Pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018 boli 7. mája v priestoroch
Historickej radnice odovzdané ocenenia mesta. Cenu mesta Košice si odnieslo 7
jednotlivcov a 3 kolektívy, cenu primátora mesta 10 jednotlivcov a 2 kolektívy a
plaketu primátora 3 jednotlivci.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
JUDr. Andrejovi Daňkovi
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
za celoživotnú prácu a rozvoj futbalu v meste Košice.
JUDr. Andrej Daňko s futbalom začínal ako 12-ročný v Michalovciach v roku
1960. Už ako 17-ročný začal hrávať za druholigové mužstvo Zemplín
Michalovce. O sedem rokov neskôr prestúpil do prvoligového mužstva VSS
Košice. S klubom VSS bol spojený takmer celý jeho futbalový a trénerský život.
Získal s ním celý rad futbalových úspechov v československom a slovenskom
futbale i v európskych súťažiach.
Československo, Slovensko a mesto Košice úspešne reprezentoval ako
dorastenec a neskôr ako dospelý takmer po celom svete.
Ako hráč VSS a neskôr ako tréner preslávil Košice a košický futbal v celej
futbalovej Európe, Južnej a Strednej Amerike, Austrálii, Novom Zélande, Indii
a v arabskom futbalovom svete.
V pamäti fanúšikov sa zapísal ako hráč nezabudnuteľnej záložnej trojice VSS –
„Pollák, Daňko, Štafura“.
Po skončení futbalovej kariéry sa začal venovať trénerskej činnosti ako asistent
a neskôr ako hlavný tréner vo viacerých mužstvách. Spolupracoval s mnohými
trénerskými velikánmi Československa a Slovenska. Vychoval množstvo
hráčov, ktorí sa stali reprezentantmi Československa a Slovenska.
Bol zakladateľom Slovenskej únie futbalových trénerov, kde určitú dobu pôsobil
ako viceprezident.
Podieľal sa na založení Futbalového klubu Internacionáli VSS Košice, kde
pôsobí vo funkcii viceprezidenta a trénera. Tento klub bývalých hráčov a
funkcionárov už 15 rokov vzorne reprezentuje mesto Košice a Slovensko doma i
v zahraničí a podieľa sa na výchove mladej generácie futbalistov, zúčastňuje sa
na mnohých charitatívnych a iných akciách, ktoré organizuje mesto Košice.
----------------------------

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
Nikolajovi Feďkovičovi
za významný prínos v oblasti slovenského a európskeho výtvarného umenia.
Nikolaj Feďkovič študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Brne
a v roku 1972 absolvoval štúdium na oddelení úžitkovej maľby Vysokej školy
umelecko-priemyslovej v Prahe u profesora Z. Sklenáře. Inšpiráciu hľadal v
holandských maliaroch 17. storočia.
V roku 1976 sa stal pedagógom na Strednej škole umeleckého priemyslu
v Košiciach a o dvanásť rokov neskôr aj jej riaditeľom.
V lete 1989 odišiel do exilu do Nemecka, kde vyše 20 rokov žil, tvoril a pôsobil
na Kunst akadémii ako docent v slobodnom povolaní. Napriek tomu sa Košice
natrvalo stali jeho domovom.
Bez ohľadu na krajiny, tok času a režimy, v ktorých žil, vždy kráčal vlastnou
cestou i napriek riziku ohrozenia svojej umeleckej kariéry. Dokladom toho je aj
štrnásťdielny cyklus Krížová cesta pre gréckokatolícky kostol v Lesnom pri
Michalovciach, ktorý namaľoval v 70. rokoch 20. storočia, v období
normalizácie u nás.
Nikolaj Feďkovič – aristokrat maľby, trubadúr moderných čias, solitér,
nevšedný zjav na slovenskej i európskej scéne – to je len pár pomenovaní, ktoré
dali tomuto autorovi rôzni kurátori. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galériách
na Slovensku vrátane Slovenskej národnej galérie, či Východoslovenskej galérii,
ale aj v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, vo
Švajčiarsku a v ďalších štátoch Európy a v USA.
Na prelome rokov 2017/2018 vystavoval aj v Múzeu Vojtecha Löfflera
v Košiciach, kde predstavil svoju najnovšiu tvorbu a taktiež prezentoval cyklus
dosiaľ nevystavovaných kaligrafických prác.
V roku 2013 získal Grand Prix cenu za výtvarné umenie v maďarskej Budapešti.
V roku 2016 bol navrhnutý na Krištáľové krídlo 2016.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
Zuzane Juskovej
za mimoriadne úspechy v diaľkovom plávaní a reprezentáciu mesta Košice
i Slovenska v zahraničí.
Zuzana Jusková v júli roku 2017 ako prvá Slovenka preplávala Lamanšský
prieliv. Vytvorila absolútny slovenský rekord v kategórii mužov aj žien. Kanál v
Atlantickom oceáne medzi Francúzskom a Anglickom zvládla bravúrnym časom
11 hodín a 16 minút. Do cieľa tak doplávala najrýchlejšie zo všetkých našich
plavcov. O 8 minút dokonca predbehla aj Zoltána Makaia, ktorý La Manche
pokoril ako prvý Slovák a dlhé roky držal najlepší čas. Práve Zoltán Makai však
Zuzanu viedol ako kouč a odovzdal jej cenné rady a skúsenosti, ktoré plavkyni
v divokom oceáne pomohli splniť sen.
Zuzana Jusková túžila zdolať Lamanšský prieliv od 14 rokov, keď ešte bola
plavkyňou ŠKP Košice. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že raz si jej meno
bude Slovensko spájať hneď s dvoma prvenstvami.
Starý rekord pána Makaia sa držal 15 rokov. Zoltán Makai je prvým Slovákom,
ktorý prieliv pokoril, Zuzana Jusková prvá Slovenka, ktorá navyše pokorila
prvého Slováka. Počas plavby Lamanšským prielivom musela zvládnuť
niekoľko nástrah oceánu - obrovské vlny, medúzy, silný vietor, všetky druhy
počasia. Pripravovala sa dva a pol roka vopred. Mesačne plávala minimálne 120
km, v zime v bazéne, v lete na Liptovskej Mare, chodila k moru a posledné
mesiace plávala až 190 km mesačne.
