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VÁŽENÍ PRIATELIA, 

som nesmierne hrdý na to, v akom krásnom malebnom kraji ži 
jem. V kraji plnom prírodných fenoménov a neobjavených zákutí, 
s významnou históriou a pestrou kultúrou, no hlavne medzi ľuďmi, 
ktorí ho robia skutočne výnimočným miestom pre život. 

Všetci spoločne neúnavne rozvíjame Prešovský kraj vo všetkých 
oblastiach spoločenského diania, aby bol pre nás skutočným 
domovom. No sú tu tí, ktorí mu svojou prácou, úspechmi a záslu 
hami dodávajú osobité čaro. Reprezentujú ho, rozdávajú v ňom 
radosť a šíria pozitívne správy, z ktorých môžeme čerpať do ďal 
ších dní, mesiacov, ba až rokov. Vďaka týmto inšpiratívnym ľuďom 
je o našom kraji počuť ďaleko za jeho hranicami. Sú to osob 
nosti, ktoré sa nepochybne narodili s  veľkým talentom a  svoj 
dar nepremárnili, ale na ňom pracovali, rozvíjali ho a priniesli 
výsledky, ktoré sú navždy zapamätateľné a zaslúžia si náš veľký 
obdiv. 

Je preto pre nás nesmiernou poctou, že práve týmto  inšpiru 
júcim osobnostiam z  rôznych kútov Prešovského kraja môžeme 
odovzdať najvyššie krajské ocenenie. Ako odmenu za všetko ich 
úsilie a významné úspechy, ktoré prijímame s nesmiernou úctou 
a pokorou. Zároveň týmto ocenením ďakujeme aj za osobné 
príklady statočnosti a túžby pomáhať druhým, za odvážne činy 
a  prejavy spolupatričnosti. Pre nás ostatných sú mementom 
toho, aké dôležité je nezabúdať šíriť medzi nami ľudskosť, lásku, 
spolupratričnosť i podávať pomocnú ruku tam, kde je potrebná. 

Osobné i pracovné príbehy laureátov Cien Prešovského samo 
správneho kraja a Cien predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja za uplynulé dva roky sú opäť výnimočné a  neuveriteľne 
silné. A ja za ne zo srdca ďakujem a ich nositeľom blahoželám. 

Milan Majerský 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Cenu PSK predstavuje umelecké dielo - gotická brána 

s doširoka otvorenými dverami, ktoré znázorňujú nielen 

ústretovosť a otvorenosť ako predpoklad k dialógu, 

ale aj schopnosť prijímania nových podnetov a poznatkov. 

Základným motívom k jej vytvoreniu bol neodmysliteľný 

a nezastupiteľný odkaz kultúrnych a historických hodnôt 

prešovského regiónu. 

Autorkou diela je akademická sochárka Eva Fišerová. 
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Štefan Kovaľ 
akademický sochár 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za osobitný prínos 
v záchrane a uchovávaní kultúrneho dedičstva Prešovského kraja 

a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia. 

Š 
tefan Kovaľ celý svoj 

život zasvätil tvorbe 

umeleckých diel a za-

chovaniu kultúrnych 

pamiatok. Jeho úzka a úprimná 

spätosť s rodným krajom v okolí 

Vyšných Ružbách sa premietla 

do originálneho výtvarného maj-

strovstva. Jeho vycibrený sochársky 

rukopis nesú drobné sólové plasti-

ky i veľkorozmerné diela. Sú medzi 

nimi dekoratívne skulptúry pre 

spoločenské priestory (Kežmarok, 

Košice, Vojany), sobášne siene 

(Stará Ľubovňa, Ľubotín, Mníšek 

nad Popradom) i fontány (Stará 

Ľubovňa, Prešov, Košice). Umelco-

va všestrannosť prerástla aj do 

početnej portrétnej i heraldickej 

tvorby. 

Popri mnohých autorských, ume-

lecky pozoruhodných a nezávis-

lých dielach sa Štefan Kovaľ ve-

noval a venuje aj reštaurátorskej 

činnosti. Okrem iných i záchrane 

Mariánskych stĺpov na Spiši. 

Pričinil sa o zreštaurovanie Imma-

culaty v Levoči, Ľubici, Vrbove, 

Spišskej Sobote i vytvorení vernej 

repliky mariánskeho stĺpu v mest-

skej časti Popradu v Matejov-

ciach, na ktorej pracoval viac ako 

rok. Záchrana mariánskych stĺpov 

však nebola jedinou doménou 

tohto akademického sochára. 

Okrem nich obnovoval aj stĺpy 

s ďalšími religióznymi výjavmi či 

svätými a jeho reštaurátorské 

schopnosti využili taktiež vo Vyš-

ných Ružbachoch v areáli sympó-

zia, kde reštauroval sympoziálne 

sochy pre Tatranskú galériu. 

Vo svojej tvorbe nadviazal jednak 

na abstraktnú, ale i fgurálnu 

plastiku a prispel k ozvláštneniu 

náhrobkov na viacerých sloven-

ských cintorínoch. Medzi inými na 

Národnom cintoríne v Martine či 

Ondrejskom cintoríne v Bratislave. 

Medzi ďalšie významné diela 

tohto umelca patria taktiež vyše 

štyri metre vysoké vstupné pylóny 

a zaujímavý pamätník „Miesto 

prianí“ v Spišskej Novej Vsi, no 

Cena PSK | 2020 

i množstvo ďalších interiérových 

i exteriérových skulptúr na území 

východného Slovenska. 

