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Košický samosprávny kraj udelil najvyššie verejné ocenenia za rok 2021. Prevzalo si ich 15 jednotlivcov a 6 kolektívov za mimoriadne
výsledky, úspechy a svoju prácu, ktorú prezentujú nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

Mnohí východniari robia náš kraj, ale aj svet lepším miestom pre život. Chránia životné prostredie, zachraňujú životy, ale aj prinášajú
radosť či pomáhajú ako dobrovoľníci tam, kde je to potrebné. Úspech nemerajú peniazmi alebo slávou, ale výsledkami. Vďaka svojej
svedomitosti, pracovitosti a cieľavedomosti dosiahli mimoriadne výsledky. Košický samosprávny kraj ich za ne verejne ocenil.

Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja bolo spojené so slávnostným galavečerom, ktorý sa konal 23. apríla 2022 v
Štátnom divadle Košice. Žive vysielanie ste si mohli pozrieť na Facebooku Košického samosprávneho kraja. Cenu si prevzalo 15
jednotlivcov a 6 kolektívov. „Svetový rekord v športe, tisíc vedeckých citácií, najhranejšie skladby, najobľúbenejšia učiteľka, lekári aj
vedci, ale aj obetaví dobrovoľníci. Všetci v sebe ukrývajú talent, ktorý v žiadnom prípade nepremárnili, ale naopak, pracovali na sebe a
využili ho v prospech spoločnosti. Vďaka svojim vedomostiam objavili prevratné technológie, vďaka zlatu v hrdle lahodia našim ušiam,
jednoducho, náš svet robia lepším miestom pre život. Je pre mňa cťou, že som našim výnimočným východniarom mohol odovzdať
najvyššie ocenenia kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získala hudobná skupina No Name, ktorá na slovenskej a českej hudobnej
scéne pôsobí už 25 rokov. Na svojom konte má množstvo hudobných ocenení a hitov, ktorých texty si spievajú všetky vekové kategórie.
Počas oceňovania frontman kapely Igor Timko svoje poďakovanie aj zarýmoval. „Kto by si pomyslel takto pred rokom, že No Name bude
doma znova prorokom. Možno vám aj zahráme, stačí iba brnkať, zvlášť, keď cenu udelil nám sám predseda Trnka. Verte teda vážení, že
tešíme sa velice, že máme cenu KSK, čo v názve má Košice.”

Čestnú cenu si odniesol aj uznávaný režisér, dokumentarista, scenárista, producent a rodák z Košíc Peter Kerekes. Získal viacero
medzinárodných ocenení, napríklad za snímku 66 sezón s podtitulom O plávarni. Za film Cenzorka, ktorý sa natáčal v ukrajinskej väznici,
získal na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach cenu za najlepší scenár. Ani košická župa na Petra Kerekesa
nezabúda. „Som rád, že patrím do tohto regiónu, a to so všetkým, aj s naším nárečím. Som hrdý na to, že som vyšiel z tohto kraja,“
povedal na margo ocenenia.

K osobnostiam, ktoré získali Cenu Košického samosprávneho kraja, sa tak tento rok pridal aj vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ
Juraj Ciberej. Získal ju za jedinečný prístup v oblasti lesníctva a veterinárneho lekárstva na úrovni kraja s celorepublikovým a
medzinárodným dosahom, ale aj za celoživotné dielo a rozvoj poľovníctva. „Samozrejme, teším sa a cítim istú vďaku, že som bol 36
rokov zodpovedným riešiteľom pre TANAP. Je mi cťou.“

Župa ocenila aj „chirurga“, pri ktorom nečakajte tečúcu krv. Aj tak by sa dala charakterizovať práca lekára Ľudovíta Želinského, ktorý svoj
profesionálny život zasvätil liečebnej rehabilitácii. Kariéru lekára začínal v Sobraneckých kúpeľoch na jednom z prvých lôžkových
zariadení rehabilitácie v Československu. Cenu Košického samosprávnej kraja nevníma iba ako svoju zásluhu. „Keď som prišiel
pracovne do Košíc, nastúpil som do rozbehnutého kolektívu, ktorý už čosi znamenal. Fyzioterapia je kolektívna práca a za jej úspešnými
výsledkami tiež stojí pochopenia vedenia k celej našej práci,“ vyzdvihuje Želinský.

