ––––  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Ing. Jaroslavovi Holému  

 

za úspešné reprezentovanie Košíc a Slovenska na XIII. Majstrovstvách sveta  

v plávaní v Göteborgu a získanie titulu majstra sveta.  

 

Pán inžinier Holý je dlhé roky členom plaveckého oddielu Športového klubu 

polície a patrí vyše dvadsať rokov medzi najlepších svetových plavcov 

veteránov. Vlastní okolo 300 medailí, z toho 30 z Majstrovstiev sveta a Európy. 

Minulý rok v 85 rokoch vybojoval na rozlúčku so svojou plaveckou kariérou na 

XIII. Majstrovstvá sveta v plávaní Masters vo švédskom Göteborku za účasti  

7 tisíc plavcov zo 74 krajín v kategórií 85 a 89 ročných titul Majstra sveta a k 

tomu ešte 1x striebro a 2x bronz. V slovenskom mužskom plávaní je to bez 

ohľadu na vek plavca prvý a zatiaľ jediný takýto najvyšší úspech. 

Slovenská plavecká federácia označila Jaroslava Holého v minulom roku ako 

nestora slovenského veteránskeho plávania. Pri vyhodnotení najlepších plavcov 

za rok 2010 v Bratislave dňa 25. januára 2011 ho spomenutá Slovenská 

plavecká federácia ocenila ako jediného a najúspešnejšieho plavca veterána – 

muža. Ocenený je príkladom pre mladších športovcov aj vo vysokom veku. Patrí 

i medzi posledných vojnových veteránov a je krajským podpredsedom SZPB.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Petrovi Hudákovi 

za celoživotný prínos v oblasti televíznej tvorby a za podiel na rozvoji 

Televízneho štúdia Slovenskej televízie v Košiciach. 

 

Pán Peter Hudák v odbore televíznej réžie vytvoril celý rad dokumentárnych 

filmov, inscenácií, detských programov, folklórnych programov, hudobných a 

veľkých zábavných programov. Okrem klasickej televíznej práce sa venuje aj 

výrobe dabingu. Medzi jeho ocenené práce patria: inscenácia Zimná noc – cena 

na festivale Zlatá Praha, cyklus 3 dokumentárnych filmov Cesty plynovodu - 

Parabola Orenburg – cena na Medzinárodnom festivale krátkych filmov v 

Nemecku - Oberhausene, umelecký dokument o živote a diele Júlie Bártuszovej, 

Maľované sny – cena na Medzinárodnom festivale dokumentárnych a krátkych 

filmov v Bilbau v Španielsku. Jeho televízna tvorba je veľmi rozsiahla a zahŕňa 

stovky diel z rôznych žánrov. Aj v súčasnosti pripravuje televízne programy, 

ktoré vysiela Slovenská televízia: Kapura – folklórna hitparáda a zábavný 

program Drišľakoviny, ktorý pripravuje aj autorsky. Pán Hudák bol režisérom 

viacerých open air programov organizovaných mestom Košice. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Štefanovi Jankovičovi 

 

za dlhoročnú kvalitnú prácu v oblasti údržby trolejbusov v DPMK, a.s., v 

činnosti automechanika, karosára a lakovača.  

Pán Štefan Jankovič - nastúpil v r. 2002 do DPMK, a.s. ako automechanik pre 

údržbu trolejbusov. Má obrovský podiel na udržiavaní vyhovujúceho stavu 

trolejbusov. Svojou precíznou a kvalitnou prácou v oblasti automechanickej, 

klampiarskej a lakovníckej zabezpečuje pojazdnosť trolejbusov a výraznou 

mierou sa na nej podieľa. Je pripravený vždy poradiť, pomôcť, vyjsť v ústrety. 

V kolektíve je obľúbený pre svoju otvorenosť a dobrosrdečnosť. Svojím 

prístupom k práci a k ľuďom je pre DPMK, strediska údržby autobusov, 

trolejbusov a technologických vozidiel nepostrádateľný.  

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

MUDr. Mariánovi Kafkovi 

 

pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov 

za viacročnú príkladnú stomatologickú starostlivosť a za dlhoročné pôsobenie 

pri propagácii olympijského hnutia, olympijskej výchovy a olympijských 

osobností mesta Košice. 

