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Návrh na uznesenie 
 
 
 
Zastupiteľstvo PSK 
 

A. berie na vedomie 
 

Návrh na udelenie Cien PSK 
 
 

B. udeľuje Cenu PSK za rok 2019: 
 
 

1) Hospicu Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi 
za dlhoročné poskytovanie paliatívnej starostlivosti, sociálnej pomoci 
a milosrdenstva. 

 
2) Marike Gombitovej   

za výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku a mimoriadne 
úspechy v oblasti populárnej hudby.  

 
 

3) Mgr. Natálii Šubrtovej a Mgr. Henriete Farkašovej 
za výnimočnú reprezentáciu SR a PSK – na Zimných paralympijských hrách 
v PyeongChangu 2018 a dosahovanie vynikajúcich športových výsledkov na 
majstrovstvách sveta či Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní zdravotne 
znevýhodnených. 

 
 

 
 

 
 

 
 



1. Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj v mesiacoch august a september informoval prostredníctvom 
médií širokú verejnosť o možnosti predkladať návrhy na udelenie Ceny PSK za rok 2019.  

 
Do stanoveného termínu bolo Prešovskému samosprávnemu kraju doručených šestnásť 

návrhov. Predmetné návrhy na svojom zasadnutí dňa 7. 10. 2019 vyhodnotila príslušná komisia 
a podľa Zásad pre udeľovanie verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja predkladá 
Zastupiteľstvu PSK Návrh na udelenie Cien Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019.  
 
 
2. Predložené návrhy na udelenie Ceny PSK: 
 

2.1. Jozef Hrubovčák   žurnalista 
2.2. Štefan Kocák   folklorista 
2.3. Jozef Buranovský   dobrovoľný darca krvi 
2.4. MUDr. Radoslav Čuha   lekár 
2.5. Hospic Matky Terezy     
2.6. Folklórny súbor Magura 
2.7. Marika Gombitová   speváčka 
2.8. Štefan Kovaľ     sochár 
2.9. Ing. Peter Chudý     športový funkcionár 
2.10. Ing. Ladislav Harvan    športový funkcionár 
2.11. Eduard Kravčík       
2.12. Ján Štovka       fotograf 
2.13. Mgr. Anna Petričová    členka Predsedníctva Ústredia JDS 
2.14. Mgr. Natália Šubrtová, PhD., Mgr. Henrieta Farkašová    

       paraolympioničky 
2.15. Marta Pichová, Helena Pichová   soc. pracovníčky 
2.16. Bernard Herstek     hudobný skladateľ 

 
 
3. Odôvodnenie návrhov 
 
3.1 Navrhovaný: Jozef Hrubovčák, žurnalista 
 

Navrhovateľ: Ján Nemčík, Humenné - dôchodca 
 
 Jozef Hrubovčák začal v roku 1957 pracovať v krajských novinách Nový život v Prešove, 
neskôr vo Východoslovenských novinách v Košiciach. Z Košíc prestúpil z rodinných dôvodov do 
n. p. Chemlon v Humennom, kde sa stal šéfredaktorom novovytvorených podnikových novín 
Chemlon.  
 
 Vydávaný dvojtýždenník pod jeho vedením mal vysokú úroveň, čo bolo ocenené v rámci 
GR Slovochémia aj vo Zväze slovenských novinárov.  
 Za svoje kritické postoje v auguste 1968 proti vstupu spojeneckých vojsk do 
Československa bol zbavený práce v redakcii, mal zákaz publikovania až do novembra 1989. 
Nebolo mu dovolené ani vydať 2 zbierky umeleckých reportáží z obdobia SNP a druhej svetovej 
vojny. 
 



 Po nežnej revolúcií bol Jozef Hrubovčák pracovne i novinársky plne rehabilitovaný 
a mohol začať zase pracovať v redakcii Chemlonu. Ako skúseného novinára ho ONV 
v Humennom menoval za predsedu redakčnej rady Podvihorlatských novín. 
 
 V čase svojho profesionálneho pôsobenia v novinách napísal množstvo rôznych publikácií 
pre ONV v Humennom, OSP, Jednotu spotrebné družstvo, Mesto Humenné, OP Reštaurácie, 
OÚNZ v Humennom, Jednotu v Giraltovciach, Jednotu vo Svidníku, Jednotu v Revúcej, ako aj 
viaceré ďalšie organizácie, ktoré mali vysokú literárnu a odbornú úroveň. 
 
 Kvalita jeho príspevkov v dennej i inej tlači bola opakovane ocenená novinárskymi 
a literárnymi cenami v rámci kraja, Slovenska i bývalého Československa.  
 
 Jozef Hrubovčák, aj keď na dôchodku, je publikačne činný. Prispieva do Obecných novín, 
Verejnej správy, Pravdy, Ročenky odbojárov, Bojovníka, Podvihorlatských novín i niektorých 
iných periodík. Píše o živote ľudí, činnosti samosprávy, o práci obecných a mestských úradov a 
o mnohých ďalších aktuálnostiach.  
 
 Jozef Hrubovčák je členom predsedníctva ObV SZPB v Humennom, kde je zároveň 
predsedom komisie pre historicko-dokumentačnú činnosť. 
 

Cena PSK sa navrhuje udeliť za propagáciu Prešovského kraja, mesta Humenného, 
ale aj ďalších regiónov Slovenska.  
 
 
3.2 Navrhovaný: Štefan Kocák, folklorista OCENENÝ CENOU PREDSEDU PSK 2008 

 
  Navrhovateľ: JUDr. Jozef Vravec 

 
Štefan Kocák sa zaslúžil svojou celoživotnou prácou o rozvoj kultúry vo Vranovskom 

regióne. Venoval sa bádaniu a tradíciám folklóru Horného Zemplína je významným 
reprezentantom folklórneho hnutia na Slovensku. Od roku 1972 pracuje v Hornozemplínskom 
osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou ako odborný pracovník pre tanec.  

 
Od roku 1971, teda už 37 rokov, je umeleckým vedúcim a choreografom FS Vranovčan, 

ktorý sa  pod jeho vedením prepracoval medzi špičkové amatérske folklórne kolektívy na 
Slovensku. Získal najvyššie ocenenia na viacerých celoslovenských súťažiach (Celoštátna súťaž 
choreografií, 2002 -  zvíťazil v obidvoch vypísaných kategóriách a tak sa stal dvojnásobným 
laureátom súťaže, čo sa v histórii tejto súťaže nepodarilo žiadnemu folklórnemu súboru na 
Slovensku; celoštátna spevácka súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu – získal jednu z hlavných 
cien ) a absolvoval 82 zájazdov v štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. 
 

