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 možnosti 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 29. apríla 2016
a zverejnené na webovej stránke s termínom predkladania návrhov do 30. septembra 2016.
V uvedenom období bolo Úradu Košického samosprávneho kraja doručených spolu 21 návrhov.
V súlade s Čl. 5 ods. 1 vyššie uvedených zásad dňa 13. októbra 2016 zasadala na ten účel
zriadená Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zložená z predsedov
poslaneckých klubov a predsedov komisií zastupiteľstva, ktorá posúdila došlé návrhy
a zastupiteľstvu odporučila udeliť Cenu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 týmto
jednotlivcom a kolektívom:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Peter Gombita, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život
Mgr. Viera Medveďová, in memoriam, priekopníčka aerobiku na Slovensku
Ing. Ján Palinský, zakladateľ OZ Priatelia a podnikatelia Zemplínskej šíravy
Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

1. Mgr. Peter Gombita, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – Nádej pre nový život
Mgr. Peter Gombita žije pre svoje poslanie a svoju prácu. Narodil sa v obci Pakostov ako
najmladšie zo štyroch detí. Už odmala bol rodičmi vedený k pracovitosti, poslušnosti a k úcte k
všetkým ľuďom. Nečakane bol postavený pred problém mladých ľudí, ktorým hrozilo, že skončia
na ulici, ako bezdomovci. Boli to chovanci z miestneho detského domova, ktorí po dovŕšení
dospelosti museli toto zariadenie opustiť. Pomocou týmto deťom jeho starosť o ľudí v núdzi, bez
domova neskončila. Naopak, začala sa. Od roku 2007, kedy na jeho podnet vznikla nezisková
organizácia Oáza – nádej pre nový život, je toto zariadenie pod jeho vedením útočiskom pre ľudí
bez domova a v prevažnej miere pre ľudí v krajnej núdzi a hlbokej biede. Podarilo sa vytvoriť
akúsi komunitu, v ktorej klienti majú ubytovanie, stravu, teplo, vodu, práčovne, ale aj príležitosti
a možnosti pracovať tak, že sa podieľajú na chode Oázy. Niekoľkí z klientov sa už dokonca
zaradili medzi pracovníkov Oázy a sú v stálom pracovnom pomere.
Peter Gombita, ako katolícky kňaz, prenáša svoju vieru aj do práce v tomto zariadení
a aj do prístupu k ľuďom. Tam, kde by iní konali možno direktívne, on vidí ťažký ľudský osud
a hľadá cestu k náprave. Pomáha slabým, aby sa postavili na vlastné nohy a žili dôstojný život.
Je o ňom známe, že v zimných mesiacoch chodieva po miestach, kde sa bezdomovci nachádzajú
a pozýva ich do tepla a bezpečia Oázy. Často ho vyhľadávajú ľudia, ktorí potrebujú radu, pomoc,
útechu.
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Udelenie ocenenia „Cena Košického samosprávneho kraja“ v roku 2016 sa navrhuje
Mgr. Petrovi Gombitovi za dlhoročnú prácu a úsilie v pomoci ľuďom bez domova, v najväčšej
núdzi a chudobným.
2. Mgr. Viera Medveďová, in memoriam, priekopníčka aerobiku na Slovensku
Mgr. Viera Medveďová po absolvovaní Fakulty telovýchovy a športu na Karlovej Univerzite
v Prahe priviezla na Slovensko v 70 - tych rokoch nový druh cvičenia – džezgymnastiku. Tá sa
časom pretransformovala na rôzne formy aerobiku. Pre cvičenie vedela nadchnúť všetkých, ktorí
najprv prejavovali len malý záujem. Okolo seba totiž vytvárala akési nevyčerpateľné pozitívne
pole. Za viac ako 35 rokov neúnavnej propagácie aktívneho pohybu ako odborná asistentka
Katedry telesnej výchovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobila na niekoľko
generácií vysokoškolákov. Boli medzi nimi právnici, lekári, prírodovedci. Tí všetci si ju pamätajú
ako dámu, ktorá bola vždy v pohybe a rozdávala úsmevy.
Viera Medveďová bola neúnavnou propagátorkou aktívneho cvičenia. Okrem aerobiku bola jej
doménou joga, pilates a ďalšie cvičenia. Bola typom, ktorý vedel podržať ostatných. Patrila
medzi vodcovské typy. Cvičiteľka vlastne musí byť vzorom a to ona bola. Vedela, ako vniesť
ľuďom do života optimizmus a energiu. Stmeľovala kolektív žien, ktoré za ňou chodili často nie
len kvôli cvičeniu, ale predovšetkým kvôli nej samej. Bola ustavične v pohybe, stále mala nejaké
aktivity a akcie.
Pred 8 rokmi, keď cestovala so svojimi cvičenkami k chorvátskemu moru, autobus pri Gospići
havaroval. Tragickému osudu vtedy okrem nej podľahlo 13 ľudí. Veľkú stratu okrem cvičencov
každodenne pociťujú manžel Mgr. Štefan Medveď a syn Mgr. Tomáš Medveď.