Od roku 1875 kanál prekonalo 1 165 plavcov, jeho šírka je od 34 do 180 km,
teplota vody: 16 °C, najväčšia hĺbka: 172 m. Prieliv zdolalo doteraz iba 6
Slovákov, pričom Zuzana Jusková je z nich jedinou ženou.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, CSc.
pri príležitosti významného životného jubilea
za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. sa venuje výskumu a vývoju inteligentných
adaptívnych lanových a tensegrity systémov pri statickom a dynamickom
pôsobení.
Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých, resp. odborných monografií,
2 vysokoškolských učebníc, 6 skrípt a učebných textov, viac ako 320
vedeckých a odborných publikácií. Je členom redakčnej rady 8 domácich
a zahraničných časopisov, členom vedeckých výborov konferencií doma
a v zahraničí.
Profesor Kmeť bol a je aktívny v rôznych domácich a medzinárodných vedeckotechnických a odborných spoločnostiach, komisiách a organizáciách. Od roku
1998 je autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu 07 - statika stavieb.
Je autorom a spoluautorom vyše 40 realizovaných stavebných a inžinierskych
konštrukcií a vyše 60 expertíznych a odborných posudkov. Špecializuje sa
na oceľové konštrukcie, lanové, membránové a tensegrity sústavy s veľkými
rozpätiami.
Za jeho najvýznamnejšie diela sa považujú napríklad: spolupráca na projekte
Steel arény v Košiciach (1996), návrh zavesenej potrubnej lávky cez rieku
Hornád v Košiciach (1997), návrh membránového zastrešenia javiska amfiteátra
v Detve (2002), návrh oceľovej konštrukcie objektov Lodenice v Prahe - Tróji
(2004).
Medzi jeho významné práce pre prax patria aj expertízne posudky stavu nosných
oceľových konštrukcií a žeriavových dráh v objektoch VSŽ Košice (dnes
U.S.Steel Košice) a ďalšie.
Za svoju vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť získal rad domácich
a zahraničných ocenení, pričom v roku 2016 na návrh Slovenskej rektorskej
konferencie a Rady vysokých škôl Slovenskej republiky tím pod vedením prof.
Kmeťa získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka
Slovenskej republiky.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
JUDr. Ivette Macejkovej, PhD., LL. M.
pri príležitosti životného jubilea
za mimoriadne zásluhy pri budovaní bilaterálnych vzťahov a pri prezentácii
kultúrneho dedičstva mesta Košice v zahraničí.
JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL. M. pôsobí vo funkcii predsedníčky
Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 2007. Od svojho nástupu
do funkcie buduje a šíri dobré meno mesta Košice a dobré meno Ústavného
súdu Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach. Vďaka nej sa mesto Košice
prezentuje na Slovensku i v zahraničí na vysokej diplomatickej úrovni.
Na pozvanie pani predsedníčky navštívili mesto Košice a sídlo Ústavného súdu
Slovenskej republiky významní zahraniční predstavitelia. Tieto návštevy zohrali
dôležitú úlohu v nadväzovaní a udržiavaní bilaterálnych vzťahov a výmene
informácií a skúseností týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ústavných súdov.
Počas svojho pôsobenia v Košiciach sa významným spôsobom podieľala
na podpore prezentácie umenia s akcentom na tvorbu umelcov v regióne Košice
a blízkom okolí, a to napr. v spolupráci s Východoslovenskou galériou
a Východoslovenským múzeom. Na jej podnet je v sídle ústavného súdu
vystavených vyše 90 umeleckých diel, ktoré návštevníci majú možnosť vidieť
napríklad počas Dňa otvorených dverí na ústavnom súde.
JUDr. Ivetta Macejková je autorkou takmer 70 vedeckých a odborných prác
hlavne z oblasti legislatívy a ústavného práva v domácich a zahraničných
časopisoch a zborníkoch.
K rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v rámci mesta Košice prispela
organizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie – Ústavné dni v spolupráci
s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, tradíciu organizovania ktorej
sama založila. Táto konferencia vytvára priestor pre odbornú diskusiu v oblasti
ústavného práva a každoročne sa jej zúčastňujú významné osobnosti
z akademickej obce a právnickej praxe zo Slovenskej republiky i zo zahraničia.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
plk. v. v. Ing. Františkovi Mrvovi
pri príležitosti životného jubilea 65 rokov
za významný prínos v oblasti kultúry, podporu mládeže a charitatívnych
projektov v meste Košice.
Plk. v. v. Ing. František Mrva sa v máji dožíva 65 rokov. Veľké matičné
festivaly založil pred 14. rokmi a organizuje ich v spolupráci s mestom Košice.
Každého ročníka sa zúčastňujú stovky žiakov a študentov základných, stredných
škôl a gymnázií nielen z mesta Košice, ale aj z celého Košického a Prešovského
kraja. Patria sem festivaly slovenských rozprávok a povestí, slovenskej ľudovej,
rusínskej a rómskej piesne, amatérskeho divadla, ale aj festivaly rozprávok
v podaní košických materských škôl a materských škôl z celého Košického
kraja. U žiakov a študentov sa tieto festivaly tešia obrovskej popularite, a tak
napomáhajú k rozvoju kultúry nielen v meste Košice, ale aj v oboch krajoch
Východného Slovenska.
František Mrva podujatia organizuje vo svojom voľnom čase a okrem
neoceniteľnej pomoci primátora mesta Košice takmer všetky výdavky spojené
s organizáciou krajských matičných festivalov, vrátane nákupu hodnotných cien
v podobe hodnotných kníh a farebných diplomov, sponzoruje sám.
Okrem toho každoročne už dlhé roky organizuje s mestom Košice charitatívne
akcie pre choré deti na košickej detskej onkológii Detskej fakultnej nemocnice
v Košiciach a podujatia pre košické detské domovy a sociálne zariadenia.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
Ing. Patrikovi Pollákovi
pri príležitosti 25 rokov aktívnej športovej kariéry
za mimoriadne športové úspechy a dlhoročnú reprezentáciu mesta Košice
v jachtingu.