 

Doktor Marián Kafka pracoval od ukončenia štúdia až do odchodu do dôchodku 

ako odborný zubný lekár. Členom Olympijskej spoločnosti Slovenska bol od 

roku 1992 a patrí medzi zakladajúcich členov Olympijského klubu Košice, 

ktorého aktívnym členom je do dnešných dní. Je členom Slovenskej olympijskej 

akadémie a v rokoch 1995 – 2004 bol členom Výkonného výboru Slovenskej 

olympijskej akadémie, kde jedno funkčné obdobie vykonával funkciu 

podpredsedu. Od roku 2005 je členom vedecko – výskumnej sekcie pri 

Slovenskej olympijskej akadémii.  

Za aktívnu prácu pri propagácii, realizovaní olympijskej výchovy a za podporu 

slovenského olympijského hnutia mu bola v roku 2002 udelená Plaketa 

Slovenského olympijského výboru a neskôr v roku 2006 ,,Bronzové kruhy 

Slovenského olympijského výboru." 

Je autorom a spoluautorom publikácií týkajúcich sa slovenských olympionikov a 

histórie slovenského olympijského hnutia, zameraných na mesto Košice i 

východoslovenský región. V súčasnosti v Olympijskom klube Košice zastáva 

funkciu kronikára, publicistu. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Mgr. Róbertovi Schwarczovi 

 

za úspešné pôsobenie v pedagogickej oblasti a prínos v práci s deťmi a 

mládežou. 

 

Pán magister Róbert Schwarcz zastáva funkciu riaditeľa Základnej školy 

Jenisejská 22 v Košiciach od júla 2009. V predchádzajúcich organizáciách 

pôsobil ako metodik pre environmentálnu výchovu a monitoroval činnosti 

občianskych združení pre deti a mládež. Pôsobí ako lektor pri vzdelávacích 

akciách týkajúcich sa detských práv, komunikácie, prípravy pracovníkov pre 

mimoškolské aktivity a environmentálnu výchovu. V rokoch 1993-2009 bol 

autorom 84 grantových projektov so 70% úspešnosťou. Od roku 1991 až do 

roku 2000 bol členom výboru ako aj druhým podpredsedom organizácie Mensa 

Slovensko. Bol zakladajúcim členom a predsedom detskej organizácie Frigo, 

pripravujúcou a realizujúcou aktivity v oblasti mimoškolskej činnosti detí a 

mládeže. Je zakladajúci člen a predseda TADAM - tlačovej agentúry pre deti a 

mládež. Od roku 1997-2007 bol členom a predsedom Komisie pre posudzovanie 

činnosti detských a mládežníckych organizácií pri Ministerstve školstva SR. 

V súčasnosti je miestnym poslancom, členom a aj predsedom komisie v 

mestskej časti Nad Jazerom a členom komisie mestského zastupiteľstva v 

Košiciach. 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Prof. PhDr. Ladislavovi Tajtákovi, CSc.  

 

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov 

za významný prínos k výskumu dejín Košíc. 

 

Pán profesor Tajták, patrí k významným osobnostiam slovenskej historiografie, 

k uznávaným autoritám. Je košickým rodákom, celý život žil v Košiciach. Je 

absolventom košického slovenského gymnázia v rokoch, keď Košice boli 

pričlenené k Maďarsku. Patrí k zakladateľským osobnostiam historickej školy v 

Košiciach, podieľal sa na pôsobení a etablovaní Katedry histórie FF UPJŠ so 

sídlom v Prešove, v roku 1968 bol vedúcim tejto katedry. V roku 1971 bol z 

politických dôvodov odvolaný z tejto funkcie. Aj po odchode do dôchodku 

pedagogicky pôsobil nielen na FF PU v Prešove, ale aj na Baníckej fakulte TU v 

Košiciach. V súčasnosti, napriek vysokému veku, aktívne prednáša na Katedre 

histórie FF UPJŠ, podieľa sa na vedeckom a pedagogickom živote fakulty, je 

členom komisií pre prípravu mladých doktorandov, publikuje vo vedeckých 

časopisoch a zborníkoch. Profesor Tajták je jednou z osobností, ktorá sa aktívne 

angažuje v prípravách syntetických prác na dejinách Košíc a na konferenciách a 

seminároch k dejinám Košíc. Bol a je aktívnym občanom mesta Košice a patrí k 

významným osobnostiam, ktoré si zaslúžia všeobecné uznanie a úctu.  