Od roku 1976 spolupracuje pri príprave Folklórneho festivalu Východná. Je dlhoročným 
členom programovej komisie, realizoval viaceré programy folklórnych súborov a skupín a dva 
galaprogramy festivalu. Pôsobí ako lektor, porotca a režisér programov na kultúrnych podujatiach 
a festivaloch v rámci celého Slovenska. 
 Venuje sa aj výskumu tradičnej ľudovej kultúry, najmä na východnom Slovensku 
a poznatky zhmotňuje do kníh. Vydal Zborník ľudových piesní z okolia Vranova nad Topľou 
/2002/, Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov a ďalšie.  

 
Jeho dlhoročnú prácu v kultúre a v oblasti folklóru odmenili oceneniami okresu a mesta 

Vranov nad Topľou /Cena primátora mesta – 2005/. Je držiteľom Medaily Daniela Gabriela 
Licharda /1998/, nositeľom Pocty ministra kultúry SR /1998/ a Pocty generálneho riaditeľa NOC 



/1999/. Pri príležitosti životného jubilea (60) mu Matica slovenská v Martine udelila Cenu MS za 
spoluprácu a podporu MS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. 

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť pri príležitosti životného jubilea (70) a za výrazný 

osobný podiel na záchrane, uchovávaní, rozvoji a prezentácii klenotov slovenskej tradičnej 
ľudovej kultúry, osobitne z regiónu Zemplín. 

 
 

3.3 Navrhovaný: Jozef Buranovský, mnohonásobný bezpríspevkový darca krvi   

Navrhovateľ: Jarmila Buranovská  
 
Už v osemnástich rokoch zaujala pána Jozefa Buranovského myšlienka záchrany 

ľudského života darovaním krvi. Táto činnosť sa pre neho v ďalších rokoch stala poslaním. 
V oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi a krvných doštičiek sa stal rekordmanom aj v rámci 
Slovenska. V pomere k jeho veku a pravdepodobne aj celkovo dosiahol doposiaľ rekordný  počet 
289 bezplatných odberov. Vo voľnom čase sa nepretržite venuje propagácií darcovstva krvi.  

Za uvedené aktivity bol Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Prešove 
ocenený bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou Kňazovického plaketou, medailou Dr. 
Krišľu a taktiež mu bolo udelené vyznamenanie Slovenského Červeného kríža II. stupňa.  

Cena PSK sa navrhuje udeliť za dlhoročnú vysoko humánnu činnosť pri propagácii 
darcovstva krvi a rekordný počet darovaní krvi a krvných doštičiek. 
 
 
3.4 Navrhovaný: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 

Navrhovateľ: Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v 
Prešove 

MUDr. Radoslav Čuha sa v pozícii riaditeľa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana 
v Prešove významne zaslúžil o jej rozvoj. Popri výkone tejto funkcie zastáva aj iné verejné posty, 
v ktorých napomáhal ďalšiemu napredovaniu Prešovského samosprávneho kraja.  

 
Pán doktor je dlhoročným členom Správnej rady Prešovskej univerzity v Prešove. V dobe 

pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice v Prešove nadviazal výbornú spoluprácu s Prešovskou 
univerzitou v Prešove, najmä jej Fakultou zdravotníckych odborov. Má preto veľký podiel na 
úspešnej edukácii tisícok nových ošetrovateliek, záchranárov fyzioterapeutov, pôrodných 
asistentiek a ďalších príslušníkov stredného zdravotníckeho personálu. 

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za významný prínos pri zabezpečení vzdelávania 

stredného zdravotníckeho personálu. 
 
 

3.5 Navrhovaný: Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves 
, 

Navrhovateľ: Občianske združenie Hospic Matky Terezy, PaedDr. Pavol Kraj čí, 
Poprad 

 
Hospic Matky Terezy je historicky prvým hospicom na Slovensku. Zriaďovateľom 

hospicu je Arcidiecézna charita Košice.  
 



Od svojho vzniku hospic poskytuje svojim klientom vysoko odbornú pomoc. Dosahuje to 
kvalitnou odbornou a etickou prípravou zamestnancov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rôznych 
odborných seminároch. Semináre organizuje aj samotný hospic. Zároveň v spolupráci s vysokými 
školami (Prešov, Košice, Bratislava,...) jedenkrát ročne usporadúva medzinárodnú hospicovú 
konferenciu.  

 
Hospic sa podieľa na výuke adeptov pripravujúcich sa na poskytovanie opatrovateľských 

služieb formou stáží a vykonávania praxe študentov zdravotníckych odborov, napr. aj pre 
Slovenský Červený kríž, Komoru zdravotných sestier či úrady práce. Okrem toho tiež poskytuje 
odborné poradenské služby, zvlášť pre ľudí a rodiny v ťažkých zdravotných i sociálnych 
situáciách. Za nepatrný poplatok požičiava zdravotnícke pomôcky či prístroje najmä tým, ktorí si 
ich nemajú možnosť zakúpiť. Zároveň zodpovedne dbá na solídny chod charitného Denného 
stacionára sv. Matky Terezy, ktorý patrí pod správu hospicu.  
 

V rámci možností Hospic Matky Terezy spolupracuje s dekanátmi všetkých kresťanských 
cirkví. Tunajším  piatim kresťanským cirkvám umožňuje vykonávať v hospicových priestoroch 
bohoslužby a spolupracuje s nimi aj pri organizovaní duchovných slávností. Umožňuje im konať 
2x týždenne sv. omše a adorácie v kaplnke s relikviami sv. Matky Terezy a sv. Jána Pavla II. 
Usporadúva duchovné stretnutia pre pozostalých, ktorých blízki zomreli v hospici v predošlom 
roku. Organizuje tiež duchovné semináre zamerané na sviatočné dni (Vianoce a Nový rok; Veľká 
noc; Mikuláš;...) i na upevnenie personálnych vzťahov. Zabezpečuje Ekumenické uvítanie 
Betlehemského svetla s príhovormi predstaviteľov mesta Bardejov na historickom Radničnom 
námestí v Bardejove s vysokou účasťou ľudí. Navyše sa hospic stará o viacero hrobov tých, ktorí 
zomreli bez pozostalých. 

 
Hospic Matky Terezy je pravidelným organizátorom dobrovoľníckych aktivít, ktoré 

pripravuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Za tieto aktivity dostal viacero ocenení (Srdce na 
dlani a pod.). Hospic každoročne organizuje benefičný ples, z ktorého finančný výťažok využíva 
na skvalitnenie prevádzky hospicu. V spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove pripravil 
hospic výstavu „Hospic v obrazoch“, ktorá približuje život a činnosť šiestich  hospicov na 
Slovensku. Výstava s odbornými prednáškami sa konala v tomto roku v priestoroch Fakulty 
zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.  

