
 
1. Návrhy na udelenie Ceny PSK: 
 

1.1. Ing. Karol Seman, CSc.  ochranca a propagátor Vysokých Tater 
1.2. Michal Šmajda  etnograf, folklorista 
1.3. JUDr. Miroslav Lajčák podpredseda vlády SR a minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR 

1.4. Daňo Soóš  divadelník 
1.5. Juraj a Anna Švedlárovci  folkloristi 
1.6. Drahomíra Olexyová preds. O.Z. PARKUR TEAM SLAVOJ 

Prešov 
1.7. PhDr. Peter Petras  prevádzkovateľ Rainerovej chaty  
1.8. Jaroslav Vančo  prednosta Veterán klubu železníc Poprad 
1.9. prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.  vedec 
1.10. Arm. gen. Ludvík Svoboda, in memoriam 
1.11. PhDr. Terézia Semaňáková, PhD.   terapeutka 
1.12. SPŠE Prešov 
1.13. Ing. Ladislav Kalafa  starosta obce Čičava 
1.14. Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou 
1.15. Peter Šperka, in memoriam 
1.16. Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove 
1.17. Dobrovoľný hasičský zbor Gerlachov  
1.18. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  
1.19. Mgr. Miroslav Kerekanič   folklorista 
1.20. Mgr. Ján Sajko  učiteľ 
1.21. Divadlo COMMEDIA Poprad 
1.22. Tibor Bodák  divadelník 
1.23. prof. Karol Horák, CSc.  dramatik 
1.24. Ľuboš Lukáč  špeciálny pedagóg 

 
 
2. Odôvodnenie návrhov 
 

2.1.  Ing. Karol Seman, CSc. 
 

Navrhovateľ: Mgr. Marcela Kottmannová 
 

Ing. Karol Seman, CSc. sa narodil 6. 11. 1943 v Budapešti. Do regiónu Vysokých 
Tatier prišiel v roku 1988, kedy začal pracovať na správe TANAPu ako vedúci výskumnej 
stanice a múzea. Stal sa prvým predsedom Občianskeho združenia Zachráňme tatranského 
kamzíka. 
 

Obrovský priestor zo svojho pracovného, ale najmä voľného času, venoval a venuje 
výchovným aktivitám v regióne, ale aj v Českej republike. Doposiaľ absolvoval 1154 stretnutí 
so žiakmi materských, základných a stredných škôl. Prednášal na vysokých školách, v 
domovoch dôchodcov, denných centrách pre dôchodcov,  zdravotníckych zariadeniach, aj 
väzňom. Svoje vedomosti uplatňoval v rôznych odborných komisiách regionálneho 
a krajského významu. Ako dôchodca získal odbornú spôsobilosť „Lesný pedagóg“, čo 
využíva pri výchove žiakov predovšetkým v ZŠ v Huncovciach. 



Od roku 2013 pripravuje v spolupráci so SAŽP v Banskej Bystrici regionálnu 
prehliadku víťazných filmov „Envirofilm pod Tatrami“, kde sa postupne propagujú aktuálne 
problémy ochrany a tvorby životného prostredia v mestách Vysoké Tatry, Kežmarok 
a Poprad. 
 

Ing. Seman už 5 rokov organizuje besedy s premietaním aktuálnych filmov o Tatrách 
s dôrazom na ochranu tatranskej prírody.  
 

Dňa 14. 3. 2010 prevzal od primátora Vysokých Tatier Cenu za čin roka. Dňa 10. 12. 
2012 mu bolo udelené slovenské ocenenie Senior roka 2012. V roku 2003 získal diamantovú 
plaketu za 80 bezplatných darovaní krvi, celkove daroval krv 90-krát.  

 
Po vymenovaní určite nie všetkých aktivít navrhovaného Ing. Karola Semana 

nemožno nespomenúť jeho vlastnosti, ktoré na ňom ľudia z jeho okolia veľmi oceňujú a ktoré 
z neho robia prirodzenú autoritu, a to odbornosť, potrebu neustále sa vzdelávať, šíriť 
vedomosti, pozitívne postoje a návyky, komunikatívnosť, zmysel pre humor, asertívnosť, 
skromnosť a galantnosť. 
 

2.2. Michal Šmajda 
 

Navrhovateľ: Ing. Milan Cocuľa, poslanec PSK 
 

Spisovateľ, etnograf, folklorista a antropológ Michal Šmajda sa narodil 5. decembra 
1920 Krásnom Brode. Po skončení Ľudovej školy v Krásnom Brode pokračoval na meštianke 
v Medzilaborciach. Neskôr po smrti otca meštianku opustil a pokúsil sa vyučiť za typografa v 
pravoslávnom kláštore v tlačiarni cirkevných staroslovienskych kníh v Ladomírovej. Tam sa 
nenaplnili jeho predstavy o učení a vrátil sa domov.  

       
Vojnové roky prežil na nútených prácach v Nemecku. Po vojne doštudoval a  niekoľko 

rokov pracoval ako agronóm na JRD. Pred viac ako polstoročím založil Múzeum ukrajinskej 
kultúry v Krásnom Brode, ktoré sa neskôr presťahovalo do Svidníka. V múzeu pracoval ako 
historik a etnograf.  V roku 1968 sa pripojil pod výzvu 2000 slov, čo v dobe normalizácie 
znamenalo prepustenie z múzea, vylúčenie zo zväzu spisovateľov a zákaz verejne publikovať. 
Od roku 1970 pracoval ako nočný strážnik a robotník. 

       
Je držiteľom viacerých domácich a medzinárodných ocenení za literárnu a publikačnú 

činnosť. V roku 2008 mu prezident republiky udelil Pribinov kríž za významné zásluhy 
o kultúrny rozvoj Slovenska. Svoje základné prozaické diela napísal v ukrajinčine. Okrem 
iných diel vydal zbierku poviedok Vjazka kľučiv /1956/, romány Tryščať kryhy /1957/, 
Korčmarskyj sluha /1964/, Rozjizdy /1970/, etnografickú prácu A iši Vam vinčuju /1992/, 
zbierku uspávaniek Kolyskovi pisni /1993/ a iné.  

       
Robil rozsiahle etnografické výskumy Rusínov. Zozbieral piesne, príslovia, porekadlá, 

obyčaje, receptár rusínskej ľudovej medicíny. Dnes s určitosťou treba povedať, že sa mu 
podarilo zachrániť veľa drahokamov rusínskej ľudovej kultúry pred úplným zánikom.  

 



2.3. JUDr. Miroslav Laj čák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

 
Navrhovateľ: MUDr. Peter Bizovský a Ing. Peter Sokol poslanci PSK 

 
Miroslav Lajčák vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave a Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakultu medzinárodných 
vzťahov. Je absolventom Európskeho centra pre bezpečnostné štúdie G. Marshalla 
v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku. 