Štefan Kovaľ vo svojich dielach 

prepája históriu s moderným ume-

ním. V objektoch, ktoré vytvoril 

či zachránil, uplatnil nielen svoju 

dôvernú znalosť kunsthistorických 

súvislostí, ale aj profesionálnu 

zručnosť a flozofcký nadhľad nad 

životom. 
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Igor Kudzej 
vedec 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za celoživotné dielo 
zasvätené propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos 

pri zriadení astronomického komplexu európskeho významu, 
ktorý nezvyčajným spôsobom propaguje región doma i vo svete. 

V
esmír ho zlákal už 

v školských časoch, 

kedy začal navšte-

vovať astronomický 

krúžok. Vedec Igor Kudzej však 

zásadné rozhodnutie zasvätiť svoj 

život skúmaniu vesmíru urobil až 

počas štúdií v Odese, kde sa 

mu dostalo kvalitného vzdelania 

na katedre astronómie, ktoré 

ho ovplyvnilo na celý život. Po 

štúdiách v roku 1986 sa vrátil do 

rodného Humenného a zamestnal 

sa v miestnej hvezdárni. O trinásť 

rokov neskôr už stál na jej čele 

a viedol ju úctyhodných 22 rokov. 

V osemdesiatych rokoch 20. 

storočia stál pri zrode myšlien-

ky vytvoriť vysunuté pracovisko 

humenskej hvezdárne nachádza-

júcej sa v centre mesta a taktiež 

v Poloninách. Keď sa začala 

svojpomocná výstavba pozoro-

vateľne v Kolonickom sedle, bol 

to práve Igor Kudzej, kto získal 

vďaka dobrým vzťahom s Astro-

nomickým inštitútom v Odese do 

bezplatného prenájmu v tom čase 

najväčší ďalekohľad na Slovensku 

s priemerom jeden meter. Pozoro-

vateľňa v Poloninách sa tak mohla 

postupne zmeniť na astronomické 

observatórium. 

Igor Kudzej založil rozvoj Vihor-

latskej hvezdárne na „hvezdár-

skom tripode” - trojnohom stoja-

ne na ďalekohľad: na vedeckom 

výskume, edukácii i popularizácii, 

čo v tejto časti Slovenska doslova 

naštartovalo „astroturizmus“. 

Záujem širokej verejnosti o vedu 

získal i vytvorením osvetového 

projektu Park tmavej oblohy, ktorý 

prináša informácie o nepriaznivých 

účinkoch svetelného znečistenia 

prienikom umelého osvetlenia 

do nočnej tmy. Zapojením do 

slovensko -poľského projektu 

Karpatské nebo sa tu pod jeho 

vedením postavilo tiež hybridné 

planetárium. Je jedinečné svojho 

druhu na Slovensku, pretože 

predstavuje kombináciu klasickej 

optickej a digitálnej formy plane-

tária umožňujúcej návštevníkom 

simulovať rôzne javy na hviezdnej 

oblohe. 

Cena PSK | 2020 

Vďaka takmer neporušenej nočnej 

oblohe sa kolonické observató-

rium niekoľkokrát dostalo aj na 

fotografe NASA, ktoré obleteli 

svet. V roku 2020 zaznamenalo 

rekordnú 7,5 tisícovú návštevnosť 

verejnosti, čím sa Vihorlatská 

hvezdáreň zaradila medzi víťazov 

ankety Najlepší v cestovnom ruchu 

Prešovského kraja. 
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Marián Kríž 
šachista 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za významný prínos 
v rozvoji prešovského šachu, pedagogickú, vedeckú a publikačnú 

činnosť a propagáciu regiónu doma a v zahraničí. 

L 
ekár a šachista 

Marián Kríž je podľa 

vlastných slov ma-

ximalista. Čomu sa 

rozhodne venovať svoj čas, chce 

dotiahnuť do najvyšších sfér. 

Ako lekár riešil niekoľko prípa-

dových štúdií, ktoré priniesli jeho 

profesionálnej kariére veľké 

úspechy. Bol prvý v Českosloven-

sku, kto sa spolu so svojím tímom 

zaoberal problematikou choles-

terolu a takmer pred päťdesiatimi 

rokmi ho rozložil na tzv. „dobrý“ 

a „zlý“. V ďalšej prípadovej štúdii 

sa zaoberal zmapovaním fyzickej 

zdatnosti mladých ľudí. 

Marián Kríž sa však okrem profesie 

lekára intenzívne venuje aj šachu. 

Dlhé roky pôsobil ako predseda 

šachového klubu Tatran Prešov 

a pričinil sa o to, že prešovskí 

šachisti a šachistky dlhodobo 

dosahovali jedinečné úspechy 

v Československu, na Slovensku 

i v zahraničí. Pod jeho vedením 

v klube vyrástol nejeden šikovný 

šachista. Okrem iných napríklad aj 

šachistka Eva Repková, ktorá do 

oddielu prišla len ako desaťročná, 

no už o dva roky sa stala majster-

kou Slovenska v ženskej kategórii 

a neskôr dokonca získala i sveto-

vé striebro. 