Ing. Patrik Pollák počas obdobia 25 rokov aktívnej športovej kariéry dosiahol
množstvo pozoruhodných športových úspechov na domácich vodách, ale najmä
zahraničných jazerách a moriach. Zaradil sa na prvé miesto v histórii
Slovenských jachtárov po dobu celého trvania tohto športu na Slovensku. 3x sa
zúčastnil sa na OH.
Získal titul Akademického majstra sveta, 3 tituly majstra sveta, 5 krát bol
majstrom Európy, získal desiatky medailových a pódiových umiestnení na
významných medzinárodných regatách na všetkých kontinentoch sveta. Celkový
výpočet športových výsledkov dosiahol pri absolvovaní 665 regát, na ktorých
odjazdil 3594 rozjázd. Tento údaj vzbudzuje rešpekt a najvyššie ocenenie.
Počas celej športovej kariéry absolvoval množstvo antidopingových kontrol,
ktoré skončili vždy bez nálezov nedovolených podporných látok.
Popri svojom bohatom profesionálnom programe si vždy našiel čas
a pochopenie pre výchovu našej mladej windsurfingovej generácie. Aktívne
pôsobí ako predseda Slovenskej asociácie windsurfingu pri Slovenskom zväze
jachtingu. Stál pri zrode významnej mládežníckej stredoeurópskej regaty
SUPERCUP v triede Bic Techno.
Stal sa jedným z významných propagátorov mládežníckeho windsurfingu
v triede Bic Techno na celom svete.
V roku 2017 bol Patrik Pollák zvolený na 4-ročné funkčné obdobie v európskej
jachtárskej asociácii za Predsedu komisie pre médiá a marketing. Ide
o významné ocenenie a uznanie zásluh na celosvetovej úrovni.
Počas celého aktívneho športového života odolal lákavým prestupovým
ponukám do bohatších klubov doma či v zahraničí a ostal verný Košiciam,
Technickej univerzite, ktorej je absolventom, a vysokoškolskej TJ, ktorej je
členom. Ide o príkladný postoj lokálpatriotizmu a z pohľadu mesta Košice je
pozitívnym príkladom propagácie Košíc na športovom jachtárskom poli doma aj
v zahraničí.
----------------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
kolektívu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia vzniku
za dlhoročnú prácu pri zachovaní a rozvoji jazdeckého športu, prácu s mládežou
a organizáciu športových podujatí v meste Košice.
Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach založili v roku 1958
MVDr. Jozef Duchaj (dnes už nebohý) a MVDr. Juraj Hanulay, v súčasnosti
jeden z najuznávanejších odborníkov v oblasti jazdectva a koní na Slovensku.
Od začiatkov pôsobenia v priestoroch jazdeckého areálu dosahovali členovia
Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach mimoriadne športové úspechy
na medzinárodnej úrovni. Ako jediný fungujúci jazdecký oddiel v meste Košice
tak dnes nadväzuje na tradíciu jazdeckého športu v Košiciach, ktorý má svoje
počiatky v činnosti Košického dostihového spolku od roku 1870.
Dnes je pod vedením predsedu MVDr. Miroslava Martinčeka Jazdecký oddiel
TJ Slávia UVLF v Košiciach najväčším jazdeckým klubom organizovaným
v národnom športovom zväze – Slovenskej jazdeckej federácii. Zároveň patrí
medzi najaktívnejšie. Od roku 2015 bol ako jediný na Slovensku poverený
vzdelávaním trénerov jazdectva v mene SJF.
Klub sa systematicky venuje práci s deťmi a mládežou a za roky svojej
existencie bránami Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach, kde pôsobí, prešli
stovky mladých ľudí nielen z Košíc a okolia, ale aj zo zahraničia. Na športovom
poli sa za posledné roky podarilo hlavne vďaka práci s mládežou dosiahnuť
umiestnenia na slovenských majstrovstvách.
Jazdecký oddiel každoročne organizuje najväčšie jazdecké podujatia v rámci
východného Slovenska, či už je to jesenný Košický pohár alebo júnové preteky
o Cenu rektorky UVLF v Košiciach a pohár Primátora mesta Košice.
Pre Košičanov asi najznámejším podujatím, ktoré členovia jazdeckého oddielu
organizujú, je Hubertova jazda – sprievod jazdcov a koní, ktorí prejdú Hlavnou
ulicou a symbolicky tak ukončia jazdeckú sezónu.
Aktivity jazdeckého oddielu dlhé desaťročia prispievajú k šíreniu dobrého mena
mesta Košice na národnej i medzinárodnej úrovni a ponúkajú obyvateľom mesta
i jeho návštevníkom naplnenie kultúrnych i športových záujmov.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
pri príležitosti 70. výročia vzniku
za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého
výskumu.
Fakulta vznikla v roku 1948 ako pobočka Slovenskej univerzity v Bratislave
kvôli nedostatku lekárov vo východoslovenskom regióne a svoje poslanie
pripravovať na budúce povolanie medicínskych pracovníkov si úspešne plní
doteraz.
Lekárska fakulta UPJŠ v súčasnosti zabezpečuje nielen doktorské štúdium
všeobecného lekárstva a zubného lekárstva, ale aj bakalárske a magisterské
štúdium v programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo.
Medzinárodný rozmer získala v roku 1992, odkedy umožňuje absolvovať
štúdium medicíny aj v anglickom jazyku a túto možnosť aktuálne využívajú
mladí ľudia z vyše päťdesiatich krajín sveta.
V komplexnej akreditácii fakulta opakovane získala postavenie v najvyššej
kategórii „A“ a kvalitná teoretická a praktická výučba zohľadňujúca aktuálne
poznatky medicínskej vedy je dobrým základom pre uplatnenie sa jej
absolventov na trhu práce.
Lekárska fakulta UPJŠ realizuje aj doktorandské štúdium a umožňuje ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Popri
vysoko kvalitnej pedagogickej činnosti rozvíja tiež bohaté vedecko-výskumné
aktivity v rámci rôznych národných a medzinárodných projektov, často s
využitím unikátnych prístrojov a laboratórií.
---------------------
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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
udelilo
CENU MESTA KOŠICE
hudobnej skupine No Name
za významné úspechy na hudobnej scéne a prínos k popularizácii mesta Košice
na Slovensku i v zahraničí.