 
Svoju diplomatickú kariéru začal v r. 1988 na Ministerstve zahraničných vecí Českej 

a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe. V období 1991 – 1993 pôsobil na 
Veľvyslanectve Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Moskve, od 1. januára 1993 na 
Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve. 

 
Po návrate na Slovensko zastával funkcie riaditeľa kancelárie ministra zahraničných 

vecí Slovenskej republiky a riaditeľa kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky. V 
rokoch 1994 – 1998 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky 
v Japonsku. V období rokov 1998 – 2001 zastával pozíciu riaditeľa kancelárie ministra 
zahraničných vecí Slovenskej republiky a zároveň osobitného asistenta zvláštneho 
splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre Balkán. V r. 2001 bol menovaný za 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky pre Juhosláviu (neskôr 
Srbsko a Čiernu Horu), Macedónsko a Albánsko so sídlom v Belehrade. Po návrate v r. 2005 
bol vedúcim Stáleho sekretariátu pre prípravu stretnutia prezidentov Ruskej federácie a USA 
v Bratislave a stal sa generálnym riaditeľom pre politické záležitosti Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, kde pôsobil do r. 2007. V r. 2006 bol zároveň 
osobným vyslancom vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku Javiera Solanu pre organizáciu referenda o nezávislosti Čiernej Hory. Od roku 2007 
do roku 2009 pôsobil v Sarajeve ako vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva 
a osobitný predstaviteľ Európskej únie v Bosne a Hercegovine. V januári 2009 sa stal 
ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, tento post zastával do júla 2010. Následne 
pôsobil v Bruseli ako výkonný riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu v rámci Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť. V apríli 2012 bol menovaný za podpredsedu vlády a ministra 
zahraničných vecí Slovenskej republiky (od októbra 2012 minister zahraničných vecí 
a európskych záležitosti SR). 
 

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za osobné zásluhy pri zviditeľňovaní a pozitívnej 
prezentácii Slovenskej republiky v európskom a svetovom priestore. 

 
 

2.4. Daňo Soóš 
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK, členovia divadelného ochotníckeho 
súboru ONDAVAN pri OŠaK MsÚ Stropkov 

 
Daňo Soóš sa narodil 5. 2. 1938 v Stropkove. Po štúdiu v Prahe a Bratislave 

zmaturoval na škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde po prvýkrát prišiel do kontaktu 
s divadlom.  



Pre zdravotné problémy zanechal pôvodné povolanie a začal pracovať v oblasti 
kultúry a osvety. Stal sa metodikom, neskôr riaditeľom Domu osvety v Stropkove, kde sa 
zameral predovšetkým na obnovenie divadelných tradícií. 
        

Spolupracoval pri založení bábkarského súboru pri Materskej škole v Stropkove, ktorý 
neskôr prešiel pod dom osvety a premenoval sa na  PARAVÁN – bábkarský súbor. 

 
Po zorganizovaní úspešného Minifestivalu, pri príležitosti 10. výročia založenia 

bábkarského súboru, získal poverenie pre organizovanie krajských bábkarských prehliadok 
v Stropkove. Tak vznikol „Bábkarský Stropkov“. 
 

Aj vznik činoherného súboru v Stropkove vyprovokovali bábkari. Rok 1966 teda 
niesol v sebe dva míľniky divadelnej kultúry v Stropkove: bábkari sa po prvýkrát zúčastnili 
celoslovenskej prehliadky v Žiline a hneď na to vznikol činoherný ochotnícky súbor 
Ondavan, dnes už 46-ročný. 
 

Štyridsaťšesť rokov v existencii divadelného súboru je nielen sviatkom, ale aj 
dôkazom životaschopnosti myšlienky, na ktorej bol súbor založený. Idea by však bez jej 
realizátorov zostala iba abstraktnou hodnotou. Potvrdzuje sa, že umenie a kultúra sa rozvíjajú 
predovšetkým vďaka obetavosti ľudí, ktorí svoj talent neustále rozvíjajú v prospech iných. 
Vďaka tomu je v Stropkove viacgeneračný divadelný ochotnícky súbor zložený z hercov, 
ktorí aj napriek tomu, že sa divadlu venujú popri svojej práci, podávajú profesionálne výkony 
a čo je najdôležitejšie, prinášajú divákom  umelecké zážitky.  
        

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje pri príležitosti životného jubilea 75 rokov za 
dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj ochotníckeho divadla v regióne.  
 
 
 

2.5. Juraj a Anna Švedlárovci 
 
 Navrhovateľ: Mgr. Stanislava Kellnerová, Kežmarok 
 

Za dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu vedúcich detského folklórneho 
súboru Maguráčik z Kežmarku. DFS Maguráčik sa od svojho vzniku pravidelne venuje 
výchove detí k folklóru, hlavne zbieraniu a interpretácii tradičných zvykov, hier, piesní 
a tancov goralov žijúcich pod Tatrami v okolí mesta Kežmarok. Súbor sa počas svojej 
existencie zaradil medzi popredné súbory na Slovensku, o čom svedčí celý rad ocenení a  
medailí.   
 
 

2.6. Drahomíra Olexyová 
 

Navrhovateľ: Peter Mičúch, Prešov 
 

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za obetavý prístup k zachovaniu histórie chovu koní 
v Prešove, rozvoja a obnovy jazdeckého areálu, aktívnej podpory voľnočasových aktivít 
mládeže a nových jazdeckých talentov v Prešove. 

 
 



2.7. PhDr Peter Petras, nájomca  Rainerovej chaty v Tatrách 
 

Navrhovatel: Milan Choma, Kežmarok 
 

Dôchodca PhDr. Peter Petras bývalý vychovávateľ a učiteľ SOŠ v Kežmarku, začal 
pred 50-mi rokmi pôsobiť v Tatrách ako vysokohorský nosič a 16 rokov je nájomcom 
populárnej Rainerovej chaty na Starolesnianskej Poľane, ktorú sám na svoje náklady opravil 
a sprevádzkoval ako informačné stredisko a malé múzeum nosičstva i horolezectva.  
 

PhDr. Petra Petrasa treba oceniť ako žijúcu legendu Tatier a obľúbeného pedagóga, 
ktorý viedol svojich žiakov k  láske k Tatrám. 
 

Každoročné kultúrne podujatia ako Traja králi, Veľkonočné vajíčko, Nosičské preteky, 
výročia chaty sa stali pre návštevníkov Tatier nezabudnuteľné a  vďaka slovenskej televízii 
známe na celom Slovensku. V tomto roku napísal a vydal knihu „Na chodníku, chodník“, 
ktorá ilustruje jeho nosičskú a chatársku prácu, ale aj vlastné príbehy ním zachránených 
ľudských životov v Tatrách. 
 

O PhDr. Petrovi Petrasovi bolo natočených viacero dokumentárnych filmov 
s vysokohorskou tematikou. V r. 2000 ho ocenilo mesto Vysoké Tatry “Cenou mesta“.  
 