Sám Marián Kríž bol za svoje 

šachové úspechy ocenený Cenou 

Salo Flohra, ktorá mu bola ude-

lená za zásluhy o rozvoj česko-

slovenského šachu. Svoju profesiu 

lekára a lásku k šachovnici neskôr 

spojil i vo svetovej štúdii realizo-

vanej na Lomonosovej univerzite 

v Moskve. Unikátny projekt mal za 

úlohu sledovať vývoj zdravotného 

stavu v krvnom obehu u profesio-

nálnych šachistiek počas šachové-

ho zápasu. Podobnú štúdiu nikto 

dovtedy ani potom neuskutočnil. 

Marián Kríž sa ale okrem toho 

venoval i pedagogickej práci či 

športovej medicíne a významná je 

tiež jeho vedecká a publikačná 

činnosť. Je zaslúžilým darcom krvi 

a celý svoj život sa riadi heslom: 

Cena PSK | 2020 

„Keď niečo začneš robiť, rob to 

s plným nasadením, postav si cieľ 

a snaž sa tento cieľ za každých 

okolností splniť.“ 
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Andrej Havrilla 
in memoriam 

lekár 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj rádiológie a za celoživotný osobný vklad pre rozvoj 

zdravotníctva v Prešovskom kraji. 

A
ndrej Havrilla vyštudo-

val odbor všeobecné 

lekárstvo na Lekárskej 

fakulte Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Po jeho absolvovaní sa vrátil do 

rodného Bardejova, zamestnal sa 

v miestnej nemocnici ako lekár-

-rádiológ a taktiež tu zastával 

funkciu na Okresnom úrade 

národného zdravia. Po dvanás-

tich rokoch odbornej praxe sa 

vypracoval na primára miestneho 

rádiologického oddelenia, stal sa 

okresným štátnym lekárom a o rok 

neskôr krajským štátnym lekárom 

v Prešove. Jeho prax si získala dô-

veru kolegov - rádiológov, ktorí ho 

zvolili za predsedu Subregionálnej 

lekárskej komory v Bardejove. Za-

stával ale i funkcie viceprezidenta 

Regionálnej lekárskej komory 

v Prešove, podpredsedu zdra-

votníckej komisie pri Zastuiteľstve 

PSK a zvolený bol taktiež za člena 

Disciplinárnej komisie Slovenskej 

lekárskej komory v Bratislave za 

PSK. 

Lekár Andrej Havrilla sa aktívne 

zapájal a spolupracoval na mno-

hých významných zdravotníckych 

projektoch. V roku 1995 stál pri 

zriadení pracoviska počítačo-

vej tomografe v NsP Bardejov, 

v rokoch 1998-1999 pri príprave 

a spracovaní koncepcie rozvoja 

zdravotníctva v Prešovskom kraji, 

v roku 2003 pri modernizácii 

rádiologického oddelenia a zria-

dení mamografckého pracoviska. 

Pričinil sa tiež o spracovanie 

a realizáciu projektu transfor-

mácie nemocníc Prešovského 

samosprávneho kraja na neziskové 

organizácie poskytujúce všeobec-

ne prospešné služby, zriadenie 

pracoviska magnetickej rezonan-

cie a nového pracoviska počíta-

čovej tomografe. Stál pri vzniku 

pracoviska digitálnej mamografe, 

digitalizácii klasickej skiagrafe, pri 

vytvorení nového pracoviska mag-

netickej rezonancie či moderného 

digitálneho mamografckého pra-

coviska a moderného pracoviska 

výpočtovej tomografe. 

Cena PSK | 2021 

Svoju službu ľuďom a osobnú 

angažovanosť prejavil aj vstupom 

do komunálnej politiky v roku 1994 

a následne krajskej politiky, kde 

pôsobil ako poslanec od roku 

2001. 

Jeho lekárskej práci sa dostala 

pocta v roku 2017, keď získal Cenu 

primátora za zásluhy o rozvoj 

mesta Bardejov. 
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Ján Gallovič 
herec 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za osobitný prínos 
a reprezentáciu Prešovského kraja v oblasti divadelnej 

a flmovej kultúry a umenia. 

T 
atranec Ján Gallo-

vič sa narodil v roku 

1960 v Poprade, 

kde absolvoval aj 

svoje gymnaziálne štúdium. Už po 

strednej škole ho však zlákal svet 

divadelných dosák. Zveril sa do 

rúk profesora Karola L. Zachara 

a pod jeho vedením v roku 1983 

úspešne absolvoval štúdium na 

Divadelnej fakulte VŠMU. Tak sa 

začala cesta profesionálneho 

herca. 

Čerstvý absolvent Ján Gallovič sa 

okamžite uplatnil na Novej scéne 

v Bratislave ako sólista spevohry. 

Ďalšie jeho kroky potom viedli do 

Divadla Andreja Bagara v Nitre, 

v ktorom účinkoval do roku 1989. 

No porevolučné obdobie ho 

opäť zavialo do Bratislavy na 

Novú scénu, kde sa stal členom 

jej činohry. Deväťdesiate roky 

umožnili Jánovi Gallovičovi zažiariť 

aj na plátnach flmov slovenskej 

produkcie. Počas nich stvárnil 

mnoho flmových postáv so svojím 

príslovečným šarmom, ale jeho 

láska k divadlu pretrvala a na-

pokon bola predsa silnejšia ako 

svet kinematografe. V roku 1996 

dostal stály angažmán v Sloven-

skom národnom divadle a práve 

tu pôsobí dodnes. 

