Charakteristiky kandidátov na udelenie verejného ocenenia
„Ceny Košického samosprávneho kraja“
Verejné ocenenie „Cena Košického samosprávneho kraja“ udeľuje Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov jedenkrát ročne piatim osobnostiam
a kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj Košického samosprávneho
kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté
v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej,
podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Oznámenie o moţnosti predkladania návrhov
na udelenie ocenenia pre kolektívy a jednotlivcov bolo z úrovne predsedu Košického
samosprávneho kraja zaslané všetkým obciam a mestám v Košickom kraji dňa 28. februára 2013
a zverejnené na webovej stránke s termínom predkladania návrhov do 30. júna 2013.
V uvedenom období bolo Úradu Košického samosprávneho kraja doručených spolu 21 návrhov.
V súlade s Čl. 5 ods. 1 vyššie uvedených zásad dňa 19. septembra 2013 zasadala na ten účel
zriadená Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zloţená z predsedov
poslaneckých klubov a predsedov komisií zastupiteľstva, ktorá posúdila došlé návrhy
a zastupiteľstvu odporučila udeliť Cenu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 týmto
jednotlivcom a kolektívom:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Good Angels Košice, ţenský basketbalový klub
Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
IUVENTA Michalovce, klub ţenskej hádzanej
Jozef Jarkovský
David J. Rintoul

Good Angels Košice, ženský basketbalový klub

Ţenský basketbalový klub Good Angels Košice vznikol v roku 2001 a uţ v priebehu prvej
sezóny sa mu podarilo udrţať pozíciu v extralige. V roku 2003 získal Slovenský pohár a
prebojoval sa aj do základnej skupiny Európskeho pohára FIBA. V play-off o titul majstra
Slovenskej republiky postúpil do finále, kde podľahol Ruţomberku. V roku 2004 sa podarilo
klubu (vtedy pod názvom Delta I.C.P.), získať historický titul Majster Slovenska a zároveň aj
právo štartu v prestíţnej Eurolige v sezóne 2004/2005, v ktorej sa prebojovali do osemfinále.
Hráčky klubu tvorili základ zostavy slovenskej reprezentácie. V nastolenom trende klub
pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. V sezóne 2010/2011 získal uţ ôsmy titul za sebou.
Zároveň sa mu podarilo stabilne sa umiestňovať v najlepšej desiatke Európskych druţstiev.
Následne v sezóne 2011/2012 vybojovali deviaty titul majster Slovenskej republiky, kde vo finále
zdolali Ruţomberok 3:0. Navyše, v lige neprehrali ani jeden zápas. Sezóna 2012/2013 bola pre
Good Angels Košice priam rozprávková, v prestíţnej Eurolige dokázali najprv vyhrať základnú
skupinu, potom vyradením španielskej Salamanky postúpiť na záverečný turnaj do
Jekaterinburgu, kde postupom do semifinále dosiahli najväčší klubový úspech. V priebehu
sezóny získali deviaty Slovenský pohár a po náročnej sérii získali desiaty majstrovský titul za
sebou. Čerešničkou na torte bol triumf v premiérovom ročníku Slovensko-maďarskej ligy.
Z ďalších najväčších úspechov klubu pod dvanásťročnou taktovkou generálneho manaţéra pána
Ing. Daniela Jendrichovského je potrebné spomenúť:
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desaťnásobný Majster Slovenska



deväťnásobný víťaz Slovenského pohára



v sezóne 2009/2010 postup do štvrťfinále Euroligy FIBA



v sezónach 2004/2005, 2008/2009, 2010/2011 a 2011/2012 postup do osemfinále
Euroligy FIBA



v sezóne 2006/2007 postup do osemfinále Európskeho pohára FIBA



na zápase proti Spartaku Moskva 7.125 divákov – v tom čase divácky rekord.

