
● Cena mesta Košice 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo Cenu mesta Košice 

 

- za kultúrno-spoločenské, vzdelanostné a duchovné povznesenie rómskej 

komunity na sídlisku Luník IX v Košiciach Ing. Mgr. Petrovi Bešenyeimu. 

Ocenený sa do roku 1990 pastoračne venoval Rómom v Bardejove a 

Michalovciach a od roku 2008 sa venuje pastorácii Rómov na Luníku IX. Je 

zároveň tajomníkom Komisie pre pastoráciu Rómov pri Konferencii biskupov 

Slovenska. Na Luníku IX má na starosti výstavbu pastoračného centra pre 

Rómsku komunitu. Rómskym deťom a mládeži sa venuje v škole a mimo školy, 

čím prispieva k ich zaradeniu do života, na ich osobnom, duchovnom a 

spoločenskom povznesení a tiež na zvýšení kultúry života na sídlisku. Je vysoko 

obetavý, skromný, mnohé veci robí nenápadne a nezištne v prospech kultúrno-

spoločenského, vzdelanostného a duchovného povznesenia Rómov na Luníku IX. 

Ide o náročné sídlisko a ťažkú prácu, ktorá je však bez pochýb veľmi potrebná pre 

spoločné dobro a v prospech Rómskej komunity. 

 

- za celoživotnú aktivitu pri publicistickom a spisovateľskom stvárňovaní osudov 

ľudí a miest pri príležitosti životného jubilea – 75 rokov Jozefovi Červínkovi. 

Pán Jozef Červínka je celou dušou novinár. V rokoch 1960-1970 bol redaktorom 

Východoslovenských novín v Košiciach, v období tzv. normalizácie nemohol 

vykonávať svoje novinárske povolanie a pracoval ako baník, vodič nákladného 

auta a v iných zamestnaniach. Od roku 1990 bol redaktorom Slovenského 

východu a denníka Košický večer, kde publikoval hodnotné reportáže o 

zaujímavých postavách a postavičkách spätých so súčasnosťou i nedávnou 

históriou východného Slovenska a Košíc. Okrem iných je aj autorom cyklu 

reportáží s názvom „Chlieb náš každodenný" o novinárskych osobnostiach 

pôsobiacich v Košiciach. Od roku 1995 bol externým spolupracovníkom 

Slovenskej televízie, autorom scenárov viacerých dokumentárnych filmov. Je 

autorom viacerých kníh. Napriek neľahkému a nedobrovoľnému osudu si pán 

Jozef Červínka zachoval láskavý pohľad na svet, ktorý je zrejmý aj v jeho 

dielach. O osobnostiach i typických „postavičkách" Košíc písal pútavé reportáže 

a profily, s ktorým sa stretávali čitatelia Košického večera. 

 

- za celoživotnú prácu v oblasti veterinárnej anatómie, histológie a fyziológie a 

propagáciu mesta Košice doma i v zahraničí prof. MVDr. Jánovi Dankovi, 

PhD. 



Pán profesor Danko je vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie na 

Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Výrazne prispel počas viac než 

30 rokov svojej praxe svojou publikačnou činnosťou, hlavne vydávaním knižných 

publikácií k propagácii mesta Košice. Je autorom a spoluautorom 2 monografií, 4 

knižných publikácií a 19 učebných textov. Z knižných publikácií najväčší úspech 

dosiahli Medicínska lymfológia a Anatómia psa s praktickým využitím vydaných 

v niekoľkých svetových jazykoch. Pôsobí ako člen vedeckej rady Univerzity 

veterinárneho lekárstva v Košiciach a je členom rôznych celoštátnych 

pedagogických komisií. V rokoch 1986 – 1989 pôsobil ako odborný konzultant 

FAO pre veterinárnu medicínu v Mozambiku. Katedra anatómie, histológie a 

fyziológie na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach dosiahla pod jeho 

vedením významné úspechy a stala sa akreditovaným pracoviskom pre 

vzdelávanie nielen domácich študentov ale aj zahraničných. 

 

- za mimoriadne zásluhy za zakladanie a dlhodobý rozvoj cirkevného školstva v 

Košiciach RNDr. Anne Futóovej. 

Pani doktorka Futóová už za bývalého režimu stála jednoznačne na pozíciách 

veriaceho pedagóga, aj keď jej to spôsobovalo nemalé problémy a stálu hrozbu 

vylúčenia z pedagogických služieb. V novembri 1989 sa zaradila do prípravného 

výboru, ktorého cieľom bolo zakladanie cirkevných škôl. Patrila k tým, ktorí 

významnou mierou vybojovali v roku 1990 založenie 1. cirkevnej školy v 

Košiciach, ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Novomeského ulici. V roku 1997 mesto 

pridelilo škole samostatnú budovu na Bernolákovej ulici. Pod jej vedením škola 

vyrástla na kvalitnú ZŠ z hľadiska odborného aj morálneho. Ocenená prijala 

neľahkú úlohu zriadiť a znova viesť aj Spojenú školu sv. košických mučeníkov na 

Čordákovej ulici. Od začiatku sa usiluje hľadať správnu cestu pre dnešnú 

modernú cirkevnú školu, kde sa spájajú kresťanské zásady s potrebami a 

smerovaním dnešného sveta a vysoká odborná úroveň. 

 

- za mimoriadne zásluhy v publicistickej a vedeckej činnosti JUDr. Jánovi 

Gašparovi. 

Ocenený pôsobí od roku 1999 ako riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. 