Profesor Ján Danko patrí medzi osobnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), na ktorej pôsobil dlhé roky
ako vysokoškolský profesor. Za svoju činnosť získa Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za medzinárodne uznávané
výsledky v oblasti veterinárnej anatómie, histológie, fyziológie. Ocenenie profesora potešilo, no svoju prácu nikdy nerobil kvôli podobným
uznaniam. „Svoju prácu robím z iných dôvodov. Stále hovorím - príroda mi dala nohy a nie krídla, preto sa snažím chodiť po zemi a
nelietať.“

Zastupiteľstvo KSK aj tento rok udelilo špeciálne ocenenie – Historická osobnosť regiónu. Udeľuje sa „in memoriam“ osobnostiam, ktoré
svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji. „Žilo tu mnoho osobností, ktoré sa na východe síce
nenarodili, ale nechali tu kus svojej duše. Jedným z nich je aj Ján Borodáč, ktorý položil základy profesionálneho divadla. Vďačiť mu
môžeme aj za výchovu celej generácie umelcov divadelných súborov činohry, opery a baletu v košickom divadle. Dokázal motivovať
mladých ľudí a ja verím, že aj tieto ocenenia motivujú tých, ktorí o sebe pochybujú,“ dodal R. Trnka.

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ

Folklórna skupina JADLOVEC Margecany

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho personálu
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Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ

Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice - Šaca

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Ján Danko, vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach

Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam - choreografi a taneční pedagógovia

Tomáš Havlík, pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov ekologickými postupmi

Ján Imrich -zakladateľ špičkového laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR), iniciátor vybudovania
Národného NMR centra SR na kľúčových univerzitách a SAV

Zoltán „Enzoe“ Nagy - maliar, ilustrátor kníh a regionálnych novín, člen rôznych porôt a umeleckých združení

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Autor: Peter Kupčík
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Ocenenia získali vedci, lekári, dobrovoľníci aj umelci

Košický samosprávny kraj udelil najvyššie verejné ocenenia za rok 2021. Prevzalo si ich 15 jednotlivcov a 6 kolektívov za mimoriadne
výsledky, úspechy a svoju prácu, ktorú prezentujú nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

Mnohí východniari robia kraj, ale aj svet lepším miestom pre život. Chránia životné prostredie, zachraňujú životy, prinášajú radosť či
pomáhajú ako dobrovoľníci tam, kde je to potrebné. Úspech nemerajú peniazmi alebo slávou, ale výsledkami. Vďaka svojej svedomitosti,
pracovitosti a cieľavedomosti dosiahli mimoriadne výsledky. Košický samosprávny kraj ich za ne verejne ocenil.

Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja bolo spojené so slávnostným galavečerom, ktorý sa konal v Štátnom divadle
Košice. Žive vysielanie ste si mohli pozrieť na Facebooku Košického samosprávneho kraja. Cenu si prevzalo 15 jednotlivcov a 6
kolektívov.

„Svetový rekord v športe, tisíc vedeckých citácií, najhranejšie skladby, najobľúbenejšia učiteľka, lekári aj vedci, ale aj obetaví
dobrovoľníci. Všetci v sebe ukrývajú talent, ktorý v žiadnom prípade nepremárnili, ale naopak, pracovali na sebe a využili ho v prospech
spoločnosti. Vďaka svojim vedomostiam objavili prevratné technológie, vďaka zlatu v hrdle lahodia našim ušiam, jednoducho, náš svet
robia lepším miestom pre život. Je pre mňa cťou, že som našim výnimočným východniarom mohol odovzdať najvyššie ocenenia kraja,“
povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Cenu predsedu KSK získala skupina NO NAME

Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získala hudobná skupina No Name, ktorá na slovenskej a českej hudobnej
scéne pôsobí už 25 rokov. Na svojom konte má množstvo hudobných ocenení a hitov, ktorých texty si spievajú všetky vekové kategórie.
Počas oceňovania frontman kapely Igor Timko svoje poďakovanie aj zarýmoval.

„Kto by si pomyslel takto pred rokom, že No Name bude doma znova prorokom. Možno vám aj zahráme, stačí iba brnkať, zvlášť, keď
cenu udelil nám sám predseda Trnka. Verte teda vážení, že tešíme sa velice, že máme cenu KSK, čo v názve má Košice.”

