
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

Mgr. art. Bobe Brelle, in memoriam 

za celoživotný umelecký prínos a reprezentáciu mesta Košice. 
 

Ocenenie prevzal pán Leonidas Brellas – syn ocenenej. 
 

Narodila sa ako Božena Tóthová. Ale väčšina z nás ju poznala ako Bobu Brellu. 

Nesmierne talentovanú, aktívnu a atraktívnu ženu, ktorá do poslednej chvíle 

verila, že leto 2015 nebude jej posledným, a že sa ešte mnohokrát stretne so 

svojimi žiakmi, tanečníkmi a divákmi na niektorom z jej skvelých vystúpení. 

Stále chcela spoznávať nové štýly a nové smery – za nimi precestovala kus 

sveta: stážovala a pracovala v Rusku, Holandsku, Francúzsku, Grécku...  

Po návrate do Košíc založila v r. 1986 známe štúdio „S“, neskôr aj tanečno-

pohybové centrum B:A:C, bola zakladateľkou a umeleckou vedúcou tanečnej 

skupiny BOBALET. Milovala aj ďalšie zo svojich detí – SZUŠ na Hroncovej, 

ktorej bola riaditeľkou a ktorej žiaci milovali ju.  

V mnohých divadlách sa pamätajú na jej tvorivé choreografie a skvelú 

pohybovú spoluprácu. Produkovala aj vlastné tanečné predstavenia, 

spolupracovala pri módnych prehliadkach a komerčných podujatiach s 

poprednými umelcami, bola súčasťou Imaginácií. 

V rokoch 2005 – 2014 zorganizovala medzinárodný festival moderného 

scénického tanca ART DANCE Košice, ktorý oživil a obohatil košickú tanečnú 

scénu a chcela sa k tomuto skvelému podujatiu opäť vrátiť. 

Bola držiteľkou rôznych cien a čestných uznaní. 

Vychovala stovky ľudí milujúcich tanec, divadlo a pohyb. Tí všetci vedeli, že po 

tvrdej drine ich bude čakať zaručený úspech. Pretože Boba bola taká - mala 

úžasný zmysel pre všetko to, čo javisko potrebuje: lásku, estetiku, príbeh... 

Bola krásnym človekom s veľkým srdcom, ktoré otvárala všetkým s rovnakým 

zmýšľaním. Odišla príliš skoro - s množstvom plánov a predstáv, ktoré sa jej 

žiaci a pokračovatelia budú snažiť naplniť. 
 

--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

PhDr. Jozefovi Kravcovi, in memoriam 

za výsledky profesionálnej práce i jeho amatérsku výtvarnú tvorbu. 

 

Ocenenie prevzala pani Zuzana Kravcová - dcéra oceneného. 
 

PhDr. Jozef Kravec,  historik umenia - bol zamestnancom Východoslovenskej 

galérie Košice. Krátky čas zastával funkciu vedúceho Štátnych reštaurátorských 

ateliérov Bratislava, oblastné stredisko východoslovenský región. 

Od roku 1992 pracoval pre Mesto Košice na Útvare hlavného architekta mesta 

Košice ako referent. Bola mu zverená úloha dohliadať na výstavbu v Mestskej 

pamiatkovej zóne, vyjadroval sa k osadzovaniu reklamných zariadení.  

Po zriadení komisie pamätihodností v roku 2012 sa stal jej predsedom. Za jeho 

účasti na pretváraní Mestskej pamiatkovej zóny sa výrazne zlepšila kultúra 

verejného priestoru v historickom centre.  

Prehľad pána Kravca (Kraveca?) o kultúrnych pamiatkach v meste, sochách, 

histórii Košíc, jeho profesionálny i ľudský záujem o kultúrne prostredie mesta sa 

nedajú ničím nahradiť. No našťastie tu zanechal niečo očiam i srdcu lahodiace: 

svoje obrazy.  

Krajinky, portréty, akty, dedinské dvory, milované tatranské vrchy i doliny a 

predovšetkým mnohé známe i neznáme zákutia Košíc – mesta, v ktorom prežil 

väčšinu svojho života. Ich tvorbe, svojej velikánskej láske, venoval všetok 

voľný čas. Jeho cit pre krásno okolo nás, zhmotnený do obrazov, nám ho bude 

stále pripomínať. 
 

--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

PhDr. Ladislavovi Kučerovi, CSc. 

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov 

za celoživotnú výchovno-pedagogickú prácu, rozvoj slovenskej jazykovedy,  

za prínos do metodiky vyučovania slovenského jazyka ako i cudzích jazykov. 

 

PhDr. Ladislav Kučera, CSc. pôsobil vo viacerých školách vo funkcii 

riaditeľa.  Zo všetkých spomeniem Gymnázium v Moldave nad Bodvou, ktoré 

v roku 1954 založil a potom riadil takmer dve desaťročia.  

V roku 1971 sa stal riaditeľom Gymnázia a Jazykovej školy na Kováčskej ulici 

28. Vo funkcii riaditeľa kládol dôraz hlavne na kvalitný rozvoj vyučovania  

vo všetkých vyučovacích predmetoch, osobitne vo vyučovaní spisovného 

slovenského jazyka. Viedol semináre slovenského jazyka a ďalších svetových 

jazykov. Dbal o rozvoj hudobného cítenia študentov, založil a osobne viedol 

školský spevácky zbor či žiacky orchester.  

Postaral sa o zmodernizovanie budovy vtedajšieho štátneho gymnázia.  

Ako riaditeľ gymnázia dbal o všestranný rozvoj študentov a ich mimoškolskú 

činnosť. Zakladal záujmové krúžky, pričom niektoré z nich sám viedol, založil 

spevácky zbor i orchester, pre študentov organizoval besedy s významnými 

osobnosťami, zájazdy a mnohé iné podujatia. Výsledky týchto aktivít sa 

prejavili v podobe dosiahnutých úspechov študentov v oblasti športu, úspechov 

vo vedomostných olympiádach a umeleckých súťažiach.  

Je autorom mnohých odborných publikácií. Svoje jazykovedné štúdie 

publikoval týždenne vo Východoslovenských novinách v rubrike Kultúra rodnej 

reči, v jazykovednom časopise SAV – Kultúra slova a v ďalších periodikách.  

PhDr. Ladislav Kučera, CSc. je vzorom pedagóga i riaditeľa, ktorý svojou 

činnosťou prispel k rozvoju slovenskej pedagogiky, jazykovedy i k rozvoju 

vzdelanosti v Košiciach, o čom svedčia desiatky vďačných žiakov na rozličných 

významných postoch vo všetkých sférach spoločnosti.  

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

MUDr. Bartolomejovi Magyarovi 

pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 

za celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti medicíny a športu. 
 

MUDr. Bartolomej Magyar po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na 

lekárskej fakulte nastúpil ako sekundárny lekár na kliniku pre choroby infekčné 

Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura, kde pracoval až do roku 2012. Počas viac 

ako štyridsať ročnej praxe na infekčnej klinike sa vypracoval na špičkového 

odborníka v rámci ústavu i na Slovensku. 

Počas svojej lekárskej praxe pôsobil ako primár a zástupca prednostu kliniky 

takmer 25 rokov, bol súdnym znalcom MS SR v odbore infektológia, predsedom 

komisie pre nozokomiálne nákazy. V roku 1984 zaviedol vyšetrujúcu metódu 

laparobiopsie pečene  pre celý východoslovenský región. Bol spoluautorom VŠ 

učebnice „Infektológia“ a spoluautorom publikácie „Zásady antibiotickej liečby 

respiračných infekcií“, podpredsedom Slovenskej spoločnosti infektológov, 

členom antibiotickej komisie pri MZ SR, predsedom Krajskej komisie pre 

antibiotiká . Absolvoval viac ako 70 prednášok a seminárov doma aj v zahraničí. 

Veľkou životnou láskou okrem medicíny je pre pána Magyara šport. Ako 

aktívny futbalista a športový lekár pôsobil v špičkových kluboch v Košiciach 

i v reprezentáciách Slovenska. Je dlhoročným predsedom zdravotnej komisie pri 

VsFZ, pravidelne vykonáva školenia a prednášky na športových seminároch, bol 

spoluzakladateľom Futbalového klubu Zdravotník pri FNLP. I v súčasnosti je 

členom Futbalového klubu Internacionáli VSS Košice a členom výkonného 

výboru Olympijského klubu Košice.  

Celoživotným poslaním MUDr. Bartolomeja Magyara bolo a je pomáhať ľudom 

v boji s chorobami a životnými problémami a tomu prispôsobil aj celý svoj 

doterajší život. 

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

prof. MVDr. Imrichovi Maračekovi, DrSc. 

pri príležitosti životného jubilea 75 rokov 

za viac ako štyridsaťročnú propagáciu filatelie obyvateľom a návštevníkom 

mesta Košice. 

 

Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. je absolventom UVLF a jej aj venoval 

celý svoj profesionálny život. Nielenže na nej pôsobil viac ako 40 rokov ako 

medzinárodne uznávaný pedagóg a vedec, ale dodnes je emeritným profesorom 

aktívne sa zapájajúcim do vedeckých i spoločenských aktivít.  

Hranice školy presahujú najmä aktivity spojené s jeho dlhoročným členstvom v 

Klube filatelistov 54-01 v Košiciach. V súčasnosti je jeho podpredsedom. 

Krúžok mladých filatelistov V-337 pod jeho vedením úspešne reprezentoval 

košickú mládežnícku filateliu doma aj v zahraničí. 

Profesor Maraček je jedným z pravidelných organizátorov košických 

filatelistických podujatí, ako sú výstavy poštových známok a filatelistických 

materiálov, či semináre pri príležitosti Dní mesta Košice. Každoročne je aj 

spolurganizátorom regionálnych osláv Dňa slovenskej poštovej známky v 

Košiciach. Pri týchto podujatiach spolupracuje s ďalšími kultúrno-

spoločenskými a vedecko-výchovnými inštitúciami nielen v Košiciach, ale aj z 

východoslovenského regiónu.  

Medzi jeho zberateľské záujmy patria poštové známky, celiny a celistvosti 

Slovenska, Čiech a Maďarska. Venuje sa hlavne námetovej filatelii so 

zameraním na biotechnológie, medicínu a farmáciu. 