Ako dlhoročný bádateľ v oblasti regionálnej histórie výraznou mierou prispel k 

šíreniu poznatkov z menej známych oblastí dejín Košíc i východoslovenského 

regiónu. Je autorom mnohých článkov v odbornej i populárno-náučnej tlači u nás 

i v zahraničí, autorom alebo spoluautorom 15 publikácií zameraných na 

propagáciu histórie a vlastivedy mesta a okolia, zvlášť turistiky a cestovného 



ruchu. Podieľal sa na zorganizovaní mnohých výstav na území Slovenska i v 

zahraničí, ktoré čerpali podklady z jeho súkromných zbierok a archívu. 

Spolupracuje poskytnutím historických materiálov i lektorovaním prác s 

mnohými inštitúciami a autormi u nás i v zahraničí. Spolupracuje s Biografickým 

ústavom pri Slovenskej národnej knižnici v Martine na zostavovaní 

Biografického lexikónu Slovenska. V súčasnosti je pripravený do vydania IV. 

zväzok, do ktorého vďaka p. Gašparovi bolo zaradených aj ďalších 35 osobností z 

histórie Košíc. V roku 2010 vyjde pod jeho autorským vedením aj Lexikón 

Košičanov 1848-1938 A-J I. diel, ktorý bude obsahovať heslá približne 2000 

našich predkov. 

 

- za významný prínos pri mapovaní histórie mesta, publikačnú činnosť a verejno-

prospešné aktivity v oblasti samosprávy pri príležitosti životného jubilea - 60 

rokov Jurajovi Halászovi. 

Pán Juraj Halásza od malička zaujímala história, hlavne história mesta. Svoje 

túžby naplnil, keď v októbri 1992 založil Historickú spoločnosť I. Henszlmanna v 

Košiciach, v ktorej pracuje a ktorú vedie doposiaľ. Ocenený je autorom 

niekoľkých publikácií venovaných rodákom I. Henszlmannovi a B. Gersterovi. V 

roku 2006 bol kurátorom unikátnej výstavy dokumentov „100. výročie prevezenia 

a uloženia pozostatkov Františka II. Rákocziho a jeho druhov" v Košiciach, ktorá 

bola súčasťou medzinárodnej konferencie organizovanej Mestom Košice pri tejto 

príležitosti. V roku 2008 bol kurátorom aj výstavy venovanej 100. výročiu úmrtia 

I. Henszlmanna. Od roku 2007 spracováva tému - košické cintoríny a vojnové 

hroby ako súčasť výskumno-dokumentačného projektu „Hnuteľné a nehnuteľné 

kultúrne pamiatky na území VÚC Košice" pre Slovenské národné múzeum – 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Svojou činnosťou sa ako predseda 

Historickej spoločnosti I. Henszlmanna zasadzuje o ochranu historických 

pamiatok na území mesta Košice, báda po zabudnutých významných 

osobnostiach – košických rodákoch – čím robí dobré meno mestu Košice. 

 

- za vyše päťdesiatročnú rozhodcovskú, trénerskú a inštruktorskú činnosť v 

atletických disciplínach a prínos k organizácii podujatia Medzinárodného 

maratónu mieru pri príležitosti životného jubilea - 80 rokov Ing. Štefanovi 

Hrušovskému. 

Pán Ing. Hrušovský je dlhoročným košickým mládežníckym trénerom atletiky, 

rozhodcom, ako aj štartérom Medzinárodného maratónu mieru. V atletických 

disciplínach súťažil od svojich osemnástich rokov. Následne sa aktívne, až do 



dnešného obdobia venuje rozhodcovskej a trénerskej činnosti. Ocenený ako 

rozhodca I. triedy a ústredný rozhodca, absolvoval mimo Košíc približne stovku 

športových podujatí. Ako štartér mládežníckych – žiackych, dorasteneckých a 

juniorských podujatí, ale aj seniorských, stredoškolských a podujatí základných 

škôl v Košiciach za uplynulé päťdesiatročné obdobie odštartoval svojím 

výstrelom viac ako 11 tisíc bežeckých disciplín. Na košickom Medzinárodnom 

maratóne mieru, ktorý otvoril výstrelom aj v roku 2009, odštartoval spolu dodnes 

25 ročníkov. Rozhodcovsky sa mu však venuje nepretržite už celých 50 rokov. 

Ako tréner od roku 1973 viedol viac ako 750 zverencov, prevažne v žiackych a 

dorasteneckých kategóriách. Od 70-tych rokov dodnes, ako inštruktor, vyškolil 

takmer tisíc rozhodcov, svojich rovesníkov aj mladších, pre súťaže Slovenského 

atletického zväzu v Košiciach a vo Východoslovenskom kraji. Je členom 

atletického oddielu Akademik Technickej univerzity Košice.  

 

- za prínos pri rozvoji športovej činnosti nevidiacich a slabozrakých športovcov 

Slovenska Jozefovi Kolbaskému. 

Pán Jozef Kolbaský ako predseda Športovo technickej komisie, predseda 

podvýboru pre IBSA (Medzinárodnej športovej organizácie) a člen IPC 

(Internacional paraolympic comunite) úspešne reprezentoval mesto Košice a 

Slovensko. Vďaka jeho bohatým trénerským skúsenostiam získal ako tréner 

reprezentačného družstva v kolkoch nevidiacich titul majstra Európy v súťaži 

družstiev v rokoch 1998, 1999, 2000 a 2002. Od roku 1992 je aktívnym členom 

Spolku nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Bol zvolený za 

predsedu Športovo technickej komisie a za predsedu podvýboru pre IBSA, tak 

isto sa stal členom IPC. Je úspešným trénerom reprezentačného družstva v 

kolkoch nevidiacich. Jeho družstvo získalo striebro na Majstrovstvách sveta 2007 

v Košiciach a stalo sa 4-násobným majstrom Európy v súťaži družstiev v rokoch 

1998, 1999, 2000 a 2002. 