 
Hospic Matky Terezy má aj publikačnú činnosť, v rámci ktorej vydal pôsobivú knihu 

o svojej 10-ročnej existencii. Takisto vydáva zborníky v tlačovej i elektronickej forme z každej 
Medzinárodnej hospicovej konferencie a v neposlednom rade je to aj užitočný dokument 
„Hospicové vademecum pre každého“. Hospic je prezentovaný aj množstvom článkov 
v regionálnych médiách. Za tieto prínosné a užitočné aktivity bolo hospicu udelených viacero 
uznaní a cien, napr. Cena Antona Neuwirtha od OZ Fórum života, Cena komunitnej nadácie 
mesta za najkrajší areál v Bardejove, Cena primátora mesta Bardejov za prínos Hospicu Matky 
Terezy mestu Bardejov a ďalšie iné ocenenia. 

Všetky tieto aktivity zabezpečujú zamestnanci a hospicoví dobrovoľníci 
v mimopracovnom čase bez nároku na odmenu či iné benefity vždy v prospech blížnych.  

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za dlhoročné neúnavné poskytovanie sociálnej pomoci 

a milosrdenstva. 
 

 
 
 
 
 



3.6 Navrhovaný: Folklórny súbor Magura  
 

Navrhovateľ: Podtatranské osvetové stredisko  
 
Folklórny súbor Magura od svojho vzniku v roku 1954 nepretržite zbiera, spracúva 

a interpretuje najkrajšie zvyky, piesne a tance goralského ľudu, zachováva tradície Podtatranského 
kraja. Počas svojej aktívnej činnosti sa zaradil medzi popredné folklórne kolektívy na Slovensku, 
o čom svedčí množstvo ocenení a diplomov z rôznych súťaží, prehliadok a festivalov. Úspešne 
reprezentuje mesto a okres Kežmarok, Prešovský kraj i Slovenskú republiku na mnohých 
vystúpeniach doma i za hranicami. V činnosti súboru sa počas šesťdesiatpäťročnej existencie 
vystriedalo nespočetné množstvo mladých ľudí so záujmom o slovenskú tradičnú kultúru, 
propagujúcich ľudové umenie našich predkov a uchovávanie zvykov, piesní, hier a tancov. 
Ľudová kultúra má nezastupiteľné miesto v živote nášho ľudu a dáva predpoklad na tvorivé 
a zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.  

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku a za dlhoročné 

uchovávanie folklórnych tradícií goralov. 
 

 
3.7 Navrhovaný: Marika Gombitová, speváčka 
 

Navrhovateľ: Obec Turany nad Ondavou  
 

Marika Gombitová sa narodila v Turanoch nad Ondavou pri Stropkove. Spievať začala 
ako trinásťročná so svojimi bratmi v amatérskej skupine Matador.  

Počas štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach spievala v skupine 
Profily a tiež v košických tanečných orchestroch Júliusa Olajoša a Juraja Szabadoša. V 
roku 1976 prijala ponuku Jána Lehotského a  od 1. júla sa stala profesionálnou speváčkou 
skupiny Modus.  Skupine sa podarilo presadiť s výhradne pôvodným repertoárom. Kapela Modus 
absolvovala počas piatich sezón niekoľko stoviek koncertov doma aj v zahraničí (Nemecko, 
Poľsko, Maďarsko, Juhoslávia, Bulharsko, Rusko, Vietnam a Laos). V tomto období nahrala 
Marika Gombitová tiež svoje prvé dva radové albumy – Dievča do dažďa (1979) a Môj malý 
príbeh (1981). Od začiatku kariéry mala šťastie na dobré autorské zázemie. Spolupracovala s 
poprednými osobnosťami slovenskej hudobnej scény (Ján Lehotský, Pavol Hammel, Marián 
Varga, Ján Lauko) a zvlášť dlhoročným spojením s básnikom a textárom Kamilom 
Peterajom vytvorila štýl prepájajúci rock a pop so šansónom a poéziou. 

Významné úspechy dosiahla na Bratislavskej lýre, najvýznamnejšom slovenskom 
hudobnom festivale. So skupinou Modus sa tu predstavili prvýkrát v roku 1976 v nesúťažnej časti. 
V roku 1977 už získali víťazstvo za pieseň „Úsmev“. V ďalšom roku Marika Gombitová už ako 
sólistka vyspievala zlato s piesňou „Študentská láska“. V roku 1979 získala striebro a v 
roku 1980  bronzovú Bratislavskú lýrú za dueto s Jánom Lehotským „Tajomstvo hier“. 

Talent Mariky Gombitovej veľmi skoro prekročil aj hranice Slovenska – jednu z cien 
získala na Schlagerfestivale v Drážďanoch a vrcholom bolo víťazstvo na medzinárodnom 
piesňovom festivale Intervízie v poľskom Sopote 1980 (s piesňami „Vyznanie“ a „Chcem sa s 
tebou deliť“). 

Život Mariky Gombitovej sa nenesie len v znamení víťazstiev. 30. novembra 1980, pri 
návrate z koncertu v Brne, mala vážnu dopravnú nehodu, následkom ktorej  ochrnula. Symbolom 
vôle Mariky sa stalo vystúpenie na Bratislavskej lýre a v lete 1981 nahrávanie albumu Slnečný 
kalendár. 



Po viac ako 150 sólových koncertoch v období 1983 – 1987 sa sústredila predovšetkým na 
televízne a charitatívne vystúpenia. Do konca roka 1980 natočila päť desiatok televíznych 
programov a po nehode ďalších 110. 

Ako prvá slovenská speváčka sa Gombitová objavila v rakúskej hitparáde Die Grossen 
Zehn. Na pozvanie Stevieho Wondera si s ním dvakrát zaspievala počas jeho návštevy Bratislavy.  

V roku 1996 získala cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov za celoživotný prínos 
populárnej hudbe. 

V roku 2014 sa zapojila, ako jediná žena medzi dvadsiatimi osobnosťami českej a 
slovenskej kultúry, do charitatívnej akcie na podporu ľudí bojujúcich s nepriazňou osudu. Od 
tohto roku sa opäť zúčastňuje aj na ďalších charitatívnych a televíznych projektoch. V 
roku 2015 naspievala titulnú pieseň Sedem zhavranených bratov.  

V septembri 2016 vystúpila ako hosť na turné Road to Abbey Road Miroslava Žbirku. V 
októbri sa konal v Bratislave jej narodeninový koncert Marika Gombitová & priatelia a vyšla 
kniha Úlomky spomienok, prvá oficiálna autobiografia, na ktorej vzniku sa Marika osobne 
podieľala.  

V roku 2018 prevzala z rúk prezidenta Andreja Kisku vyznamenanie Pribinov kríž I. 
triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby. 
V tom istom roku sa stala aj prvou ženou, ktorá získala Veľkú cena SOZA za celoživotné dielo. 