Všestrannosť Jána Galloviča je 

nesporná. So svojím nenapodo-

biteľným hlasom našiel uplatnenie 

v slovenskom dabingu, ktorý mu 

v roku 1997 priniesol cenu Zlatá 

slučka za najlepší mužský výkon 

v dabingovej tvorbe. Taktiež spo-

lupracoval so Slovenským rozhla-

som či Rádiom Twist. Získal mnohé 

významné ocenenia. V roku 1998 

Výročnú cenu Literárneho fondu 

za svoju divadelnú tvorbu, konkrét-

ne za stvárnenie postáv Keržence-

va (Úbohý vrah), Doktora Ladníka 

(Demokrati) a Malcolma (Malá 

nočná hudba). V roku 2000 

Poděbradskú Krištáľovú ružu za 

prínos v oblasti poézie a ume-

leckého slova a o sedem rokov 

neskôr Cenu Literárneho fondu za 

stvárnenie postavy Jána Pavla II. 

v muzikáli Povolanie pápež. 

Cena PSK | 2021 

Ján Gallovič sa svoj charizmatický 

hlas a dlhoročné skúsenosti roz-

hodol podať ďalej. Od roku 1998 

pôsobí ako pedagóg umelecké-

ho prednesu na Divadelnej fakulte 

VŠMU, posledné roky tiež ako 

pedagóg techniky reči a hereckej 

tvorby. 
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Ľubomír Petrík 
protosynkel Prešovskej archieparchie 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získava za mimoriadne 
nasadenie pri koordinácii príprav a priebehu návštevy pápeža 

Františka v Prešove. 

Ľ 
ubomír Petrík, mitro-

forný protojerej, je 

generálny vikár Pre-

šovskej archieparchie 

na Gréckokatolíckom arcibiskup-

stve Prešov. Rodák zo Sačurova 

v okrese Vranov nad Topľou bol 

ordinovaný 19. júna 1988 v Pre-

šove. V roku 2003 získal po štú-

diách v Lubline veľký doktorát 

z teológie. Titul docent mu bol 

udelený po habilitačnom konaní 

na Gréckokatolíckej teologickej 

fakulte v roku 2013. 

Za povolanie do kňazstva je Bohu 

nesmierne vďačný. Svoje pôso-

benie začal vo farnosti Kapišová 

a od roku 1991 sa stal správcom 

farnosti Svidník, kde s pomocou 

veriacich zriadil prvú cirkevnú 

základnú školu v Gréckokatolíc-

kej cirkvi na Slovensku a za jeho 

pôsobenia bol postavený nový 

chrám. Od roku 2002 začal 

pracovať aj ako odborný asistent 

na Gréckokatolíckej teologic-

kej fakulte Prešovskej univerzity 

v Prešove. V rokoch 2003 – 2011 

pôsobil ako riaditeľ a kancelár 

biskupského, neskôr arcibiskupské-

ho úradu a súbežne počas rokov 

2003 - 2019 aj ako hovor-

ca Gréckokatolíckeho biskupstva/ 

arcibiskupstva. Stal sa členom 

komisie Konferencie biskupov 

Slovenska pre prípravu Veľkého ju-

bilea 2000. V období 2003 – 

- 2010 pôsobil v jej Ekonomicko-

-právnej rade a v rokoch 

2005 – 2017 v Správnej rade 

pre neziskovú organizáciu Lumen 

a v programovej rade Rádia 

Lumen. Je členom Rady Konferen-

cie biskupov Slovenska pre médiá 

a členom Kolégia konzultorov 

Prešovskej archieparchie. 

Už ako mladý kňaz mal možnosť 

spolupracovať na návšteve Sväté-

ho Otca Jána Pavla II. v Prešove 

v roku 1995. Stál tiež pri prípravách 

slávnosti povýšenia Gréckoka-

tolíckej cirkvi na Slovensku na 

metropolitnú cirkev sui iuris. V roku 

2021 bol poverený náročnou 

úlohou hlavného koordinátora 

návštevy Svätého Otca Františka 

v Prešove 14. septembra. Ľubomír 

Petrík sa vyznamenal plodnou 

Cena PSK | 2021 

pastoračnou činnosťou i dlhodo-

bým pôsobením v akademickom 

prostredí. V súčasnosti prednáša 

homiletiku a rétoriku na Gréc-

kokatolíckej teologickej fakulte 

Prešovskej univerzity. Je autorom 

a editorom mnohých odborných 

štúdií, publikácií i článkov. V roku 

2011 mu pápež Benedikt XVI. 

udelil titul Monsignor. 
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Cenu predsedu PSK predstavuje voľne tvarovaný objekt 

pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. 

Symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, 

ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. 

Srdce – zdroj životnej energie, vitality, pripomína neustále 

premeny a pohyb, rovnako v sebe nesie výzvu 

k solidarite a vzájomnej empatii. 

Autorkou diela je akademická sochárka Eva Fišerová. 
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Pavol Čekan 
vedec 

Cenu predsedu PSK získava za mimoriadny odborný prínos v boji 
proti pandémii ochorenia COVID-19 na Slovensku i v zahraničí 
a výnimočnú medzinárodnú reprezentáciu Prešovského kraja 

v oblasti vedy a výskumu. 

R
odák z Prešova Pavol 

Čekan v sebe záľubu 

k chémii objavil už 

na základnej ško-

le, ku ktorej sa neskôr pridala 

aj láska k biologickým vedám. 

Svoje štúdium na Prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Cyrila a Metoda 

v Trnave však napokon predsa za-

nechal, pretože ho zlákal Londýn. 

