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Dôvodová správa 

 

Na základe kritérií Štatútu mesta Košice upravujúcich podmienky udelenia verejných 

ocenení boli v decembri roku 2017 oslovené subjekty z jednotlivých sfér spoločenského 

života v meste s možnosťou predloženia návrhov na ocenenie Cenou mesta Košice a Cenou 

primátora mesta pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018. Výzva na predkladanie 

návrhov bola uverejnená aj na webovej stránke mesta. 

 Spolu bolo posudzovaných 25 návrhov na ocenenie jednotlivcov a 8 návrhov na ocenenie 

kolektívov Cenou mesta Košice. 

 Primátor mesta v súlade § 5 ods. 3 a § 50 ods. 1 Štatútu mesta Košice menoval z radov 

poslancov mestského zastupiteľstva pracovnú komisiu na posúdenie a navrhnutie jednotlivcov 

a kolektívov na ocenenie Cenou mesta Košice v roku 2018 na základe doručených návrhov. 
 

Komisia pracovala v zložení:  

1. MUDr. Renáta Lenártová, PhD., námestníčka primátora mesta 

2. Ing. Pavol Lazúr, riaditeľ MMK  

3. Mgr. Jozef Andrejčák (SMER-SD) 

4. JUDr. Cyril Betuš (Šport do Košíc a na Východ) 

5. Mgr. art. Ľubica Blaškovičová (NEKA) 

6. JUDr. Jaroslav Kaifer (SMER-SD) 

7. Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. (Šport do Košíc a na Východ)  

8. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová (NEKA)  

9. Mária Hajduová, Archív mesta Košice 
 

Komisia k posudzovaniu návrhov na ocenenie sa zišla na pracovnom rokovaní dňa 

24.01.2018. Vedením rokovania komisie poveril primátor mesta MUDr. Renátu Lenártovú, 

PhD., námestníčku primátora mesta. Tajným hlasovaním vybrala komisia z navrhnutých 

kandidátov na ocenenie nasledovných 7 jednotlivcov a 3 kolektívy:  

 

Jednotlivci: 
 

1. JUDr. Andrej Daňko 

2. Nikolaj Feďkovič 

3. Zuzana Jusková 

4. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

5. JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL. M. 

6. plk. v. v. Ing. František Mrva  

7. Ing. Patrik Pollák 

 

Kolektívy: 
 

1. kolektív Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach 

2. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 

3. hudobná skupina No Name. 
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Charakteristiky navrhnutých jednotlivcov na ocenenie  

 

 

1. JUDr. Andrej Daňko 

československý a slovenský reprezentant vo futbale, dlhoročný hráč a tréner VSS Košice. 

 

OZ Futbalový klub Internacionáli VSS Košice 

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

Judr. Andrejovi Daňkovi 
pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 

za celoživotnú prácu a rozvoj futbalu v meste Košice. 

 

Judr. Andrej Daňko sa narodil 26. 5. 1948 v Michalovciach. Je absolventom SPŠ stavebnej 

v Michalovciach, PF UPJŠ v Košiciach a Fakulty TV a športu UK v Bratislave – špecializácia 

tréner futbalu. 

S futbalom začínal v Michalovciach v roku 1960. Už ako 17-ročný začal hrávať 

za druholigové mužstvo Zemplín Michalovce. V roku 1967 prestúpil do prvoligového 

mužstva VSS Košice. S klubom VSS bol spojený takmer celý jeho futbalový a trénerský 

život. S týmto klubom získal celý rad futbalových úspechov v československom a slovenskom 

futbale, 2. a 3. miesto v celoštátnej (čsl.) lige, stal sa víťazom Československého pohára 

a Slovenského pohára, 4x víťazom Európskej súťaže o „Rapanov pohár“, získal postup 

do Európskeho pohára, 2x účasť v lige UEFA. 

Pán Daňko bol československý, slovenský reprezentant ako dorastenec a neskôr ako dospelý. 