Dodnes sa jej hudobných nosičov predalo viac než milión. V exkluzívnej ankete 100 
najlepších slovenských albumov je zo všetkých interpretov zastúpená najvyšším počtom titulov – 
deviatimi albumami. 

Marika Gombitová naspievala celkom 234 piesní, u 64 skladieb je podpísaná ako autorka 
hudby. 

Mnohokrát bodovala v anketách popularity – Zlatý slávik (3x striebro, 2x bronz), 
Slovenský slávik (2x zlato), Slávik (5x striebro, 2x bronz), OTO (zlato, 2x striebro, bronz, Sieň 
slávy). 

Stala sa hudobnou ikonou, získala mnohé ocenenia ako Speváčka storočia alebo Žena 21. 
storočia. Jej pieseň „Vyznanie“ zvíťazila v ankete Hit storočia a je asi najemotívnejšou skladbou v 
histórii slovenského popu. Marika Gombitová je živým príkladom, že pieseň sa nemusí len 
odspievať, ale dá sa aj prežiť. Je nazývaná „nekorunovanou kráľovnou slovenskej populárnej 
hudby“ a právom patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej kultúry. 

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na 

Slovensku a mimoriadne úspechy v oblasti populárnej hudby.  
 

3.8 Navrhovaný: Štefan Kovaľ, akademický sochár 
 

Navrhovateľ: Mgr. art. Annamária Mikulík  
 

Umelec, ktorému právom prináleží prívlastok „spätý s regiónom PSK“ – jeho rodným 
krajom – užšie, úprimnejšie a bezprostrednejšie než hociktorý iný výtvarník. 

  
Jeho sochy sú charakteristické svojim presahom do reality k zrakovému uchopeniu 

a symbolickému zovšeobecneniu. Jeho sochársky rukopis prezrádzajú robustné tvary, 
skratkovitosť podania a výrazná hmotnosť diel. Štefan Kovaľ vo svojej tvorbe používa rôzne 
techniky, rôzne výtvarné technológie, a vyjadruje sa v rôznych materiáloch, vždy však s náležitou 
profesionálnou zručnosťou a úctou. Úctou k myšlienke, ktorú spodoboval, k osobe ktorú 



portrétoval, ale aj s rešpektom k soche, ktorú reštauroval. Realizoval mnohé pozoruhodné 
monumentálne exteriérové skulptúry ako aj komornejšie interiérové reliéfy, či plastiky 
zušľachťujúce regionálne prostredie. 
 

Letmo naznačené zvláštnosti a vlastnosti tvorivej osobnosti Štefana Kovaľa sú 
pozoruhodné sami o sebe, vyniknú ešte viac keď sa na ne pozeráme z filozofického nadhľadu, 
keď si uvedomíme, že veľkosť cieľa nespočíva v ňom samotnom, v jeho prvoplánovej 
rozmernosti,  ale že je daná veľkosťou úsilia, ktoré si dosiahnutie cieľa vyžiadalo, čo v plnej 
miere platí o snažení tohto umelca. 

 
Popri autonómnej autorskej tvorbe Štefan Kovaľ venoval a venuje veľa času 

reštaurátorskej činnosti. Zreštauroval mnohé sakrálne skulptúry. Pre budúce generácie zachránil 
unikátne Immaculaty /mariánske stĺpy/ rozosiate na území východného Slovenska (Ľubica, 
Vrbov, Levoča, Poprad – Spišská Sobota, Spišská Nová Ves, Matejovce pri Poprade), sochy sv. 
Jána Nepomuckého (Levoča, Spišská Kapitula, Lipany) ako aj sochy iných svätcov (Najsvätejšia 
trojica Hniezdne, sv. Júda Tadeáš). 
 

V týchto sakrálnych skulptúrach, ktoré Štefan Kovaľ reštauroval a umelecky obnovil sa 
naplno prejavilo jeho estetické vzopätie a spirituálne stotožnenie so svojimi duchovnými 
predchodcami, autormi pôvodných skulptúr. V objektoch, ktoré pre nás a pre budúce generácie 
zachránil, uplatnil svoju dôvernú znalosť kunsthistorických súvislostí rovnako ako svoju 
profesionálnu sochársku zručnosť nadobudnutú vo voľnej tvorbe. 
Rozsah a veľkoleposť jeho úsilia spätého s krajom je obdivuhodná.   

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za osobitný prínos k záchrane a uchovávaniu 

kultúrneho dedičstva Prešovského kraja a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia. 
 
 

3.9 Navrhovaný: Ing. Peter Chudý 
 

Navrhovateľ: Michal Sýkora, starosta obce Štrba a poslanec Zastupiteľstva PSK 
 
Ing. Peter Chudý vyštudoval VŠE v Bratislave a od roku 1975 žije a pracuje vo Vysokých 

Tatrách, v rokoch 1977 až 2007 na Štrbskom Plese, odvtedy v Dolnom Smokovci. Na Štrbskom 
Plese pracoval od roku 1977 do roku 1992 najskôr v Československých štátnych kúpeľoch ako 
správca sanatória Helios, neskôr ako správca celých PLK Štrbské Pleso. V rokoch 1993 až 2004  
pôsobil v športovej oblasti ako tajomník Športového klubu polície a bol tiež  predsedom jeho 
lyžiarskeho oddielu, v rokoch 2004 až 2014 pracoval už v oblasti cestovného ruchu v Starom 
Smokovci ako výkonný riaditeľ Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry, potom odišiel na 
starobný dôchodok. 

 Od roku 1993 do roku 2006 pôsobil aj ako poslanec mestského zastupiteľstva Vysoké 
Tatry za mestskú časť Štrbské Pleso. Počas tohto obdobia si osada v roku 2002 pripomenula 
nielen 130 rokov svojej existencie, ale boli odhalené aj pamätné tabule Jozefovi Szentiványimu, 
Karolovi Mórymu a Máši Haľamovej. 

Od príchodu do Vysokých Tatier v roku 1975 až doteraz je však aktívnym lyžiarskym 
činovníkom v ŠA FIS na Štrbskom Plese pri organizácii takmer všetkých medzinárodných 
športových podujatí. Od roku 1990 doteraz je aj zástupcom Slovenska vo viacerých komisiách 
a subkomisiách Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS v skoku na lyžiach a v severskej 
kombinácii. 