V Anglicku si vyskúšal mnoho 

profesií, no záujem o vedu bol sil-

nejší, pretrval aj počas jeho štúdia 

na Islande a napokon defnitívne 

zvíťazil. P. Čekan totiž prijal ponuku 

na funkciu postdoktoranda na 

Rockefellerovej univerzite v New 

Yorku, ktorú zastával pod vedením 

svetoznámeho profesora a špič-

ky biomedicíny a RNA biológie 

Thomasa Tuschla. Zároveň začal 

pracovať v najprestížnejšom 

medicínskom inštitúte na svete - 

Howard Hughes Medical Institute. 

Míľnikom v jeho kariére sa stalo 

pôsobenie v Národnom onko-

logickom inštitúte v Bethesde. 

Práve tu totiž po troch rokoch 

práce samostatného vedeckého 

pracovníka zatúžil po vlastnom 

laboratóriu. A keďže bol vždy veľ-

kým fanúšikom rodného Slovenska, 

rozhodol sa vrátiť domov a vytvoriť 

prijateľné pracovné podmienky 

slovenským vedcom. Zámer sa 

stal skutočnosťou v roku 2016, keď 

spolu s Vladimírom Wolfom a Pet-

rom Kiliánom založili vedeckú 

spoločnosť MultiplexDX pracujúcu 

na vývoji diagnostických testov 

a technológií pri liečbe onkolo-

gických pacientov. Firma sa stala 

členom jednej z najprestížnejších 

svetových skupín v oblasti vedy 

Oslo Cancer Cluster v Nórsku 

a v roku 2019 získala významný 

2,5-miliónový grant EIC Accele-

rator. 

Aktuálne sa zameriava na vývoj 

PCR a LAMP testov na ochorenie 

Covid-19, pričom práve v súvislosti 

s ich vývojom bol Pavol Čekan 

zvolený za člena Vedeckej porad-

nej rady Ministerstva zdravotníc-

tva SR. Je uznávaným vedcom 

svetového kalibru, ktorý bol v roku 

2017 časopisom Financial Times 
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zaradený do rebríčka 100 vý-

chodoeurópskych vychádzajúcich 

hviezd v oblasti technológií. Získal 

Krištáľové krídlo 2020 v kategórii 

Medicína a veda a v roku 2021 

sa stal Osobnosťou roka za prínos 

v boji proti pandémii ochorenia 

Covid-19. Od prezidentky Zuzany 

Čaputovej si tiež prevzal štátne 

vyznamenanie Rad Ľudovíta Štú-

ra II. triedy. 
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 kňazi a duchovní 
Prešovského kraja 

Cenu predsedu PSK získavajú za obetavú duchovnú a telesnú službu 
chorým a trpiacim, s nasadením vlastného života pre pomoc blížnym 

v období pandémie ochorenia COVID-19. 

N
ie sú zdravotníkmi, 

no napriek tomu sa 

stali nenahraditeľnou 

súčasťou v starostlivosti 

o pacientov v nemocniciach, 

najmä na ich covidových oddele-

niach. Reč je o kňazoch z Košickej 

a Prešovskej arcidiecézy, Spišskej 

diecézy a z radov Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania, ktorí 

sa rozhodli využiť čas tým naj-

ušľachtilejším spôsobom a svoje 

sily ponúkli vyťaženému zdravotníc-

kemu personálu. 

Nápad pomáhať nemocniciam 

sa zrodil spontánne v konverzácii 

cez sociálne siete, v ktorej kňazi 

debatovali o možnosti priblížiť sa 

veriacim počas lockdownu. Smutní 

a frustrovaní zo zatvorenia chrá-

mov, ochromení a vzdialení od 

svojich veriacich… Takto sa v tom 

období cítili. Keď potom vo verej-

nej diskusii vzišla myšlienka poslúžiť 

ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, 

ihneď sa jej chopili. So súhlasom 

ordinárov oslovili nemocnice a tie 

ich službu s otvorenou náručou 

prijali. Kňazov prerozdelili do 

viacerých tímov na rôzne miesta 

podľa aktuálnej potreby. Niektorí, 

najmä tí po prekonaní covidu, 

slúžili priamo na covidovom 

oddelení. Ich úloha spočívala 

v pomoci s podávaním stravy ale-

bo vysluhovaním sviatostí či v tak 

prepotrebnom krátkom rozhovore 

s pacientmi. Iní naopak pomá-

hali pri triáži pred vstupom do 

nemocnice, konkrétne s kontrolou 

pacientov a zisťovaním, či nemajú 

príznaky ochorenia, prípadne 

s meraním ich teploty. Dôležitou 

sa však stala aj ich pomoc pri 

testovaní a taktiež v skladoch 

pri naskladňovaní a distribuovaní 

zdravotníckeho materiálu. 

Kňazi sa zhostili svojej úlohy 

s maximálnym zanietením a ich 

prítomnosť uvítali nielen pacienti, 

ale i zamestnanci nemocnice. 

Ostatní, ktorým zdravotný stav 

neumožnil fyzicky sa zúčastniť na 

pomoci v nemocniciach, boli so 

svojimi kolegami-kňazmi v modlit -

bách. 

Cena predsedu PSK | 2020 

Ako sami povedali, ich hlavnou 

úlohou bolo a je byť s ľuďmi. 

A byť tu pre ľudí, či už pre pacien-

tov alebo vyčerpaných zdravotní-

kov, ktorým chcú dávať svedectvo 

nielen slovami, ale aj skutkami. 
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Július Krempaský 

in memoriam 
fyzik 

Cenu predsedu PSK získava za osobitý prínos v oblasti popularizácie 
fyziky v širších obsahových kontextoch a za aktívnu pedagogickú 

a didaktickú činnosť na Slovensku. 