Aktívne sa zúčastňuje na organizovaní filatelistických podujatí, a tým účinne 

prispieva k propagácii filatelie medzi verejnosťou na kultúrnospoločenských 

podujatiach.  

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

Imrichovi Skalinovi 

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov 

za dlhoročnú obetavú prácu v rôznych oblastiach spoločenského a športového 

života mesta Košice. 
 

Pán Imrich Skalina ako študent v čase od 28. 08. 1944 do 15.03.1945 sa stal 

príslušníkom Československej armády na Slovensku a zúčastnil sa národného 

boja za oslobodenie. V 50-tych rokoch minulého storočia začal pracovať 

v orgánoch štátnej správy a samosprávy v Košiciach. Bol tajomníkom 

národného výboru v Košiciach, potom až do roku 1970 inšpektorom odboru 

kultúry VS KNV v Košiciach a až do dôchodku riaditeľom SOU služieb 

v Košiciach. Aktívne pôsobil predovšetkým v Slovenskom zväze 

protifašistických bojovníkov, ktorý jeho prácu ocenil medailou. 

Pán Imrich Skalina patril dlhé roky medzi agilných športových funkcionárov. 

Spočiatku bol členom výboru TJ Jednota Košice, po vzniku TJ VSŽ Košice 

v roku 1969 sa stal jej podpredsedom. Niekoľko volebných období bol členom 

ÚV ČSZTV v Prahe a podpredsedom MV ČSZTV v Košiciach. Zároveň dve 

desaťročia vykonával funkciu podpredsedu Organizačného výboru MMM 

v Košiciach. Všade presadzoval záujmy košického a celého 

východoslovenského športu. 

Práve pre túto viac ako polstoročnú záslužnú organizátorskú činnosť v rôznych 

telovýchovných orgánoch si pána Imricha Skalinu váži niekoľko generácií 

popredných futbalistov, hokejistov, basketbalistov i hádzanárov a ďalších 

športovcov z Košíc i celého východného Slovenska. 

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

Petrovi Stašákovi 

za celoživotnú prácu v oblasti hudby a spevu, za reprezentáciu krajiny doma 

i v zahraničí a za propagáciu slovenskej hudobnej tvorby. 

 

Peter Stašák sa spevu venuje od malička. V roku 1965 začal študovať operný 

spev. Neskôr pôsobil ako učiteľ v Ľudovej škole umenia vo Svite. Moderná 

hudba ho však lákala viac ako opera. Odišiel zo školstva, na ponuku 

Slovkoncertu založil kapelu. Po odchode viacerých členov, ktorí sa vrátili ku 

školstvu, pán Stašák však s podporou najbližších nastúpil na sólovú kariéru. 

Prvým miestom, kde v roku 1976 účinkoval, bolo Švédsko. Odvtedy okrem 

Antarktídy precestoval všetky kontinenty a v nich nespočetné množstvo krajín.  

Petra Stašáka dobre poznajú aj tu, doma, keďže neodmietne žiadne pozvanie. 

Pocit, že môže ľudí potešiť, je to, čo mu pomáha, aby toto neľahké remeslo ešte 

nezavesil na klinec. 

Koľko má na svojom konte spolu koncertov, nemá spočítané. Vydal 18 CD, z 

toho 12 je zlatých, ostatok platinových. Často a rád spomína na roky, keď pre 

verejnoprávnu televíziu od roku 1999 pripravoval dobre známu a obľúbenú 

reláciu Kaviareň Slávia. S jednou prestávkou tento program trval viac ako deväť 

rokov a vďaka jeho bohatým zahraničným kontaktom účinkovalo v ňom veľa 

spevákov z rôznych krajín.   

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

prof. MUDr. Zoltánovi Tomorimu, DrSc. 

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov 

za celoživotné zásluhy v oblasti základného výskumu regulácie dýchania 

a zakladateľskú činnosť v oblasti spánkovej medicíny na Slovensku 

a v zahraničí. 
 

Prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. patrí medzi popredných odborníkov v 

oblasti základného výskumu regulácie dýchania v Slovenskej republike, ale aj 

vo svete. Vo svete je známa a doposiaľ citovaná jedinečná monografia Korpáš 

Tomori: Kašeľ a iné respiračné reflexy, vydaná v angličtine. Profesor Tomori je 

členom Newyorskej Akademie, pôsobil na Univerzite v Oxforde vo Veľkej 

Británii a na Dartmouth Medical School v USA. Na lekárskej fakulte v Martine 

a v Košiciach pôsobil vo funkciách prednostu Ústavu a prodekana pre vedu a 

výskum. Spolu so svojim žiakom prof. MUDr. Viliamom Doničom, CSc. patrí 

medzi zakladateľov Spánkovej medicíny na Slovensku. V roku 1993 založili na 

Lekárskej fakulte v Košiciach prvé Spánkové laboratórium vo Východnej 

Európe, ktoré nepretržite funguje dodnes.  

Profesor Tomori vychoval mnoho lekárov, doktorandov, docentov. Okrem toho 

5 profesorov medicíny, z ktorých všetci sa stali prednostami Ústavov a Kliník na 

lekárskych fakultách v Martine a v Košiciach. Profesor Tomori napriek tomu, že 

v tomto roku oslávi životné jubileum 90 rokov, je stále vedecky aktívny.  

Je čestným predsedom Slovenskej Spoločnosti Spánkovej Medicíny, podieľa sa 

na výskumných projektoch. Iba pred 3 rokmi mu bol priznaný v USA patent na 

novú metódu liečby spánkového apnoe u ľudí.  

Je príkladom a inšpiráciou pre všetkých, ktorí ho poznajú. 

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

kolektívu Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach  

a kolektívu Okresného dopravného inšpektorátu v Košiciach 

za profesionálny prístup a svedomité plnenie služobných povinností, čím 

prispeli k zvládnutiu dopravy v meste Košice počas realizácie stavby IKD 

a MEU. 
 

Ocenenie za kolektív prevzali: pplk. JUDr. Rastislav Plavčan, riaditeľ KDI v 

Košiciach a pplk. Ing. Marián Želinský, riaditeľ ODI.  
 

Od augusta 2014 do novembra 2015 bola v Košiciach realizovaná stavba 

integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a modernizácia električkových uzlov 

(MEU). 

V súvislosti s uvedenou stavbou dochádzalo k viacerým dopravným 

obmedzeniam v cestnej premávke, následkom ktorých sa vytvárali dopravné 

zápchy na obchádzkových trasách a križovatkách. Usmerňovanie dopravy 

dopravnými značkami a zariadeniami nebolo efektívne a tak na eliminovanie 

tohto nežiaduceho stavu bolo potrebné predmetné križovatky regulovať 

dopravnými policajtmi. Dopravní policajti z krajského dopravného inšpektorátu 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a z okresného dopravného 

inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vo zvýšenej 

miere zabezpečovali ručné regulovanie najviac zaťažených križovatiek.  

Svojou služobnou činnosťou zmierňovali neúnosnú situáciu v plynulosti cestnej 

premávky v meste Košice v čase najväčších špičiek a v prípade potreby aj po 

celý deň. Regulovanie vykonávali aj v nepriaznivých poveternostných 

podmienkach. 

Policajti krajského dopravného inšpektorátu a okresného dopravného 

inšpektorátu v Košiciach svojou nemalou mierou profesionálnym prístupom a 

svedomitým plnením služobných povinností prispeli k zvládnutiu dopravy v 

meste Košice počas realizácie stavby IKD a MEU a tým pomohli občanom 

mesta Košíc ľahšie zvládnuť komplikovanú situáciu v cestnej doprave za čo im 

patrí vďaka. 

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

kolektívu I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice  

pri príležitosti 50. výročia založenia prvého lôžkového oddelenia 

v bývalom Československu. 

 

Ocenenie za kolektív prevzal doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta 

kliniky. 
 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny si v tomto roku pripomína 

okrem 50. výročia vzniku pracoviska založením prvého lôžkového oddelenia  

v bývalom Československu aj 20. výročie zriadenia klinického pracoviska 

anestéziológie a intenzívnej medicíny.  

Klinické pracovisko sa postupne stalo jedným z najdôležitejších pracovísk SR  

v odbore s významným vplyvom na odborné aktivity v UNLP Košice a v celom 

regióne. Od roku 1990 vychováva pregraduálne študentov medicíny, kde 

získavajú základné vedomosti a schopnosti v odbore a od roku 2010 je školiacim 

pracoviskom pre prípravu lekárov – špecialistov v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína. Na klinike je školených aj mnoho lekárov z iných 

chirurgických aj internistických odborov UNLP Košice a regiónu východného 

Slovenska.  

Pracovisko organizuje kongresy, semináre, sympózia a workshopy s 

medzinárodnou účasťou, ktoré sú známe v širokej odbornej komunite. Na 

pracovisku pôsobí aj slovenské centrum európskej základne pre vzdelávanie 

anestéziológov. Pri I. KAIM pracuje od r. 1999 občianske združenie Spoločnosť 

pre kriticky chorých, ktorá sa podieľa na organizovaní uvedených aktivít. 

V zdravotníckych činnostiach klinika ročne poskytuje okolo 12-tisíc 

anestetických výkonov na operačných sálach a starostlivosť o 400 kriticky 

chorých na posteľovej časti pracoviska. Ambulantne vyšetrí a ošetrí 4200 

pacientov pri predanestetických vyšetreniach a 2000 pacientov na ambulancii 

pre liečbu bolesti. Na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v 

súčasnosti pracuje 33 lekárov, 53 sestier a 4 sanitári. 

 
--------------------- 
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

u d e l i l o 

CENU  MESTA  KOŠICE 

 

Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach 

pri príležitosti 60. výročia vzniku 

za úspechy vo vedecko-výskumnej činnosti a zásluhy o rozvoj mesta Košice. 

 

Ocenenie za kolektív prevzal RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., riaditeľ ústavu. 
 

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach 

vznikol v roku 1955 ako Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV. 

Pôvodne sa na ústave riešili úlohy výskumu a vývoja v oblasti práškovej 

metalurgie a valcovaných nízkolegovaných ocelí. Postupne sa začal orientovať 

na výskum a vývoj moderných progresívnych materiálov. Od roku 1992 funguje 

pod názvom Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (ÚMV 

SAV). 