 

- za celoživotné vedecké dielo a prínos pre rozvoj neurovedného výskumu v 

meste Košice, vynikajúcu pedagogickú a publikačnú činnosť s medzinárodným 

ohlasom prof. MUDr. Jozefovi Maršalovi, DrSc., in memoriam. 

Profesor Jozef Maršala bol významným predstaviteľom slovenskej vedy v oblasti 

biomedicíny, jedným zo zakladateľov moderných neurovied na Slovensku, 

vynikajúcim vysokoškolským pedagógom a organizátorom vedy. Zomrel náhle a 

neočakávane v plnom pracovnom nasadení v auguste 2007; vo februári minulého 

roku by sa bol dožil 80 rokov. Pán profesor Maršala patrí k významným 



osobnostiam mesta Košíc, svojou prácou sa stal známym a uznávaným nielen v 

našom meste a na Slovensku, ale na celom svete. Prof. Maršala patrí do galérie 

najvýznamnejších neuromorfológov a to nielen počtom vedeckých publikácií, 

vydaných monografií a ich citovanosťou, ale hlavne schopnosťou hlbokej 

vedeckej analýzy naoko izolovaných vedeckých poznatkov a schopnosťou 

interpretovať ich ucelene. Vynikal ako organizátor výskumu, ktorý dokázal s 

jemu príznačnou vedeckou invenciou výsledky svojho bádateľského tímu uplatniť 

v klinickej praxi. Bol autorom viac ako 230 pôvodných vedeckých publikácií, 

prednášal na popredných svetových univerzitách, zastával významné funkcie v 

odborných spoločnostiach, komisiách a vedeckých kolégiách.  

 

- za priekopnícke výsledky v oblasti metód riešenia diferenciálnych rovníc 

neceločíselného rádu, za vytvorenie teórie regulátorov neceločíselného rádu a za 

šírenie dobrého mena mesta Košice vo svete prof. RNDr. Igorovi Podlubnému, 

CSc.  

Profesor Podlubný je celosvetovo uznávaný odborník v oblasti modelovania a 

riadenia procesov s využitím derivácií a integrálov neceločíselného rádu. Jeho 

hlavný prínos spočíva v rozpracovaní nových efektívnych analytických a 

numerických metód riešenia diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu, v 

objasnení ich princípov a vo vytvorení teórie regulátorov neceločíselného rádu. 

Tieto metódy sú široko aplikovateľné v praxi a sú využívané v rôznych vedných a 

inžinierskych disciplínach. Podľa celosvetovej publikačnej a citačnej databázy 

SCI (Science Citation Index - Web of Knowledge) je takých oblastí, v ktorých sú 

citované jeho práce v súčasnosti 99. Na Slovensku nie je iná vedecká osobnosť s 

takým multidisciplinárnym ohlasom. Celosvetové uznanie potvrdzuje veľký 

medzinárodný ohlas na práce profesora Podlubného. Jeho citačný ohlas podľa 

SCI je mimoriadne rozsiahly a predstavuje 1631 citujúcich prác od 1612 autorov 

pôsobiacich na 822 univerzitách v 71 krajinách sveta. Toto je skutočná 

medzinárodná propagácia mesta Košice. 

 

- za prínos v oblasti kultúry národnostných menšín a šírenie dobrého mena mesta 

Košice doma a v zahraničí pri príležitosti 40. výročia založenia divadla Divadlu 

Thália. 

Divadlo Thália – pôvodným pomenovaním „ Vox humana" – ľudský hlas, bolo 

založené v roku 1969. Pôvodne ako mestské divadlo pre občanov mesta Košice a 

okolia. Po pričlenení ku komárňanskému Maďarskému oblastnému divadlu bola 

jeho činnosť rozšírená na celé územie Slovenska, teda pôsobilo aj ako zájazdové 



divadlo. V roku 1990 sa Divadlo Thália osamostatnilo a po získaní právnej 

subjektivity pôsobí ako druhé maďarské profesionálne divadlo v SR. Počas jeho 

40 ročnej existencie v každej sezóne odohralo v priemere 180 predstavení, čo 

znamenalo cca 7200 divadelných predstavení. Z toho približne 50% podujatí v 

Košiciach a ďalšie po celom území Slovenska. Divadlo Thália získalo počas 

svojej existencie mnohé ocenenia na viacerých zahraničných festivaloch. Svojou 

činnosťou významne prispelo ku kultúrnemu dianiu mesta Košice, ako aj k 

reprezentovaniu mesta v zahraničí.  

 

- za šírenie duchovného bohatstva východného obradu v našom meste, na 

Slovensku a v zahraničí pri príležitosti 25. výročia založenia zboru 

Katedrálnemu zboru sv. Cyrila a Metoda. 

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nadviazal na činnosť mnohých 

zborov, ktoré účinkovali od posvätenia chrámu v roku 1851, s prestávkou od 

r.1950 do r.1968, ktorá bola spôsobená zákazom činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku. Terajší Zbor sv. Cyrila a Metoda založil v roku 1984 vtedajší 

kaplán farnosti Košice – Staré mesto o. Vojtech Boháč. V novembri roku 2009 

zbor oslávil 25. výročie svojej neprerušenej činnosti. Počas týchto rokov zbor 

účinkoval pravidelne na rôznych festivaloch duchovnej piesne, Sakrálnom 

festivale v Košiciach a obohacoval mnoho spoločenských udalostí v rámci nášho 

mesta. Zúčastňoval sa aj na výrobe dokumentov pre Slovenskú televíziu. Taktiež 

reprezentoval mesto Košice aj v zahraničí na rôznych podujatiach a festivaloch. 