 

2.8. Jaroslav Vančo, Poprad 
 

Navrhovateľ: Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad 
 

Činnosť Občianskeho združenia Veterán klub železníc Poprad je založená výlučne na 
práci dobrovoľníkov a fanúšikov železnice pod vedením pána Jaroslava Vanča, jeho 
prednostu. Vo svojom voľnom čase sa venuje záchrane a prevádzkovaniu historických 
dopravných zariadení vo Vysokých Tatrách. 

 
V prenájme má viaceré skvosty tatranskej elektrickej dopravy. Medzi najvzácnejšie 

patrí 101-ročná tatranská historická električka Kométa s dvomi prívesnými vozňami. 
V auguste tohto roku sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil, aj vďaka finančnej podpore 
Prešovského samosprávneho kraja a ďalších partnerov, opätovný návrat Kométy na trať 
tatranských elektrických železníc. Od začiatku stál pri jej záchrane a jeho zásluhou 
neskončila električka pred tridsiatimi rokmi v šrote. Zároveň patril medzi hlavných 
organizátorov náročnej dvojročnej revitalizácie. Pán Vančo je človek čestný a pracovitý. 
Nadšenie pre dobrovoľnícku prácu prešlo i na členov občianskeho združenia, ktorí pod jeho 
vedením zachraňujú dedičstvo našich predkov a prispievajú k rozvoju cestovného ruchu vo 
Vysokých Tatrách. 

 
 

2.9.  prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. 
 

Navrhovateľ: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej univerzity 
 

Profesor Ivan Bernasovský patrí k svetovo uznávaným výskumníkom v oblasti 
biomolekulárneho a genetického výskumu, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj tohto 
odvetvia na Slovensku a primárne na Prešovskej univerzite v Prešove. Jeho publikácia 



o krvných skupinách Rómov v Československu v poprednom americkom časopise Physical 
Antropology (1976) mala široký vedecký ohlas. Výsledky jeho výskumov 
z antropogenetického štúdia Rómov boli významným príspevkom k objasneniu ich pôvodu. 
V roku 2000 boli výsledky pracoviska z oblasti biomedicinálneho výskumu Rómov a ich 
štúdia etnogenézy na základe analýzy DNA vybrané na prezentáciu najvýznamnejších 
výsledkov slovenskej vedy a techniky „Slovakia in European Reserch Area“ v Európskom 
parlamente v Bruseli. Počas svojho pôsobenia na fakulte humanitných a prírodných vied 
vďaka grantovým prostriedkom a financiám zo štrukturálnych fondov Európskej únie zriadil 
a viedol niekoľko výskumných pracovísk ako napr. laboratórium molekulárnej biológie na 
katedre biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 
laboratórium molekulárnej genetiky, Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, 
ktoré bolo otvorené v roku 2013. Spomínané pracoviská boli vybavené špičkovou 
najmodernejšou laboratórnou technikou umožňujúcou výskum na svetovej úrovni. 

 
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc., sa narodil 23. 2. 1939 v Martine. Po skončení 

strednej školy pokračoval v štúdiu biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. V roku 1970 obhájil v Onkologickom ústave Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave svoju kandidátsku prácu a získal titul CSc. V roku 1980 získal titul docent 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore antropológia. 
V roku 1988 získal vedecký titul DrSc. v odbore antropológia a v roku 1991 bol inaugurovaný 
za profesora na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 1998 pôsobil na 
Prešovskej univerzite v Prešove ako riaditeľ Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov, 
ktorý založil a ako vedúci katedry biológie na Fakulte humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2003 do roku 2011 zastával funkciu dekana 
uvedenej fakulty. Počas svojho pôsobenia na fakulte, vďaka grantovým prostriedkom 
a financiám zo štrukturálnych fondov Európskej únie, zriadil a viedol niekoľko vyššie 
spomínaných špičkových výskumných pracovísk. Ich výsledky majú veľmi vysoký 
akademický ohlas, čo sa odráža aj v grantovej úspešnosti a bohatej publikačnej činnosti 
a následne popredným umiestnením Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 
univerzity v Prešove v hodnoteniach nezávislej reitingovej a ratingovej agentúry ARRA. Vyše 
20 rokov je súdnym znalcom v odbore genetika, odvetvie analýza DNA. Bol zakladateľom 
séroantropológie v bývalom Československu. Bol členom viacerých vedeckých rád fakúlt na 
Slovensku, členom pracovných komisií pri Akreditačnej komisii, poradného orgánu vlády 
Slovenskej republiky. Publikoval vyše sto vedeckých prác, bol školiteľom celej rady 
doktorandov. Do roku 2012 pôsobil ako riaditeľ Centra excelentnosti ekológie živočíchov 
a človeka Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Ústavu 
rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. 
 

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za celoživotné vedecké dielo v oblasti 
biomedicinálneho výskumu Rómov a ich štúdia etnogenézy na základe analýzy DNA. 
 
 

2.10.  Arm. gen. Ludvík Svoboda 
 

Navrhovateľ: PhDr. Ivan Hopta, poslanec PSK 
 

Arm. gen. Ludvík Svoboda sa narodil 25. 11. 1895 v Hroznatíne. Bol významným 
československým generálom a politikom. Počas druhej svetovej vojny velil 1. 
Československému armádnemu zboru na východnom fronte. V rokoch 1945 - 1950 bol 



ministrom národnej obrany. V období 1968 - 1975 bol prezidentom Československej 
socialistickej republiky. 

 
Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal predovšetkým ako významný predstaviteľ 

protifašistického odboja. Vďaka jeho úsiliu sa podarilo vo vtedajšom Sovietskom zväze 
vytvoriť 1. Československý samostatný prápor, ktorý sa hrdinským spôsobom zapísal do 
histórie v bitke pri ukrajinskej obci Sokolovo. Tento prápor sa neskôr rozrástol do 
armádneho zboru, ktorý sa pod vedením Ludvíka Svobodu aktívne zapojil do oslobodzovania 
našej vlasti. Ľudia spod historickej Dukly si ho dodnes pamätajú ako hrdinského veliteľa, 
ktorý sa spolu so svojimi spolubojovníkmi zúčastnil Karpatsko – duklianskej operácie, ktorá 
mala pomôcť Slovenskému národnému povstaniu a bola jednou z najväčších horských bitiek 
druhej svetovej vojny. Práve pri bojoch na Dukle sa Ludvík Svoboda dozvedel, že jeho syn 
Miroslav bol vo svojich necelých 18 rokoch zavraždený v koncentračnom tábore 
Mauthausen. 