No Name je slovenská poprocková skupina. Bola založená 26. augusta 1996
v Košiciach. Zakladajúcimi členmi boli Viliam Gutray a traja bratia Timkovci Igor, Roman a Ivan, ktorých časom doplnili na súčasnú šesticu Dušan Timko
a Zoltán Sallai.
Ako mladá študentská kapela nadšencov s víziou hudobnej budúcnosti
sa s piesňou „Môj kamoš“ prihlásila do autorskej súťaže Rádia Regina Košický
zlatý poklad´96, ktorú vyhrala. Kapela sa ako zástupca Slovenskej republiky
nominovala na medzinárodnú súťaž o Bratislavskú Lýru´97 a stala sa priamym
finalistom.
Skutočný prielom v kariére prišiel v roku 2000 s albumom „Počkám si na
zázrak“. No Name už viac ako 20 rokov žnú úspechy doma aj za hranicami
Slovenska.
Pracovitosť, snaha o zdokonaľovanie sa, zodpovednosť, stabilná zostava
i vlastná autorská tvorba prinášala svoje ovocie v podobe vypredaných hál,
popredných umiestnení na Zlatých slávikoch i cien za najžiadanejšiu kapelu
v rádiách. Už po desiatykrát kapela získala v Českej republike prestížne
ocenenie Slávik bez hraníc, čím dokázala, že je najúspešnejším slovenským
interpretom za riekou Morava.
Aktuálne vydáva svoj prvý unikátny “BOX” NO NAME 1998 – 2018. Dvanásť
diskov obsahuje všetky radové albumy a najvýznamnejšie DVD.
Zásluhu na formovaní osobitého štýlu skupiny má Igor Timko, ktorý
spolupracuje aj so Staromestským divadlom pri inscenácii Petra Raševa
„Sanatórium“ a tiež so Štátnym divadlom v Košiciach.
Šestica Košičanov odolala mnohým ponukám presťahovať sa a zostáva verná
svojmu mestu. Podporujú aj mnohé charitatívne projekty a akcie, ako aktívni
bežci sa zúčastňujú Medzinárodného maratónu mieru. Sú príkladom pre
mladých Košičanov, že v našom meste sa oplatí zostať, tvoriť aj presadiť sa.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
PaedDr. PhDr. Uršule Ambrušovej, PhD.
za významný prínos v oblasti múzejníctva
a pôsobenie v oblasti kultúrneho rozvoja mesta Košice doma aj v zahraničí.
PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. pôsobí dvadsať rokov ako historička
vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.
Významná je jej činnosť pri aktívnej prezentácii Východoslovenského múzea
v Košiciach a jej zbierok na domácich a medzinárodných konferenciách,
odborných seminároch a sympóziách. Má viac ako 250 publikačných výstupov
z oblasti histórie. Je autorkou dvoch samostatných odborných publikácií
a jedného trojjazyčného bulletinu k výstave.
Zároveň je autorkou niekoľkých vlastných autorských výstav.
V rokoch 2016 - 2017 bola hlavnou riešiteľkou archívneho historického
výskumu k murovanému stĺpu, hlavného motívu erbu Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce.
Participovala na viacerých domácich a medzinárodných projektoch zameraných
na históriu. Aktívne sa zúčastňuje výskumných projektových stáží a štipendií so
zameraním na dejiny. Lektoruje a recenzuje odborné publikácie a zborníky.
Pôsobí ako konzultantka pre diplomantov a doktorandov. Aktívne pôsobí v
predstavenstve Zväze múzeí na Slovensku, profesionálnom záujmovom združení
múzeí v Slovenskej republike.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
RNDr. Ingrid Gamčíkovej
za dlhoročný aktívny prínos k humanizácii a modernizácii edukačného procesu
v meste Košice i na celoslovenskej úrovni.
RNDr. Ingrid Gamčíková je učiteľkou v Košiciach už 42 rokov. Od roku 2001
vykonáva funkciu riaditeľa ZŠ Polianska 1.
Od nástupu do tejto funkcie systematicky pracuje na dosiahnutí cieľov, ktoré
vyplývajú z profilácie školy a pružne reaguje na súčasné problémy školstva.
Vytvára pozitívne pracovné prostredie, podporuje kolektívneho ducha a správne
motivuje zamestnancov školy. Úzko spolupracuje aj s Radou školy a Radou
rodičov.
Vo svojej funkcii výraznou mierou prispieva k skvalitňovaniu výchovnovzdelávacieho procesu, vytváraniu dobrého mena a imidžu školy a svojím
moderným myslením umožňuje pedagógom aplikovať alternatívne metódy práce
a neustále sa vzdelávať.
Vďaka vedeniu a iniciatíve pani riaditeľky patrí ZŠ Polianska 1
k najúspešnejším školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktoré sa
zapájajú do tvorby a implementácie projektov. Takto získané finančné
prostriedky pomohli skvalitniť materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie
školy.
Ako učiteľka matematiky používa vo vyučovacom procese tvorivé metódy,
ktoré pomáhajú žiakom nadobudnúť pozitívny vzťah k predmetu. Je aj
spoluautorkou učebnice matematiky pre 9. ročník ZŠ.
Svoje osobnostné a odborné skúsenosti využíva aj ako dlhoročná predsedníčka
Rady ZO – Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v meste Košice
a ako jeho krajská predsedníčka. V rámci odborového zväzu sa výraznou
mierou podieľa na rozvoji školstva SR.
Pani Gamčíková je vynikajúcim človekom a tvorivým pedagógom, ktorý pracuje
na veľmi vysokej odbornej úrovni, pričom vo svojej práci excelentne využíva
ľudský prístup a empatiu.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Veronike Januškovej
pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú aktívnu prácu fotografky a šírenie dobrého mena mesta Košice.
Veronika Janušková sa profesii novinárskej fotografky venuje už viac ako 40
rokov. Po maturite na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach v
odbore úžitková fotografia v roku 1977 nastúpila ako fotolaborantka, archivárka
a fotografka do Východoslovenských novín, ktoré sa neskôr premenovali na
Slovenský východ, kde pani Janušková pôsobila na pozícii fotoreportérka,
rovnako ako v denníkoch Korzo, Prešovské noviny, Korzár a denníku
Košice:dnes.