Úspešne reprezentoval Československo, Slovensko a mesto Košice 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. 

 

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

 

 

 

2. Nikolaj Feďkovič 
legenda slovenského výtvarného umenia. 

 

MUDr. Renáta Lenártová, PhD., poslankyňa MZ v Košiciach 

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

Nikolajovi Feďkovičovi 
za významný prínos v oblasti slovenského a európskeho výtvarného umenia. 
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Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v Užhorode. Po pripojení Podkarpatskej Rusi 

k Sovietskemu zväzu sa rodina za dramatických okolností presídlila do Michaloviec, kde 

autor vyrastal.  

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 a usadil sa v meste Bergisch Gladbach pri Kolíne  

nad Rýnom, 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, Feďkovič 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. Táto legenda slovenského výtvarného umenia opäť vystavuje na Slovensku. 

Jeho diela sú zastúpené v mnohých galériách na Slovensku vrátane Slovenskej národnej 

galérie, ale aj v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, vo Švajčiarsku 

a v ďalších štátoch Európy a v USA.  

V rokoch 1983 až 2000 vystavoval na mnohých výstavách v zahraničí - Francúzsko, 

Belgicko, Bulharsko, Česko, Maďarsko. 

V roku 2015 vystavoval vo Východoslovenskej galérii. V rokoch 2015-2016 vystavoval  

pri príležitosti jeho 70-tych narodenín v popredných galériách na Slovensku, Česku  

a v Užhorode. 

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. 

 

 

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

3. Zuzana Jusková  

plavkyňa, prvá Slovenka, ktorá preplávala Lamanšský prieliv. 

 

Mgr. Ivan Šulek, člen sekcie diaľkového plávania Slovenskej plaveckej Federácie, Bratislava 

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

Zuzane Juskovej 

za mimoriadne úspechy v diaľkovom plávaní a reprezentáciu mesta Košice i Slovenska  

v zahraničí. 

 

Zuzana Jusková (43) 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.  
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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. Kanál zdolala 

za 11 hodín a 16 minút a 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. 

Za uvedený  fantastický výkon, ktorý sa zapísal do histórie Slovenského diaľkového plávania, 

ale aj Košíc, je Zuzana Jusková navrhovaná na ocenenie Cenou mesta Košice. 

  

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

 

 

4. Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

rektor Technickej univerzity v Košiciach. 

 

Technická univerzita v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. – prorektor 

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, CSc. 

pri príležitosti významného životného jubilea 

za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. 

 

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. sa narodil v roku 1957 a jeho  profesijná orientácia  

je zameraná na reológiu, mechanizmy pretvárania, časovozávislé matematicko-fyzikálne 

výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti 

veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov v pružnej 

a nepružnej oblasti namáhania. Venuje sa 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, z toho 

120 článkov v domácich a zahraničných časopisoch a 220 článkov v zborníkoch z domácich  

a zahraničných konferencií, sympózií a kongresov. Na jeho práce bolo zaznamenaných vyše 

420 citácií. 

Je členom redakčnej rady 8 domácich a zahraničných časopisov, členom vedeckých výborov 

konferencií doma a v zahraničí. Bol spoluorganizátorom letnej školy European Religious 

Heritage Campus 1995 a 2. ročníka Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnej 

tvorby v oblasti architektúry a stavebníctva 2004. 

Vypracoval vyše 70 recenzných posudkov rukopisov článkov do karentovaných časopisov, 

resp. periodík indexovaných v WoS alebo Scopus. Pôsobil ako projektový manažér  

6 projektov finančne podporených zo štrukturálnych fondov EÚ. Bol zodpovedným 

riešiteľom a spoluriešiteľom 28 domácich a zahraničných vedecko-výskumných a odborných 

projektov. Absolvoval rad študijných, prednáškových a pracovných pobytov. 