V súčasnosti Ústav materiálového výskumu SAV Košice patrí do 1. oddelenia 

vied o neživej prírode Slovenskej akadémie vied. Je popredným pracoviskom v 

oblasti výskumu nových materiálov a technológií s bohatou medzinárodnou 

spoluprácou. Pracuje v ňom 91 vedeckých a výskumných pracovníkov, 

doktorandov, technikov a administratívnych pracovníkov. 

Hlavnou úlohou ústavu je cieľové orientovanie na vývoj nových materiálov  

v oblasti nanotechnológií, práškových technológií, fyzikálnej metalurgie  

a materiálového inžinierstva. Vedecky sa profiluje na fyzikálny výskum dejov 

transformačnej a transportnej povahy, ktoré sa odohrávajú v štruktúre materiálov 

rôznej chemickej podstaty (kovy, keramika, biomateriály, plasty a pod.)  

a vnútornej stavby. Ďalej je to výskum mechanických a fyzikálnych vlastností 

týchto materiálov na základe poznania zákonitostí ich vnútornej konštitúcie  

a odozvy na externé podmienky vo vzťahu k ich funkčnej spoľahlivosti  

a životnosti. 

ÚMV SAV je mimoriadne úspešný pri získavaní a riešení projektov VEGA a 

APVV, v r. 2015 - 20 projektov VEGA, 9 projektov APVV. Mimoriadna 

pozornosť je venovaná medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, ktorá bola 

v roku 2015 realizovaná prostredníctvom 11 projektov.  

 
--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

pánovi Mariánovi Balogovi 

pri príležitosti životného jubilea 70 rokov  

za dlhoročný prínos v oblasti tradičnej kultúry na Slovensku. 

 

Osoba pána Mariána Balogu je už takmer 55 rokov spájaná s folklórnym 

súborom Čarnica, ktorý je najstarším folklórnym súborom v Košiciach. Najskôr, 

vyše 25 rokov, bol tanečníkom a tanečným pedagógom súboru a od roku 1989 

pôsobí ako umelecký vedúci a riaditeľ súboru. Túto funkciu vykonáva 

nepretržite až dodnes, bez nároku na akúkoľvek finančnú či inú odmenu.  

Pod vedením pána Mariána Balogu dosiahol súbor Čarnica celý rad významných 

úspechov, a to nie len doma, ale i v zahraničí a s hrdosťou reprezentuje východ 

Slovenska. Svojou vytrvalou prácou s kolektívom mladých nadšencov folklóru, 

neraz v neľahkých podmienkach a bez výraznejšieho finančného zázemia, sa 

pán Baloga stal vzorom svedomitosti, zapálenia a vytrvalosti v oblasti šírenia 

tradičnej kultúry našich predkov. Jeho meno je na základe týchto zásluh už dlhé 

roky zvučné a natrvalo zapísané v povedomí nemalej komunity folkloristov v 

rámci celého Slovenska. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré získal on osobne 

alebo súbor Čarnica pod jeho vedením. 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Mgr. Zuzane Bobrikovej 

pri príležitosti životného jubilea 

za dlhoročný aktívny prínos v oblasti publicistiky a kultúrneho rozvoja mesta 

Košice. 

 

Zuzana Bobriková sa začala učiť vystupovať na verejnosti a komunikovať 

s ľuďmi už na základnej škole. Praktický krok k novinárčine urobila na 

gymnáziu, kde viedla výborný školský časopis Mladosť. V Bratislave 

vyštudovala rozhlasovú žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského. Po promóciách sa vrátila do rodných Košíc a novinársky chlebík 

si postupne vyskúšala vo Východoslovenských novinách, v košickej filiálke 

denníka Pravda, i v rozhlase. Koncom roka 2001 dostala ponuku od vtedajšieho 

primátora mesta a stala sa hovorkyňou magistrátu. Po štyroch rokoch prešla na 

vyšší územný celok, kde dodnes pôsobí ako hovorkyňa predsedu Košického 

samosprávneho kraja. V roku 2009 získala titul Hovorca roka, ktorý udeľuje 

Asociácia hovorcov Slovenska. Ako členka Riadiaceho výboru programu Terra 

Incognita sa podieľala na príprave a realizácii projektu Európske hlavné mesto 

kultúry Košice 2013. Takmer dve desiatky rokov sa podieľa ako členka výboru 

na aktivitách Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov 

v Košiciach. 

Od roku 1997 oslovuje v éteri na vlnách Rádia Regina obyvateľov 

predovšetkým východného Slovenska ako externá moderátorka spravodajských 

a publicistických relácií. 

Srdcovou záležitosťou pani Bobrikovej je ľudová tvorba. Jej hlas zaznieva od 

roku 1990 na Folklórnom festivale vo Východnej, a na mnohých iných 

kultúrnych podujatiach v rámci Košíc i celého Slovenska.  

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Erike Čorbovej 

za dlhodobú obetavú prácu v prospech zanedbaných a opustených psíkov 

v Košiciach. 

 

Ing. Erika Čorbová sa dobrovoľne a s veľkou láskou venuje už 15 rokov 

záchrane zanedbaných a opustených psíkov v Košiciach a dočasnej starostlivosti 

o nich. Za tento čas pomohla takmer 500 psíkom nájsť si nový domov a vyliečiť 

ich z rán, ktoré im spôsobili necitliví ľudia. Venuje sa aj virtuálnej adopcii psov. 

Všetci tí štvornohí priatelia človeka jej nedokážu poďakovať našou rečou, ale 

my to dokážeme a tak jej udelením Ceny primátora mesta Košice vyjadrujeme 

spoločne našu úctu a vďačnosť za prejavenú ľudskosť, nezištnosť a obetavosť.  

Kto pozná ju a jej prácu, určite bude súhlasiť s prívlastkom strážny anjel psíkov. 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Mariánovi Gálovi, PhD., in memoriam 

za záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta Košice. 

 

Ocenenie prevzala pani Mária Gálová, matka oceneného. 

 

Ing. Marián Gál, PhD. mal už od útleho detstva vzťah k učiteľovaniu a číslam. 

Po ukončení štúdia na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, 

spočiatku pracoval na tejto fakulte ako vedecko-výskumný pracovník, neskôr 

ako odborný asistent. Viedol prednášky a semináre, venoval sa bakalárom 

i diplomantom, bol členom komisií na štátnych záverečných skúškach. Našich 

i zahraničných študentov vyučoval aj v anglickom jazyku. Často publikoval 

doma aj v cudzine vo vedeckých časopisoch a na konferenciách. Externe 

odovzdával študentom vedomosti na Fakulte verejnej správy košickej UPJŠ a v 

Bankovom inštitúte Vysokej školy v Prahe.  

Známy bol ako organizátor rôznych športových podujatí. Šport bol jeho 

„srdcovkou.“ Venoval sa najmä futbalu a futsalu. Ako 20-ročný sa stal 

rozhodcom  

vo futbale, neskôr dokonca úspešným medzinárodným rozhodcom futsalu FIFA.  

Jeho ďalšou dôležitou životnou etapou bolo pôsobenie v občianskom združení 

Úsmev za úsmev.  Sociálne cítenie, rozdávanie lásky a úsmevu boli súčasťou 

jeho každodenného života. Návšteva detských oddelení v nemocnici počas 

Mikuláša, stretnutia s deťmi v Domove sociálnych služieb na Vyšnom 

Opátskom či Detského domova na Uralskej ulici sú len malou pripomienkou 

jeho aktivít.  

Čísla, šport, ľudskosť, spolupatričnosť aj dianie okolo nás. To bolo to, čo ho 

charakterizovalo aj v práci miestneho a mestského poslanca. 

Svoje poslanie už nedokončil. Správa o jeho náhlom úmrtí nečakane zasiahla 

všetkých, ktorí ho poznali a dodnes tomu ťažko dokážu uveriť. 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Mgr. Mariánovi Glaubicovi 

pri príležitosti životného jubilea 65 rokov 

za dlhoročný aktívny prínos a mimoriadne úspechy v pedagogickej činnosti. 

 

Ocenenie prevzala Mgr. Gabriela Semaničová – dcéra oceneného. 

 

Mgr. Marián Glaubic je učiteľom matematiky a fyziky na Gymnáziu 

Poštová 9, Košice s dlhoročnou pedagogickou praxou, počas ktorej dosiahol 

mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom procese. Dlhodobo sa venuje 

príprave žiakov na súťaže s celoslovenskou aj medzinárodnou pôsobnosťou, 

predovšetkým príprave riešiteľov Fyzikálnej olympiády a príprave žiakov na 

súťaž družstiev Turnaj mladých fyzikov. Jeho žiaci dosiahli a dosahujú 

významné úspechy. 

S cieľom podeliť sa o svoje bohaté skúsenosti z praxe a odovzdať ich budúcej 

generácii učiteľov pôsobil tiež ako cvičný učiteľ predmetov matematika a fyzika 

pre študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Je mu vlastná zodpovednosť, tvorivosť, spoľahlivosť a dôslednosť, vďaka čomu 

zastával pozíciu zástupcu riaditeľa školy, pozíciu výchovného poradcu a 

podieľal sa na formovaní a vedení žiakov pri výbere povolania.  

Mgr. Marián Glaubic svoj život zasvätil práci v školstve. Svojím zanietením, 

vzťahom k predmetu a k profesii podnietil mnohých svojich žiakov k štúdiu 

prírodných vied a ovplyvnil ich profesijnú a životnú cestu.  

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

MUDr. Jozefovi Ivančovi, CSc. 

za celoživotný prínos v oblasti stomatológie, paradentológie a implantológie. 

 

MUDr. Jozef Ivančo, CSc. je atestovaným stomatológom – parodontológom 

s vyše 30 ročnou praxou. Je aj certifikovaným implantológom a od roku 2008 

každoročným organizátorom medzinárodného implantologického kongresu 

v Košiciach či koordinátorom prednáškovej sekcie zubná protetika počas 

Košických stomatologických dní.  