Svojimi fotografiami a reportážami výstižne a profesionálne kvalitne približuje
každodenné dianie v druhom najväčšom meste na Slovensku, jej snímky majú
často pridanú hodnotu vo forme umeleckej výpovede a sú dôležitou súčasťou
v pomyselnej kronike v životoch Košičanov.
Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) oceňuje
svedomitú prácu Veroniky Januškovej, ktorá síce nie je členkou našej RO, ale je
nedeliteľnou súčasťou novinárskej obce.
Ocenenie pani Veroniky Januškovej je ohodnotením jej dlhoročnej nepretržitej
tvorivej práce, ktorá je na prvý pohľad prchavá a rýchlo sa rozplynie v čase, ale
má veľkú silu a výpovednú hodnotu.

---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
MUDr. Antonovi Kopčákovi
pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii klubového lekára, za prínos
k olympijskému hnutiu a športu a k reprezentácii mesta Košice.
MUDr. Anton Kopčák počas svojej profesnej kariéry pôsobil ako chirurg
v Košiciach a v Rožňave a zároveň ako športový lekár Telovýchovnej jednoty
Lokomotíva Košice.
Ako primár Chirurgického oddelenia Železničnej nemocnice s poliklinikou
v Košiciach zaviedol na oddelení nové chirurgické postupy – staplery –
automaty na vytváranie spájania dutých orgánov dutiny brušnej.
V ŽNsP v Košiciach na Chirurgickom oddelení v roku 1993 vykonal prvú
laparoskopickú operáciu žlčníka. Túto progresívnu - prelomovú chirurgickú
operáciu ako prvé chirurgické oddelenie východoslovenského regiónu,
Chirurgické oddelenie ŽNsP v Košiciach pod vedením MUDr. Kopčáka
zaviedlo do rutinnej chirurgickej praxe. Oddelenie sa stalo neformálnym
školiacim centrom a vyškolilo mnoho východoslovenských aj stredoslovenských
chirurgov. V roku 1994 vykonal prvú laserovú laparoskopickú operáciu žlčníka
na Slovensku.
V roku 1997 získal Atestáciu z laparoskopickej chirurgie na Európskom inštitúte
Telechirurgie v Strasbourgu vo Francúzsku. Zúčastňoval sa na chirurgických
kongresoch a vedeckých podujatiach na Slovensku i v zahraničí.
MUDr. Anton Kopčák bol v minulosti aktívnym členom atletického klubu
Lokomotíva Košice a VSŽ Košice. Vo viacerých futbalových kluboch mesta
Košice pôsobil vo funkcii klubového lekára, v rokoch 1981 – 1993 bol lekárom
Československej futbalovej dorasteneckej reprezentácie, v roku 1995 vo funkcii
lekára a vedúceho pri mužstve Akademickej reprezentácie Slovenska.
V súčasnosti sa naďalej aktívne venuje športom a je aktívnym členom klubu
Dejín medicíny pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
MUDr. Jozefovi Kubašovskému
za významný prínos v oblasti diagnostiky a liečby poranení pohybového aparátu
a v oblasti športovej prevencie úrazov.
MUDr. Jozef Kubašovský je lekárom Kliniky muskuloskeletálnej a športovej
medicíny, ktorý lieči nielen klientov a pacientov nemocnice, ale dlhé roky sa
venuje odbornej starostlivosti o športovcov v Košiciach. Ako hlavný lekár HC
Košice drží, doslova, ochrannú ruku nad zdravým hokejistov, ktorí reprezentujú
nielen mesto Košice, ale mnohí z nich aj Slovensko.
Bol lekárom viacerých reprezentačných hokejových a futbalových výberov, ako
aj hlavným lekárom košickej časti Majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2011.
MUDr. Jozef Kubašovský špecializuje sa na artroskopiu kolena a športovú
traumatológiu, je členom Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú
medicínu. Od roku 2011 je vedúcim lekárom zdravotnej komisie pri výkonnom
výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja a od roku 2015 konzultantom
basketbalového extraligového klubu KB Košice.
Publikačná činnosť doktora Kubašovského je skutočne rozsiahla, svoje pôvodné
vedecké a odborné práce publikuje vo viacerých časopisoch. Jeho práca je
zároveň jeho záľubou a to aj vzhľadom na fakt, že športom žije odmalička.
V rokoch 1978 – 1979 bol členom kádra prvoligového mužstva Lokomotíva
Košice, od roku 1979 do 1984 hral futbal za Spoje Košice a Družstevník Čaňa.
V rokoch 1984 – 1990 bol hrajúcim lekárom – futbalistom.
Odborná práca doktora Kubašovského je významným prínosom v oblasti
diagnostiky a liečby poranení pohybového aparátu hlavne u športovcov,
z organizačnej stránky rozvíja športovú prevenciu úrazov, predovšetkým
u mládeže venujúcej sa futbalu a hokeju.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Ing. Vincentovi Lukáčovi
za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v ľadovom hokeji.
Pán Vincent Lukáč je bývalým úspešným československým reprezentantom
v ľadovom hokeji. V bývalej česko-slovenskej lige bol 13 sezón hráčom VSŽ
Košice, jednu sezónu v Dukle Jihlava, s ktorou sa stal majstrom republiky.
Pôsobil aj v zahraničných hokejových kluboch v Nemecku, Rakúsku, Anglicku
a Škótsku.
Vo federálnej hokejovej lige odohral 513 zápasov, v ktorých strelil 393 gólov.
Dvakrát bol najlepším strelcom ligy, a to v sezónach 1979/80 a 1982/83. V roku
1983 získal titul Zlatá hokejka pre najlepšieho československého hokejistu
sezóny.
Československo reprezentoval v 146 reprezentačných stretnutiach a strelil 70
gólov. Štartoval na Zimných Olympijských hrách v Lake Placid 1980
(5. miesto), Sarajevo 1984 (2. miesto – strieborná medaila).
Je majstrom sveta z roku 1977 vo Viedni a z roku1985 v Prahe a strieborným
medailistom z Majstrovstiev sveta 1982 a 1983. Po skončení aktívnej športovej
kariéry pokračoval v trénerskej činnosti.