Profesor Kmeť bol a je aktívny v rôznych domácich a medzinárodných vedecko-technických  

a odborných spoločnostiach, komisiách a organizáciách. Je členom Rady expertov  

pre informatizáciu a informatiku v školstve MŠ SR (2008-2010), Pracovnej skupiny 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre prípravu operačného 

programu Výskum a inovácie (2013), členom Slovenského národného komitétu FEANI, 
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pôsobí ako člen Rady pre technickú normalizáciu predsedu Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, je členom Slovenskej komory stavebných 

inžinierov, predsedom a členom skúšobných komisií SKSI pre autorizáciu a overovanie 

odbornej spôsobilosti, členom Rady Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie, 

Slovenskej spoločnosti pre mechaniku, členom technickej komisie TK 4 Kovové, spriahnuté 

oceľobetónové a drevené konštrukcie pri SÚTN a ďalších. Preložil do slovenčiny európsku 

normu EN 1993-1-11, ku ktorej vypracoval aj národný aplikačný dokument. 

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: návrh a statický výpočet kotveného stožiara 

v Stakčíne (1988), návrh oceľovej konštrukcie rímsko-katolíckeho kostola v Dargove (1991), 

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) (1994), 

expertízny posudok budovy Priemyselnej banky v Košiciach (1995), sila v Hlinikárni ZSNP 

v Žiari nad Hronom (1996), nosných systémov objektov Elektrární vo Vojanoch (1996, 2009), 

aktuálneho stavu nosných konštrukcií Zimného štadióna v Prešove (2001) 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 (za teoretický a experimentálny 

výskum a vývoj inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým 

a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia). 

 
 

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

 

5. JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL. M. 

predsedníčka ústavného súdu SR. 

 

Kancelária Ústavného súdu SR 

predkladá návrh na udelenie ocenenia  

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. vysokoškolské štúdium ukončila na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku1981. V roku 1982 získala diplom doktora 

práv a začala pracovať ako podniková právnička v Pozemných stavbách Bratislava. 

V januári 1992 nastúpila na Okresný súd Bratislava - vidiek, kde po vymenovaní za sudkyňu 

pôsobila ako podpredsedníčka a neskôr predsedníčka Okresného súdu Bratislava - vidiek. 

V rámci reorganizácie justičných orgánov zakladala Okresný súd Pezinok. 

V rokoch 1996 - 1998 pôsobila vo funkcii predsedníčky Krajského súdu Bratislava. 

Na Krajskom súde Bratislava pracovala až do roku 2006 ako predsedníčka trestného senátu. 

V roku 2006 po výberovom konaní na sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - sudcu 

odvolacej agendy Špeciálneho súdu pri Najvyššom súde Slovenskej republiky sa stala 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/1981
https://sk.wikipedia.org/wiki/1982
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://sk.wikipedia.org/wiki/1992
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sudca
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pezinok
https://sk.wikipedia.org/wiki/1996
https://sk.wikipedia.org/wiki/1998
https://sk.wikipedia.org/wiki/2006
https://sk.wikipedia.org/wiki/Najvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_s%C3%BAd_Slovenskej_republiky
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sudkyňou a členkou trestného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako jediná 

žena. Tu pôsobila do februára 2007. 

Od roku 1995 sa podieľala na pedagogickom procese na katedre trestného práva Právnickej 

fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici i na katedre trestného práva Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

V máji 2012 obhájila dizertačnú prácu na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach na tému „Trestné právo a jeho ústavné limity v podmienkach Slovenskej 

republiky“. 

 

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M. pôsobí vo funkcii predsedníčky Ústavného súdu 

Slovenskej republiky od roku 2007. Počas výkonu svojej funkcie dosiahla významné 

výsledky a mimoriadne zásluhy pri šírení dobrého mena mesta Košice a šírení dobrého mena 

Ústavného súdu Slovenskej republiky doma i v zahraničí.  