V súčasnosti je klub najlepším a najúspešnejším slovenským ţenským basketbalovým druţstvom.
Zápasy klubu sú magnetom pre priaznivcov tohto ţenského športu. Priemerná návštevnosť jeho
extraligových zápasov je 1 000 divákov, euroligových 2 000 divákov.
Významné je aj pôsobenie klubu v charitatívnej činnosti. Za kaţdú úspešnú strelu do
Euroligového koša prispievajú hráčky 5 Eur pre rodiny, ktoré sa dostali nie vlastným pričinením
do hmotnej núdze. Pod záštitou klubu pôsobí aj zdruţenie „Dobro pre všetkých“, poslaním
ktorého je pomoc sociálne slabším a hendikepovaným ľuďom, podpora zdravotníctva, školstva
a ţivotného prostredia, predovšetkým na východnom Slovensku. V tejto činnosti klub nezabúda
ani na tých najmenších - detí a mládeţ, pomoc ktorým je orientovaná na podporu športových,
vzdelávacích a humanitárnych projektov, ako sú Dobrý anjel, Zober loptu, nie drogy.
Mládeţnícke druţstvá sa kaţdoročne zúčastňujú na záverečných turnajoch Majstrovstiev
Slovenska a pravidelne získavajú medaily. Momentálne pôsobí v mládeţníckej pyramíde 172 detí
v ôsmich druţstvách. V minulom roku 22 z nich reprezentovalo Slovenskú republiku vo všetkých
mládeţníckych kategóriách.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2013 sa navrhuje
ţenskému basketbalovému klubu Good Angels Košice za jeho veľkú zásluhu na zviditeľnení
nielen mesta Košice, ale celého Košického samosprávneho kraja.
2.

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

Karol Horák sa narodil v roku 1943 v okrese Lučenec - v Katarínskej Hute. Po ukončení
vysokoškolských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove od roku 1965
pôsobí ako pedagóg – v súčasnosti profesor v Inštitúte estetiky, vied o umení a kulturológie
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V rokoch 1971 – 1977 bol súčasne dramaturgom
v Divadle J. Záborského v Prešove. Uţ ako študent zaloţil Študentské divadlo pri Filozofickej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika, v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a reţisér.
Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. patrí medzi najvýznamnejších slovenských spisovateľov a
vedcov. Okrem vedeckej práce najvýraznejšia časť jeho tvorivého ţivota patrí literatúre a
divadlu. Je zakladateľom najdlhšie existujúceho medzinárodného festivalu študentského divadla
u nás – Akademického Prešova, ktorý funguje uţ 50 rokov. Je autorom desiatok divadelných hier,
rozhlasových a televíznych hier a adaptácií. Jeho diela boli sfilmované, divadelné hry uvádzané
a preloţené aj v zahraničí. Jeho takpovediac domovskými scénami sa stali predovšetkým
martinské, košické a bratislavské divadlá. Aj v tomto roku, v rámci projektu EHMK 2013, Štátne
divadlo Košice pripravuje činoherný projekt Svedectvo krvi, reflektujúci ţivot a osudy Sv.
košických mučeníkov. Za svoju prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvorbu dostal rad národných
a medzinárodných ocenení. Ocenenia mu udelili: Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ,
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Ministerstvo SR, Slovenský literárny fond, Klub nezávislých spisovateľov Slovenska, Slovenská
televízia Bratislava a i..
Karol Horák vychoval ako vysokoškolský pedagóg celý rad vynikajúcich slovenských umelcov,
pedagógov a pracovníkov masmédií. Celý svoj tvorivý ţivot, napriek veľkému geografickému
záberu, ţije v Košiciach.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2013 sa navrhuje prof.
PhDr. Karolovi Horákovi, CSc. pri príleţitosti významného ţivotného jubilea - 70 rokov za jeho
vedeckú prácu a za jeho prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvorbu.
3.