 
Často navštevoval kraj pod historickou Duklou a z pozície ministra obrany a neskôr 

i prezidenta ČSSR, sa snažil ľuďom žijúcim v tomto kraji podľa svojich možností aj pomôcť. 
Po tomto významnom protifašistickom predstaviteľovi sú pomenované v  kraji viaceré školy, 
nemocnica i niektoré ďalšie ustanovizne. Je držiteľom mnohých vyznamenaní bývalého 
Československa, Sovietskeho zväzu, Juhoslávie, Poľska, Rumunska, Maďarska, Francúzska, 
Veľkej Británie, ale aj USA. 

 
Udelenie Ceny PSK in memoriam sa navrhuje za zásluhy v protifašistickom odboji  

        
 

2.11. PhDr. Terézia Semaňáková, PhD. 
 

Navrhovateľ: Mgr. Marta Glov ňová, Ľubica 
         

Narodila sa dňa 14. 06. 1948 v Abrahámovciach. Po absolvovaní základnej školy 
nastúpila na Strednú zdravotnícku školu v Poprade. Po jej ukončení pracovala ako detská 
sestra, neskôr ako metodička pre predškolské zariadenia okresu Poprad. V roku 1990 
založila v Kežmarku denné detské sanatórium, špecializované pre deti s postihnutím 
s ambulantnou starostlivosťou.  

 
Absolvovala množstvo zahraničných študijných pobytov, aby novými liečebnými 

postupmi pomohla pri liečbe postihnutých detí nielen v Kežmarku, ale aj v širokom okolí. 
Z USA priniesla nové poznatky o integrácii, tolerancii a špeciálnych potrebách detí 
s postihnutím. V Maďarsku sa priučila pedagogike Montessori, ktorú úspešne aplikuje v 
sanatóriu. Absolvovala zahraničné študijné cesty do Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, 
Poľska, ČR a iných krajín, odkiaľ si priniesla poznatky, ktoré úspešne využíva pri práci 
s postihnutými.  

 
Je držiteľkou certifikátov z oblasti sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, 

pedagogiky, riadenia organizácií a ďalších.  
 
Okrem povinností, ktoré má ako riaditeľka sanatória, pomáha postihnutým aj cez 

rôzne mimovládne verejné organizácie. Je predsedníčkou ZPMP „Pomoc v živote“ 
v Kežmarku, predsedníčkou Krajského poradenského centra Prešovského kraja, členkou 



predsedníctva ZPMP v SR, členkou predsedníctva Sociofóra v Bratislave. Od roku 2004 
pôsobí ako pedagóg na Trnavskej univerzite a na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. 

 
Pani Terézia Semaňáková už niekoľko rokov pomáha postihnutým rôznymi 

terapiami, ale aj svojim ľudským prístupom  k problémom v rodinách, kde postihnutí žijú. 
V rámci klubovej činnosti sa stretáva s rodičmi a deťmi, kde zabezpečuje sociálne 
poradenstvo a prevenciu pre rodičov a postihnuté deti.  

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za jej dlhoročnú obetavosť a ľudský prístup 

ku komunite postihnutých pod Tatrami. 
        

 
2.12. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 

 
Navrhovateľ: Ing. František Kollar čík, predseda Rady školy pri SPŠE Prešov 
 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným 

stredným školám v Prešovskom kraji. Vychovala viac ako 8 tisíc absolventov 
v elektrotechnických a príbuzných odboroch, ktorí sa úspešne uplatňujú vo všetkých sférach 
hospodárstva. Bola založená v roku 1952.  

 
Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sa Stredná 

priemyselná škola v Prešove umiestnila v roku 2013 medzi odbornými školami na prvom 
mieste a v celkovom poradí na druhom mieste na Slovensku. Tento nezávislý audit 
vychádzal z výsledkov žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, 
matematiky a cudzích jazykov, ale aj počtu absolventov na úradoch práce, či ohodnotenia 
mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva za posledné štyri 
roky.  

 
Takmer 8000 absolventov spája určitú etapu svojho života so SPŠE v Prešove. 

Najšikovnejší z nich pomohli v minulosti a pomáhajú aj dnes šíriť dobré meno školy. 
Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje úspešná reprezentácia Slovenskej republiky na 
Majstrovstvách sveta v stavbe a propagovaní robotov Robocup 2011. Žiaci Slavomír Kožár, 
Patrik Sopko, Stanislav Starec a Pavol Vargovčík boli za získanie titulu majstrov sveta 
ocenení ministrom školstva Pamätným listom sv. Gorazda. Aj v roku 2013 sa tímu školy 
podarilo prebojovať na majstrovstvá sveta, kde získali ocenenie za najlepšiu elektroniku. 
Plaketu Lux Mentium získali Štefan Hedvig a Stanislav Starec. Cenné je aj množstvo 
ocenení v súťažiach ZENIT a SOČ na celoštátnej úrovni. 

 
V školskom roku 2013/2014 škola získala certifikát kvality EN ISO 9001: 2008 

Quality Managment System. Pedagógovia školy sa zapájajú do projektov a hľadajú možnosti 
svojho odborného rastu, zefektívnenia výučby i modernizácie vybavenia odborných učební. 
Neustále majú na zreteli to, aby výučba držala krok so súčasnými trendmi v praxi. Udelením 
Medaily sv. Gorazda boli v posledných rokoch ocenení ministrom školstva za dlhoročnú 
pedagogickú prácu Mgr. Václav Vystavél, Ing. Jozef Wagner a PaedDr. Buzgová.  

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje pri príležitosti šesťdesiateho výročia 

založenia školy a za výborné výsledky v oblasti vzdelávania. 
 
 



2.13. Ing. Ladislav Kalafa, starosta obce Čičava 
 

Navrhovateľ: Gréckokatolícke farmačné centrum pre Rómov, Čičava  
 

Navrhovaný Ing. Ladislav Kalafa je od roku 2006 starostom obce Čičava, stredne 
veľkej dediny s rozlohou 528 ha, nachádzajúcej sa v regióne Vranov nad Topľou. 
V súčasnosti v nej žije cca 1200 obyvateľov, z toho 65 % Rómov. Obecné zastupiteľstvo so 
starostom obce sa neustále venuje riešeniu rómskeho problému pre zabezpečenie integrácie 
a zvýšenia životnej úrovne Rómov. 

 
Starosta obce Ing. Ladislav Kalafa je držiteľom ocenenia medzinárodnej ceny 

MERI 2012 za čerpanie fondov EÚ pre inklúziu Rómov. Zo 104 nominovaných miest a obcí 
z 15 krajín EÚ obec Čičava získala 1. miesto v kategórii bývania a infraštruktúry. Cenu mu 
osobne odovzdal komisár EÚ pre sociálnu sféru Laszlo Andorra. 

 
V roku 2013 bola obec Čičava vo finále súťaže Oskar bez bariér, v ktorej bola 

ocenená jej snaha o riešenie bezbariérovosti medzi rómskou a nerómskou časťou obce. Túto 
súťaž od roku 2004 organizuje ZMOS. Obec Čičava bola prvou z Prešovského kraja, ktorá sa 
do finále tejto súťaže dostala. 