Osemnásť rokov vedie súkromné stomatologické pracovisko v Košiciach, ktoré 

je školiacim pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie stomatológov. Externe 

prednáša na Lekárskej fakulte Univerzity P. J Šafárika Košice v odbore 

protetická stomatológia. Na tejto fakulte v rokoch 1995 – 1997 vykonával 

forenznú stomatologickú činnosť. Bol členom komisie pre štátne skúšky 

z protetickej stomatológie a obhajoby kandidátskych dizertačných prác LF UPJŠ 

Košice. Už takmer 20 rokov vedie prednášky na stomatologických kongresoch 

v Čechách a na Slovensku. Od roku 1989 sa zúčastňuje odborných stáží na 

stomatologických pracoviskách v zahraničí. (ČR, Švajčiarsko, Taliansko) 

V rokoch 1970 – 1980 aktívne hrával vodné pólo, neskôr pôsobil ako člen 

lekárskeho tímu prvoligových hokejistov VSŽ a HC Košice a následne ako 

športový lekár futbalistov ST Ličartovce. Je členom viacerých profesných 

organizácií (Slovenská komora zubných lekárov, Implantologický klub ČR, 

Česká společnost pro implantologii. 

 

  

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

PhDr. Jozefovi Jarkovskému 

za mimoriadne profesionálne a všeobecne rešpektované výkony počas 

komentovania vrcholných svetových podujatí, ktoré významne prispievajú aj k 

šíreniu dobrého mena mesta Košice a k propagácii športového diania v našom 

meste. 

 

Jozef Jarkovský, patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej športovej 

žurnalistiky. Celý profesionálny život spojil so Slovenským rozhlasom. Svojimi 

reportérskymi a redaktorskými príspevkami, odborným, ale zároveň emotívnym 

prejavom, si získal vysoký kredit doma aj v zahraničí. Ako jediný slovenský 

žurnalista prevzal v roku 2007 v Moskve cenu hokejovej federácie 

a Medzinárodnej asociácie športovej tlače za prínos v rozvoji hokeja vo svete. 

Pracoval na 20-tich majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v rade, vysielal 

priebeh 6-tich hokejových turnajov na zimných olympiádach, Svetových 

pohárov v Kanade a USA a nechýbal na najväčších európskych turnajoch. Bol 

účastníkom 7-mich olympijských hier. V ruskom Soči prevzal v roku 2014 na 

zimných olympijských hrách  ocenenie „JOURNALIST ON THE PODIUM“ . 

Prácu Jozefa Jarkovského na poli olympizmu ocenil v apríli 2016 aj Slovenský 

olympijský výbor v Bratislave novinárskou cenou Mira Procházku. 

Špičkový rozhlasový komentátor priniesol reportáže zo stoviek hokejových 

a futbalových zápasov z celého sveta, z množstva ďalších podujatí v rôznych 

druhoch športov, jeho hlas od roku 1980 patrí neodmysliteľne aj k MMM 

v Košiciach. Prispel výraznou mierou k popularizácii športu v našom krásnom 

meste a prezentácii Košíc v zahraničí. 

Hoci je veľkým lokálpatriotom, ako profesionál si vždy dokáže udržať potrebný 

nadhľad. Aj preto má medzi fanúšikmi po celej republike  a medzi poslucháčmi 

Rádia a Televízie Slovenska vysoký kredit a popularitu. Smelo mu patrí 

prívlastok: „Najlepší slovenský hokejový reportér“.) 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

MUDr. Jurajovi Mozešovi 

pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 

za mimoriadny profesionálny a citlivý ľudský prístup v oblasti interného 

lekárstva. 

 

MUDr. Juraj Mozeš bezprostredne po ukončení vysokej školy nastúpil  

do Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na I. internú kliniku. V rokoch 

1982-1984 pracoval na Poliklinike Messrata v Libyi. Po návrate do Košíc 

opätovne nastúpil na pozíciu lekára I. internej kliniky vo Fakultnej nemocnici L. 

Pasteura Košice. 

Od roku 1993 začal pôsobiť ako vedúci lekár ambulancie IV. internej kliniky. 

Spolupracoval na vytvorení a založení Centrálneho prijímacieho oddelenia 

(CPO) vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice ako samostatného interného 

pracoviska, ktoré vzniklo v roku 1996 v pôvodných ambulantných priestoroch 

IV. internej kliniky a ktoré od jeho vzniku až do roku 2009 viedol v pozícii 

primára. Podarilo sa mu vychovať team spolupracovníkov, ktorí sa snažili 

podávať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s ľudským empatickým prístupom k 

pacientom a ich príbuzným. 

Svojej práci zostáva na naďalej verný, v súčasnosti už na skrátený úväzok 

(pracuje na internej ambulancii Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice IV. 

internej klinky a súčasne jeden deň v týždni na internej ambulancii v Nemocnici 

s poliklinikou Kráľovský Chlmec.) 

Pôsobí tiež ako konzultant v odbore vnútorné lekárstvo pre Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou.  

MUDr. Juraj Mozeš je celé desaťročia plne oddaný svojej práci a pomoci 

pacientom, ktorých vníma nielen ako niekoho s fyzickou bolesťou, ťažkosťami, 

s medicínskym problémom, ale predovšetkým ako ľudí. Rokmi získaná 

odbornosť spolu s láskavým ľudským prístupom sú dôvodom, prečo sa na neho 

pacienti dodnes s dôverou obracajú. 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Ing. Adriane Nagyovej  

za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v bojových umeniach. 

 

Adriana Nagyová je najúspešnejšou Slovenskou reprezentantkou v bojových 

umeniach iaido a jodo. Od začiatku pôsobí v Hikari Dojo pri Športovom klube 

polície v Košiciach. Počas svojej reprezentačnej kariéry v iaido sa ako 

reprezentantka Slovenska zúčastnila na piatich Majstrovstvách Európy v iaido 

a získala prvé dve historické medaily pre Slovensko. (V roku 2009 bronzovú 

a v roku 2011 striebornú medailu.)  

Od roku 2012 je stabilnou členkou Slovenskej reprezentácie v jodo a zatiaľ 

všetky svoje účasti pretavila do medailových umiestnení. Na svojich prvých 

Majstrovstvách Európy v roku 2012 vybojovala hneď striebornú medailu vo 

svojej kategórii, aby sa o rok na to v roku 2013 stala Majsterkou Európy. V roku 

2014 obsadila tretie miesto a priniesla domov bronzovú medailu. O rok na to 

v roku 2015 opäť nenašla premožiteľa o stala sa po druhýkrát Majsterkou 

Európy. Tým sa nezmazateľne zapísala do pomerne krátkej histórie bojového 

umenia jodo na Slovensku, ale zároveň sa zaradila medzi Európsku špičku 

v tomto bojovom umení. 

Okrem týchto najvýraznejších úspechov sa môže pochváliť aj nespočetnými 

medailovými úspechmi z Otvorených majstrovstiev, ako aj viacerých 

pohárových súťaží v okolitých krajinách. 

V posledných rokoch sa aktívne zapája do organizácie medzinárodných 

seminárov iaido aj jodo v Košiciach, ktoré sa postupne aj medzi vyznávačmi 

týchto bojových umení stávajú známym mestom, do ktorého sa radi vracajú. 

Adriana Nagyová sa svojim prístupom k tréningovým povinnostiam stala 

vzorom nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Je osobnosťou, ktorá 

reprezentuje svojim prístupom, vystupovaním a úspechmi nielen naše mesto ale 

aj Slovensko. 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

JUDr. Jozefovi Petrušovi 

pri príležitosti životného jubilea 75 rokov 

za významné zásluhy o rozvoj polygrafického priemyslu na Slovensku. 

 

JUDr. Jozef Petruš v polygrafii pracuje 58 rokov. V roku 1962 nastúpil  

do Východoslovenských tlačiarní v Košiciach, ktoré mali svoju tradíciu, boli 

tretím najväčším polygrafickým podnikom na Slovensku pri zabezpečovaní 

periodickej, neperiodickej tlače, exportné úlohy, učebnice atď. Tu pracoval 2 

roky vo svojej profesii, ďalšie 2 roky vykonával funkciu korektor – revízor, 

ďalšie 2 roky bol podnikovým normovačom a potom vyše 20 rokov zastával 

funkciu vedúci výroby a riadenia, posledných 5 rokov riaditeľa podniku. Od 

roku 1992 pracuje vo firme, ktorá zabezpečuje komplexnú polygrafickú výrobu 

hlavne pre potreby mesta Košice a jeho okolia. Medzi významné práce patrí: 

Sprievodca po Košiciach v slovensko-nemeckej verzii a v slovensko-anglickej 

verzii, počítačové spracovanie erbu mesta Košice, štyri diely „Dejiny Košíc“ od 

praveku do roku 1918, každoročné vydávanie stolového a nástenného kalendára 

s výlučným použitím starých a nových záberov mesta, novoročné pozdravy, tlač 

novín pre mestské časti a množstvo iných tlačovín potrebných pre obyvateľov 

mesta.  

Pán Petruš je jedným z mála typografov, ktorý sa ešte vie postaviť za písmovku 

a dokáže vysádzať niečo z oloveného písma a vytlačiť to klasickou kníhtlačou. 

Je typografom telom aj srdcom, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj 

polygrafického priemyslu na Slovensku. 
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Petrovi Polákovi 

za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na bežeckých tratiach doma 

aj v zahraničí. 

 

Ako chlapec chodieval s otcom fandiť bežcom na košickom maratóne mieru, 

ktorý sa mu veľmi páčil. Aktívne sa venoval spočiatku futbalu, neskôr behu  

na kratšie trate. Z behania na štadióne veľmi skoro presedlal „na cestu“, teda na 

tvrdý povrch. Hneď na prvých pretekoch Košice – Dargov skončil štvrtý, a tento 

veľký úspech bol pre neho obrovským povzbudením. 

Ako 28-ročný dokázal dosiahnuť na maratónskej trati čas 2 hodiny 45 minút, čo 

ho posunulo do strednej výkonnostnej triedy. Na maratóne v Brezne mal 

dokonca čas 2 hodiny 40 minút. Od českého trénera a československého 

reprezentanta Jaroslava Kocoureka dostal ponuku na tréning na diaľku, 

prostredníctvom telefónu. 

V priebehu roka spomínaného tréningu mu tak pomohol, že sa dostal medzi 

bežeckú špičku a na majstrovstvách Československa v Košiciach dobehol šiesty. 

Úspechy  začali pribúdať. Päťkrát sa stal Peter Polák majstrom Slovenska 

v maratóne. Ako reprezentant bojoval i v zahraničí. Nikdy nebol profesionálnym 

bežcom, behával popri práci, a predsa bol v B kategórii československej 

reprezentácie.  