      Patrí k popredným tatranským i slovenským lyžiarskym činovníkom, je aj medzinárodným 
rozhodcom štýlu FIS v skoku na lyžiach a technickým delegátom FIS v severskej kombinácii. Bol 
viac ako 40 rokov /1975 – 2015/ členom OV Tatranského pohára, najskôr ako tajomník, potom 
predseda a neskôr podpredseda, je jediným z tatranských organizátorov, ktorý sa podieľal pri 
organizovaní všetkých troch doterajších Zimných univerziád v Tatrách /1987, 1999 a 2015/, bol 
predsedom OV všetkých troch doterajších Majstrovstiev sveta juniorov FIS v klasických 
disciplínach na Štrbskom Plese /1990, 2000 a 2009/ a podpredsedom OV Európskych 
mládežníckych olympijských zimných dní EYOF 1999 v celom tatranskom regióne. Bol 
zainteresovaný aj do oboch kandidatúr Popradu – Tatier na Zimné olympijské hry, pri prvej na rok 
2002 ako generálny sekretár, pri druhej na rok 2006 už ako generálny riaditeľ prípravného výboru 
kandidatúry. V rámci SLA stále od roku 2002 doteraz vykonáva funkciu obmana FIS pre skoky na 
lyžiach a severskú kombináciu. Naposledy bol členom organizačného výboru Zimnej kalokagatie 
2017, ktorá sa historicky prvýkrát konala vo svojej 8-ročnej histórii vo Vysokých Tatrách. 

      Je jedným zo zakladajúcich členov Olympijského klubu Vysoké Tatry v roku 1995, 
zúčastnil sa ako funkcionár SOV na viacerých zimných i letných olympijských hrách.  
V posledných rokoch je aj spoluautorom viacerých publikácií o histórii tatranského športu, najmä 
lyžovania.  

      Za úspešnú dlhoročnú prácu v zdravotníctve mu bola v roku 1987 udelená Guotova 
medaila. Je tiež držiteľom medaily Pierre de Coubertaina, ktorú mu udelil v roku 1998 
Medzinárodný olympijský výbor za podporu rozvoja olympizmu, strieborných /2016/ 
i bronzových /2003/ kruhov Slovenského olympijského výboru a v roku 2016 bol uvedený aj do 
Športovej siene slávy mesta Vysoké Tatry za celoživotný prínos k rozvoju a propagácii športu vo 
Vysokých Tatrách. Za prácu v oblasti cestovného ruchu bol v roku 2016 ocenený titulom 
„Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja“ za celoživotný prínos. 

Cena PSK sa navrhuje udeliť za celoživotný prínos k rozvoju a propagácii 
slovenského športu a cestovného ruchu.  

 
 

3.10 Navrhovaný: Ing. Ladislav Harvan 
 

Navrhovateľ: Michal Sýkora, starosta obce Štrba a poslanec Zastupiteľstva PSK 
 

Ladislav Harvan vyštudoval Lesnícku fakultu v Brne, počas štúdia štartoval v roku 1953 v 
poľskom Zakopanom na akademických MS v lyžovaní, obsadil 9. miesto v obrovskom slalome. 
18 rokov pracoval v správe TANAP-u a ďalších 20 rokov /1970 – 1990/ bol riaditeľom Tatranskej 
správy Účelových zariadení SO ČSZVT. Počas tohto obdobia 10 rokov viedol najväčšiu TJ 
Vysoké Tatry, ktorá mala v tých časoch až 1400 členov. Viac rokov bol predsedom oblastného 
výboru Horskej služby. Získal aj trénerskú kvalifikáciu I. triedy, stal sa ústredným rozhodcom a 
technickým delegátom FIS, ale v športe zanechal najvýznamnejšiu stopu ako funkcionár.  

Srdcovou záležitosťou Ladislava Harvana bola viac ako polstoročie organizácia našich 
najvýznamnejších alpských medzinárodných pretekov – Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom 
lyžovaní, kde pôsobil až 16 rokov ako riaditeľ pretekov. Bol jedným z hlavných tvorcov 
najslávnejšej éry tohto podujatia, keď v rokoch 1969 – 1986 zavítali najlepší svetoví zjazdári resp. 
zjazdárky na Hrebienok a Skalnaté Pleso do Vysokých Tatier - spolu päťkrát, pričom v roku 1974 
v našich veľhorách vyvrcholil celý seriál pretekov o Svetový pohár finálovými pretekmi mužov i 
žien. Bol však aj členom OV ďalších významných medzinárodných športových podujatí vo 
Vysokých Tatrách, napr. predsedom OV jediných pretekov Svetového pohára v sánkovaní v roku 



1981 na umelej dráhe v Tatranskej Lomnici, či dlhé roky podpredsedom OV Tatranského pohára 
v klasických disciplínach na Štrbskom Plese. Aj vďaka jeho iniciatíve sa podarilo uskutočniť až 
dve modernizácie skokanských mostíkov v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese, prvú pred 
Zimnou univerziádou v roku 1987 a druhú pred ďalšou Zimnou univerziádou v roku 1999.  

Ladislav Harvan je aj bývalý šéf Slovenského lyžiarskeho zväzu a podpredseda 
federálneho zväzu /v rokoch 1986 – 1992/. Dlhých 33 rokov bol členom subkomisie FIS pre 
stavbu a schvaľovanie zjazdových tratí, ktorá si ho ako výraz vďaky zvolila aj za svojho čestného 
člena, bol aj členom komisie FIS pre Európsky pohár. Ako člen jury zjazdárov sa zúčastnil aj na 
ZOH 1988 v kanadskom Calgary, Československo a neskôr Slovensko zastupoval aj na mnohých 
zasadnutia Kongresu FIS po celom svete.  

Počas prípravy i samotnej organizácie MS 1970 v klasickom lyžovaní bol Ladislav 
Harvan podpredsedom OV pre investičnú výstavbu, vďaka čomu sa podarilo dokončiť výstavbu 
všetkých športovísk i ďalšej potrebnej infraštruktúry. V roku 1999 pracoval aj ako generálny 
sekretár OV IV. Zimných európskych olympijských dní mládeže EYOD 1999 vo Vysokých 
Tatrách. Výrazne sa angažoval aj v procese kandidatúry popradského regiónu na usporiadanie 
ZOH 2002 a 2006. Zostavil so svojimi spolupracovníkmi Jánom Mrázom a Petrom Chudým aj 
viacero športových publikácií mapujúcich históriu alpského i klasického lyžovania vo Vysokých 
Tatrách vrátane jeho najslávnejšej kapitoly, usporiadania nezabudnuteľných Majstrovstiev sveta v 
klasickom lyžovaní v roku 1970 vo Vysokých Tatrách.  

Za celoživotnú prácu pre šport bola Ladislavovi Harvanovi udelená v roku 1993 výročná 
trofej MOV s názvom Šport a životné prostredie, v roku 2011 ho SOV prijal za svojho čestného 
člena a udelil mu Zlatý odznak SOV. Mesto Vysoké Tatry ho v tomto roku zaradilo do Tatranskej 
športovej siene slávy, v roku 2015 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Štrba.  