Za svoju dvadsaťpäťročnú činnosť si zbor vyslúžil uznanie profesionálnej, 

kultúrnej i cirkevnej verejnosti. Svojim zodpovedným prístupom ku všetkým 

podujatiam prispieva k prezentácii duchovnej kultúry, ktorá je v súčasnosti 

vytláčaná pseudokultúrou. 

 

- za dlhoročnú výchovu úspešných reprezentantov Slovenskej republiky a vzornú 

reprezentáciu Slovenska a mesta Košice kolektívu reprezentačných trénerov 

SR v športovom karate, ocenení páni František Kretovič, Július Valenta a 

Peter Bozogáň sú reprezentační tréneri Slovenskej republiky. 

Pán František Kretovič je predsedom komisie štátnej reprezentácie Slovenskej 

republiky v športovom karate kadetov a juniorov. Július Valenta je zodpovedný 

za výchovu mladých karatistov. Peter Bozogáň vychováva a vedie reprezentantov 

Slovenska v športovom zápase – kumite. Okrem iných, nie menej hodnotných 

výsledkov, dosiahli títo páni v roku 2009 na Majstrovstvách Európy EKF v Paríži 

doteraz najlepší výsledok v dejinách tohto športu, keď sa ich zverenci z Paríža 



vrátili na Slovensko s dvomi zlatými, tromi striebornými a dvomi bronzovými 

medailami. (Ocenení tréneri reprezentujú mesto Košice a Slovensko na 

majstrovstvách Európy v Grécku, z tohto dôvodu im bude ocenenie odovzdané 

dodatočne.) 

 

 

● Cena primátora mesta Košice 

Primátor mesta Košice udeľuje Cena primátora mesta Košice 

 

- za osobný vklad a vybudovanie prestížnej organizácie pre rozvoj nových 

vedných odborov v strojárstve Dr. h.c. prof. Ing. Miroslavovi Badidovi, PhD. 

Prof. Miroslav Badida, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v 

Košiciach, patrí k medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti 

environmentálneho inžinierstva a manažérstva. Svojou erudovanou prácou na 

Technickej univerzite v Košiciach, ale aj v niektorých zahraničných vedeckých 

pracoviskách (Univerzita Wuppertal, TU Wienna, TU Novi Sad,) nadobudol 

schopnosti efektívne ovplyvňovať a určovať trendy študijných a výskumných 

programov zameraných na environmentálne inžinierstvo. Prof. Miroslav Badida 

koordinoval a pracoval na viacerých medzinárodných a národných výskumných 

projektoch a grantoch. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a 

vedecko-odborných publikácií, monografií, vedeckých a odborných príspevkov 

publikovaných doma i v zahraničí. Výsledky svojej bohatej vedecko – výskumnej 

činnosti s úspechom využíva aj v pedagogickej činnosti a pri tvorbe viacerých 

učebníc a učebných textov. Prof. Badida je zakladateľom študijného programu 

Environmentálne inžinierstvo a Environmentálne manažérstvo na Strojníckej 

fakulte Technickej univerzity v Košiciach a výrazne uplatňuje rozvoj týchto 

študijných programov na strojníckych fakultách v Slovenskej republike. 

 

- za dlhoročnú prácu v prospech detí z detských domovov a manažovanie 

výstavby Centra pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach Radoslavovi Drábovi. 

Pán Radoslav Dráb už vyše 15 rokov pracuje v prospech opustených detí, 

osamelých matiek a rodín v kríze nielen v meste Košice, ale aj v celom Košickom 

kraji. V roku 1996 založil v Košiciach pobočku Spoločnosti priateľov detí z 

detských domovov Úsmev ako dar. Výrazne sa podieľal aj na transformácii 

detských domov na domovy rodinného typu. Jeho snaha nesmerovala len k tomu, 

aby deti odchádzali z detských domovov späť do svojich vlastných, či 

náhradných rodín, ale najmä k tomu, aby sa vyňatiu dieťaťa z rodiny zabránilo. 



Preto sa ako projektový manažér v roku 2006 postavil do čela výstavby Centra 

pre obnovu rodiny Dorka na sídlisku KVP v Košiciach, ktoré slúži pre rodiny v 

kríze, pre mladých dospelých po odchode z detského domova a pre deti u ktorých 

bol ohrozený vývin a zdravie. Momentálne v tomto centre žije takmer 100 ľudí, z 

toho viac ako polovica detí, čím toto centrum výrazne prispieva k riešeniu 

sociálnych problémov v našom meste.  

 

- za rozvoj lesného hospodárstva mesta Košice Štefanovi Fabiánovi. 

Pán Štefan Fabián - vedúci polesia Lesopark v Mestských lesoch Košice a.s., bol 

od roku 1971 zamestnaný vo Východoslovenských lesoch š.p. Košice ako 

samostatný technik, neskôr vedúci lesnej správy. V roku 1993 nastúpil do 

Mestských lesov Košice do funkcie vedúceho lesnej správy Sokoľ. Patrí k tímu 

pracovníkov, ktorí sa podieľali na tvorbe prvotnej koncepcie obnovenej činnosti 

Mestských lesov. Ako odborný lesný hospodár spravoval lesné územie v dotyku 

so sídelnou aglomeráciou Košíc. Úspešne riešil špecifické problémy súvisiace s 

hospodárením v lesoch osobitného určenia charakteru lesoparku mesta Košice. 

Jeho profesionálne a osobnostné hodnoty využíva v novovzniknutej organizačnej 

štruktúre ako vedúci polesia Lesopark. 