Na pozvanie pani predsedníčky navštívili mesto Košice a sídlo Ústavného súdu Slovenskej 

republiky (ďalej aj „ústavný súd“) významní zahraniční predstavitelia. Spomenúť možno 

napr. predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Guida Raimondiho, predsedu Benátskej 

komisie Gianni Buquichia ako aj mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Francúzskej 

republiky v Slovenskej republike a štátu Izrael na Slovensku. Na pozvanie pani predsedníčky 

mesto Košice tiež navštívili delegácie viacerých zahraničných ústavných súdov. Spomenuté 

návštevy zohrali svoju významnú úlohu jednak v nadväzovaní a udržiavaní bilaterálnych 

vzťahov a výmene informácií a skúseností týkajúcich sa rozhodovacej činnosti s ústavnými 

súdmi v Arménsku, Azerbajdžane či v Českej republike, ako aj so sudcami a prokurátormi 

z krajín Európskej únie so zameraním na aplikáciu práva Európskej únie v členských 

krajinách a jednak výraznou mierou prispeli k prezentácii historického a kultúrneho dedičstva 

mesta Košice v zahraničí. 

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková buduje a šíri dobré 

meno mesta Košice a dobré meno Ústavného súdu Slovenskej republiky so sídlom 

v Košiciach od svojho nástupu do funkcie vo februári 2007, vďaka nej sa mesto Košice 

prezentuje na Slovensku i v zahraničí na vysokej diplomatickej úrovni. 

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, s ktorými sa v rámci 

Potuliek po meste pod názvom „Ústavný súd ako ho nepoznáte“ (8. – 10. septembra 2017)  

a v rámci Dňa otvorených dverí na ústavnom súde v rokoch 2016 a 2017 oboznámilo vyše 

5100 návštevníkov ústavného súdu.  

JUDr. Macejková významným spôsobom prispela k prezentovaniu rozhodovacej a inej 

činnosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky prostredníctvom webového sídla 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj spoluprácou s lokálnymi a celoslovenskými 

médiami a tlačovými agentúrami.  

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach 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, a na ktorej 

sa každoročne zúčastňujú významné osobnosti z akademickej obce a právnickej praxe 

zo Slovenskej republiky a zahraničia, čím prispela k vytvoreniu priestoru pre odbornú 

diskusiu v oblasti ústavného práva.  

 

 

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

https://sk.wikipedia.org/wiki/2007
https://sk.wikipedia.org/wiki/1995
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Mateja_Bela_v_Banskej_Bystrici
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Pavla_Jozefa_%C5%A0af%C3%A1rika_v_Ko%C5%A1iciach
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Pavla_Jozefa_%C5%A0af%C3%A1rika_v_Ko%C5%A1iciach
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6. plk. v. v. Ing. František Mrva       

predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach (Myslava). 

 

OÚ Košice, ZŠ Postupimská 37 KE, riaditeľ ev. gymnázia J. A. Komenského, starosta  

MČ Luník XI, STM Košice, Obec Jasov, DFN v Košiciach  

predkladajú návrh na udelenie ocenenia 

plk. v. v. Ing. Františkovi Mrvovi 
pri príležitosti životného jubilea 65 rokov 

zakladateľovi krajských matičných festivalov slovenských rozprávok a povestí, slovenskej 

ľudovej, rusínskej a rómskej piesne, amatérskeho divadla, ale aj rozprávok v podaní 

košických materských škôl a materských škôl z celého Košického kraja – predsedovi 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach MČ Košice – Myslava. 

 

Plk. v. v. Ing. František Mrva sa v máji dožíva 65 rokov. Veľké matičné festivaly založil 

pred 14. rokmi a organizuje ich 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. Tieto festivaly majú u žiakov a študentov obrovskú 

popularitu, čo napomáha k rozvoju kultúry nielen v meste Košice, ale aj v oboch krajoch 

Východného Slovenska.  

František Mrva podujatia organizuje vo svojom voľnom čase a takmer všetky výdavky 

spojené s organizáciou krajských matičných festivalov, vrátane nákupu hodnotných cien 

v podobe hodnotných kníh a farebných diplomov, okrem neoceniteľnej pomoci primátora 

mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, hradí sám.  