Pán Vincent Lukáč ako rodený Košičan, ktorý je srdcom verný Košiciam celý
svoj život, svojou veľmi úspešnou športovou činnosťou reprezentoval naše
mesto aj na medzinárodnom poli.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.
za mimoriadne výsledky a zásluhy vo vedecko-výskumnej
a výchovno-vzdelávacej činnosti v meste Košice i na celoslovenskej úrovni.
Profesorka Jana Mojžišová ako rodáčka z Košíc a absolventka UVLF
v Košiciach od skončenia štúdia v roku 1987 pôsobí ako vedecko-výskumná
pracovníčka, pedagogička a akademická funkcionárka a v každej z týchto
oblastí dosiahla mimoriadne výsledky.
Je autorkou 6 vedeckých monografií a mnohých ďalších prác. Je predsedníčkou
Vedeckej rady UVLF v Košiciach a členkou vedeckých rád iných univerzít
a spoločností na Slovensku ale aj na celoeurópskej úrovni.
Bolo by možné menovať nespočetné množstvo aktivít, v ktorých sa pani
rektorka angažuje, a ktoré prispievajú k budovaniu vysokej úrovne univerzity
a jej medzinárodného postavenia a vzťahov. V rokoch 2012 – 2014 bola
generálnou sekretárkou Európskej výmennej siete veterinárnych študentov
a zamestnancov. Od roku 2011 pôsobí vo funkcii generálnej sekretárky
Asociácie univerzít karpatského regiónu ACRU. V roku 2017 sa stala členkou
výkonného výboru Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie.
Pani profesorka Mojžišová ako rektorka stála na čele Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach aj pri jej v súčasnosti najväčšom
medzinárodnom úspechu. V roku 2016 univerzita úspešne prešla nielen
národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami medzinárodne
evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi dovtedy 11
najlepších európskych veterinárskych vysokých škôl. Týmto zviditeľnila Košice
v európskom vzdelávacom priestore a zvýšila záujem zahraničných študentov
o štúdium na košickej univerzite.
Pod jej vedením sa v roku 2017 otvorila Univerzitná veterinárna nemocnica,
špičkové klinické, pedagogické a výskumné pracovisko určené širokej verejnosti
na celoslovenskej úrovni.
Svojou angažovanosťou v krajinách celého sveta dostáva do povedomia
pozitívny obraz Slovenska a Košíc.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Ing. arch. Petrovi Murkovi
pri príležitosti životného jubilea
za osobitný prínos v prospech územného rozvoja a architektúry mesta Košice,
za propagáciu mesta a podporu charitatívnych aktivít.
Meno architekta Petra Murka je úzko späté s rozvojom mesta Košice. Prvá
pracovná skúsenosť v urbanistickom ateliéri pod vedením architekta Alexandra
Béla mu poskytla detailné poznanie urbanistického a stavebného rozvoja mesta
Košice a jeho potrieb rozvoja. Revolučný rok 1989, ktorý otvoril nové možnosti,
využil architekt Murko, na získanie pracovných skúseností v New Yorku. Po
návrate do Košíc rozbiehal samostatnú architektonickú prax. Od roku 1993
nastúpil do pozície hlavného architekta mesta Košice, ktorú vykonával po dobu
štrnástich rokov. Počas primátorovania Rudolfa Schustera sa významne
zasadil za rozvoj a prestavbu historického jadra Košíc, ktoré patrí medzi
najreprezentatívnejšie verejné priestory na Slovensku dodnes.
Po ukončení pôsobenia vo funkcii hlavného architekta mesta Košice sa architekt
Murko vybral cestou uplatnenia v súkromnom sektore. Po krátkej etape sa opäť
dostal do kontaktu s mestom Košice, ako zástupca a spoluzakladateľ
developerskej spoločnosti, ktorá prestavala chátrajúcu časť mesta v priestore
bývalého pivovaru – Cassovar, ktorý bol jedným z prvých moderných
rozvojových realitných projektov na území Slovenska.
Architekt Murko počas svojej vyše 30-ročnej kariéry publikoval množstvo
odborných príspevkov v periodikách, prednášal na konferenciách doma
i v zahraničí. Pre rozvoj mesta Košice sa však zasadil predovšetkým ako
osobnosť dlhé roky stojaca na čele Útvaru hlavného architekta. Týmito
skúsenosťami napomohol k zriadeniu podobných útvarov aj v iných slovenských
mestách.
V roku 2005 sa stal členom Rotary klubu v Košiciach, v rokoch 2008 – 2009 bol
jeho prezidentom. Je aktívnym členom klubu, nápomocným vo všetkých
oblastiach, najmä Služba obci a Služba novej generácii – výmeny študentov.
Tieto pobyty sú významnou propagáciou Košíc, našej kultúry, mentality
a národnej identity.
Je známy aj v športových kruhoch, dlhoročne bol aktívnym basketbalistom
v bratislavských i košických kluboch.
---------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Ing. Ladislavovi Olexovi, PhD.
pri príležitosti životného jubilea 65 rokov
za celoživotný prínos v oblasti rozvoja dopravy na území mesta Košice
a Východného Slovenska.
Ing. Ladislav Olexa, PhD. svoju profesnú kariéru zasvätil podpore rozvoja
dopravy na území nášho mesta i celého kraja. Záujmy efektívnej dopravy
presadzoval či už ako organizátor medzinárodných konferencií o doprave, ale aj
ako pracovník železníc, Národného výboru, neskôr magistrátu Mesta Košice,
alebo ako poslanec mestského či miestneho zastupiteľstva v Košiciach.
Svoje vedomosti a skúsenosti neskôr ďalej odovzdával študentom Žilinskej
univerzity a Technickej univerzity Košice ako konzultant a člen skúšobných
komisií, člen vedeckých rád a kolégií, školiteľ, či autor učebníc a skrípt.
V ostatných rokoch podstatnú časť svojich aktivít smeroval do oblasti
integrovaného dopravného systému v meste Košice a Košickom kraji, bol
splnomocnencom predsedu KSK pre riešenie regionálnej integrovanej dopravy
a členom pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy. S dopravnou
problematikou úzko súviseli aj tri medzinárodné konferencie venované rozvoju
dopravy v Košiciach a Východoslovenskom regióne, ktoré s kolektívom
spolupracovníkov pripravoval a organizoval.