 

- za prácu pre Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice Ing. Dáši 

Fedorkovej. 

Pani Ing. Dáša Fedorková od roku 1996 pracovala na Teologickom inštitúte v 

Košiciach. Po jeho transformácii v roku 2003 až po súčasnosť pracuje na 

Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. V 

súčasnosti zastáva funkciu ako vedúca fakultnej knižnice. Pre ekumenické hnutie 

sa angažuje od roku 1998 a v tom čase sa stala tajomníčkou a referentkou 

Ekumenického spoločenstva, ktoré vzniklo a dodnes má sídlo na Teologickej 

fakulte v Košiciach. Od roku 2000 po súčasnosť sa angažuje aj ako koordinátorka 

pre Ekumenický svetový deň modlitieb, ktorý je celosvetovým hnutím 

kresťanských žien. Je vydatá a je matkou štyroch detí. 

 

- za dlhoročnú zbierkotvornú činnosť v oblasti umeleckých remesiel a za ich 

propagáciu formami múzejnej práce pri príležitosti významného životného jubilea 

Mgr. Márii Ginelliovej. 

Pani Mária Ginelliová od svojho narodenia žije a pôsobí v Košiciach. Pochádza z 

hudobníckej rodiny, čo ovplyvnilo aj jej životnú orientáciu pôsobiť na poli 

školstva a kultúry. V roku 1980 nastúpila do Východoslovenského múzea na 



umeleckohistorický odbor ako odborný pracovník so zameraním na umelecké 

remeslá – zlatníctvo, hudobné nástroje a historický textil. V rokoch 1986 – 1989 

absolvovala štúdium muzeológie na UJEP v Brne. Svoju činnosť v múzeu 

zamerala najmä na záchranu a získavanie zbierkových predmetov v teréne do 

zbierok múzea a ich odborné katalogizovanie. Zbierkové fondy a činnosť múzea 

propagovala na autorských i kolektívnych výstavách a ich publikovaním v 

odborných časopisoch a dennej tlači počas troch desaťročí. Podieľala sa na 

príprave stálych expozícií múzea, nap. Zlatnícka expozícia, Storočia v umení, 

Pamätný dom Františka Rákocziho II.  

 

- za výrazný prínos k rozvoju vysokého školstva a výskumu v Košiciach pri 

príležitosti životného jubilea - 90 rokov prof. RNDr. Vladimírovi Hajkovi, 

Dr.h.c.  

Pán profesor Vladimír HAJKO patrí k popredným osobnostiam košického i 

slovenského vysokého školstva a vedy. Od roku 1953 pôsobil v Košiciach - 

najprv na Vysokej škole technickej, do roku 1961 ako vedúci Katedry fyziky. 

Podieľal sa na vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a stal sa jej 

prvým, zakladajúcim dekanom. Vo funkcii dekana pôsobil v rokoch 1963 – 1969. 

V tomto období veľmi významnou mierou prispel aj k vzniku Ústavu 

experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. V roku 1969 sa stal rektorom 

Univerzity P.J. Šafárika a v tejto funkcii pôsobil do roku 1974. V tom istom roku 

bol vymenovaný za predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV). V období 1980 – 

1986 zastával súčasne funkciu riaditeľa Ústavu experimentálnej fyziky SAV v 

Košiciach. Okrem organizátorskej a pedagogickej činnosti počas svojho 

pôsobenia v Košiciach založil a rozvinul košickú vedeckú školu v odbore 

magnetizmu. Inicioval tiež vznik a dlhoročnú podporu rozvoja košickej fyziky 

nízkych teplôt. Prof. Hajko je autorom, resp. spoluautorom viacerých 

časopiseckých a knižných publikácií a nositeľom viacerých významných 

vyznamenaní. 

 

- za organizovanie originálnych podujatí s dôrazom na poposilňovanie 

lokálpatriotizmu, lásky a hrdosti Košičanov k svojmu mestu a za šírenie dobrého 

mena Košíc doma i v zahraničí PhDr. Milanovi Kolcunovi  

Pán PhDr. Milan Kolcun - rodený Košičan, je všestranná a originálna osobnosť 

mesta Košice. Zoznam jeho aktivít je dlhý a pestrý. Mnohé z nich sú úzko 

spojené s jeho každodenným pracoviskom - Gymnáziom Park mládeže v 

Košiciach. Niektoré veľké školské akcie, na príprave ktorých sa podieľa, sa 



realizujú aj v spolupráci s mestom Košice (Dni španielskej kultúry, Španielske 

Vianoce, diplomatické návštevy atď.). Výnimočnosť osobnosti PhDr. Kolcuna sa 

prejavuje v jeho spisovateľskej, prekladateľskej, sprievodcovskej aj mediálnej 

činnosti. Svetlo sveta uzreli už dve jeho básnické zbierky, dve knihy o histórii a 

zaujímavostiach Košíc a nedávno už druhé vydanie jeho románu (Najnovší 

hriech). Milan Kolcun je aktívnym prekladateľom a tlmočníkom zo španielčiny. 

Je originálnym a nenapodobiteľným turistickým sprievodcom v meste Košice. V 

roku 2003 vymyslel (spolu s L. Koránom) projekt sprevádzania ľudí po ich 

vlastnom meste, tzv. Potulky mestom Košice. Keďže komunikuje v 5 jazykoch, 

mal možnosť sprevádzať už mnohých zaujímavých ľudí. Milan Kolcun je 

autorom nápadu na anketu 7 divov Košíc. Anketa zaujala aj mnohé celoslovenské 

médiá, následne sa projektom inšpirovali aj iné mestá či regióny.  