 
 

2.14. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
 

Navrhovateľ: Petra Vašková, Nižný Hrušov 
 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dlhoročne prispieva k rozvoju 
vzdelania, kultúrneho a spoločenského života vo vranovskom regióne. Kolektív knižnice 
pripravuje pre svojich čitateľov aktivity nad rámec bežných služieb poskytovaných 
knižnicami umelecké workshopy, tanečné aktivity, výtvarné tvorivé dielne. 

 
Aktivity pre čitateľov všetkých vekových kategórií – deti, mládež, dospelých 

seniorov sú pripravované na vysokej odbornej úrovni s profesionálnym prístupom a ochotou. 
Knižnica sa stala centrom zmysluplného trávenia voľného času, zábavy, vzdelania, 
spoločenského života. 
 

2.15. Peter Šperka, in memoriam 
 

Navrhovateľ: Horská záchranná služba Vysoké Tatry 
 

Npor. „in memoriam“ Peter Šperka, profesionálny horský záchranár, príslušník 
Horskej záchrannej služby od 3. 10. 2003, sa narodil 29. 10. 1955 v Martine. Detstvo prežil 
v Prešove, kde sa začal formovať jeho vzťah k športu a prírode. 

 
V roku 1978 začal pracovať vo Vysokých Tatrách ako športový referent, čo ho 

nastálo priviedlo k jeho milovaným Tatrám. Aktívne sa začal venovať horolezectvu a 
postupne prešiel do radov záchranárov. Od roku 1984 bol dobrovoľným členom Horskej 
služby vo Vysokých Tatrách, kde patril k najaktívnejším a najvýkonnejším záchranárom, 
pravidelne sa zúčastňoval záchranných akcií. Postupne sa vypracoval na metodika 
v Dobrovoľnom záchrannom zbore Tatranskej horskej služby. Aktívna znalosť hôr ho 



priviedla aj do radov horských vodcov UIAGM v roku 1994. V roku 1997 bol pri založení  
športového klubu a občianskeho združenia Himalaya Club. 

 
V roku 2003 prešiel do radov profesionálnych horských záchranárov, kde pôsobil 

ako záchranár expert na oblastnom stredisku Vysoké Tatry. Zároveň v Horskej záchrannej 
službe pôsobil ako inštruktor pozemnej záchrannej činnosti, špecializoval sa na záchrannú 
činnosť v lavíne.  

 
V radoch horských záchranárov bol rešpektovaný a uznávaný pre svoje znalosti a 

skúsenosti nadobudnuté v horách. Bol akýmsi „tútorom“ novoprijatých kolegov. Preto bol 
nasadzovaný do najťažších záchranných akcií. Kolegovia záchranári vedeli, že sa môžu na 
neho spoľahnúť. 

 
Stál pri zrode „Memoriálu Vlada Tatarku“, medzinárodného preteku horských 

služieb, ktorý bol založený na pamiatku kolegu záchranára Vlada Tatarku. 
 
Bol účastníkom aj organizátorom vysokohorských expedícií po celom svete. 

V júni 2013 bol členom medzinárodnej expedície, ktorá mala vystúpiť na horu Nanga Parbat 
v Pakistane, ale tragické udalosti z 22. júna 2013 expedíciu predčasne ukončili. Peter Šperka 
sa stal obeťou teroristického útoku. 

 
Udelenie Ceny PSK in memoriam sa navrhuje za dlhoročnú obetavosť 

a zanietenosť pri záchrane ľudských životov a zdravia a prácu v radoch horských 
záchranárov.  

 
 

2.16. Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove 
 

Navrhovateľ: Mesto Stropkov, obec Chotča   
 

Únia žien Slovenska je ženská mimovládna organizácia, ktorá zastupuje ženy 
z rôznych oblastí spoločenského života na Slovensku. Jej hlavným poslaním je snaha 
o všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy. Vytvára priestor pre záujmovú 
činnosť žien, pestovanie záľub a oddychové programy, ale predovšetkým rozvoj charitatívnej 
pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Krajská organizácia Únie žien Slovenska združuje 
140 základných organizácií s viac ako 4500 členkami, z toho v okrese Stropkov 21 
základných organizácií, v ktorých je združených takmer 500 žien. Činnosť tejto organizácie 
zasahuje takmer do všetkých oblastí života. Ženy – členky sú vždy tam, kde sú práve potrebné 
a sú nápomocné v charitatívnej oblasti. Únia žien Slovenska pomáhala deťom a matkám 
v povodňami postihnutých oblastiach. Pomáha ženám s onkologickým ochorením. 

 
V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva 2012 sa všetky okresné organizácie 

Únie žien Slovenska Prešovského samosprávneho kraja zapojili do rôznych aktivít. 
 
Už tradične v spolupráci s partnerskými organizáciami i jednotlivcami organizuje 

rôzne kultúrno – spoločenské aktivity. Známe sú prednášky zamerané na prevenciu 
nádorových ochorení. Na túto tému usporiadala Krajská organizácia Únie žien Slovenska 
v Prešove konferenciu drogovej závislosti, stresu a zdravej výživy. Medzi súťaže 
organizované Úniou žien Slovenska patrí súťaž o najkrajšiu kraslicu, najkrajší balkón, 
výklady, predajne, prednes poézie a prózy „Vansovej Lomnička“ a súťaž v speve ľudových 



piesni „Spievajúce rodiny“. Práve táto aktivita sa každoročne koná v obci Chotča v okrese 
Stropkov. Súťaž má veľký úspech nielen v obci, okrese, ale v celom Prešovskom kraji. 
Prítomní majú možnosť si vypočuť ľudové piesne, na ktoré sa už pomaly zabúda a vidieť 
oblečenie – kroje, ktoré sa nosili v minulosti. Táto prehliadka má veľký prínos na 
zachovávanie ľudových tradícií pre mladú generáciu. 
 
 

2.17. Kolektív dobrovoľných hasičov – mužov z DHZ Gerlachov, okres Poprad    
 

Navrhovateľ: Obecný úrad Gerlachov 
 

Svoj návrh odôvodňujeme dlhoročnou vynikajúcou reprezentáciou obce, okresu 
Poprad a Prešovského kraja. Muži DHZ Gerlachov sú držiteľmi najlepšieho požiarneho 
výsledku v nástreku na 10 l a sú 5-násobní víťazi okresnej súťaže DHZ, 4-násobní víťazi 
 krajskej súťaže DHZ, 3-násobní majstri Slovenskej republiky v súťaži hasičských družstiev.  

 
Členovia DHZ Gerlachov – hasičské družstvo muži sú nielen vynikajúcimi 

športovcami, ale svoju odbornú pripravenosť a skúsenosť dokazujú aj pri likvidácii lesných 
požiarov vo Vysokých Tatrách a to najmä v roku 2005. Sú garanciou protipožiarnej 
bezpečnosti v našich veľhorách a  nepostrádateľnou súčasťou pri príprave športových a 
kultúrnych podujatí v Gerlachove.  