Ladislav Harvan v súčasnosti žije v Novej Lesnej a napriek svojmu veku sa neustále 
zaujíma o športové, najmä lyžiarske dianie vo Vysokých Tatrách a svoje bohaté životné 
skúsenosti neustále spracováva aj vo svojej širokej publikačnej činnosti, nielen z oblasti športu, 
ale aj z histórie horskej záchrannej služby a z histórie svojej rodnej tatranskej osady Kežmarských 
Žľabov.  

Cena PSK sa navrhuje udeliť za celoživotný prínos k rozvoju a propagácii 
slovenského športu, najmä zjazdového a bežeckého lyžovania.  

 
3.11 Navrhovaný: Eduard Kraf čík 
 

Navrhovateľ: Ing. arch. Zita Pleštinská, poslankyňa Zastupiteľstva PSK 
 

Pánovi Eduardovi Krafčíkovi by nikto nehádal 92 rokov. 12 rokov bol obecný elektrikár v 
Chmeľnici, opravoval verejné osvetlenie a snažil sa, aby bolo všetko súvisiace s elektrikou v obci  
tip-top. Človek, stále plný optimizmu, skúšaný osudom, no nezlomený.  
 

Edko mal 15 rokov, keď ho ako žiaka ôsmeho ročníka navrhol učiteľ na štúdium do 
Nemecka. 3 roky strávil na štúdiách. Pracoval aj študoval. Opravoval spotrebiče. Blížil sa koniec 
2. svetovej vojny a Edko mal  s kamarátom narukovať. Našťastie nemal 18 rokov, tak ho zaradili 
do domobrany. V máji 1945  urobil skúšky a dostal výučný list. 1. júla 1945 sa vrátil do 
Chmeľnice. Mama bola šťastná z návratu svojho syna, so slzami v očiach mu vyrozprávala, čo sa 
udialo v čase jeho neprítomnosti doma v Chmeľnici, ako zobrali školské deti pred blížiacim sa 



frontom do Rakúska, ako chceli vysídliť celú obec, ako odvliekli 5 dievčat a 37 chlapcov, medzi 
nimi aj brata Andreja. Otec sa vrátil z frontu presne na Silvestra 1945. 

 
V roku 1951 nastúpil na vojenskú službu k útvaru do Znojma. Nič netušiaci do svojho 

životopisu uviedol svoj pobyt vo vojnových rokoch v Nemecku, kde sa učil za elektrikára. Neskôr 
zistil, že to bol jeho životný omyl. Odobrali mu zbraň a ihneď bol preradený do pomocného 
technického práporu. Vojaci zaradení k týmto vojenským útvarom nesmeli nosiť zbraň a na 
uniformách mali čierne výložky. Volali ich „čierni baróni.“ Prevelili ho z Libavy do Ostravy, kde 
boli kňazi, bohoslovci a iní politicky nespoľahliví občania. Potom zase do bane Orlová do 
Ostravy, kde ťažili uhlie. Po niekoľkých týždňoch ich presunuli do Žďáru nad Sázavou, kde 
vykladali vagóny. Ani tu sa dlho nezdržali, presunuli ich do Brna, neskôr do Přerova na letisko. 
Tam sa stretol aj s pánom farárom Vincentom Dorníkom, ktorý bol neskôr v rokoch 1978-1986 
správcom farnosti v Chmeľnici. Z vojenčiny sa dostal domov 25. novembra 1953. Odslúžil si 
tvrdé tri roky a dva mesiace. 

Ani takýto krutý a nespravodlivý zásah do života nevinného chlapca ho nezlomil. „Bol to 
hlboký zásah do osobných životov nevinných ľudí,“ povedal Eduard Krafčík. Je až neuveriteľné, 
čo dokáže človek prežiť. 

 
Prežil, no nezanevrel. Nenápadný hrdina. Žije si svoj seniorský vek, svojich 92 v kruhu 

svojej rodiny. Manželka ho už predišla do večnosti. Ujo Krafčík sa teší z úspechov svojich dvoch 
dcér, vnúčat a pravnúčat. 
 

13. apríl sa stal pamätným dňom SR -  Dňom nespravodlivo stíhaných. Je to deň, v ktorom 
spomíname na tých, ktorí zakúsili bezprávie či už na Slovensku alebo za hranicami našej vlasti. 
Mnohí skončili  v táboroch nútených prác, PTP a po zinscenovaných politických procesoch 
strávili roky vo väzeniach a v ruských gulagoch.   

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za jeho príklad nezlomného ducha a hrdinstva 

v časoch útlaku a nehumánneho prístupu k nevinným. 
 
 
3.12 Navrhovaný: Ján Štovka (Master QEP) 
 

Navrhovateľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska   
 

Ján Štovka pôsobí ako profesionálny fotograf, ktorého diela získavajú významné 
nadnárodné ocenenia. Venoval sa aj hudobným aktivitám, pôsobil ako primáš v rozličných 
formáciách a podieľal sa na zachovávaní tradičnej ľudovej kultúry. Významne prispieva 
k propagácii Prešovského kraja a jeho vynikajúcej reprezentácii doma a v zahraničí.  
 
Vzdelanie: 
ZŠ Laborecká Humenné 
Stredná priemyselná škola chemická, Humenné 
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove – hudobná 
výchova/etická výchova 
Institut digitální fotografie Praha 
 
Pracovné pozície: 
2003 – ZUŠ Lipany, učiteľ – odbor husle 



Akadémia médií, Odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie Bratislava 
Odbor fotografia – pedagóg 
2008 – konateľ Olivier production s.r.o. 

Držiteľ najvyššieho európskeho titulu Master QEP pre profesionálnych fotografov, ktorý 
udeľuje The Federation of European Photographers (FEP) - (momentálne držiteľom tohto 
prestížneho európskeho titulu je cca 60 profesionálnych fotografov z Európy), podpredseda 
Asociácie profesionálnych fotografov SR (APFSR), laureát množstva prestížnych svetových 
ocenení. Práce publikované v Európe, Amerike, Austrálii a Ázii, prednášky na medzinárodných 
fotografických fórach. Porotca v mnohých medzinárodných fotografických súťažiach. Fotografiu 
študoval v Prahe u popredných osobností českej fotografie. 

Ján Štovka sa venuje prevažne komerčnej, divadelnej, portrétnej a krajinárskej fotografii. 
Medzi najúspešnejšie fotografické projekty ocenené na množstve medzinárodných podujatí patria 
projekty „All the world is a stage“ a „Harley-Davidson symphony orchestra“. V roku 2017 
predstavil svoje posledné fotografické projekty: „770 príbeh mesta” venovaný mestu Prešov, 
„Divadlo v meste” v spolupráci s Divadlom Jonáša Záborského a „Ukryté bohatstvo” v spolupráci 
s Prešovským samosprávnym krajom, na ktorý nadviazal  projekt „Kraj kultúrnych pamiatok” v 
spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska, kde fotografuje významné kultúrne pamiatky na 
území Prešovského kraja a pripája k nim aj fotografie prírody. Fotografie sa stretávajú 
s mimoriadne veľkým záujmom verejnosti. 