Lákali ho však aj iné bežecké kategórie. Dodnes drží slovenský rekord v behu na 

100 kilometrov a v tzv. „12 – hodinovke“.  

Absolvoval viac ako tisíc pretekov a celkovo vyhral asi 300 - krát. Na svojom 

konte má len maratónov ubehnutých 190 a celkovo nabehaných pomaly 350 – 

tisíc kilometrov.  

Behať plánuje pokiaľ ho nohy ponesú, lebo beh je pre neho radosťou a deň je s 

ním oveľa krajší. 

 

--------------------- 
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Imerimu Ramimu 

za inovatívny prístup v cukrárenskom priemysle a podporu kultúrnych akcií 

v meste Košice. 

 

Cukráreň Aida na Hlavnej ulici patrí ku koloritu mesta tak, ako potôčik pred ňou 

na ulici, Košické Vianoce, Dni mesta, folklórne slávnosti a ďalšie významné 

udalosti. Cukráreň svojím prostredím, sortimentom výrobkov je široko známym 

a obľúbeným miestom nielen pre domácich, ale aj do Košíc prichádzajúcich 

návštevníkov. Od svojho vzniku je svojim spôsobom stálicou Košíc, na rozdiel 

od mnohých iných prevádzok, ktoré zanikli.  

Pán Imeri Rami je úspešným podnikateľom, ktorý stále študuje a následne 

uplatňuje nové, zdravé a chutné recepty, napr. jeho zmrzlinové poháre, či mnohé 

koláče široko-ďaleko nemajú páru, medzi ponúkanými produktmi však 

nenájdeme alkohol. Umožňuje prácu mnoho desiatkam osôb, v letnej sezóne aj 

vyše 100 miest vo svojich štyroch prevádzkach. Podporuje mnohé spoločenské a 

detské akcie v rámci mesta.  

Rami Imeri je srdcom Košičan. Jeho vášňou sú cukrárne a snahou je, aby ľudia 

mali bezstarostný a „sladký“ život. 
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Mgr. Ivanovi Šulekovi 

za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti športu a podiel  

na získaní titulu „Košice - Európske mesto športu 2016“. 

 

Mgr. Ivan Šulek voje bohaté skúsenosti v oblasti športu pretavil do výsledkov, 

či už ako člen predsedníctva Slovenského plaveckého zväzu alebo v pozícii 

 reprezentačného trénera SR telesne postihnutých v plávaní. 

Od roku 2006 je zamestnancom Mesta Košice. Je zakladateľom školskej 

športovej ligy pre žiakov základných škôl ako prvého, jediného a úspešného 

projektu v SR, s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu detí a mládeže, bez 

ohľadu na ich sociálne postavenie a etnickú príslušnosť, či deti so zdravotným 

postihnutím.  

Mgr. Ivan Šulek je tvorcom dvoch koncepcií rozvoja športu v Košiciach, 

ktorých prioritou bolo a je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení 

aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Plnenie cieľov a 

uplatnenie Koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta boli nastavené tak, 

aby zabezpečovali dostatočnú propagáciu a zviditeľnenie sa Košíc nielen na 

Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie.  

Výsledkom jeho tvorivého úsilia bola od  roku 2014 účasť na príprave 

kandidatúry a následne získania titulu „Košice - Európske mesto športu 2016“ 

ako manažéra projektu. 

Napriek všetkému zostal mimoriadne skromným človekom, ktorý sa zaujíma 

o svoje okolie a svojím ľudským prístupom k problémom vždy dokáže podať 

pomocnú ruku. 

 

--------------------- 
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Róbertovi Tatrajovi 

za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na slovenských aj svetových 

maratónskych tratiach. 

 

Známy vytrvalostný bežec Róbert Tatraj pracuje ako vodič autobusu  

a maratónskemu behu sa venuje popri zamestnaní. Už 20 rokov brázdi 

staromestské ulice za akéhokoľvek počasia. 

Prv než mu učaroval beh, venoval sa cestnej cyklistike. Jeho prvým pretekom 

bol Košický minimaratón. Atmosféra v košických uliciach si ho získala navždy. 

Pokračoval účasťou na pol maratónoch, neskôr maratónoch. 

Dodnes zabehol 130 maratónov v celej Európe, Amerike i Ázii. Zúčastnil sa 

každého z pätice najprestížnejších maratónov sveta (New York, Boston, 

Chicago, Berlín a Londýn.) MMM v Košiciach je jeho srdcovou záležitosťou. 

Mimoriadne si cení dosiahnutie 3. miesta na majstrovstvách Slovenska v 

maratóne, v Trnave roku 2002, a v Košiciach v roku 2003. 

Za tisíckami zabehnutých kilometrov sa skrýva veľká drina a odriekanie. Želá si 

pevné zdravie, aby sa ešte dlhé roky mohol venovať tomuto krásnemu športu, 

ktorý mu dáva veľa fyzických, ale aj duševných síl. V konečnom dôsledku aj 

trochu iný pohľad na svet. Aj život sám je behom na dlhé trate a pán Tatraj sa 

drží hesla: “Kde je vôľa, tam je cesta.“   

 

--------------------- 
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MUDr. Jánovi Virgalovi 

pri príležitosti životného jubilea 90 rokov  

za významný celoživotný prínos a šírenie osvety v oblasti pediatrie 

a infektológie. 

 

MUDr. Ján Virgala po 6 – tich semestroch štúdia v Bratislave prestúpil na 

novozriadenú Lekársku fakultu do Košíc. 

V roku 1951 nastúpil na Detskú kliniku v Košiciach ako sekundárny lekár. 

Atestáciu z detského lekárstva absolvoval v roku 1956 a v roku 1960 

nadstavbovú atestáciu z odboru infekčných chorôb. 

Od roku 1958 pôsobil ako odborný asistent Detskej kliniky v Košiciach a neskôr 

pracoval ako vedúci oddelenia epidemiológie na Krajskej hygienickej stanici 

v Košiciach. 

V roku 1964 sa vrátil do Fakultnej detskej nemocnice, kde pôsobil ako ordinár 

detského infekčného oddelenia. Po zriadení Krajskej detskej nemocnice 

pracoval ako primár oddelenia až po svoj odchod do dôchodku v roku 1992. 

V rokoch 1989 – 1992 zastával aj funkciu námestníka riaditeľky pre liečebno – 

preventívnu starostlivosť v Detskej nemocnici. 

MUDr. Ján Virgala bol v kruhu svojich spolupracovníkov, ako aj v celej 

medicínskej obci, známy ako vášnivý milovník infektológie a pediatrie. Jeho 

pracovná aktivita bola vždy veľmi intenzívna, vždy hľadajúca niečo nové. Patrí 

do generácie pediatrov, ktorí boli pioniermi očkovania na východnom 

Slovensku.  

Po druhej svetovej vojne chodil s vakcínami po východoslovenských dedinách 

a šíril osvetu. Počas svojej profesionálnej kariéry zaočkoval tisíce detí. Ďalšie 

stovky liečil ako infektológ. 

 

--------------------- 
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CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Archívu mesta Košice 

za príkladnú starostlivosť o zachovanie archívneho kultúrneho dedičstva  

a jeho propagáciu doma i v zahraničí. 

 

Ocenenie za kolektív prevzala pani Mária Hajduová, vedúca Archívu mesta 

Košice. 

 

Archív mesta Košice je najstaršou pamäťovou inštitúciou mesta. Z hľadiska 

zachovanosti a  kompletnosti archívneho materiálu patrí medzi špičkové archívy 

nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Je jediným archívom samosprávy, ktorý sa 

okrem základného poslania, ktorý mu ukladá zákon, významnou mierou podieľa 

na prezentácii mesta navonok. 

Prostredníctvom faximílií vystavuje najvzácnejšie historické dokumenty mesta 

na výstavách doma i v zahraničí. Organizuje celoslovenské archívne dni a 

významné vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou, na európskej úrovni. 

Ako prvý archív na Slovensku zaviedol tradíciu „dňa otvorených dverí“ i „hodín 

dejepisu v archíve“. Zámerom týchto aktivít je propagovať dejiny mesta i 

stáročnú kontinuitu mestskej samosprávy a vytvoriť v obyvateľoch mesta Košíc 

pocit občianskej spolupatričnosti. Vysoko je cenená spolupráca s kultúrnymi 

inštitúciami pôsobiacimi v meste, vysokými školami, akadémiami vied, či 

archívmi susedných štátov. 

Listiny, listy, knihy a iné písomnosti archívu, sú v hojnom počte využívané tak 

domácimi, ako aj zahraničnými bádateľmi. Za posledné obdobie ročne eviduje 

okolo 500 bádateľských návštev. 

Bez ochoty a odbornej vedomostí archivárov, či analýzy obsahu dokumentov 

uložených v archíve, by omnoho ťažšie vznikali historické syntézy, či diela 

významných historikov odvolávajúcich sa na pramenné bohatstvo Archívu 

mesta Košice. 

 

--------------------- 
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CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

kolektívu Chirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach a Nemocnice Košice-

Šaca a.s.  

pri príležitosti 55. výročia založenia 

za prínos v rozvoji miniinvazívnej chirurgie na Slovensku. 

 

Ocenenie za kolektív prevzal MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., prednosta 

kliniky. 

 

Chirurgická klinika LF UPJŠ v Košiciach a Nemocnice Košice-Šaca  

sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti zaradila medzi 

najvyhľadávanejšie v Košickom kraji z dôvodu poskytovania širokej škály 

chirurgickej starostlivosti. 

Pracovisko realizuje svoju činnosť v rámci lôžkovej a ambulantnej časti. 

V súčasnosti má 45 lôžok, z toho 13 nadštandardných a 5 lôžok na Jednotke 

intenzívnej starostlivosti. Okrem dvoch chirurgických ambulancií (jedna 

s nepretržitou 24 hodinovou službou) a dvoch urologických ambulancií, 

poskytuje špecializovanú poradenskú činnosť v rámci odborných poradní 

(koloproktologická, mamárna, miniinvazívna a stomická poradňa). Klinika 

zamestnáva 55 pracovníkov, z toho 17 lekárov (vrátane 3 urológov) a 24 

zdravotných sestier. Realizuje sa tu ročne takmer 2200 operačných výkonov, 

z toho prevažná časť v rámci miniinvazívnej (laparoskopickej) chirurgie. 