 
Návrh predložený obcou Gerlachov, zastúpenou starostom obce, podporujú: Ing. 

Michal Ryša, starosta obce; Pavol Ceľuch, poslanec PSK a člen prezídia DPO SR; Ing. Milan 
Baran, poslanec PSK; Rudolf Abrahám, poslanec PSK. 

 
 

2.18. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK 
 

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952. Je regionálnou 
špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou  
inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Za 60 rokov činnosti sa stala 
významným centrom astronomického vzdelávania a propagácie astronómie v regióne 
Horného Zemplína.  

 
Odborná činnosť hvezdárne sa sústreďuje na Astronomickom observatóriu v 

Kolonickom sedle. Významnou udalosťou pre činnosť observatória bolo sprevádzkovanie 
Vihorlatského národného teleskopu v roku 2002, ktorý je dodnes najväčším ďalekohľadom na 
Slovensku. Jeho inštalácia na Kolonickom sedle je výsledkom dlhoročnej spolupráce s 
Astronomickým observatóriom v Odese a dodnes je hlavným prístrojom astronomického 
observatória, na ktorom sa vykonávajú systematické pozorovania premenných hviezd. Svedčí 
o tom množstvo publikácií v odborných časopisoch a objav 18-tich nových premenných 
hviezd. Ďalšou udalosťou, ktorá posunula astronomické observatórium výrazne dopredu, bola 
realizácia projektu “Karpatské nebo – rozvoj produktov cestovného ruchu založených na 
astronómii” v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko v rokoch 2009 - 
2012. Hlavným investičným výstupom projektu bola výstavba Planetária na Astronomickom 
observatóriu na Kolonickom sedle. Tým hvezdáreň získala jedinečný edukačný nástroj hlavne 
pre mladú generáciu a unikátnu kombináciu ponuky prírodnej aj umelej oblohy na jednom 



mieste. Hvezdáreň sa stala priekopníkom v rozvoji „astroturistiky“ na Slovensku, k čomu 
prispelo hlavne založenie Parku tmavej oblohy Poloniny dňa 3. 12. 2010 s cieľom informovať 
laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území. 

 
Astronomický komplex na Kolonickom sedle predstavuje jedinečný priestor pre 

pozorovateľskú odbornú činnosť (vynikajúce pozorovacie podmienky a špičková pozorovacia 
technika), edukačnú činnosť v oblasti astronómie a prírodných vied (planetárium, množstvo 
malých výukových ďalekohľadov) a popularizáciu (Informačné centrum Parku tmavej 
oblohy). Ako jediná hvezdáreň na Slovensku získala v roku 2012 akreditáciu Ministerstva 
školstva SR na poskytovanie kreditov pre učiteľov základných a stredných škôl formou 
školení v oblasti výučby astronómie a vydala publikáciu na vedenie astronomického krúžku 
na škole. Je držiteľom certifikátu služieb a produktov turistiky priaznivej pre životné 
prostredie Go To Carpathia pre región Horného Zemplína. Každoročne organizuje 
medzinárodnú konferenciu KOLOS o pozorovaní premenných hviezd, celoslovenský seminár 
KOLOFOTA o záznamovej technike a metodike a pozorovateľské astrostáže Variable a 
Perzeidy. 

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti 

astronomického vzdelávania a propagácie astronómie v regióne Horného Zemplína. 
 

 
2.19. Miroslav Kerekani č 

 
Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK 

 
Miroslav Kerekanič sa narodil 17. 2. 1961 v Snine. Študoval akordeón na 

Konzervatóriu v Košiciach. V rokoch 1983 – 1988 v štúdiu pokračoval  na PdF UPJŠ Prešov. 
Od r. 1982 pracoval v PUĽS-e Prešov ako hudobník, neskôr ako vedúci orchestra a dirigent. 
Od r. 1992 pracuje vo Vihorlatskom osvetovom  stredisku v Humennom  ako odborný 
pracovník – metodik pre hudbu a spev. V roku 2008  zriadil  Súkromné centrum voľného času 
v Ptičom.  

 
Je zakladateľom a organizátorom festivalov: Festival ľudovej piesne Zempľin špiva, 

Festival rusínskej piesne, Chemlon fest Humenné, Folklórne popoludnie v skanzene 
Vihorlatského múzea, Sotácky folklórny festival v Jasenove. Spolupracuje pri organizácii 
festivalov v Uliči i Medzilaborciach a sporadicky pri iných lokálnych miestnych festivaloch 
a kultúrnych podujatiach. 

 
Je umeleckým  šéfom folklórneho súboru Chemlon Humenné, DFS Chemloňáčik, ĽH 

Sokolej a SS Hačure, spolupracuje s FS Vihorlat Snina a je členom umeleckej rady PUĽS-u 
Prešov.  

 
S vyššie uvedenými súbormi sa zúčastnil množstva medzinárodných festivalov v 

USA, Egypte, Turecku, Srbsku, Chorvátsku, Grécku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku, 
Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rusku a v ďalších krajinách. 

 
Úzko spolupracuje s Rusínskou obrodou na Slovensku, s Maticou slovenskou, od r. 

1992 spolupracuje s Danielom Compagnonom, Spolkom Čechov a Slovákov vo Francúzsku  
a krajanským FS Nádej v Paríži. 

 



Chemlon reprezentoval Prešovský samosprávny kraj na veľtrhu v Bratislave,  na Dni 
Dobrosusedstva v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom, medzinárodnej konferencii vo Francúzsku v 
St. Lary, veľtrhu v Chorvátsku a medzinárodnom podujatí v Paríži. 
 

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za mimoriadne úspechy dosiahnuté  šírením 
kultúrneho dedičstva našich predkov.  
 

2.20. Mgr. Ján Sajko  
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK 
 

Mgr. Ján Sajko sa narodil v roku 1957 v Prešove. Od roku 1986 je učiteľom výtvarnej 
výchovy na 1. ZŠ v Jarovniciach, ktorú navštevujú iba rómski žiaci. Deti z tejto školy na 
hodinách výtvarnej výchovy, pod vedením svojho učiteľa, vytvárajú veľmi zaujímavé práce 
plné farieb, ktoré boli ocenené na mnohých výtvarných súťažiach po celom svete (India, 
Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Macedónsko, Švédsko, 
Nórsko, Fínsko, Irán ...). Samostatne vystavovali v mnohých mestách (Washington, Boston, 
Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, 
Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov atď.). Ich obrázky boli použité na ilustrácie 
rôznych kníh, kalendárov a pohľadníc. Výsledky žiakov Mgr. Jána Sajka sú o to 
obdivuhodnejšie, že malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti 

výtvarného umenia s rómskymi žiakmi. 
 