IUVENTA Michalovce, klub ženskej hádzanej

IUVENTA Michalovce je dlhodobo úspešným klubom ţenskej hádzanej na Slovensku
a v medzinárodnej súťaţi WHIL. V súťaţnom ročníku 2012/2013 získal svoj šiesty titul majstra
SR, získal slovenský pohár a striebornú medailu v medzinárodnej súťaţi WHIL. Iuventa svoj
prvý titul získala 3. mája 2003, a to víťazstvom v Šali. V súťaţnom ročníku 2012/2013 získala
svoj 6. titul a tretí titul bez prerušenia (hatrick) 4. mája 2013 v Šali, teda takmer v deň 10. výročia
získania prvého titulu na tom istom mieste, v Šali.
Jej historické korene siahajú do začiatku sedemdesiatych rokov, kedy skupina nadšencov okolo
športového organizátora Tomáša Jakubču zaloţila pri textilnom závode Odeva rovnomenný
ţenský futbalový klub. V roku 1976 sa klub preorientoval na hádzanú a začal sa zúčastňovať
regionálnych súťaţí. V širšej slovenskej špičke sa objavuje po prvý raz v roku 1993, kedy ho
tréner Štefan Rapáč uţ pod novým názvom ŠK Zekon doviedol do najvyššej slovenskej súťaţe.
Skutočná zlatá éra michalovskej hádzanej však začala aţ na prelome storočí.
V roku 2001 sa hádzanárky Michaloviec po prvý raz dostali do elitnej slovenskej štvorky.
K tradičnému sponzorovi klubu, odevnému výrobcovi Zekon, pribudol druhý silný partner,
stavebná spoločnosť PSJ-Chemkostav (dnes Chemkostav), čo klub kvalitatívne naštartovalo.
V roku 2002 sa stal finalistom Slovenského pohára a piatym miestom v najvyššej slovenskej
súťaţi si vybojoval účasť v spoločnej slovensko-českej interlige WHIL. So vznikom interligy sa
klub okamţite zaradil k jej najuţšej špičke. V roku 2003 získal svoje prvé „double“, keď
triumfoval v play-off o majstra Slovenska a k titulu pridal aj zisk Slovenského pohára. Po dohode
hlavných partnerov klub pred sezónou 2003/2004 prijal meno Iuventa (odvodené z latinského
slova pre „mladosť“), čo zvýrazňovalo jeho orientáciu na výchovu vlastných mladých hráčok.
Do siene slávy Zemplínčaniek pribudol titul majstra Slovenska hneď dvakrát za sebou, a to
v rokoch 2006 a 2007. V sezóne 2007/2008 sa cenná zbierka trofejí rozšírila po druhý raz
o Slovenský pohár, tretí raz sa túto trofej Iuvente podarilo získať v práve prebiehajúcej
sezóne 2010/2011. Najviac sa však jedinému elitnému ţenskému klubu z východu Slovenska
darilo v dlhodobej súťaţi, česko – slovenskej interlige WHIL. Tú vyhral v rokoch 2005, 2006,
2007, po ročnej „prestávke“ v roku 2009 sa vrátil primát do Michaloviec. Iuventa tak potvrdila
nielen punc najlepšieho športového celku Zemplína, ale aj najúspešnejšieho ţenského
hádzanárskeho klubu prvej dekády tohto storočia na území Slovenska a Českej republiky.
Významné sú aj medzinárodné úspechy ţenského hádzanárskeho klubu. Klub sa dvakrát
prebojoval do osemfinále Pohára EHF a raz do osemfinále Pohára víťazov pohárov. V sezóne
2004/2005 dokonca vyradil z Pohára EHF popredný španielsky klub Itxaco Estella.
Iuventa Michalovce sa orientuje na dlhodobý úspech prostredníctvom výchovy vlastných
talentov, vytvárania perfektného športového zázemia pre hráčky a zdokonaľovania diváckeho
komfortu. Hádzanárky z centra Zemplína majú pravidelne početné zastúpenie v reprezentačných
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výberoch Slovenska všetkých vekových kategórií. Prácu s mládeţou zvýrazňuje fakt, ţe tri razy
bola za talent roka vyhlásená hráčka z mládeţníckej liahne Iuventy: v roku 2004 kanonierka
Anna Obšatníková (pod dievčenským menom Dittelová), v roku 2007 pivotka Dominika
Horňáková a v roku 2010 iba sedemnásťročná brankárka Lucia Gubiková, ktorá sa prepracovala
aţ do ţenskej reprezentácie Slovenska.
Iuventa Michalovce si osem sezón za sebou drţí primát v najvyššej priemernej návštevnosti v
slovensko – českej interlige. Nebývalý divácky záujem viedol generálneho partnera klubu
Chemkostav Michalovce k rozhodnutiu, aby z privátnych zdrojov vybudoval na mieste
doţívajúcej novú halu, spĺňajúcu najprísnejšie normy Európskej hádzanárskej federácie.
Chemkostav Aréna bola vybudovaná v rekordnom čase, bez toho, aby si klub musel hľadať
náhradné priestory pre súťaţné zápasy.
Prirodzeným dôsledkom je, ţe Michalovce sú často preferovaným dejiskom medzištátnych
zápasov. Diváci tu mohli vidieť hrať také svetovo uznávané tímy, ako sú Brazília, Srbsko, alebo
Čierna Hora. Slovenský zväz hádzanej dával Iuvente opakovane dôveru aj pri organizovaní
kvalifikačných turnajov mládeţe a diváci v Michalovciach tak mali moţnosť vidieť to najlepšie z
nastupujúcich generácií. Tým klub nielenţe prispieva k vytváraniu ozajstných pozitívnych vzorov
pre mládeţ, ale významne šíri dobré meno Michaloviec, regiónu Zemplín a Slovenska.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2013 sa navrhuje
ţenskému hádzanárskemu klubu IUVENTA Michalovce za dlhodobé vynikajúce úspechy na
Slovensku a medzinárodnej súťaţi WHIL.
4.