N
arodil sa do rodiny 

šiestich detí v de-

dinke blízko mesta 

Poprad. Sám o sebe 

tvrdil, že mal v detstve problémy 

so slovenčinou a dával prednosť 

skôr hospodárstvu a koňom pred 

učením. 

Keď si v mladosti poškodil zdravie, 

čo mu znemožnilo venovať sa 

športu profesionálne, predsa sa 

upol na vzdelanie. Učarovali mu 

matematika a fyzika až natoľko, 

že po absolvovaní gymnázia 

v Kežmarku viedli jeho kroky na 

prírodovedeckú fakultu, na ktorej 

si štúdium mohol dovoliť len vďaka 

štipendiu. 

Počas totalitného režimu bol za 

svoje vzdelávanie aj prostred-

níctvom štátom zakázaných kníh 

potrestaný zníženou známkou na 

vysvedčení. No totalita mu stavala 

prekážky i do jeho pracovného 

života a pre svoje presvedčenie 

nemal veľké šance na kariérny 

postup. A tak sa začal venovať 

rôznym témam v medzidiscipli-

nárnych odboroch a prepájaniu 

fyziky s vierou. Pod svoj patronát 

si ho vzal profesor Dionýz Ilkovič, 

ktorý mladšiemu kolegovi umožnil 

vyučovať základný kurz fyziky. Jeho 

prednášky sa rýchlo stali príťaž-

livými nielen pre študentov, ale 

i širokú verejnosť a boli zárukou 

kvalitného spracovania aj tých 

najnáročnejších tém. 

V roku 1963 ho habilitovali na 

docenta, o desať rokov neskôr 

získal ako prvý spomedzi sloven-

skej fyzikálnej obce titul doktor 

vied a rok 1980 mu priniesol 

profesúru. Pod jeho vedením bol 

zriadený československý tím, ktorý 

pätnásť rokov skúmal nekryštalické 

látky - kovové sklá. Popularizáciu 

vedy a didaktiky fyziky v roku 1982 

pretavil do vytvorenia základnej 

učebnice fyziky pre vysoké školy 

a základných učebných pomôcok 

pre integrované vyučovanie príro-

dovedy na stredných školách. 
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Július Krempaský bol vnímaný ako 

vysoko erudovaný vedec, ktorý 

chápal vedu v širších kontextoch 

a prepájal ju s teologickými 

otázkami. Podporoval jej rozvoj, 

pričom ten podľa neho nepri-

náša likvidáciu viery, ale naopak 

je pre ňu podporou. Stál pri 

vzniku množstva vedných odborov 

a pričinil sa o viaceré vedecké 

monografe, skoro stovku vedec-

kých článkov, desiatku patentov 

i vedeckých osvedčení. 
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Mária Slugeňová 
detská lekárka 

Cenu predsedu PSK získava za mimoriadny vzor pozitívneho, 
činorodého prístupu k životu a dlhoročnú odhodlanosť a obetavosť 

v lekárskej službe. 

P
rvá pediatrička na 

Spiši či najstaršia 

detská lekárka na Slo-

vensku. Aj takéto tituly 

patria doktorke Márii Slugeňovej. 

Narodila sa v Košiciach, kde preži-

la prvých desať rokov života, kým 

jej harmonické detstvo nenaru-

šila Viedenská arbitráž a ona sa 

musela s rodinou odsťahovať do 

Spišského Podhradia a potom do 

Spišskej Novej Vsi. 

Mária neskôr po vzore svojej 

tety, profesorky, prejavila záujem 

o štúdium učiteľstva. Napokon 

sa však rozhodla pre medicínu 

v Bratislave, kam sa vzhľadom na 

to, že otec pracoval na minister-

stve poľnohospodárstva, mala 

sťahovať celá rodina. Zakročil 

však osud. Otec náhle zomrel na 

tuberkulózu, na ktorú v tom čase 

ešte neexistovala liečba a Mária 

a jej sestry doštudovali len vďaka 

štipendiám. 

Ako 25-ročná sa po svadbe 

presťahovala do Levoče a za-

mestnala v miestnej nemocnici na 

detskom a infekčnom oddelení. 

Po atestácii začala pôsobiť v no-

vootvorenej detskej ambulancii 

ako vôbec prvá pediatrička na 

Spiši. Pre Máriu Slugeňovú ne-

bolo nikdy ťažké priblížiť sa svojim 

malým pacientom a zistiť, čo sa 

ukrýva pod povrchom v ich detskej 

duši. A takto je to dodnes a ona 

je tu pre svojich pacientov už neu-

veriteľných 67 rokov, 5 dní v týždni, 

8 hodín denne a vždy s úsmevom 

na tvári pripravená pomôcť im 

a poradiť. 

V súčasnosti do jej obvodu patrí 

časť mesta Levoča, Levočská 

Dolina, časť Roškovce v obci 

Doľany a obec Spišský Hrhov. 

Medzi jej pacientami sa nájdu 

aj prapravnuci tých, ktorí k nej 

prišli na začiatku praxe. Mária 

Slugeňová profesne nestarne 

a neustále nasleduje najnovšie 

trendy v odbore. Získala viacero 

ocenení. Cenu mesta Levoča 

za dlhoročný výkon lekárskeho 

povolania v odbore pediatria, 

za poskytovanie ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti niekoľkým 

generáciám detských pacientov 
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i za obetavý prístup k pacientom. 