 

2.21. Divadlo COMMEDIA  Poprad  
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK 
 

Divadlo COMMEDIA Poprad bolo založené v októbri 1968 a svojou systematickou 
činnosťou sa zaradilo k najúspešnejším kolektívom na Slovensku. 

 
Presne štyridsaťpäť rokov sa COMMEDIA cez javisko prihovára priaznivcom 

divadla svojou hravosťou, ľudovou poetikou, svojským humorom. Svojou nevtieravou 
formou vie divákovi predložiť závažné otázky a problémy, vie na ne odpovedať a nenásilne 
ukázať svoj pohľad na svet, na život, na človeka. Vie rozosmiať, vie rozplakať. Podáva jasný 
dôkaz o tom, že v človeku je duch činný a tvorivý, a keď sa otvorí a zveľaďuje, začínajú sa 
diať veci veľkých rozmerov. 

 
Mentalita jednotlivých členov súboru smerovala ku komediálnemu žánru, čím si 

súbor získal nielen široký okruh diváckej obce, ale aj odborní kritici vysoko ocenili, že 
jednotlivé inscenácie nikdy nepodľahli nízkemu vkusu, ale donútili divákov zamyslieť sa nad 
vážnym myšlienkovým posolstvom. 

 
Divadlo COMMEDIA úspešné reprezentuje PSK nielen v našom regióne a okolí, ale 

aj na Slovensku a v zahraničí na mnohých medzinárodných festivaloch. Absolútnym 
vrcholom jeho tvorby bola inscenácia hry „MALKA“ na motívy novely Františka Švantnera, 
za ktorú v r. 2004 získal súbor CENU ZA TVORIVÝ ČIN ROKA z Ministerstva kultúry SR 
a reprezentoval Slovensko na Svetovom festivale v Monaku v roku 2005. Túto inscenáciu 



mali možnosť vidieť aj diváci v Dánsku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku... a na jeseň 
roka 2009 bola MALKA zaradená medzi 27 súborov z celého sveta, ktoré sa predstavili na 
Medzinárodnom divadelnom festivale v Monte Laurier v Kanade. 

 
Programová komisia vybrala na Svetový festival amatérskeho divadla v Monaku, 

ktorý sa konal v dňoch 19. – 28. 8. 2013, už po druhýkrát divadelný súbor Commedia  Poprad 
s inscenáciou M. Kukučín – V. Benko: Neprebudený.  Opätovné pozvanie slovenského 
súboru je veľkým úspechom slovenského amatérskeho divadla a Slovenského strediska 
AITA/IATA. 

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za  herectvo, dramaturgiu, scénografiu a réžiu 

v oblasti neprofesionálnej tvorby. 
 
 

2.22. Tibor Bodák 
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Úradu PSK 
 

Tibor Bodák sa narodil 17. 8. 1923 v Spišskej Novej Vsi. Keďže mu učarovalo 
divadlo, na dosky, ktoré znamenajú svet sa postavil už ako ochotník a to  v ochotníckom 
súbore Hviezdoslav v Spišskej Novej Vsi a krúžku Železničiar v Košiciach, odkiaľ v roku 
1952 nastúpil do činohry Štátneho divadla v Košiciach. Tam s úspechom pôsobil do roku 
1956. V tej istej sezóne prestúpil do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, odkiaľ sa po 
šiestich rokoch vrátil do svojho rodného mesta Spišskej Novej Vsi, kde nastúpil do Krajového 
divadla. V rámci reorganizácie divadiel prestúpil v roku 1963 do činohry Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove, kde strávil zvyšok svojho aktívneho hereckého života. 

 
Počas svojej hereckej kariéry vytvoril rad rozmanitých postáv, najvýznamnejšou bola 

jeho kreácia Janka v Mastnom hrnci. V profesionálnom divadle začínal postavami mládencov 
ako Gejza v Najdúchovi, Geľo Sebechlebský v  rovnomennej hre, ale čoskoro sa  jeho 
herectvo rozvinulo do charakterových polôh. Najbytostnejšie sa realizoval vo veseloherných a  
komediálnych postavách vyjadrujúcich pocit pohody, hrejivého a úsmevného humoru, bez 
výsmešných, karikatúrnych či groteskných akcentov. 

 
Tibor Bodák spolu s  kolegami z divadla Gitou Mišurovou, Andrejom Šilanom, 

Jánom Pelechom, Jožom Stražanom, Darinou Gerjakovou hral v oscarovom filme Obchod na 
korze. Vidieť sme ho mohli tiež vo filme režiséra Jozefa Zachara Muž nie je žiaduci. 
Predstavil sa aj v projekte Slovenskej  televízie Košice Popaterce, v časti Drevo na žimu, 
ktorý cez žartovné príbehy predstavoval život našich predkov. 
 

Do dôchodku odišiel 31. 12. 1985, no aj naďalej hosťoval v inscenáciách DJZ až do 
roku 1991. Tibor Bodák sa veľmi aktívne venoval a venuje ochotníckej činnosti a 
spolupracuje s mladými divadelníkmi v celom východoslovenskom regióne. Ešte aj  dnes, 
napriek vysokému veku, sa naplno venuje svojmu celoživotnému koníčku, ktorým je 
žurnalistika.  
 

Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj 
profesionálneho a ochotníckeho divadla v regióne a  pri príležitosti životného jubilea 90 
rokov. 
 



2.23. prof. Karol Horák, CSc. 
 

Navrhovateľ: PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ tlačovej agentúry 
Slovenskej republiky, PhDr. Vladimír Puchala – manažér a publicista, Mgr. Vladimír 
Himi č – riaditeľ Štátneho divadla Košice, Marián Marko - riaditeľ Divadla Alexandra 
Duchnoviča v Prešove, Mgr. Ján Hanzo - riaditeľ Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 
PhDr. Ján S. Sabol - režisér a scenárista, PhDr. Miron Pukan – pedagóg, Mgr. Eva 
Kušnírová – pedagóg, Mgr. Ján Lašák - novinár 

 
Popredný slovenský dramatik, spisovateľ, teatrológ a pedagóg Karol Horák sa 

narodil v Katarínskej Hute 13. 9. 1943. Je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove. 
 
Niekoľko desaťročí je riaditeľom a organizátorom najväčšej súťažnej prehliadky 

študentskej tvorivosti na Slovensku pod názvom Akademický Prešov. Tento festival sa stal 
odrazovým mostíkom pre profesionálnu kariéru mnohých mladých ľudí, ktorí sa neskôr 
presadili v oblasti divadla, literatúry, filmu a médií. 

 
Horákovým významným pričinením sa mesto Prešov ako aj celý región každoročne 

stáva na niekoľko dní centrom študentskej vysokoškolskej kultúry a je métou pre mladých 
nadaných ľudí prichádzajúcich do metropoly Šariša prezentovať svoj talent. Vďaka priestoru, 
ktorý Akademický Prešov vytvára pre divadlo, literatúru či umelecký preklad, sa táto 
prehliadka stala známou vo viacerých krajinách Európy. 