Klinika je jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré štandardne realizuje 

miniinvazívne operácie cestou jedného portu (tzv. SILS výkony). 

Ako pracovisko Lekárskej fakulty UPJŠ zabezpečuje komplexnú pregraduálnu 

výchovu študentov medicíny v odbore chirurgia. V rámci postgraduálneho 

vzdelávania pravidelne organizuje školenia a workshopy, za účasti zahraničných 

expertov, predovšetkým v laparoskopickej chirurgii. 

Klinika do budúcna plánuje rozšírenie palety výkonov miniinvazívnej chirurgie, 

zahájenie programu robotickej chirurgie, zavedenie nových operačných 

postupov. 

 

--------------------- 
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Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej v Košiciach 

za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy 

a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii 

mesta Košice. 

 

Ocenenie za kolektív prevzala pani Jana Fričová, DiS. art., riaditeľka školy. 

 

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach s počtom 120 

absolventov ročne patrí medzi najväčšie jednoodborové  ZUŠ Svojou prácou a 

výsledkami sa zaradila medzi najlepšie základné umelecké školy v rámci 

Slovenska. Počas 54 rokov svojej existencie si stabilne udržiava dobré meno 

kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagógovia školy vykazujú bohatú 

umeleckú i pedagogickú činnosť.  

V roku 1998 prepožičalo škole MŠ SR čestný názov Základná umelecká škola 

Márie Hemerkovej za mimoriadne úspechy v sólovej i orchestrálnej hre na 

súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí. Okrem sólovej hry na hudobné 

nástroje a spevu škola preferuje prácu v orchestroch a súboroch, napr.  Musica 

Iuvenalis. Dlhodobým a najväčším projektom školy je od roku 1993 

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice, ako jediná medzinárodná 

súťaž pre mladých klaviristov do 17 rokov na Slovensku. Vďaka súťaži do 

Košíc zavítali mladí umelci z 30 štátov Európy a Ázie. 

Sláčikové oddelenie školy a žiaci zoskupení v sláčikovom orchestri Musica 

Piccolo sú zapojení do projektu nadácie HB Reavis Virtuoso. 

ZUŠ Márie Hemerkovej úzko spolupracuje s Mestom Košice a ostatnými 

umeleckými školami v Košiciach i na Slovensku. 

Vysoký kredit si škola udržiava aj početnou účasťou na národných  

i medzinárodných súťažiach a festivaloch získavaním popredných umiestnení 

a ocenení /cca 80 umiestnení ročne. Pedagógovia školy považujú za veľmi 

dôležité ponúknuť deťom kvalitné umelecké vzdelávanie, ktoré napomáha 

rozvíjaniu detskej osobnosti. 

 

--------------------- 
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Ing. Zite Bubenkovej 

za významný prínos v rozvoji verejnoprospešnej činnosti a v skvalitňovaní 

života seniorov v meste Košice. 

 

Ing. Zita Bubenková pracovala 35 rokov vo VSŽ Košice. Začínala ako vedúca 

odbytu na závode Zlievareň a potom  od 1979 prešla  na Sociálno - ekonomický 

závod, kde bola jeho dlhoročnou riaditeľkou. 

Po odchode do dôchodku sa venovala práci v prospech seniorov. Bola 

iniciátorkou zriadenia Klubu dôchodcov VSŽ a od 2004 zakladateľkou  

a predsedníčkou správnej rady Občianskeho združenia Jeseň života, ktorého 

cieľom je podpora a aktivizácia dôchodcov – bývalých zamestnancov VSŽ a  

U. S. Steel Košice. OZ Jeseň života združuje viac ako 1300 aktívnych seniorov. 

Od roku 2007 svoju aktivitu zamerala na presadzovanie záujmov seniorov 

a zlepšenie ich kultúrneho, sociálneho a spoločenského rozvoja v rámci celého 

mesta Košice. 

Patrí medzi  zakladateľov Rady seniorov v Košiciach, ktorej členmi sú Kluby 

dôchodcov a Denné centrá pri mestských častiach, Občianske združenia 

seniorov a ďalšie organizácie združujúce seniorov na území mesta Košice.  

Ing. Zita Bubenková bola jej prvou predsedníčkou a od 2012 až doteraz jej 

podpredsedníčkou. 

Poslaním Rady  seniorov je zastupovanie záujmov seniorov a ich zapájanie do 

celomestského života. Práve týmto je dnes Rada seniorov významným 

pomocníkom primátorovi a vedeniu mesta pri zapájaní seniorov do kultúrnych, 

športových a spoločenských aktivít. 

 

--------------------- 
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Mgr. Jurajovi Dudovičovi 

za celoživotné zásluhy pri rozvoji univerzitného športu v Košiciach. 

 

Od skončenia vysokej školy v roku 1981 pracuje pán Dudovič na Technickej 

univerzite v Košiciach na Katedre telesnej výchovy. Založil tradíciu 

vysokoškolských bedmintonových a florbalových turnajov, ktoré sa už 25-rokov 

tešia veľkej obľube medzi študentmi doma aj v zahraničí. 

V mladosti bol aktívnym hráčom bedmintonu s titulom dorasteneckého majstra 

zmiešaných družstiev Československa. Hrával za kluby Lokomotíva Košice, 

neskôr Slávia VŠT. Od roku 1988 vedie bedmintonový klub Akademik 

Technická univerzita Košice, od roku 1999 aj florbalový klub, ktorý je 

účastníkom najvyššej extraligovej súťaže. V oboch kluboch sa venuje 

predovšetkým mládeži, výchove a hľadaniu nových talentov. 

Jeho veľkou záľubou je písmomaliarstvo, ktorému sa venoval už počas štúdia na 

vysokej škole v Bratislave. Po návrate do Košíc začal viacerým športovým 

klubom písať účastnícke diplomy, od roku 1981 píše maratónske diplomy pre 

všetkých účastníkov. 

Zápisy robí aj do Pamätnej knihy mesta Košice a knihy návštev Košického 

samosprávneho kraja. Počas pôsobenia pána Rudolfa Schustera vo funkcii 

prezidenta republiky robil zápisy aj do kroniky prezidenta v jeho kancelárii v 

Košiciach. 

 

--------------------- 
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Ing. Jozefovi Eperješimu 

za rozvoj a významný prínos v oblasti odborného vzdelávania. 

 

Ing. Jozef  Eperješi celý svoj profesionálny  život venoval výchove 

a vzdelávaniu mladých ľudí a rozvoju školy. Po krátkom pôsobení v podnikoch 

s elektrotechnickým zameraním nastúpil ako učiteľ odborných predmetov v roku 

1975 na Učňovskú školu v Košiciach, ktorá má dnes názov SOŠ automobilová, 

kde v rôznych pozíciách pôsobí dodnes.  

Od začiatku viedol žiakov v študentských odborných súťažiach (SOČ) a aktívne 

pracoval ako predseda mestskej komisie SOČ. Pod jeho vedením košickí 

stredoškoláci získali v Československom finále v Pardubiciach v roku 1991 

najlepšie umiestnenie v doterajšej histórií existencie SOČ. V posledných troch 

rokoch sa žiaci presadili aj v medzinárodných súťažiach - ISWEEEP 2015  

v Houstone, Texas, USA. Vždy bol novátorom a hybnou silou školy. Rozvíjal 

a podporoval kreativitu svojich učiteľov a majstrov. Bol aktívny pri vzniku 

súťaže AUTOOPRAVÁR – JUNIOR CASTROL vyhlásenej Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizovanej Cechom 

predajcov a autoservisov Slovenskej republiky v troch autoopravárenských 

odboroch. 

Počas svojho pôsobenia ako zástupca školy a od roku 1996 ako riaditeľ školy 

zmodernizoval školu a vybudoval nové dielne. S kolektívom vybudoval  nové 

prvácke pracovisko pre autoopravárov a autoservis na Jarmočnej č. 6, kde je aj 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel 

v Košickom samosprávnom kraji. 

Je spoluautorom úspešného projektu Vzdelávanie a autorom dvoch projektov 

grafických systémov pre autoelektroniku. 

 

--------------------- 
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Štefanovi Grofovi 

za dlhoročné darcovstvo krvi a aktívny prístup pri získavaní prvodarcov. 

 

Štefan Grof s darovaním krvi začal počas základnej vojenskej služby.  

Po skončení „vojenčiny“ sa rozhodol znovu darovať krv. Už nie sám, išla s ním 

aj budúca manželka Agáta. Pri ďalších odberoch sa pridal aj brat a postupne aj 

ďalší členovia rodiny. Deti sa pridali hneď po dovŕšení plnoletosti. Dnes je 

v tejto rodine spolu už deväť darcov. Darovať krv chodievajú aj viacerí naraz, 

spoločne. 

Štefan Grof je okrem Diamantovej plakety Jána Janského za viac ako 80 

odberov  držiteľom Medaily MUDr. Jána Kňazovického, ktorú ako najvyššie 

ocenenie Slovenský Červený kríž udeľuje po 100 odberoch krvi. Minulý rok 

dosiahol 110-ty odber. Túto medailu majú i jeho manželka a brat. Ostatní 

v rodine sú držiteľmi bronzových, strieborných a zlatých plakiet dr. Jána 

Janského.  

Pri darovaní zažíva aj silné momenty, pri ktorých si uvedomí, čo krv a jej 

darovanie pre nemocného znamenajú. 

Preto si vlastné zdravie cení, dáva si naň pozor. Nie iba kvôli sebe, ale najmä, 

aby ho z evidencie darcov nemuseli predčasne vyradiť a aby mohol krv ešte 

veľakrát darovať. 

 

--------------------- 
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Pavlovi Havierovi 

za zásluhy o rozvoj a úspechy športovej gymnastiky v meste Košice  

a na Slovensku. 

 

Pán Pavel Havier pochádza z rodiny so športovým zázemím. Od školských 

lavíc aktívne športoval. Bol majstrom Slovenska v kategórii starších žiakov 

v roku 1961 v hádzanej. Neskôr sa aktívne venoval predovšetkým športovej 

gymnastike. 

Od roku 1981 vykonáva funkciu trénera najmladších vekových kategórií dievčat 

v Košiciach, s ktorými dosiahol významné úspechy. 