Každoročne už dlhé roky organizuje s mestom Košice charitatívne akcie pre choré deti 

na košickej detskej onkológii DFN v Košiciach a dlhé roky organizuje akcie pre košické 

detské domovy a sociálne zariadenia. 
 

 

 

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

 

 

 

7. Ing. Patrik Pollák        

športový reprezentant v jachtingu - majster Európy, majster sveta. 

 

Akademik Technická univerzita Košice  

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

Ing. Patrikovi Pollákovi  

pri príležitosti 25 rokov aktívnej športovej kariéry 

za mimoriadne športové úspechy s najvyšším svetovým ocenením a úspešnú dlhoročnú 

reprezentáciu mesta Košice v jachtingu. 

 

Ing. Patrik Pollák oslávil v roku 2017 už 25 rokov svojej aktívnej športovej kariéry. Je to 

obdobie, v ktorom tento skromný a pracovitý športovec 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. Zúčastnil sa na OH v Atlante (1996), v Sydney (2000) a v Pekingu (2008). 

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. 
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Počas celej športovej kariéry absolvoval množstvo antidopingových kontrol, ktoré skončili 

vždy bez nálezov nedovolených podporných látok. Je to výsledok aj vysokých morálnych 

vlastností, ktorý môže poslúžiť mnohým za vzor. 

Popri svojom bohatom športovom kalendári a účasti na regatách 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 

pre talentovanú mládež Slovenska, Maďarska, Česka, Poľska a Nemecka. 

Stal sa jedným z významných propagátorov mládežníckeho windsurfingu v triede Bic Techno 

na celom svete, a to jeho propagáciou a spracovaním desiatok videozáznamov, ktoré zhliadli 

státisíce záujemcov z celého sveta na internete. 

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 celej svojej športovej kariéry bol pravidelne oceňovaný ako jeden z najlepších 

športovcov bývalej Slávie TU Košice a následníckej Akademik TU Košice. 

Odolal lákavým prestupovým ponukám do bohatších klubov doma či v zahraničí a ostal verný 

Košiciam, Tu, ktorej je absolventom, a vysokoškolskej TJ, ktorej je členom, počas celého 

aktívneho športového života. Ide o príkladný postoj lokálpatriotizmu a z pohľadu mesta 

Košice je pozitívnym príkladom propagácie Košíc na športovom jachtárskom poli doma aj 

v zahraničí. 

 

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

 

 

Charakteristiky navrhnutých kolektívov na ocenenie 

 

1. Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach    

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

kolektívu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach  

pri príležitosti 60. výročia vzniku 

za šesťdesiatročnú 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, či už to boli pravidelné umiestnenia na majstrovstvách ČSSR a neskôr 

Slovenskej republiky, alebo reprezentácia 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. Členovia 

oddielu tiež zastávajú funkcie predsedov odborných komisií SJF, členov kontrolnej a revíznej 

komisie a člena výkonného riadiaceho orgánu – predsedníctva SJF.  
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Na športovom poli sa za posledné roky podarilo hlavne vďaka práci s mládežou dosiahnuť 

umiestnenia na Majstrovstvách oblasti SJF – východ v drezúre a skokoch a tiež 

na Majstrovstvách Slovenska v skokoch, čo je hodnotné vzhľadom na konkurenciu v týchto 

olympijských disciplínach. V neolympijskej voltíži pôsobia v oddiele cvičenci vo veku  

od 5 do 18 rokov, ktorí sú rozdelení do dvoch juniorských a dvoch detských skupín, 

a pravidelne sa umiestňujú na Majstrovstvách SR. Pätnásť z nich súťaží aj v kategórii 

jednotlivcov. 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. 

Jazdecký oddiel každoročne organizuje skúšky jazdcov na získanie jazdeckej licencie, a tak 

rozširuje počty jazdcov a vyhľadáva nové talenty. Zároveň 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. 