 

- za záslužnú vedeckú a štyridsaťročnú pedagogickú činnosť pri výučbe 

matematických predmetov na fakultách Technickej univerzity v Košiciach Doc. 

RNDr. Melicharovi Kopasovi, CSc. 

Doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc. je matematik a pedagóg, vyše 4-desaťročia 

pôsobil nepretržite na katedrách matematiky viacerých fakúlt bývalej Vysokej 

školy technickej a dnešnej Technickej univerzity v Košiciach. Jeho prednáškami a 

skúškami v matematických predmetoch prešlo každoročne niekoľko sto 

študentov. V rámci vedeckej odbornej činnosti sa venoval vysoko špecializovanej 

odbornej problematike geometrických incidenčných štruktúr a aplikácii geometrie 

pri konštrukcii oceľových lán. Posledných 10 rokov svoje bohaté odborné a 

pedagogické skúsenosti vložil aj do rozbehu Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku ako externý prednášateľ matematiky a konštruktívnej 

geometrie. 

 

- za celoživotnú publikačnú činnosť venovanú oblasti športu a histórii košického 

futbalu Eugenovi Magdovi. 

Pán Eugen Magda – popri povolaní novinára ako športového redaktora bol aj 

funkcionárom v bývalom Slovenskom basketbalovom zväze, dlhé roky pracoval 

ako člen komisie mládeže Slovenského futbalového zväzu. Aj momentálne 

pomáha dobrovoľne Východoslovenskému futbalovému zväzu a Olympijskému 

klubu Košice na propagačnom poli. Pracoval vo viacerých denníkoch ako 

redaktor, v týždenníku TIP až po funkciu zástupcu šéfredaktora. Podieľal sa na 

vydaní ôsmich kníh. (Oprášené legendy, Storočnica košického futbalu, Základný 

kameň slovenského futbalu a i.) Je nositeľom ceny fair play MUDr. Ivana 



Chodáka, čestným členom Východoslovenského futbalového zväzu, ocenený 

Zlatými kruhmi Slovenského futbalového zväzu. 

 

- za zásluhy o rozvoj detskej urológie vo východoslovenskom regióne a 

celoživotnú prácu v oblasti urológie pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov 

doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc. 

Pán doc. Martinčok sa ako prvý odborne špecializovaný detský urológ na 

Slovensku zaslúžil o rozvoj detskej urológie vo východoslovenskom regióne a 

výrazne prispel počas viac než 35 rokov svojej praxe k liečbe urologických 

pacientov z Košíc a celého východoslovenského regiónu, okrem iného napr. 

zahájením laparoskopických operácií urologických ochorení. Od roku 1990 vedie 

urologické oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a spolu s 

kolektívom vykonáva diagnosticko-terapeutickú činnosť na vysokej úrovni 

porovnateľnú s trendom v okolitých krajinách. Doc. MUDr. Dušan Martinčok, 

CSc. je autorom a spoluautorom mnohých odborných prednášok a publikácií v 

našej i zahraničnej literatúre a členom našich i zahraničných odborných 

spoločností. 

 

- za dlhoročnú a spoľahlivú prácu v DPMK, a.s. a odjazdených viac ako 1 500 

000 km bez nehody Bohuslavovi Olejárovi. 

Pán Olejár do DPMK nastúpil v roku 1971. Pracuje ako nesmierne zodpovedný, 

spoľahlivý a predvídavý pracovník, ktorý napriek mimoriadne náročnej práci je 

vždy presný, dochvíľny a svedomitý. Ako vodič DPMK výborne reprezentoval 

nielen firmu ale aj mesto Košice v medzinárodných súťažiach „Jazda zručnosti 

vodičov električiek", kde bol postrachom pre väčšinu súťažiacich a získaval 

popredné miesta v súťaži jednotlivcov aj družstiev. Ako vodič inštruktor 

vychoval a kvalitne naučil množstvo nových vodičov. Pre svoju aktivitu, 

iniciatívny prístup k práci, snahu riešiť prevádzkové problémy, zastupoval dlhé 

obdobie vodičov ako vedúci linky. Zatiaľ je najstarším profesionálnym vodičom 

koľajovej dopravy v DPMK, a.s. 

 

- za prínos v oblasti vedecko - výskumnej, publikačnej činnosti a starostlivosti o 

duševné zdravie občanov mesta Košice doc. PhDr. Andrejovi Stančákovi, CSc. 

Pán doc. PhDr. Andrej Stančák 50 rokov pomáhal obyvateľom mesta Košice pri 

riešení ich psychických problémov ako klinický psychológ. Zároveň viac ako 40 

rokov odovzdával svoje pracovné a teoretické vedomosti ako vysokoškolský 

učiteľ. Je významnou osobnosťou v psychologickej obci, váženým odborníkom 



na celoslovenskom i medzinárodnom fóre. Svoje odborné pôsobenie zameral na 

vedecko - výskumnú činnosť. Za najcennejšie dosiahnuté výsledky sa považuje 

jeho vklad do rozvoja klinickej psychológie na Slovensku a v svetovom meradle. 

Teoreticky sú to knižné publikácie, zvlášť z oblasti experimentálnej 

psychofyziológie i psychodiagnostiky, založenie oddelenia klinickej psychológie 

ako rezortného pracoviska v zdravotníctve. Spolupracoval s rôznymi médiami, 

bol autorom 6 krátkych filmov so zdravotne psychologickou problematikou. Pán 

docent od roku 1993 pracoval pre obyvateľov Košíc ako klinický psychológ a 

psychoterapeut v Psychologickej ambulancii Psychosociálneho centra. Svoje 

pracovné poslanie ukončil vo veku 85 rokov. 