 
Prešovské študentské divadlo, ktoré prof. Horák úspešne vedie už niekoľko 

desaťročí, dosahuje významné úspechy na festivaloch doma i v zahraničí a pod jeho vedením 
sa vypracovalo na popredný alternatívny súbor divadelnej scény. Na jeho doskách vyrástli 
osobnosti, ktoré dnes pôsobia aj na profesionálnych scénach. 

 
Horákove aktivity reprezentujú divadelnovedné i literárnovedné práce, no 

predovšetkým umelecké diela. Z rozsiahlej tvorby treba spomenúť knihy próz: Cukor (1976), 
Dve prózy (1974). 

 
Dominantou jeho umeleckej činnosti je dramatická tvorba. Jeho hry uvádzali v SND 

v Bratislave, v Divadle SNP v Martine, v Divadle A. Bagara v Nitre, v DJZ v Prešove, v DAD 
v Prešove, ŠD v Košiciach. Texty hier uverejnil vo viacerých knižných výberoch. 

 
Viaceré Horákove rozhlasové hry získali domáce i zahraničné ocenenia. Je autorom 

televíznych scenárov realizovaných v STV ako napríklad: Cukor, Národný hriešnik, J. 
Záborský - Dve frašky, Nové pokúšanie Antona. 

 
Prof. Karol Horák v septembri tohto roka oslávil svoje významné životné jubileum. 

Naďalej pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove. 

 
Udelenie Ceny PSK sa navrhuje za dlhoročný a mimoriadny prínos pre rozvoj 

dramatickej tvorby a  pri príležitosti životného jubilea 70 rokov. 
 
 
 
 



2.24. Mgr. Ľuboš Lukáč 
 

Navrhovateľ: Mgr. Ingrid Storinská 
 

Ľuboš Lukáč je už niekoľko rokov autorom a organizátorom regionálnych aj 
celoslovenských projektov pre deti a mládež. Je aktívnym pedagógom v školskom aj 
mimoškolskom čase. 

 
Aktivity, ktoré „povzniesli“ Prešovský samosprávny kraj na piedestál popredných 

miest výchovy a vzdelávania (edukácie) žiakov a dlhodobé projekty, ktorých je autorom 
a organizátorom:  

 
LOGICKÁ OLYMPIÁDA: Prvá celoslovenská logická olympiáda určená žiakom zo 

všeobecným intelektovým nadaním. V roku 2013 (prvý rok konania tejto súťaže) sa súťaže 
zúčastnilo 1526 žiakov v školských kolách a 81 finalistov Logickej olympiády v máji 2013 na 
Pedagogickej fakulte. Súčasťou podujatia bola aj „Konferencia o nadaných“. 

 
DETI V SIETI: Plán edukácie intelektovo nadaných žiakov – prvý plán aktivít pre 

túto kategóriu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku. Plán 
obsahuje vyše 170 aktivít, medzi ktorými nájdete besedy, exkurzie, aktivity výchovného 
zamerania, aj využitie medzipredmetových vzťahov. Je určený žiakom 1. - 4. ročníka ZŠ 
Šmeralova 25 v Prešove a prebieha prvýkrát v tomto školskom roku vďaka podpore a záštite 
podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej. 

 
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ: Celoslovenská internetová fotosúťaž určená deťom 

materských škôl, žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií. Súťaž sa (doteraz) 
uskutočnila v 7. ročníkoch pod záštitami: Pavla Feňuša, Jána Figeľa, Pavla Pašku, Ivana 
Gašparoviča, Vladimíra Maňku, Juraja Jakubiska, Dušana Čaploviča. Súčasťou 
celoslovenskej internetovej súťaže FOD sú napr. FOD Netradičné hry (Sigord), FOD Škola 
v prírode (Vyšné Ružbachy) a FOD camp. 8. ročník fotosúťaže Fotografia Očami Detí sa 
začne v novembri 2013. 

 
CESTA Z MESTA: Projekt dopravnej výchovy určený žiakom 1. – 2. ročníka z tried 

pre intelektovo nadaných žiakov prešovskej ZŠ Šmeralova 25. Projekt prebieha vďaka 
odbornému garantovi – inštitútu pre dopravu a hospodárstvo v zastúpení riaditeľa IDH 
Ondreja Mateja. 

 
MLADÝ FOTOGRAF: Projekt, ktorý funguje od roku 2010. Aktívnou účasťou 

podnecuje žiakov základných škôl a stredných škôl k samostatnosti, rozšírenému záujmu 
a záľubu – fotografovanie, ale aj grafické práce či turistiku. Od vzniku tohto záujmového 
útvaru sa uskutočnilo viac ako 100 (nielen) víkendových výletov pre túto skupinu detí 
a mládeže. Výlety sú prioritne predurčené na spoznávanie Prešovského samosprávneho kraja, 
ako Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry, Humenné, Sigord, Drienica pri Sabinove, Lipovce. 

 
KLUB NADANÝCH DETÍ: Prvý klub detí so všeobecným intelektovým nadaní. 

Podmienkou registrácie je diagnostika potvrdzujúca intelektové nadanie. Klub nadaných detí 
funguje na ZŠ Šmeralova ako prvý KND na Slovensku! Zakladateľom a vedúcim klubu 
nadaných detí je p. Ľuboš Lukáč. 

 



IQ KIDS: Informačný portál CPPPaP je venovaný intelektovo nadaným žiakom 
základných škôl, ale aj rodičom, učiteľom a verejnosti. Portál bol spustený v tomto roku a 
okrem iného poskytuje aj rady a usmernenia záujemcom o edukáciu nadaných detí na 
Slovensku. 

 
NADANÉ DIEŤA: Portál žiakov 1. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním ZŠ Šmeralova 25 v Prešove. Portál má vlastnú cieľovú štruktúru 
podporovateľov z radu slovenských firiem podporujúcich nadané deti. 

 
SPOZNÁVAME VYSOKÉ TATRY: Projekt určený žiakom základných škôl, 

vďaka ktorému žiaci spoznali históriu, súčasnosť, dopravu, prírodné krásy a 10 miest vo 
Vysokých Tatrách. Projekt sa uskutočnil v roku 2013 vďaka podpore a pod záštitou 
podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej. 

 
MY SME TU DOMA!: Projekt sa uskutočnil v roku 2012 ako plán aktivít 

zameraných na spoznávanie mesta Prešov. Súčasťou bola aj fotosúťaž Môj Prešov, či rôzne 
víkendové výlety, spoznávanie kultúrnych inštitúcií a osobností mesta Prešov. Projekt 
prebiehal vďaka podpore  a pod záštitou Ondreja Mateja. 
 