Vychoval 7 reprezentantiek Slovenska v žiackych kategóriách (Kristína 

Andrássyová, Katarína Andrássyová, B. Gallová, D. Kováčová,  

S. Karchutňáková, M. Kasardová, I. Tóthová).  

Pán Havier je dlhoročným predsedom OŠG KEŠEL (skratka Košické šelmičky) 

Košice – Oddiel športovej gymnastiky, ktorý je nástupcom gymnastického 

oddielu TJ VSŽ. Je aj aktívnym funkcionárom Slovenskej gymnastickej 

federácie. Má vizitku hokejového rozhodcu. 

Okrem toho sa aktívne venuje turistike, 3 roky vykonával predsedu turistického 

oddielu Slávia VŠT Košice. 

Za svoju doterajšiu činnosť získal už niekoľko ocenení. 
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JUDr. Eve Kucharíkovej 

za dlhoročný aktívny prínos v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

 

JUDr. Eva Kucharíková pôsobila v oblasti sociálneho zabezpečenia 

a sociálneho poistenia viac ako 33 rokov. Svojím aktívnym a zanieteným 

prístupom k práci pomohla mnohým klientom, súčasne sa svojou činnosťou 

podieľala na tvorbe a pripomienkovaní zákonov v oblasti sociálneho 

zabezpečenia a ich uvádzaní do praxe, prispela k zriadeniu pobočky Sociálnej 

poisťovne v Košiciach. 

V oblasti sociálneho zabezpečenia začala pracovať hneď po ukončení vysokej 

školy, od roku 1978. Pôsobila v rôznych funkciách v oblasti sociálneho 

zabezpečenia, na Krajskom národnom výbore v Košiciach, neskôr v Košickej 

správe sociálneho zabezpečenia. 

Od roku 1991 pôsobila vo funkcii vedúcej odboru dôchodkového zabezpečenia, 

kde sa podieľala na príprave podkladov pre vznik verejnoprávnej inštitúcie – 

súčasnej Sociálnej poisťovne a zriadení pobočky Sociálnej pobočky 

v Košiciach. 

V tomto období pôsobila v rôznych odborných komisiách, ktoré riešili aj 

problematiku sociálneho poistenia.  

Aktívne vystupovala v médiách, kde reagovala na zmeny v právnych predpisoch 

a informovala verejnosť o zmenách v dôchodkovom poistení.  

V súčasnosti pôsobí na Magistráte mesta Košice, na odbore sociálnych vecí. 

 

--------------------- 
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Ing. Milanovi Murínovi 

za aktívny prístup v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a starostlivosti  

o prírodu. 

 

Ing. Milan Murín začal pracovať na úseku životného prostredia v roku 1978, 

nástupom do organizácie VS KNV Košice, odbor oblastného plánovania a odbor 

územného plánu, stavebného poriadku a životného prostredia. Na poste 

tajomníka Komisie rady KNV pre životné prostredie sa priamo podieľal na 

príprave viacerých odborných koncepčných dokumentov životného prostredia 

v meste a v kraji. Bol členom odborných tímov pre riešenie viacerých 

celoslovenských problematík na úseku ŽP a územného plánovania. 

V rokoch 1988 -1997 pracoval ako koordinátor pre Východné Slovensko 

v organizácii 3. sektora – v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny 

Bratislava (SZOPK), mimovládnej organizácii.  

Osobne realizoval niekoľko projektov na pomoc riešeniu ekologických 

problémov a zvyšovanie environmentálneho povedomia medzi obyvateľmi. 

Najznámejší je projekt Východoslovenských táborov ochrancov prírody s 

medzinárodnou účasťou, ktorý doposiaľ naďalej pripravuje a v minulom roku sa 

konal už jeho 38. ročník. 

Od roku 1997 (doposiaľ) pracuje na úradoch životného prostredia vo vedúcich 

funkciách. V rokoch 2011 – 20012 vykonával funkciu inšpektora ochrany 

prírody a životného prostredia v Mestských lesoch Košice.  

Ing. Milan Murín pôsobí aj ako člen komisie pre životné prostredie mesta Košíc. 

Je držiteľom odborných certifikátov .  

Po celý veľmi aktívne a zodpovedne pristupoval k plneniu svojich povinností, 

ale mnohokrát vykonával činnosti aj nad rámec, aby dosiahol vytýčené ciele. Je 

odborníkom, ktorý rieši a riešil problémy na úseku životného prostredia nielen 

v rámci celoslovenskej pôsobnosti.  

 
--------------------- 
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Ondrejovi Pástorovi 

za tridsaťročný profesionálny prístup a odbornú prácu v prospech zachovania 

ohrozených druhov zvierat. 

 

Ondrej Pástor je jedným z pracovníkov, ktorú v odbore chovateľ 

cudzokrajných zvierat vyštudoval na objednávku zriaďovateľa. Do ZOO Košice 

nastúpil 2 roky pred jej otvorením verejnosti. Svojou prácou sa tak 

bezprostredne podieľal na tom, aby ZOO predstavila návštevníkom prvé 

zvieratá. Stál pri zakladaní chovov a aklimatizácii nových druhov zvierat 

a dodnes zostal oporou tímu chovateľov. Aj napriek náročným podmienkam ako 

jediný zostal verný košickej ZOO. 

Pracoval zväčša na úsekoch exotických kopytníkov, ktoré patria k mimoriadne 

náročným. Počas 30-ročnej praxe odchoval 332 mláďat. K najnáročnejším patrili 

a patria odchovy kamzíkov vrchovských alpských a zubrov hrivnatých, tahrov 

himalájskych či paoviec hrivnatých.  

Aj vďaka Ondrejovi Pástorovi sa košická ZOO chovom zubrov zaradila do 

Európskeho záchranného programu. Viac jedincov odchoval umelo (z fľaše). 

Jeho odborná zdatnosť a profesionálny prístup sa prejavili napríklad pri odchove 

zubra, ktorého matka uhynula pri pôrode. Postaral sa o to, že toto zubrie mláďa 

sa bezproblémovo zaradilo do stáda a že zo samčeka sa stal jeho plnoprávny 

člen, dnes vodca stáda v košickej ZOO.  

Skvelú prácu odviedol tiež pri aklimatizácii vzácnych takinov indických, ktoré 

košická ZOO začala chovať len nedávno ako jediná na Slovensku. Výbornú 

kondíciu takinov v košickej ZOO kvitujú európski odborníci zo sveta zoológie. 

Práci pre zoologickú záhradu sa venuje aj vo svojom voľnom čase. Okolie 

chovných zariadení skrášľuje výsadbou kvetinových záhonov. Chovné zaradenia 

v jeho opatere môžu slúžiť ako vzor.  

 

--------------------- 
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Jane Petrušovej 

za dlhoročnú aktívnu prácu v spoločenských a zdravotne zameraných 

organizáciách v meste Košice. 

 

Pani Jana Petrušová vyše 20 rokov aktívne pracuje v rôznych spoločenských a 

zdravotne zameraných organizáciach. Posledné roky, pred nástupom do 

dôchodku v r. 2002, bola zamestnaná v Slovenskej akadémii vied, ako zdravotná 

laborantka (na pozícii technik – asistent), predtým v SAV a na Univerzite 

veterinárneho lekárstva. Jej pracovné zaradenie ju rokmi naučili vnímať pozitíva 

aj negatíva nášho života, nielen pod mikroskopom a v skúmavke, nadobudla iný 

pohľad na každodenný život, priniesli jej schopnosť organizovať, byť súčasťou 

kolektívu, mať cit pre zlepšenie ekologického prostredia v ktorom žijeme, pre 

náš každodenný život.  

Toto využíva ako dôchodca už 14 rokov, v rôznych pozíciách, preto si myslíme, 

že si zaslúži z radov staršej generácie byť ocenená. Jej povaha dáva predpoklad, 

že bude rozsievať ešte veľa pozitívnej energie vo svojom okolí, nadchne ešte 

veľa jej rovesníkov a našich pacientov v gerontologickom veku.  

Od r. 2008 vedie Košický klub osteoporózy, ako predseda, vedie svojich členov 

k aktívnemu životu – turistike, pravidelnému cvičeniu s aktívnou účasťou na 

celej rade seniorských stretnutiach v našom meste (Olympiáda seniorov, Nočný 

beh, maratón ...). 

V r. 2010 – 2014 bola predsedom Denného centra v Mestskej časti Košice - 

Staré Mesto.V r. 2012 – 2014 bola koordinátorom projektu „Viac chuti“. 

V rámci Rady seniorov veľmi aktívne presadzuje zdravotno-sociálne projekty a 

aktivity našich dôchodcov, spája kolektívy a je styčným organizátorom a 

príkladom pre ostatných. 

 

--------------------- 
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Boleslavovi Večeřovi 

pri príležitosti životného jubilea 80 rokov 

za celoživotné pôsobenie v športovej oblasti a dosiahnutie vynikajúcich 

výsledkov v raketovom modelárstve. 

 

Boleslav Večeřa je zakladateľom a predsedom Klubu kozmických modelárov 

Košice, ktorý je súčasťou Zväzu modelárov Slovenska. Modelárstvu sa venuje 

aktívne viac ako 65 rokov. Vynikajúce výsledky, ktoré dosiahol na 

medzinárodnej úrovni dokazujú, že Slovensko právom patrí medzi svetové 

špičky v raketovom modelárstve. 

Počas svojej modelárskej kariéry získal niekoľko prestížnych cien.  

Je niekoľkonásobným majstrom Slovenska, Československa a Európy. Je 

víťazom viacerých svetových pohárov a získal medailu absolútneho víťaza 

v kategórii S4 B malý raketoplán, kde bolo potrebné zúčastniť sa siedmych 

súťaží po celom svete. Taktiež bol československým a slovenským trénerom 

svahových a magnetom riadených modelov. Trikrát získal svetový pohár 

v kategórii vírniky. 

Ako organizátor sa spolupodieľa na príprave majstrovstiev sveta veľkých rakiet, 

ktoré sa uskutočnia v auguste 2016 v Košiciach. Zároveň bude so svojimi 

modelmi lietať v štyroch kategóriách. Ako spoluorganizátor sa zúčastní aj 

majstrovstiev Európy ponoriek a bojových lodí. 

Boleslav Večeřa v tomto roku oslávil životné jubileum 80 rokov. 