Okrem prínosu v oblasti rozvoja dopravy sa nesporne významným písmom
zapísal aj do dejín záchrany detskej, predtým pionierskej železnice v Košiciach.
Svojím zápalom a diplomaciou v kritických chvíľach jej možného zániku hľadal
riešenia a aktívne zapojil do vyriešenia krízy rôzne subjekty s cieľom udržať
túto košickú atrakciu pri živote do dnešných dní.
--------------------
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Primátor mesta Košice
udelil
CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Františkovi Trebuňovi, CSc.
za mimoriadne zásluhy o rozvoj školstva, vedy a techniky v oblasti strojárstva
a významný prínos k získaniu investorov v regióne Košíc.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Jeho vedecko-výskumná
činnosť bola už od čias vysokoškolského štúdia orientovaná smerom
k inováciám. Venoval sa problematike optimalizácie pružno-plastických
deformácií pri výrobe špirálovo zváraných rúr, ktorých výroba bola zahájená vo
vtedajších Východoslovenských železiarňach Košice.
Je členom viacerých domácich i zahraničných vedeckých rád a členom
redakčných rád vedeckých a odborných časopisov. Je autorom 14 monografií,
16 vysokoškolských učebníc, ďalších piatich knižných publikácií, dvanástich
vysokoškolských skrípt a viac ako 350 pôvodných vedeckých prác uverejnených
v domácich a zahraničných časopisoch.
V súčasnosti je dekanom Strojníckej fakulty TU v Košiciach. V rámci svojho
pôsobenia sa aktívne podieľal na rozvoji a propagácii strojárstva, čo sa
odzrkadlilo získaním viacerých ocenení za dosiahnuté výsledky. V roku 2015
bolo vybudované nové špičkové pracovisko Ústavu automatizácie,
mechatroniky a robotiky zahrňujúce tri katedry Strojníckej fakulty. Na základe
úspešnej návštevy fakulty bola do Košíc umiestnená investícia japonskej firmy
Minebea, kde okrem iného vznikne spoločné výskumno-vývojové pracovisko
orientované na automobilovú výrobu.
Pod jeho vedením bolo v roku 2017 vybudované tiež moderné Prototypové
a inovačné centrum jediné svojho druhu v rámci vysokých škôl, ktoré má
perspektívu stať sa špičkovým pracoviskom nielen v rámci Slovenska, ale aj
v svetovom meradle. V roku 2017 získala SjF TUKE pod jeho vedením ako
jedna z dvoch vysokých škôl na Slovensku medzinárodnú akreditáciu
v študijnom odbore Strojné inžinierstvo.
Za doterajšiu pedagogickú, vedeckú i manažérsku prácu získal profesor Trebuňa
viaceré významné ocenenia.
Pod jeho vedením boli úspešné vyriešené viaceré domáce i zahraničné vedecké
projekty, štátne výskumné úlohy, významné inžinierske diela, ale i úlohy pre
potreby praxe.
---------------------
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Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny
Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
za aktívnu prácu na vedeckom poli a snahu poskytovať služby na celosvetovej
úrovni, presahujúc hranice mesta Košice.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, zriadená Lekárskou
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, dosiahla významný
úspech tak pre Nemocnicu Košice-Šaca, ako aj pre celé Košice, keď získala titul
FIFA Medical Centre of Excellence. Tento úspech je vyvrcholením úsilia
kolektívu lekárov kliniky, ktorí si dali za cieľ priblížiť svoju prácu najlepším
športovo-medicínskym centrám vo svete.
Klinika poskytuje odbornú starostlivosť pacientom s ochoreniami a úrazmi
pohybového aparátu prostredníctvom 10-tich lekárov na plný úväzok a troch
lekárov pracujúcich na čiastočný úväzok. Ročne sa na oddelení vykoná
cca 2 600 operačných výkonov a viac 30 000 ambulantných vyšetrení.
Lekári Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny dosiahli významné
úspechy v oblasti operatívy. Ako príklad môžeme uviesť unikátne operácie
v oblasti nohy a členka, prvú operáciu svojho druhu na Slovensku - úplná
náhrada poškodeného menisku, či zavedenie nových spôsobov ošetrenia
chrupky. Spolupracuje s poprednými svetovými ortopedickými pracoviskami a
jej lekári sú členmi slovenských i medzinárodných spoločností.
Klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a preventívnu starostlivosť o
profesionálnych, rekreačných i amatérskych športovcov. Lekári zabezpečujú
viaceré športové kluby od žiackych až po seniorské výbery, vrátane hokejovej
reprezentácie Slovenska HC Košice, basketbalovej ženskej reprezentácie Good
Angels Košice, KB Košice, FC Lokomotíva, mužský hádzanársky klub Košice
Crows, ženský hádzanársky klub HŽK Košice ako aj viaceré kluby nižších
súťaží.
Vysoká profesionalita, aktívna práca na vedeckom poli, i snaha poskytovať
služby na celosvetovej úrovni, presahuje hranice mesta Košice a Slovenska.
---------------------
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Psychiatrickej klinike UNLP Košice
za významný prínos k odstraňovaniu diskriminácie duševne chorých
a hendikepovaných a aktívny prístup v liečebnej a sociálnej starostlivosti
o pacientov v meste Košice.
Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
bola zriadená 1. júna 2005 a vznikla z bývalého psychiatrického oddelenia
založeného v roku 1919. Klinika sa zaoberá liečbou duševných porúch u
dospelých. Špecializuje sa na ich psychofarmakologické ovplyvňovanie,
diferenciálnu diagnostiku a na forenznú psychiatriu. Vo vedecko-výskumnej
činnosti sa zaoberá výskumom schizofrénie a depresie, aktívne sa zapája aj do
klinického výskumu.
Počet hospitalizovaných pacientov predstavuje cca 1300 ročne, na oddelení sa
venujú rôznym režimovým a psychoterapeutickým aktivitám. Ambulantnou
časťou prejde každoročne okolo 11 500 pacientov.