Jozef Jarkovský

Rodák z Košických Olšian rozhlasový komentátor Jozef Jarkovský oslávi v auguste 2013
svoje 60. narodeniny. Absolvent štúdia adragogiky na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove sa
dlhé roky profesionálne venuje ţurnalistike. Pôsobí v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu
(dnes Rozhlas a televízia Slovenska RTVS) ako športový redaktor a komentátor. Poslucháči na
celom Slovensku ho poznajú predovšetkým ako špičkového hokejového reportéra. Zápasy
slovenskej reprezentácie komentoval na 20 majstrovstvách sveta a na piatich zimných
olympiádach, čo je unikát. Ţiadny iný komentátor neabsolvoval toľko svetových šampionátov v
rade. Jeho majstrovstvo ocenila v roku 2007 aj Komisia ľadového hokeja pri Medzinárodnej
asociácii športovej tlače (AIPS). Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel
mu na majstrovstvách sveta v hokeji v Moskve odovzdal ocenenie, ktorým sa môţe pýšiť ako
prvý a zatiaľ jediný Slovák.
Jozef Jarkovský reportuje na vlnách Slovenského rozhlasu od septembra 1980. Ako 27-ročný
začínal v rozhlase ako spravodajca, inklinovanie k športu ho neskôr priviedlo do vysnívanej
športovej redakcie. Venuje sa predovšetkým futbalu a hokeju, ale ako redaktor pokrýva dôleţité
zápolenia vo všetkých druhoch športov – cez hádzanú, basketbal, vodné pólo, nohejbal aţ po
lyţovanie. S rovnakým profesionálnym prístupom reportuje zápasy na majstrovstvách sveta i na
domácom ligovom zápase. Jeho emotívny a vysoko profesionálny spôsob práce vedie k tomu, ţe
mnoho športových fanúšikov sleduje televízne prenosy s rozhlasovým komentárom Jozefa
Jarkovského.
Za prácou športového reportéra sa skrývajú dlhé hodiny práce na štadiónoch, športoviskách, pri
príprave rozhovorov, pri získavaní informácií. V čase, keď väčšina fanúšikov relaxuje práve pri
sledovaní športového podujatia, Jozef Jarkovský s maximálnym nasadením pracuje. V prípade
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majstrovstiev sveta a olympiád je to aj 16 hodín denne, pretoţe popri reportovaní zápasu
pripravuje aj návraty, postrehy a mnoţstvo rozhovorov.
S rovnakou profesionalitou, ako na najvyšších svetových podujatiach, pristupuje aj k športovým
zápoleniam vo východoslovenských mestách a dedinách. Pri kaţdej príleţitosti s hrdosťou hovorí
o svojom rodnom Očvare, o Košiciach, kde dlhé roky ţije, o východnom Slovensku, po ktorom
sa niekoľko desaťročí s mikrofónom pohybuje. Ťaţko spočítať kilometre, ktoré jeho auto
najazdilo po cestách Košického a Prešovského kraja.
Skromnosť, pokora, profesionalita a vysoká odbornosť sú vlastnosti, vďaka ktorým má Jozef
Jarkovský, medzi kolegami zvaný Gigi, veľa priaznivcov a obdivovateľov. Svoje skúsenosti
odovzdáva aj nádejným mladým novinárov a hľadá medzi nimi svojho nasledovníka.
Výbor Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov, ktorej je Jozef Jarkovský
dlhoročným členom, sa jednomyseľne zhodol na odporúčaní oceniť Jozefa Jarkovského
najvyšším verejným ocenením Košického samosprávneho kraja.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2013 sa navrhuje
Jozefovi Jarkovskému pri príleţitosti 60. narodenín za ţurnalistickú prácu, ktorou reprezentuje
Košický kraj doma i v zahraničí, so zvláštnym zreteľom na jedinečné majstrovstvo športového
rozhlasového reportéra.
5.