 

--------------------- 
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Auto Klub-u Košice 

za viac ako 45 rokov reprezentácie Košíc a Slovenska v medzinárodnom 

motoristickom svete. 

 

Ocenenie za kolektív prevzali: JUDr. Peter Szczeczina, predseda Auto Klubu 

Košice a Ing. Ján Gregor, člen výboru Auto Klubu Košice.  

 

Pretransformovaním oddielu mototuristiky VSŽ vznikol v roku 1970 

Automotoklub VSŽ. K zmene názvu na Auto Klub Košice došlo na prelome 

tisícročí. Od vzniku klubu sa jeho členovia zúčastňovali branno-orientačných 

automobilových súťaží (BOAS) na úrovni kraja, majstrovstiev Slovenska, a tí 

najlepší aj majstrovstiev Československa. Súťažiam BOAS sa venovali aj po 

organizačnej stránke, spočiatku vo forme krajských súťaží, no časom ako 

majstrovské celorepublikové podujatia, čím pritiahli pozornosť aj na 

východoslovenské mesto Košice. Tak sa mesto zviditeľnilo i medzi 

zahraničnými pretekármi a fanúšikmi. 

Košický autoklub počas svojej existencie napísal veľký kus motoristickej 

histórie Slovenska. Priaznivcom motoristického športu je známy najmä ako 

organizátor rally. Zorganizoval už 41 ročníkov Rally Košice, ktoré sú pôvodne 

známe ako Rally VSŽ Košice. Auto Klub hostil na svojej domácej košickej rally 

aj zahraničné súťaže. 

Už 7 rokov organizuje aj populárne podujatie „MORIS CUP Jahodná“, ktoré je 

najvýchodnejším pretekom automobilov do vrchu. 

Členovia klubu reprezentujú mesto Košice aj vďaka spolupráci pri organizácii 

ďalších automobilových podujatí či už na Slovensku (napr. Rally Topoľčany), 

alebo v zahraničí (napr. Rally Miskolc, Rally Eger, Rally Rzeszow). 

Podľa vyjadrení Slovenskej asociácie motoristického športu je dnes Auto Klub 

Košice najsilnejším na Slovensku, ktorý už viac ako 45 rokov šíri dobré meno 

Košíc a Slovenska v európskom ale aj svetovom motoristickom svete. 

 

--------------------- 
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Kiwanis  Club-u Košice 

pri príležitosti 25. výročia založenia 

za presadzovanie a podporovanie najdôležitejších ľudských hodnôt a za 

spoluprácu pri zabezpečovaní verejnoprospešných, humanitárnych 

a dobročinných podujatí. 

 

Ocenenie za kolektív prevzali: JUDr. Leo Vojčík, prezident klubu a pán Igor 

Kozák, zakladajúci člen klubu. 

 

Kiwanis je medzinárodná organizácia, ktorá pôsobí vo viac než 80- tich 

krajinách na celom svete. Podporuje rovnoprávnosť, spravodlivosť, toleranciu 

a spoluprácu na verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných akciách, 

v ktorých presadzuje svoje poslanie „Slúžiť deťom sveta“. 

Kiwanis Club Košice, ktorý tento rok oslavuje 25 rokov od svojho založenia, 

patrí k najstarším spoločenským klubom v SR a k najstarším Kiwanis klubom 

v SR a ČR. V súčasnosti má viac ako 30 členov.  

Kiwanis Club Košice má v rámci služby spoločnosti viacero dlhodobých 

projektov. Stál napríklad pri zrode centier pomoci Dorka. Členovia klubu a ich 

priatelia materiálne a finančne podporili a podporujú výstavbu a vybavenie 

centier Dorka v Košiciach a v Prešove a skvalitňujú podmienky pre prácu s 

deťmi žijúcimi v týchto centrách. Kiwanis Club Košice iniciuje aktivity 

smerujúce k získaniu ďalších potrebných zdrojov pre Dorku. Za podporu Dorky 

získal Kiwanis Club Košice v roku 2015 ako jediný Kiwanis klub v Európe 

ocenenie prezidenta Kiwanis International. 

Na medzinárodnej úrovni Kiwanis spoločne s UNICEF realizujú celosvetový 

program Eliminate, ktorý je zameraný na eliminovanie výskytu prenatálneho 

a neo-natálneho tetanu v krajinách s nedostatočnou zdravotníckou 

starostlivosťou. Kiwanis Club Košice bol za aktivitu v projekte ocenený ako 

zlatý klub. 

 

--------------------- 
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kolektívu Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 

Košice a LF UPJŠ 

za dlhodobú vysokokvalitnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rámci 

východoslovenského regiónu. 
 

Ocenenie za kolektív prevzal MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., primár 

kliniky. 

 

Neurochirurgická klinika je jedinečným a vysoko špecializovaným 

pracoviskom v rámci celého východoslovenského regiónu, navyše niektoré 

endoskopické zákroky vykonáva ako jediná na Slovensku. Neurochirurgický tím 

kliniky poskytuje profesionálnu zdravotnú starostlivosť, ktorou skvalitňuje život 

pacientov trpiacich poruchami centrálneho a periférneho nervového systému. 

Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre zhruba 1,5 milióna obyvateľov 

východoslovenského regiónu v celom rozsahu neurochirurgie.  

K dôležitým úspechom kliniky patrí: 

- uskutočnenie baloníkovej kyfoplastiky, prvej operácie svojho druhu na 

východnom Slovensku, ktorá predstavuje novú metódu stabilizácie zranenej 

chrbtice poškodenej osteoporózou. 

- ako prví na Slovensku uskutočnili neurostimuláciu, hlbokú mozgovú 

stimuláciu u pacienta s esenciálnym tremorom. Tento operačný výkon 

predstavuje modernú metódu tzv. neuromodelačnej liečby. 

Mimoriadnym úspechom je prvá endoskopická operácia na Slovensku pre 

kraniosynostózu šípového švu 4-mesačnému dieťaťu, ktorá sa uskutočnila vlani 

v októbri.  

Od roku 2014 sa neurochirurgický tím v spolupráci s Neurologickou klinikou 

podieľa na skvalitňovaní života pacientov, ktorí trpia esenciálnym tremorom, 

epilepsiou, Parkinsonovou chorobou, či dystóniou. 

 

--------------------- 
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Výskumnému tímu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením 

prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc. 

za významný prínos pri budovaní Laboratória experimentálnej fonetiky 

a komunikácie a za vynikajúce výsledky aplikovateľné v širokej praxi. 

 

Ocenenie za kolektív prevzal prof. Ing.  Július Zimmermann, vedúci 

výskumného tímu. 

 

Výskumný tím bol v rokoch 2012 – 2015 riešiteľom medzinárodného 

výskumného projektu APVV Audiometrické lingválne testy, ktorý sa realizoval 

na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v 

Košiciach v Laboratóriu experimentálnej fonetiky a komunikácie a v spolupráci 

s Lekárskou fakultou UPJŠ. V praktickej oblasti sa zameral predovšetkým na 

pomoc pacientom s poruchami sluchového ústrojenstva. V rámci neho 

jazykovedci a lekári zostavili systém na meranie stupňa rozpoznávania rečovej 

informácie, kódovanej spisovnou slovenčinou, pre pacientov s chirurgickou aj 

medikamentóznou liečbou sluchovej nedostatočnosti.  

V Laboratóriu experimentálnej fonetiky a komunikácie, o ktorého vznik 

a vybudovanie sa prof. Zimmermann významnou mierou zaslúžil, sa pod jeho 

vedením v r. 2012 – 2014 realizoval aj výskum v rámci projektu VEGA Vlnková 

analýza akustického rečového signálu. Jej prínos smeruje do viacerých oblastí: 

experimentálnej fonetiky, fonológie a komparatívnej fonetiky. Výsledky 

výskumu sú aplikovateľné aj širšie, a to od hodnotenia výslovnosti v mediálnej 

komunikácii, v logopédii, cez analýzu akustického signálu v hudobnej praxi až 

po riešenie otázok akustickej komunikácie človeka so strojom.) 

 

--------------------- 
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Primátor mesta Košice 

u d e l i l 

PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

 

Základnej škole Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach 

pri príležitosti 40. výročia založenia  

za mimoriadny prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti a za realizáciu 

projektov, kultúrnych a osvetových podujatí. 

 

Ocenenie za kolektív prevzal Mgr. Róbert Schwarcz, riaditeľ školy.  

 

Základná škola na Jenisejskej ulici otvorila brány v školskom roku 

1975/1976. Počas svojej histórie patrila vždy k najúspešnejším a najkvalitnejším 

košickým školám. Ako jediná na sídlisku mala štatút jazykovej školy.  

Počas celej histórie bola známa realizáciou množstva podujatí, vydávaním 

školského časopisu či intenzívnym partnerstvom s mestami Cottbus i Ostrava. 

V súčasnosti ju navštevuje 650 žiakov. Zameriava sa na výučbu cudzích 

jazykov, informačno-komunikačné technológie a prácu s talentovanými 

a nadanými žiakmi. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky vo vedomostných, 

výtvarných, športových súťažiach či v súťažiach v prednese poézie a prózy. Pre 

svojich žiakov, ich rodičov, zamestnancov i širokú verejnosť škola realizuje 

množstvo kultúrnych, športových a osvetových aktivít. Škola je vo viacerých 

oblastiach jedinečná.  

Po dlhom a náročnom procese získala v roku 2011 čestný názov po básnikovi 

a textárovi Jozefovi Urbanovi. Škola úzko spolupracuje s mestom Košice, ktoré 

je jeho zriaďovateľom, a Mestskou časťou Košice - Nad jazerom, v ktorej škola 

sídli. Je významnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života a je otvorenou 

pre celú komunitu. Realizuje viacero atraktívnych podujatí, na ktorých sa ročne 

zúčastní niekoľko tisíc návštevníkov.  Medzi najvýznamnejšie patria Festival 

hier a zábavy Hravenisko. Je partnerskou a modelovou školou pre rôzne 

inovatívne metódy, realizuje multisektorové a medzigeneračné partnerstvá. 

Počas svojej existencie vychovala, vzdelala a do života pripravila niekoľko tisíc 

detí, dnes už dospelých ľudí, obyvateľov tejto mestskej časti. 

 

--------------------- 