Nemocnica Agel v Levoči ju oce-

nila ako jednu z najvýznamnejších 

súčasných zamestnancov. Najväč-

šou radosťou pre ňu boli vždy jej 

deti. Manžela stratila už dávno a, 

žiaľ, prežila aj svojho mladšieho 

syna. Každodenné i ťažké situácie 

zvláda len vďaka neutíchajúcej 

energii, pevnému zdraviu a svojmu 

pozitívnemu prístupu k životu vo 

viere v Boha a jej patrónku Pannu 

Máriu. 
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 Jozef Štec 
športovec 

Cenu predsedu PSK získava za výnimočný príklad zdravého aktívneho 
životného štýlu a reprezentáciu Prešovského kraja v oblasti športu. 

J 
ozef Štec sa narodil 

na Morave do rodiny 

siedmych detí. Jeho 

otec sa vrátil z vojny 

so zranením, a tak sa už od útleho 

detstva zapájal do pomocných 

prác. Niekedy v tom čase sa za-

čala rodiť aj jeho láska k športu. 

Po absolvovaní gymnázia v No-

vom Jičíne prišiel študovať na 

Slovensko na drevársku fakultu vo 

Zvolene, kde spoznal svoju životnú 

lásku a manželku a práve tu do-

siahol aj svoje najlepšie športové 

výsledky. Vynikal v atletike či horo-

lezectve, no beh na lyžiach, ktorý 

mu učaroval v pätnástich, sa stal 

jeho srdcovkou. Slovensko v ňom 

reprezentoval v rokoch 1959 až 

1962 a v roku 1959 získal v tejto 

disciplíne v štafete dokonca titul 

akademického majstra Česko-

slovenska. Svoj vzťah k behu na 

lyžiach dokonale vyjadril každo-

ročnou účasťou na bežeckých 

pretekoch Biela stopa, ktorých sa 

až do roku 2015 zúčastňoval bez 

prestávky. V roku 1989 sa mu po-

darilo štartovať na svetoznámom 

90-kilometrovom Vasaloppete vo 

Švédsku, no zúčastnil sa i niekoľ-

kých horolezeckých expedícií. 

Zdolal Matterhorn, Triglav či Elbrus 

a zrealizoval tiež výstup na Pik 

Lenina. V rokoch 1959 až 1962 sa 

dokonca stal súčasťou slovenské-

ho reprezentačného horolezecké-

ho družstva. 

Jozef Štec je aj spoločensky veľmi 

aktívny. V Prešove, kam sa presťa-

hoval v roku 1969, predsedal Klubu 

kresťanských dôchodcov, dlhšie 

obdobie pôsobil ako tajomník 

horolezeckého oddielu Slávia VŠ 

Prešov, v roku 1989 bol zvolený do 

funkcie tajomníka telovýchovnej 

jednoty IAMES Prešov. V osem-

desiatych rokoch pôsobil v ná-

rodnom podniku Pozemné stavby 

a neskôr ako riaditeľ Okresnej 

správy cestovného ruchu. Ne-

dávno vydal knihu Prešovčania 

v horách. 
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Člen klubu prešovských alpinistov 

sa milovaného športu nevzdal 

ani v dôchodkovom veku. V roku 

2010 obsadil prvú priečku v ka-

tegórii nad 70 rokov na košickom 

Medzinárodnom maratóne mieru 

a víťazstvá si niekoľkokrát pripísal 

aj na Šebešskej sedemnástke, 

Prešovskej horskej pätnástke, 

Večernom behu Prešovom či 

Memoriáli Jozefa Psotku. 

Večný optimista plný elánu si 

zdravie udržiava pohybom, trénin-

gom a dennodenným pestovaním 

pevnej vôle. 
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Manželia 

Dagmar a Martin Muránski 
rodičia a pestúni 

Cenu predsedu PSK získavajú za jedinečnú prezentáciu hodnoty 
rodiny a dlhoročnú obetavú prácu vedúcu k prijatiu 

a plnohodnotnej výchove detí. 

D
agmar a Martin Mu-

ránski tvoria manželský 

pár už tridsaťšesť 

rokov. Majú štrnásť 

detí, ktoré s láskou vychovávajú 

v rodinnom dome v Kanaši pri 

Prešove. 

Počas svojej neľahkej rodičovskej 

púte prekonali mnohé útrapy. Naj-

prv sa tlačili v 2,5-izbovom byte, 

kým si nepostavili rodinný dom. 

Neskôr prišla ďalšia skúška v po-

dobe onkologického ochorenia, 

ktoré postihlo ich syna. Liečba 

zabrala a Muránski sa z vďačnosti 

rozhodli zúročiť svoje rodičovské 

skúsenosti a prijať do pestúnskej 

starostlivosti dieťa z detského 

domova. No ako sa vraví, kto má 

veľa, tomu sa ešte pridá… Po prí-

chode do centra totiž zistili, že tu 

žije aj päť súrodencov, ktorí mali 

len malú šancu zostať pokope 

v pestúnskej rodine. Otec Martin 

rozhodol, že sa táto skupina 

nerozdelí, a tak Muránski k svojim 

deviatim deťom domov priniesli 

päť súrodencov z detského cen-

tra, ktoré vychovali ako vlastné. 

Dnes sú z manželov Muránskych už 

šťastní štrnásťnásobní starí rodičia. 