 

za statočnosť a vernosť cirkvi a národu, za prínos a obohatenie kultúry o 

kresťanský rozmer v meste Košice Mons. Mgr. Jozefovi Tóthovi. 

Mons. Jozef Tóth je gréckokatolícky kňaz. Teológiu vyštudoval na Vysokej škole 

bohosloveckej v Košiciach a na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V 

roku 1950 nastúpil do vojenského pracovného technického práporu a po návrate v 

roku 1954 bol politicky nespoľahlivý. Najdlhšie pracoval ako korektor vo 

Východoslovenských tlačiarňach v Košiciach, kde zotrval až do odchodu do 

dôchodku. V roku 1969 bol neverejne vysvätený na kňaza Gréckokatolíckej 

cirkvi a pripravoval adeptov na kňazov v tajnej Cirkvi. Po novembri 1989 sa 

podieľal na znovuobnovení Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, na 

ktorej od roku 1990 prednášal a bol jej prodekanom. V roku 1992 mu Svätý Otec 

Ján Pavol II. udelil hodnosť Monsignora. V roku 1995 vydal tieto diela: Človek 

Jób hovorí s diablom, Evanjelium apoštola Judáša, Spev košického tria, Piesne zo 

Solúna. Ďalšie jeho diela sú v rukopisoch. Mons. Jozef Tóth je tohtoročným 

držiteľom ocenenia Konferencie biskupov Slovenska Cena Fra Angelica a 

minuloročným držiteľom ceny vydavateľstva VERBUM. 

 

- za zásluhy o výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného 

umenia Košíc a východoslovenského regiónu Hudobnej spoločnosti 

Hemerkovcov. 

Občianske združenie Hudobná spoločnosť Hemerkovcov už takmer dve 

desaťročia obohacuje hudobný život mesta Košice viacerými svojimi aktivitami. 

Hudobná spoločnosť vznikla z iniciatívy košických umelcov a Júliusa Hemerku - 

vnuka významného košického skladateľa a regenschoriho Dómu sv. Alžbety 

Oldřicha Hemerku ako platforma pre výskum hudobnej histórie, propagáciu 

tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu. V 



nadväznosti na vyššie uvedené ciele vydala Hudobná spoločnosť Hemerkovcov 

doposiaľ 10 zborníkov pod názvom Kapitoly z dejín hudobnej kultúry Košíc, 

samostatné odborné publikácie a notové materiály. V roku 2008 sa uskutočnil 1. 

ročník ďalšieho festivalu Hudobné rezonancie, ktorý Hudobná spoločnosť 

Hemerkovcov založila s cieľom podporiť skladateľov a interpretov regiónu, 

súčasnej slovenskej komornej tvorby a predovšetkým mladej umeleckej 

generácie. 

 

- za kvalitnú prípravu študentov pre štúdium na vysokej škole a za vytváranie 

pozitívneho obrazu školy a mesta Košice spoluprácou so školami a organizáciami 

z krajín celého sveta Kolektívu gymnázia Park mládeže, Košice. 

Gymnázium s bilingválnou slovensko – španielskou sekciou sídli na ulici Park 

mládeže v Košiciach. Je jedným z najúspešnejších gymnázií v regióne a v 

mnohých smeroch aj na celom Slovensku. Jeho brány denno-denne prekračuje 

700 študentov, ktorí tam získavajú kvalitné vzdelanie a všestrannú rozhľadenosť. 

Sú úspešní, majú vlastný svetonázor a na vysoké školy odchádzajú dokonale 

pripravení. Gymnázium robí svojmu mestu dobré meno nielen doma, ale aj za 

hranicami. Udržiava pravidelné a nadštandardne dobré vzťahy s veľvyslanectvom 

Španielskeho kráľovstva v SR a s Ministerstvom školstva Španielskeho 

kráľovstva, pričom každoročne hostí jeho predstaviteľov. Pravidelným hosťom 

školy je veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, neopakovateľnou udalosťou bola 

aj návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Žiakom umožňuje cestovať, 

spoznávať, ale aj študovať v krajinách, ako sú Španielsko, Anglicko, Írsko, 

Dánsko, USA, Mexico a iné. V rámci projektov nadväzuje kontakty so školami v 

cudzine, napr. v Nikarague, Nepále, Anglicku, Írsku, Maďarsku, Španielsku a na 

Kube. Jej absolventi sú multilingválne a multikultúrne zdatní a aj vďaka tomu 

Košice zviditeľňujú všade, kde sa ocitnú.  

 

- za dlhoročnú propagáciu života mesta a záslužnú činnosť v prospech rozvoja 

mesta Kolektívu redakcie periodika Kassai Figyelő (Košický pozorovateľ). 

Košické vydavateľstvo kníh a časopisov Hernád spol. s r.o. od roku 2003 

pravidelne vydáva kultúrno-spoločenský mesačník Kassai Figyelő pre obyvateľov 

maďarskej národnosti nášho mesta. Toto periodikum vhodne dopĺňa chýbajúci 

segment maďarskej národnostnej tlače v Košiciach i v celom našom regióne. 

Mesačník Kassai Figyelő sa obsahovo zameriava na spoločenský a kultúrny život 

najmä maďarského etnika, a prináša správy i reportáže z najvýznamnejších 

podujatí verejného života. Periodikum vychádza v náklade 1000 ks. Postupne sa 



zvyšuje okruh čitateľov a rozširuje oblasť distribúcie. V súčasnosti má vyše 500 

predplatiteľov, a je vo voľnom predaji v sieti kníhkupectiev Panta Rhei a Kultúra, 

v celom košickom regióne. Okruh redaktorov a spolupracovníkov tvoria 

externisti, ktorí zväčša posielajú svoje príspevky bez nároku na honorár. 