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Kolektívu FotoGalérie NOVA 

 

za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti fotografického umenia a jeho 

propagácie doma i v zahraničí 

 

V máji 1981 vznikla nová inštitúcia Galéria NOVA z iniciatívy členov 

rovnomenného košického fotoklubu. Vznikla tak stála galéria s prioritným 

zameraním na fotografiu, najskôr v priestoroch vestibulu niekdajšieho kina 

Družba, v roku 1992 si fotogalériu adoptovala Verejná knižnica Jána Bocatia. 

Počas svojej 30 ročnej existencie sa vyprofilovala na jednu z najvýznamnejších 

fotogalérií na Slovensku. 

FotoGaléria NOVA usporiadala takmer 270 hodnotných individuálnych a 

kolektívnych výstav popredných osobností domácej a zahraničnej fotografie, 

ktoré obohatili kultúrny život nášho mesta. Popri slovenských tvorcoch 

fotografického obrazu tu vystavovali významní umelci z Česka, Poľska, 

Maďarska, Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgicka, Argentíny, Austrálie, 

Mexika, Kanady i USA.  

 

Okrem pravidelných vernisáží pripravila galéria aj množstvo kultúrno-

spoločenských podujatí, pravidelne sa zapája do tradičných regionálnych 

podujatí, vyhľadáva talenty a prezentuje práce debutujúcich autorov, buduje 

zbierku fotografií. 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Kolektívu I. kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice Košice 

 

za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti pedagogiky, vedeckého výskumu a 

liečebno-preventívnej starostlivosti 

 

I. klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice sa odborne profiluje na detskú 

nefrológiu, pneumoalergológiu, reumatológiu, endokrinológiu a diabetológiu, 

genetiku a detskú neurológiu. Výskumná činnosť kliniky sa zameriava na 

sledovanie kardiovaskulárneho rizika u detí s chronickou obličkovou chorobu, 

na hodnotenie teratogénneho účinku hyperhomocysteinémie ako aj na štúdium 

glukokortikoidného receptora u detí s nefrotickým syndrómom. Klinika 

dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti pedagogiky, vedeckého výskumu a 

liečebno-preventívnej starostlivosti, pričom úspešne nadväzuje na bohatú 

odbornú tradíciu a kontinuálne si zachováva vysokú profesionálnu úroveň. 

 

Podieľa sa na zavádzaní nových diagnostických a terapeutických metód, napr.  

- vyšetrenie elektrického náboja erytrocytov metódou metylénovej modrej  

- vyšetrenie stopových prvkov v erytrocytoch (Zn, Cu, Se)  

- aktivita pri zriadení detského dialyzačného centra  

- zavedenie kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy (CAPD) a cyklickej 

peritoneálnej dialýzy (CCPD)  

- 24- hodinové monitorovanie krvného tlaku (ABPM)  

- aplikácia nových transplantačných protokolov a ďalšie.)  

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Kolektívu Železničnej nemocnici s poliklinikou Košice 

 

za kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a za celkový prínos odbornosti 

a profesionality v zdravotníckom sektore mesta Košice 

 

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice pôsobí v Košiciach nepretržite od 

roku 1964 doteraz. V minulom období bola rezortným zdravotníckym 

zariadením určeným predovšetkým pre zamestnancov železníc, po roku 2000 sa 

stala otvorenou pre každého obyvateľa mesta. 

Železničná nemocnica s poliklinikou bola v ostatných 3 rokoch svojimi klientmi 

opakovane ocenená v prieskumoch spokojnosti pacientov na popredných 

miestach v rámci celej Slovenskej republiky. 

Vysoká odbornosť a profesionalita pracovníkov v zdravotníckych, 

ekonomických aj iných činnostiach je zabezpečovaná od roku 2002 sústavným 

rozvíjaním manažmentu kvality a každoročným obhajovaním certifikátu 

manažmentu kvality. 

Nové trendy v liečebno-preventívnej starostlivosti sú zavádzané vo všetkých 

odboroch.  

Do technického rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov boli za ostatné 4 roky 

zabezpečené investície z vlastných zdrojov. 

 

––––– ÷ –––– 
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u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Emilovi Ruskovi  

 

pri príležitosti nadchádzajúceho životného jubilea 70 rokov 

za dlhoročnú obetavú prácu pre Medzinárodný maratón mieru a za doterajšie 

aktivity v prospech rozvoja mesta Košice. 