Pozrite si fotogalériu:

Čestnú cenu si odniesol aj uznávaný režisér, dokumentarista, scenárista, producent a rodák z Košíc Peter Kerekes. Získal viacero
medzinárodných ocenení, napríklad za snímku 66 sezón s podtitulom O plávarni. Za film Cenzorka, ktorý sa natáčal v ukrajinskej väznici,
získal na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach cenu za najlepší scenár. Ani košická župa na Petra Kerekesa
nezabúda.

„Som rád, že patrím do tohto regiónu, a to so všetkým, aj s naším nárečím. Som hrdý na to, že som vyšiel z tohto kraja,“ povedal na
margo ocenenia.

K osobnostiam, ktoré získali Cenu Košického samosprávneho kraja, sa tak tento rok pridal aj vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ
Juraj Ciberej. Získal ju za jedinečný prístup v oblasti lesníctva a veterinárneho lekárstva na úrovni kraja s celorepublikovým a
medzinárodným dosahom, ale aj za celoživotné dielo a rozvoj poľovníctva.

„ Samozrejme, teším sa a cítim istú vďaku, že som bol 36 rokov zodpovedným riešiteľom pre TANAP. Je mi cťou.“

Župa ocenila aj „chirurga“, pri ktorom nečakajte tečúcu krv. Aj tak by sa dala charakterizovať práca lekára Ľudovíta Želinského, ktorý svoj
profesionálny život zasvätil liečebnej rehabilitácii. Kariéru lekára začínal v Sobraneckých kúpeľoch na jednom z prvých lôžkových
zariadení rehabilitácie v Československu. Cenu Košického samosprávnej kraja nevníma iba ako svoju zásluhu.

„Keď som prišiel pracovne do Košíc, nastúpil som do rozbehnutého kolektívu, ktorý už čosi znamenal. Fyzioterapia je kolektívna práca a
za jej úspešnými výsledkami tiež stojí pochopenia vedenia k celej našej práci,“ vyzdvihuje Želinský.

Profesor Ján Danko patrí medzi osobnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), na ktorej pôsobil dlhé roky
ako vysokoškolský profesor. Za svoju činnosť získa Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za medzinárodne uznávané
výsledky v oblasti veterinárnej anatómie, histológie, fyziológie. Ocenenie profesora potešilo, no svoju prácu nikdy nerobil kvôli podobným
uznaniam.

„Svoju prácu robím z iných dôvodov. Stále hovorím - príroda mi dala nohy a nie krídla, preto sa snažím chodiť po zemi a nelietať.“
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KSK udelilo špeciálne ocenenie

Zastupiteľstvo KSK aj tento rok udelilo špeciálne ocenenie – Historická osobnosť regiónu. Udeľuje sa „in memoriam“ osobnostiam, ktoré
svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji.

„Žilo tu mnoho osobností, ktoré sa na východe síce nenarodili, ale nechali tu kus svojej duše. Jedným z nich je aj Ján Borodáč, ktorý
položil základy profesionálneho divadla. Vďačiť mu môžeme aj za výchovu celej generácie umelcov divadelných súborov činohry, opery a
baletu v košickom divadle. Dokázal motivovať mladých ľudí a ja verím, že aj tieto ocenenia motivujú tých, ktorí o sebe pochybujú,“ dodal
R. Trnka.

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ

Folklórna skupina JADLOVEC Margecany

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho personálu

Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ

Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice - Šaca

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Ján Danko, vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach

Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam - choreografi a taneční pedagógovia

Tomáš Havlík, pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov ekologickými postupmi

Ján Imrich -zakladateľ špičkového laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR), iniciátor vybudovania
Národného NMR centra SR na kľúčových univerzitách a SAV

Zoltán „Enzoe“ Nagy - maliar, ilustrátor kníh a regionálnych novín, člen rôznych porôt a umeleckých združení

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 9

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 10

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 11

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 12

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 13

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 14

https://monitora.sk/

	Najvyššie ocenenia kraja za rok 2021 sú rozdané. Získali ich vedci, lekári, dobrovoľníci aj umelci   
	Najvyššie ocenenia kraja za rok 2021 sú rozdané. Získali ich vedci, lekári, dobrovoľníci aj umelci   
	Najvyššie ocenenia Košického kraja za rok 2021 sú rozdané   