Práce Jána Štovku významne prispievajú k propagácii Prešovského kraja a k popularizácii 
jeho krás, nakoľko fotografie a s nimi súvisiace informácie pravidelne oslovujú širokú verejnosť 
a rozmanité médiá. Svojou prácou reprezentuje Prešovský kraj ako aj celé Slovensko po celom 
svete. Okrem profesionálnych kvalít prekvapuje aj svojím pozitívnym osobným prístupom. Do 
práce vkladá srdce a Prešovský kraj propaguje rozmanitými spôsobmi vrátane rôznych  
rozhovorov, v ktorých sa rád vyznáva zo vzťahu k rodnému kraju, ktorý vníma ako 
„najfotogenickejší“.  
 

Z hudobných aktivít Jána Štovku: 
Od roku 1991 bol primášom rôznych folklórnych súborov ako Chemlon, Dúbrava, PUĽS. Nahral 
veľké množstvo ľudových piesní s rôznymi interpretmi ako Anka Servická, Monika Kandráčová, 
Marka Mačošková, Rudo Smoter. V rokoch 1997 – 2003  bol primášom Makovickej struny v 
Bardejove a festivalu Zemplin špiva v Humennom. V roku 2001 vyhral prestížne ocenenie Grand 
Prix Svetozára Stračinu v kategórii štylizovaný folklór. V roku 1995 bol interným primášom 
PUĽS-u a do roku 2001 hosťoval ako primáš tohto súboru. 

Za svoju prácu pre šport a najmä lyžovanie bol ocenený množstvom najrozličnejších 
ocenení, je držiteľom strieborných kruhov SOV, členom siene športovej slávy mesta Vysokých 
Tatier a najnovšie aj čestným občanom rodného mesta Kysak. 

 Cena PSK sa navrhuje udeliť za výnimočné pôsobenie v oblasti profesionálnej 
fotografie, propagáciu Prešovského kraja a popularizáciu jeho krás. 
 
 
3.13 Navrhovaný: Mgr. Anna Petričová, členka Predsedníctva Ústredia JDS 
 

Navrhovateľ: Ing. Jozef Kmec, PhD., poslanec Zastupiteľstva PSK 
 



Detstvo Anny Petričovej bolo veľmi ťažké. Aj napriek tomu jej húževnatosť bola taká 
silná, že ukončila vysokoškolské štúdium v odbore slovenský jazyk a dejepis. Počas svojho 
produktívneho veku sa venovala spoločenským aktivitám, no predovšetkým svojej profesii. 

 
Má mimoriadne sociálne cítenie. V roku 2003 bola zvolená za predsedníčku OO JDS v 

Bardejove. V tom čase mala táto organizácia 6 ZO JDS a za jej predsedovania sa organizácia 
rozrástla na 50 ZO JDS. Po zvolení za predsedníčku okresu, bola zvolená za podpredsedníčku KO 
JDS v Prešove. Je nápomocná starostom pri zakladaní JDS v obciach. Aj v Kružlove bola práve 
jej zásluhou založená ZO JDS. Má dobrý vzťah k ľuďom, neľutuje svoj čas, sily a často aj 
prostriedky v prospech JDS. Vie spolupracovať so starostami obcí, inšpiruje ich, nemá problém 
organizovať žiadne podujatie v rámci okresu. Aj vďaka jej aktivite v našej obci boli usporiadané 
dvakrát Okresné športové hry seniorov a tiež bola nápomocná pri organizovaní obvodových hier. 
 

29. mája 2018 na krajskom sneme bola zvolená za predsedníčku KO JDS. Pripravuje 
aktivity, ktoré starších ľudí nabádajú k pohybu, vzdelávaniu, organizuje športové, spoločenské 
aktivity, pestuje vzťah k tradíciám (výstava ručných prác seniorov), návštevu divadelných 
predstavení v Košiciach a v Prešove a pod. Rozvíja aj cezhraničnú spoluprácu (Krajská rada 
seniorov v Olomouci, seniori z Gorlíc z Poľska).  
 

Je to človek činu a pri jej 77 rokoch, ju myslením a konaním netromfne niekedy ani 
tridsiatnik. Šoféruje, ovláda počítač, sama zhotovuje diplomy, ktoré sú ako umelecké obrazy, no 
hlavne vie spolupracovať s ľuďmi. Je veľmi obľúbená, lebo vie oceniť každé podujatie, ktoré 
organizácia pripravuje.  

Cena PSK sa navrhuje udeliť za jej dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku 
činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kružlove. 

 
3.14 Navrhovaný: Mgr. Natália Šubrtová, PhD., navádzačka zrakovo postihnutej 

zjazdárky, Mgr. Henrieta Farkašová, zrakovo postihnutá zjazdárka  
 
Navrhovateľ: Ing. Mária Šubrtová, Kežmarok 

 
Henrieta a Natália sú reprezentantky SR v zjazdovom lyžovaní zdravotne 

znevýhodnených. Dievčatá spolu pretekajú od roku 2008 a ich športové výsledky ich radia k 
absolútnej svetovej špičke. 

Na Zimných paralympijských hrách v PyeongChangu 2018 boli s bilanciou 4 zlatých a 1 
striebornej medaily v 5 disciplínach vyhlásené za najúspešnejšie športovkyne hier. 

S celkovo 9 zlatými, 2 striebornými a 1 bronzovou medailou zo Zimných paralympijských 
hier v PyeongChangu 2018, Soči 2014 a Vancouveri 2010 sú najúspešnejšími 
paraolympioničkami v histórii SR. 

Tieto úspechy boli korunované na galavečeri Laureus World Sports Awards v Monaku 
získaním najprestížnejšieho ocenenia vo svete športu, Laureus – športové osobnosti roka so 
zdravotným znevýhodnením. Toto ocenenie, nazývané aj „športový Oscar“, udeľuje prestížna 
športová Akadémia Laureus zložená z najväčších ikon svetového športu.  
 

Zisk 11 paralympijských medailí možno jednoznačne považovať za vrcholný 
reprezentačný výkon. O to viac, ak hovoríme o kandidátkach, ktoré toľko diskutovanú 



a spoločensky potrebnú sociálnu inklúziu dlhodobo realizujú v praxi na úrovni vrcholového 
športu. Udelenie ocenenia by bolo ocenením dlhoročnej práce tak samotných športovkýň, ako aj 
všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú na ich športovom, profesionálnom i osobnom vývoji. 

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za výnimočnú reprezentáciu SR a PSK – na Zimných 

paralympijských hrách v PyeongChangu 2018 a dosahovanie vynikajúcich športových 
výsledkov na majstrovstvách sveta či Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní zdravotne 
znevýhodnených. 