Personál kliniky tvorí tím, psychiatrov, klinických psychológov, psychiatrických
sestier a ostatného zdravotníckych pracovníkov. Kvalita starostlivosti sa
zameriava na udržanie a zlepšenie pacientových subjektívnych hodnotení kvality
života, psychosociálneho správania, spokojnosti s liečbou a celkového pocitu
pohody. Na zabezpečenie funkčnosti systému kontroly je zabezpečený
kontinuálny proces certifikácie a akreditácie jednotlivých pracovísk, ako aj
zabezpečenie funkčného a pružného manažmentu kvality s jasným definovaním
jeho zámerov a cieľov.
V novembri 2013 bol zriadený Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickej
klinike UN LP Košice. Zámerom zariadenia je dosiahnuť taký stupeň
uzdravenia, ktorý umožňuje čo najúplnejšiu pracovnú a sociálnu reintegráciu
chorých do spoločnosti. Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L.
Pasteura Košice prevádzkuje aj Linku dôvery, ktorá poskytuje nepretržitú
psychiatrickú prvú pomoc po telefóne.
---------------------
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RNDr. Marte Brúderovej
za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a podpory športu mládeže a seniorov
v meste Košice a regióne východného Slovenska.
Pani Marta Brúderová 14 rokov pôsobila ako stredoškolská učiteľka najprv
v Humennom a následne v Krajskom dome pionierov a mládeže v Košiciach,
v súčasnosti Regionálne centrum mládeže, kde takmer dve desiatky rokov
zastrešovala ako členka Slovenskej komisie chemickej olympiády súťaže
chemickej olympiády všetkých kategórií a školské športové súťaže vyhlasované
ministerstvom školstva. Športovej verejnosti je známa v stolnom tenise ako
hráčka vo Vranove a Humennom, trénerka mládeže s licenciou B v Humennom
a v Košiciach i rozhodkyňa s licenciou A (napr. v roku 2015 rozhodovala
stretnutia na Majstrovstvách Európy juniorov a kadetov v stolnom tenise
v Bratislave).
Svoju energiu a skúsenosti uplatňuje od roku 1983 aj ako funkcionárka
stolnotenisového zväzu na okresnej, krajskej a neskôr aj celoslovenskej úrovni.
Okrem iného je od roku 2001 predsedníčkou metodicko-vzdelávacej komisie
Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu.
Pre stolný tenis a atletiku získala aj svoju rodinu, dcéru a tri vnúčatá. Všetci
spolu štartujú v Trojgeneračnej súťaži počas Dní mesta Košice. RNDr. Marta
Brúderová aj po odchode do dôchodku zostala verná športu ako rozhodkyňa,
hráčka na Majstrovstvách Európy veteránov a organizačne zabezpečuje
celoročnú stolnotenisovú seniorskú ligu a turnaje v Košiciach.
Za jej celoživotné pedagogické, hráčske, trénerské, rozhodcovské i organizačné
aktivity dostala viacero ocenení. Je príkladom toho, že šport patrí do života
a robí preň všetko.
---------------------
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Petrovi Hudákovi
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
za dlhoročnú úspešnú prácu pre Štúdio RTVS Košice a podporu tradičnej
slovenskej ľudovej kultúry.
Peter Hudák je Košičanom známy predovšetkým ako režisér viacerých
open-air programov organizovaných mestom Košice.
Okrem klasickej televíznej práce režiséra a scenáristu sa venoval aj výrobe
dabingu.
V priebehu 46 rokov aktívnej práce vytvoril množstvo dokumentárnych filmov,
inscenácií, detských programov, folklórnych programov, hudobných a veľkých
zábavných programov.
Jeho televízna tvorba bola viackrát, aj medzinárodne ocenená.
Okrem iného je scenáristom a režisérom populárnej folklórnej hitparády Kapura,
ktorá veľkou mierou prispela k popularizácii a oživeniu záujmu o tradičnú
ľudovú kultúru nielen vo východoslovenskom regióne, ale na celom Slovensku.
Túto reláciu vysiela Televízne štúdio Košice od roku 2006 a dodnes patrí
k najobľúbenejším programom u televíznych divákov. V rokoch 2010 a 2012
program získal ocenenie na tvorivej súťaži novinárov východoslovenského
regiónu v kategórii beletristické žánre.
Peter Hudák je dlhé roky autorom a režisérom televíznych programov z Košíc,
ktoré v rámci celoslovenského vysielania patrili a patria k najsledovanejším
programom Slovenskej televízie. S jeho menom je doteraz spojených 1633
televíznych titulov. Je skvelým manželom, otcom a dedom.
---------------------
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Miroslavovi Luberdovi
pri príležitosti životného jubilea
za vynikajúce výsledky v športovej kariére
a za výchovu k olympizmu a k šíreniu olympijských myšlienok.
Miroslav Luberda sa zápaseniu začal venovať v dorasteneckých, juniorských
kategoriách ZO Lokomotíva Košice, od roku 1977 s ktorými v rokoch 1979 –
1985 získal titul Majstra SR a titul majstra Československa.
Za rok 1987 bol v svojej kategórii vyhlásený za najlepšieho zápasníka
Československa. V roku 1988 sa zúčastnil XXIV. Hier olympiády Soul
a umiestnil sa na 13 – 14. mieste vo voľnom štýle do 130 kg.
V roku 1991 sa na majstrovstvách Európy v nemeckom Stuttgarte Nemecko
získal 5. miesto voľný štýl do 130 kg.
Za celú športovú kariéru, pôsobil len v 3 zápasníckych kluboch: Lokomotíva
Košice, RH Praha a ASV Botnang Stuttgart.
V rokoch 1980 – 1992 ako zamestnanec ČSD pôsobil v Stredisku vrcholového
športu Košice, súčasne bol členom TJ Lokomotíva, oddiel zápasenia Košice.
V rokoch 1982 – 1984 počas výkonu základnej vojenskej služby reprezentoval
zápasnícky oddiel Rudá hvězda Praha, v ktorého drese sa stal majstrom
Československa jednotlivcov.
V roku 1992 prijal ponuku zápasníckeho klubu ASV Botnang Stuttgart –
Nemecko, kde pôsobil do roku 1999.
Rokom 2013 bol zvolený za predsedu Olympijského klubu Košice a je ním
dodnes. Zároveň je členom Slovenského olympijského výboru Bratislava.
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