David J. Rintoul

David J. Rintoul má viac neţ 30 – ročné skúsenosti s prácou v oceliarskom priemysle.
Do pozície prezidenta U. S. Steel Košice nastúpil od 1. januára 2011. Úspešne viedol najväčšiu
firmu v regióne v zloţitých ekonomických podmienkach, s ktorými Európa zápasí a zaslúţil sa
o zachovanie zamestnanosti a ďalší hospodársky a environmentálny rozvoj firmy. Podporoval aj
verejnoprospešné aktivity U. S. STEEL Košice zamerané na skvalitnenie zdravotnej
starostlivosti, vzdelávania, kultúry i športu v regióne.
Počas pôsobenia vo funkcii prezidenta tejto spoločnosti postupoval veľmi systematicky
a precízne v otázkach technologických a organizačných zlepšení, ktoré dávajú firme väčšiu šancu
uspieť na čoraz náročnejších trhoch. Nezastupiteľnú úlohu plnil v procese, ktorý vyvrcholil
rozhodnutím korporácie United States Steel zotrvať na Slovensku. Východné Slovensko v ňom
našlo svojho najlepšieho ambasádora. Svoju vieru v ţivotaschopnosť košického podniku získaval
vďaka maximálnej osobnej zaangaţovanosti v ţivote podniku, ale aj v projektoch v prospech
komunity celého kraja. Osobne podporoval zdravú previazanosť podniku s okolím, keď práve
zamestnanci spoločnosti sa stali lídrami projektov, ktoré napomohli zlepšiť kvalitu ţivota
v Košickom samosprávnom kraji.
V kritických chvíľach prejavil silné odhodlanie, keď bolo potrebné poukázať na vplyvy, ktoré
poškodzujú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Jeho praktický a zároveň vizionársky
pohľad na budúcnosť regiónu sa prejavil aj pri podpore športu, ale aj kultúrnych aktivít spojených
s dianím okolo Európskeho hlavného mesta kultúry Košice – 2013.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2013 sa navrhuje
prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi J. Rintoulovi za mimoriadne úsilie pri zachovaní
európskej prevádzky United States Steel Corporation v Košiciach a za osobitný prínos pre
podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Košického regiónu.
Košice 24. 09. 2013
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