 
 

3.15 Navrhovaný: Marta Pichová, Helena Pichová 
 

Navrhovateľ: Senior Dom Svida 
 

Poskytovateľ sociálnych služieb Senior dom Svida vo Svidníku navrhuje na udelenie 
Ceny Prešovského samosprávneho kraja  ako zamestnancov verejnej služby kraja v oblasti 
sociálnych služieb opatrovateľky : 
  

• pani Martu Pichovú, ktorá v sociálných službách (vždy v našom zariadení) ako 
opatrovateľka odpracovala krásnych tridsaťdva rokov a 1. apríla 2019 odišla na zaslúžený 
dôchodok.  
 

• pani Helenu Pichovú, opatrovateľku, ktorá v sociálnych službách (v našom zariadení) 
pracuje viac ako tridsať rokov. 
 

Navrhnuté opatrovateľky môžu byť vzorom pre každého, kto sa rozhodne pre prácu v sociálnych 
službách. Obidve navrhnuté sú v prvom rade človekom, ide však aj o profesionálky, ktoré 
vynikajú spoľahlivosťou, zodpovednosťou a obrovskou empatiou. Svojím odborným prístupom, 
znalosťami v kombinácii s ich organizačnými schopnosťami a komunikáciou s prijímateľmi 
vytvárali počas viac ako tridsať rokov (pani Helena Pichová ešte stále vytvára) pozitívny obraz 
o sociálnej práci  a práci opatrovateľky  a významne spoluvytvárali pozitívne vnímanie 
poskytovateľa sociálnych služieb Senior dom Svida Svidník v rámci jeho pôsobenia v okrese 
Svidník. 
 

Obidve navrhnuté vždy vynikali v spoľahlivosti, kolegialite, ľudskom prístupe a dokázali 
zladiť svoj profesný život, potreby zamestnávateľa, starostlivosť a profesionálny pracovný výkon 
so starostlivosťou o rodiny.  
 

Menované navrhujeme oceniť spoločne, keďže ich spája aj to, že sú v príbuzenskom 
vzťahu ako švagriné a spoločne začali pracovať aj v sociálnych službách v našom zariadení pred 
viac ako tridsiatimi rokmi, čo je viac ako polovica existencie zariadenia resp. poskytovateľa.  
 

Dovoľujeme si vyjadriť nádej a presvedčenie, že náš návrh vyjadruje vnímanie a význam 
ocenenia zamestnancov v sociálných službách Prešovského samosprávneho kraja ako vyznanie 
a poďakovanie za ich prácu pre občanov kraja. 

 
Cena PSK sa navrhuje udeliť za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti sociálnych 

služieb.  
 
 
 
 



3.16 Navrhovaný: Bernard Herstek, hudobný skladateľ 
 

Navrhovateľ: Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja 
 

Hudobný skladateľ Bernard Herstek sa od detstva venuje ľudovej hudbe, harmonike a 
divadlu. Po príchode na strednú školu do Prešova začína s dixielandom a uskutočnil prvé 
rozhlasové nahrávky. Počas vojenčiny v Prahe účinkoval v zájazdovom programe s hercami 
Národného divadla. 

 
Po návrate z vojenčiny pôsobil v prešovských kapelách Dušana Franca, Corso beat 

a skupine Zdena Procika. Paralelne autorsky spolupracoval s Alexandrom Petíkom v DK ROH 
v Prešove. 

 
 Najväčšie úspechy dosiahol s Detským súborom Prešovčatá, ktorý vznikol 14. marca 
1974. Pre súbor skladal piesne v štýle pop-music v zborovej úprave.  

Mnohé piesne sú preložené do cudzích jazykov: nemčiny, ruštiny, taliančiny, francúzštiny, 
švédčiny a esperanta. Tieto piesne odzneli na zájazdoch súboru v 14 štátoch Európy a Ázie. 

 
Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré spolupracovali so súborom patria: Peter Hečko, 

Magda Medveďová, Marcela Laiferová, Karol Duchoň a ďalší. 
  
Osobitnú kapitolu tvorby súboru predstavuje sakrálna hudba. „Missa Liberorum in F“ 

vznikla v spolupráci s komorným orchestrom a symfonickú skladbu Te Deum pre otvorenie tunela 
Branisko nahrali Prešovčatá s košickou Štátnou filharmóniou. Pri týchto dielach sa zúročila 
dlhodobá spolupráca s dirigentom Stanislavom Šarišským. Režisérom väčšiny javiskových 
predstavení súboru bol Ján Šilan. 

 
30. výročie vzniku súboru si Prešovčatá pripomenuli predovšetkým spevom a hudbou, 

uvedením Missa Liberorum in F a Te Deum, recitálom hlavnej sólistky Ivany Sovičovej a sériou 
koncertov najznámejších hitov súboru. Súbor svoju koncertnú činnosť ukončil na slávnostnom 
koncerte 15. marca 2004 v Prešove pri stretnutí všetkých doterajších členov a spolupracovníkov.  

 
V súčasnosti sa Bernard Herstek často zdržiava vo Francúzsku, kde spolupracuje so 

spevákom Alainom Giliérom, Nasserom Ben Daddou a profesorom Paulom Chambersom. 
Aktívne účinkuje v programe Spišský Jeruzalem.  
 

Cena PSK sa navrhuje udeliť za mimoriadne úspechy dosiahnuté v oblasti hudobnej 
kultúry doma aj v zahraničí.  



Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

Komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK 
 

 
 

Uznesenie č. 1/2019 
zo zasadnutia Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK konanej dňa 7. 10. 2019. 

 
 
 

 Komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK:  
 
 

A. Berie na vedomie 
 

Informatívnu správu o predložených návrhoch na udelenie Ceny PSK za rok 2019 
 
 

B. Odporúča Zastupiteľstvu PSK udeliť Cenu PSK za rok 2019: 
 
 

1. Hospicu Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi 
 
za dlhoročné neúnavné poskytovanie sociálnej pomoci a milosrdenstva. 
 
2. Marike Gombitovej  
 
za výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku a mimoriadne 
úspechy v oblasti populárnej hudby.  
 
 
3. Mgr. Natálii Šubrtovej a Mgr. Henriete Farkašovej 
 
za výnimočnú reprezentáciu SR a PSK – na Zimných paralympijských hrách 
v PyeongChangu 2018 a dosahovanie vynikajúcich športových výsledkov na 
majstrovstvách sveta či Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní zdravotne 
znevýhodnených. 

 
 

 
 

V Prešove 7. 10. 2018   
 
Zapísal: Ing. Jaroslav Timko 
 
                     v.r. 
         Ing. arch. Zita Pleštinská 
           predsedníčka komisie 

 