Každoročne pripravuje celkovo 9 jazdeckých pretekov, čo je vzhľadom na to, že všetci 

členovia oddielu pracujú ako dobrovoľníci a činnosť pre oddiel vykonávajú popri svojom 

zamestnaní, unikátne. Za zmienku stojí aj to, že vstup na všetky podujatia je pre obyvateľov 

a návštevníkov mesta bezplatný. 

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. Túto tradíciu síce poznajú aj v iných mestách Slovenska, ale nikde 

sa nekoná v historickom centre mesta a nemá takú atmosféru, ako tá naša košická. 

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. 

 

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

 

2. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 

 

UPJŠ v Košiciach    

predkladá návrh na udelenie ocenenia 

Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 

pri príležitosti 70. výročia vzniku. 

 

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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3. No Name  

hudobná skupina 

    

PhDr. Katarína Čižmáriková, poslankyňa MZ v Košiciach a Mgr. art. Ľuba Blaškovičová, 

štatutárka OZ Staromestské divadlo P. Raševa - Košice 

predkladajú návrh na udelenie ocenenia 

hudobnej skupine No Name. 

 

Cena Mesta sa udeľuje kolektívom, ktoré sa pričinili nielen o rozvoj mesta, ale aj o šírenie 

jeho dobrého mena a popularizáciu na Slovensku i v zahraničí. Skupina No Name je ideálnym 

kandidátom, pretože dokonale napĺňa všetky tieto atribúty. Je príkladom pre ďalších mladých 

ľudí, že v našom meste sa oplatí zostať, tvoriť aj presadiť sa.  

 

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. 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. Aj keď sa No Name neumiestnili na stupienku 

víťazov, začalo sa o nej hovoriť. 

V súčasnosti má táto skupina šesť členov. Ako klávesák sa v začiatkoch prezentoval Marián 

Čekovský, ktorého po odchode z kapely nahradil Zoli Šallai. O pár rokov doplnil kapelu 

najmladší Timko – Dušan, ktorý má už svoju stabilnú pozíciu. 

Skutočný prielom v kariére prišiel v roku 2000 s albumom „Počkám si na zázrak“, a to 

predovšetkým vďaka piesňam „Ty a tvoja sestra“ a „Žily“. S No Name, chlapcami z Košíc, 

si postupne stále častejšie začali pospevovať poslucháči na Slovensku i v Česku populárneho 

„Starostu“ i „Večnosť“, pýtať sa „Čím to je“, či hľadať odpoveď na „Nie alebo áno“.  

V roku 2017 sa hitom stal song „Kto dokáže?“ z autorskej dielne Igora Timka, ktorý ju 

naspieval so speváckou legendou, Karlom Gottom. 

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.  

 

No Name už viac ako 20 rokov žnú úspechy doma aj za hranicami Slovenska.  

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: LIVE in Prague z roku 2006, kedy 

sa No Name koncertom v O2 Aréne v Prahe definitívne zaradila medzi hudobné stálice 

bývalého Československa, i oslavy „20 výnimočných rokov NO NAME“ z vypredaného Fóra 

Karlín, je vôbec prvým záznamom z narodeninových osláv kapely vo verziách audio live 

a dvd. 

 

Zásluhu na formovaní osobitého štýlu skupiny má Igor Timko, ktorý sa za rok 2016 stal 

laureátom Krištáľového krídla v kategórii Rock Pop Jazz. Okrem iného k tomu prispelo aj 

ocenenie  albumu „S láskou“ cenou SOZA za najúspešnejší album roka.  
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Prínosom pre kultúru nielen v našom meste je aj spolupráca Igora Timka 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. 

Skupina podporovala aj mnohé charitatívne projekty a akcie, ako aktívni bežci sa zúčastnili aj 

na niekoľkých ročníkoch Medzinárodného maratónu mieru.  

 

 

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

 

 

 

Spracovala: Mgr. Katarína Angelovičová, Odd. právne a majetkové, ref. samosprávnych 

orgánov 

Košice, 05.02.2018 