 

 

● Plaketa primátora mesta Košice 

Primátor mesta Košice udeľuje Plaketu primátora mesta Košice 

 

- za občiansky postoj hodný nasledovania a snahu o ochranu majetku Radke 

Cibákovej. 

Primátor mesta v tomto prípade ocenil záujem mladého človeka o vec verejnú a 

aktívne konanie, ktoré napomáha ochrane verejného poriadku a pokojnému 

občianskemu spolužitiu. 

 

- za vedenie a reprezentáciu Klubu futbalových internacionálov mesta Košice a za 

aktívnu činnosť v Olympijskom klube Košice pri príležitosti životného jubilea – 

60 rokov Jánovi Hodorovi. 

Ocenený už v mladom veku prejavil športový talent, ktorý využil v prospech 

futbalu a hokeja. V roku 1972 sa stal hráčom futbalového klubu VSŽ Košice, v 

ktorom reprezentoval 10 sezón a pri odohratých 300 zápasoch sa stal najlepším 

strelcom. Pre vážne zdravotné problémy ukončil činnosť aktívneho športovca a 

sústredil svoju pozornosť trénovaniu mládeže vo futbalovom klube VSŽ Košice. 

V roku 1992 sa stal spoluzakladateľom Klubu futbalových internacionálov mesta 

Košice, ktorý reprezentuje mesto Košice na rôznych spoločenských a 

charitatívno-exhibičných futbalových stretnutiach. Výrazne sa podieľal na 

aktivitách organizovaných Olympijským klubom Košice. 

 

- za dlhoročnú aktívnu činnosť pre rozvoj a reprezentáciu športovej gymnastiky v 

košických gymnastických kluboch Ing. Júliusovi Lemesányimu. 

Pán Ing. Július Lemesányi je bývalý aktívny športový gymnasta košických 

gymnastických klubov. Tomuto športu sa venuje viac ako 50 rokov a do 

dnešného dňa vychoval a vychováva mladých adeptov tohto športu. Celý 

doterajší život venoval olympijskému športu, kde v čase aktívneho pretekára 

dosiahol primerané výsledky v rámci Slovenska a Československa. V súčasnosti 

vedie športové stredisko na ZŠ Laca Novomeského v Košiciach a svojim 

vystupovaním a správaním sa na verejnosti je príkladom pre mladých ľudí. 



 

- za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti botaniky a za inovatívny prístup v šírení 

ekologického a ochranárskeho povedomia verejnosti RNDr. Eve Sitášovej, PhD. 

Ocenená je odborným pracovníkom, botanikom a kustódom botanických zbierok 

a vedúca prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach. Je 

zakladateľom botanického zbierkového fondu Východoslovenského múzea a 

spoluautorom prírodovednej expozície Príroda Karpát vo Východoslovenskom 

múzeu. Podieľala sa na tvorbe 22 krátkych televíznych prírodovedných 

dokumentárnych filmov pod názvom „Stromy, kry a rastliny Slovenska" pre 

Slovenskú televíziu. RNDr. Eva Sitášová vydala viac než 80 vybraných štúdií v 

odbornej literatúre, a viac než 40 odborno-populárnych článkov. Skúma a 

spracováva vegetačné pomery Košíc a blízkeho okolia. Výstavy sprístupňuje aj 

populárno-náučnou formou prostredníctvom prednášok, besied a rôznych podujatí 

najmä pre školopovinnú mládež Košíc.  

 

- za dlhodobý prínos pri rozvíjaní a podpore slovensko - maďarských vzťahov v 

oblasti kultúry a spolupráce mestských samospráv pánovi Jánosovi 

Szerencsésovi, generálnemu konzulovi Maďarskej republiky v Košiciach. 

V tomto roku si pripomíname 10-te výročie zahájenia činnosti Generálneho 

konzulátu maďarskej republiky v Košiciach. Od roku 2007 je generálnym 

konzulom kariérny diplomat János Szerencsés, ktorý pôsobil v Košiciach ako 

konzul aj v rokoch 2000 až 2004. Pán János Szerencsés má značné zásluhy v 

bezproblémovom riešení vzniknutých situácií v hospodárskej, kultúrnej a 

spoločenskej oblasti i v cezhraničnej spolupráci. Za roky pôsobenia v Košiciach 

si tak osvojil slovenský jazyk, že už prakticky nepotrebuje tlmočníka. 

 

- za teoretické spracovanie, praktickú aplikáciu a osvetovú činnosť v oblasti 

využívania obnoviteľných zdrojov energie pre Zelené Košice Ing. Františkovi 

Vranayovi, PhD.  

Ocenený od roku 1991pôsobí na Stavebnej fakulte v pozíciách vedecko-

výskumného pracovníka a odborného asistenta. V posledných rokoch pôsobí aj 

ako školiteľ a skúšajúci pre spôsobilosť v oblasti Energetickej certifikácie budov 

pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov v oblasti Ústredné vykurovanie a 

príprava teplej vody, Vetranie a klimatizácia zameranej na zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budov. Je predsedom redakčnej rady časopisu, členom komisie pre 

tvorbu noriem v oblasti Vykurovanie, Vetranie a klimatizácia; členom 

prípravného výboru a predsedajúci sekcii na konferenciách Vykurovanie a 



Cassotherm. Je tvorcom projektu Zelené Košice – kde spracoval a na pilotnom 

riešení overil zásady transformácie teplárenskej sústavy mesta Košíc s docielením 

zníženia emisií na 6000 GJ výroby tepla ročne na reálnej administratívnej budove 

v centre Košíc. 