Mama Dagmar je vyštudovaná 

zdravotná sestra, no odbornú 

prax si vyskúšala len pri svo-

jich ratolestiach. Jej skutočným 

povolaním bolo a je byť ženou 

v domácnosti, kde sa cíti najsilnej-

šia a najpotrebnejšia. Deťom je 

matkou i načúvajúcou priateľkou 

vždy ochotnou pomôcť im. Tie si 

vážia láskavý domov, ktorý im vy-

tvára a sú vďačné za to, že ich tu 

stále niekto čaká a teší sa na ne. 

Otec Martin je stavebný inžinier, 

ktorý projektuje stavby menších 

i väčších rozmerov doma aj v za-

hraničí a ktorý sa vie pre veci 

vášnivo nadchnúť. Svojim deťom 

je veľkou oporou bez toho, aby 

im zasahoval do ich osobného 

života a zakaždým im dáva pocítiť 

ich výnimočnosť. 
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Manželia Muránski nechávajú 

svojim deťom dostatočnú voľnosť 

a aj vďaka tomu si získali ich lásku. 

Každý samostatne sú nesmierne 

silné osobnosti. No spolu tvoria 

harmonický pár, ktorý buduje 

i búra, miluje aj bojuje, mení, ale 

aj zotrváva pevne na svojej ceste 

a ostáva verný svojmu presved-

čeniu. 
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Cena Prešovského samosprávneho kraja 

2019 
• Marika Gombitová 

• Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová 

• Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves 

2018 
• Jozef Bobalik 

• plk. Radoslav Lacko a kpt. Peter Toďor, 

in memoriam 

• Peter Lipa 

2017 
• Folklórna skupina Raslavičan 

• Michal Zamkovský 

• Vladimír Kozák, in memoriam 

2016 
• Gréckokatolícka charita Prešov 

• Samuel Andrejčík 

• Ladislav a Peter Škantárovci 

2015 
• Ľubovnianska nemocnica, n.o. 

• SPINEA, s. r. o., Prešov 

• Pardubický kraj (Česká republika) 

2014 
• Park kultúry a oddychu v Prešove 

• MILK – AGRO, s. r. o. 

• Adam Žampa 

2013 
• Karol Horák 

• Peter Šperka, in memoriam 

• Miroslav Lajčák 

2012 
• Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, in memoriam 

• Peter Hámor 

• Peter Solej 

2011 
• doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhD. 

• Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 

• Mgr. Slavomír Sabol 

2010 
• Ján Lazorík 

• Pavol Hurajt 

• Yehuda Laha, in memoriam 

Cena PSK 

2009 
• Vdp. kanonik Juraj Macák 

• MUDr. Anton Karol, in memoriam 

2008 
• Metropolita LAVR, in memoriam 

• Mons. Alojz Tkáč 

• HC Tatran Prešov, hádzanársky klub 

2007 
• J. E. Mons. Prof. ThDr. František Tondra 

• J. E. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. 

• Folklórny súbor ŠARIŠAN 

2006 
• Ing. Michal Kováč, CSc. 

• Jeho Blaženosť Nikola, in memoriam 

• Dr. h. c. Ján Fígeľ 

2005 
• Horská záchranná služba, oblastné stredisko Vysoké Tatry a dobrovoľný 

zbor Tatranskej horskej služby 

• Mons. Ján Vojtaššák, in memoriam 

• Kardinál Jozef Tomko 

2004 
• Pavel Peter Gojdič, OSBM, in memoriam, ThDr. Vasiľ Hopka, in memoriam, 

Metod Dominik Trčka, CSsR, in memoriam 

• Prešovská univerzita 

• Ida Kirilová, in memoriam 
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2019 
• Slavomír Brezina 

• Vasil Kormaník 

• Milan Krajňák 

2018 
• prof. Jozef Živčák 

• Hudobná skupina Slnovrat 

• Department Horné Pyreneje a mesto Lurdy 

2017 
• Igor Drotár 

• Nora Baráthová 

• Štefan Štec 

2016 
• Monika Kandráčová 

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

• 4 SPORT, s. r. o. 

2015 
• Peter Petras 

• Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove 

• Stanislav Obický 

2014 
• Krajská organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 

• doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. 

• Dionýz Duga 

2013 
• Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov 

Prešovského kraja 

• Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove 

• Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov 

2012 
• Spevácky zbor Septemthillis, Lipany 

• Zápasnícky klub Vihorlat Snina 

• Občianske združenie Barlička 

2011 
• Ivan Bohuš st. 

• Folklórny súbor Makovica 

• Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom 

2010 
• Anna Servická 

• Ľubovnianske múzeum 

• Volejbalový klub Chemes Humenné 

Cena predsedu PSK 

2009 
• Podvihorlatské noviny, Humenné 

• Tatranská galéria v Poprade 

• MUDr. Ján Kľoc, PhD. 

2008 
• Štefan Kocák 

• Michal Sýkora 

• Dezider Kilár 

2007 
• František Kasanič 

• Dr. h. c. Ing. Mgr. Marián Kuffa 

• Dušan Pončák 

2006 
• Hokejový klub Poprad 

• Mária Mačošková 

• Mons. Dr. h. c. Ján Hirka 

2005 
• Mgr. Martin Bajčičák 

• Kveta Stražanová a Jozef Stražan 

• Akademický maliar Andrej Smolák 

2004 
• Hádzanársky klub Tatran Prešov 

• Akademický maliar Juraj Kresila 

• Ján Gondek z Lesnice 
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