 

Pán Ing. Rusko je od roku 1973 členom Organizačného výboru Medzinárodného 

maratónu mieru, v ktorom začal pôsobiť ako hlavný rozhodca pretekov a v roku 

1989 sa stal riaditeľom Športovo-technického úseku. V priebehu týchto rokov sa 

aktívne zapájal do organizovania atletických športových podujatí mládeže a 

dospelých na území mesta Košice. Za svoju športovo-organizátorskú činnosť sa 

stal v roku 1990 technickým delegátom Európskej atletickej únie. Má výrazný 

podiel na technickej príprave jednotlivých ročníkov Medzinárodného maratónu 

mieru, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997 a 12. svetového kongresu 

Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov (AIMS) v roku 1999 v 

Košiciach. 

 

––––– ÷ –––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

Norbertovi Schürmannovi 

 

za inovatívny prístup v oblasti podpory a presadzovania spoločensky 

zodpovedného podnikania v meste Košice 

 

Pán Norbert Schürmann je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva 

akciovej spoločnosti Východoslovenská energetika.  

Od roku 1990 pracoval na rôznych pozíciách v koncerne RWE, od roku 2001 

bol členom dozorných rád viacerých dcérskych spoločností v rámci koncernu 

RWE. 

Norbert Schürmann pôsobí na vrcholovej manažérskej pozícii vo VSE v 

Košiciach od roku 2006. Počas svojho pôsobenia na pozícii generálneho 

riaditeľa a predsedu predstavenstva VSE presadzoval podporu kultúrnych, 

športových, vzdelávacích a iných verejno-prospešných aktivít na území mesta 

Košice, prostredníctvom ktorých sa spoločnosť podieľala na rozvoji 

spomínaných oblastí v metropole východného Slovenska. 

Medzi najvýznamnejšie aktivity patrili: 

- Uvedenie do prevádzky prvej verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily na 

Slovensku v novembri 2010, ktorá sa nachádza sa pred budovou VSE na 

Mlynskej ulici v Košiciach. 

- Podpora výnimočného projektu „Sme TU pre deti" už od roku 2006. Ide o prvú 

letnú „detskú univerzitu" v Košiciach, ktorú organizuje Technická univerzita 

Košice.  

- Preukázanie solidarity s rodinami postihnutými povodňami v minulom roku 

priamou finančnou pomocou v desiatkach tisíc eur a dobrovoľníckymi 

aktivitami. 

- VSE City Run -Hlavnou ideou už tradičného podujatia je zapojiť širokú 

verejnosť a tak podporiť sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodnenú 

komunitu, zväčša deti.  

- Košice OPEN - ATP challengerový turnaj, prostredníctvom ktorého prišli do 

Košíc už ôsmy rok významné tenisové osobnosti. Podujatie doplnili sprievodné 

podujatia pre tenisovú mládež. 

 

––––– ÷ –––– 



Primátor mesta Košice 

u d e ľ u j e 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE  

PaedDr. Viere Šotterovej 

za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu so žiakmi z málo podnetného 

rodinného prostredia a za rozvoj a skvalitňovanie vzdelávania v Základnej škole 

Ľ. Podjavorinskej 1, Košice. 

 

PaedDr. Viera Šotterová, dlhoročná riaditeľka na Základnej škole Ľudmily 

Podjavorinskej Košice, kde pôsobí už 27 rokov, úspešne vedie kolektív 

pedagogických a nepedagogických pracovníkov a žiakov školy.  

Pod jej vedením sa dokončila výstavba pavilónu s 18-timi triedami, dvoma 

telocvičňami a bazénu, ktorý využívajú žiaci na základný plavecký výcvik. 

V edukačnej činnosti uplatňuje napriek vysokému počtu žiakov z málo 

podnetného prostredia progresívne, alternatívne a netradičné postupy, ktoré 

narúšajú stereotyp. Skúsenosti, nápady a energiu zúročila pri realizácii 

projektov, vďaka ktorých škola získala nemalé finančné prostriedky na 

modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálno-

technického vybavenia školy.  

Prevádzku a údržbu školy sa snaží zabezpečiť tak, aby prostredie prispievalo k 

prehlbovaniu estetického cítenia žiakov. Spolu s pedagogickým kolektívom 

utvára vhodné podmienky na mimoškolskú činnosť žiakov, v popoludňajších 

hodinách prebieha na škole 38 záujmových krúžkov. Žiaci sa zapájajú do 

výtvarných súťaží, v ktorých získali viacero ocenení. 

 

––––– ÷ –––– 