Udelenie ocenenia „Cena Košického samosprávneho kraja“ v roku 2016 sa navrhuje
Mgr. Viere Medveďovej, in memoriam pri príležitosti nedožitých 70. narodenín, za mimoriadne
športové aktivity ľudí všetkých vekových skupín, ktorých vždy nabádala k pohybu.
3. Ing. Ján Palinský, zakladateľ OZ Priatelia a podnikatelia Zemplínskej šíravy
Ing. Ján Palinský pôsobí od ukončenia vysokej školy v zariadeniach poskytujúcich stravovacie
a rekreačné služby. Bol organizátorom prvých veľkých tanečných podujatí a diskoték na
Zemplínskej šírave. Následne prechodom na pracovisko Salaš – Medvedia Hora, sa jeho
pôsobenie rozšírilo aj do oblasti gastronómie a dnes je jedným z hlavných poskytovateľov
tradičnej zemplínskej kuchyne. Ján Palinský bol zakladateľom občianskeho združenia – Priatelia
a podnikatelia Zemplínskej šíravy a následne členom regionálneho združenia turizmu Zemplín,
kde pracoval ako člen predstavenstva.
Ján Palinský sa veľkou mierou podieľa na rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti s osobitným
zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a turizmu nielen na Zemplínskej šírave,
ale aj v meste Michalovce.
Udelenie ocenenia „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2016 sa navrhuje
Ing. Jánovi Palinskému pri príležitosti 50. výročia turizmu na Zemplínskej šírave
za jeho angažovanosť v oblasti zachovania a zveľadovania turizmu a cestovného ruchu
na Zemplínskej šírave.
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4. Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla
Mgr. Emil Spišák nastúpil 1. novembra 2007 do Spišského divadla na pozíciu riaditeľa. Divadlo
sa v tomto období ocitlo v zložitej situácii. Až po delimitovaní divadla pod Košický samosprávny
kraj dochádza k finančnej a organizačnej stabilizácii divadla. Riaditeľ Emil Spišák za obdobie
ôsmych rokov radikálne personálne divadlo prebudoval. Doplnil kvalifikovanými a odborne
spôsobilými pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach. Celkovou prestavbou prešiel umelecký
súbor, ktorého členovia sú absolventi herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení
v Banskej Bystrici a možno tvrdiť, že herecký súbor Spišského divadla patrí k najlepším
mimobratislavským súborom. Šťastnú ruku mal aj pri obsadení pozícií režisérov. Peter Palik, či
Ján Sládeček, ktorý je súčasne aj umeleckým šéfom, sú výrazné umelecké osobnosti. Spišské
divadlo sa svojimi inscenačnými výsledkami postupne dopracovalo medzi popredné slovenské
divadlá. Inscenácie a tvorcovia sú pravidelne oceňovaní cenami a prémiami Literárneho fondu.
Okrem pôsobenia Spišského divadla vo svojom regióne a Košickom samosprávnom kraji divadlo
pravidelne úspešne hosťuje v Trnave, Martine, Zvolene a Košiciach, ale aj v zahraničí v rumunskom Nadlaku, v Békešskej Čabe, či Budapešti v Maďarsku, v Třinci v Českej republike,
všade tam reprezentuje nielen slovenskú divadelnú kultúru, ale aj Košický samosprávny kraj
a Mesto Spišská Nová Ves.
Riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák stál pri myšlienke zrodu festivalu Divadelný Spiš,
prehliadky inscenácií komorných hier slovenských profesionálnych divadiel. Zo skromných
začiatkov vybudoval festival s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa dnes prezentuje to najlepšie,
čo na Slovensku vzniklo. Možno teda s plnou vážnosťou konštatovať, že zástoj Emila Spišáka
pre rozkvet Spišského divadla je mimoriadny a podarilo sa mu divadlo nielen organizačne
a umelecky prebudovať a stabilizovať, ale súčasne získať veľkú dôveru diváka nielen zo Spišskej
Novej Vsi, ale aj spoza hraníc spišského regiónu. Najvýrečnejším svedectvom tohto faktu je plné
divadlo.
Udelenie ocenenia „Cena Košického samosprávneho kraja“ v roku 2016 sa navrhuje
Mgr. Emilovi Spišákovi, ArtD. pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín za vynikajúce
manažérske výsledky v riadení Spišského divadla od jeho nástupu do funkcie riaditeľa Spišského
divadla až do dnešných dní.
5. Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice je jednou z pacientmi najvyhľadávanejších
nemocníc v regióne. Jej bránami prejde denne viac ako 1500 pacientov. Ročne jej zdravotnícki
pracovníci vyšetria, ošetria a poskytnú odbornú pomoc asi 400 tisíc pacientom.
Ambulantná časť Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach bola daná do užívania v roku
1964. Jej výstavba bola podnietená potrebou najmä zo strany železničných správ, ktoré
už od roku 1955 boli nútené prihliadať na intelektuálne, zdravotné a zmyslové schopnosti svojich
prevádzkových zamestnancov tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti dopravy a predišlo
sa vzniku rôznych nehôd a ich následkov. Keď v 60. rokoch nastal ďalší rozmach železničného
zdravotníctva, nastúpili do služieb ďalší lekári, ktorí sa postarali o skvalitnenie zdravotníckych
služieb a postavili latku odbornej náročnosti na vyššiu úroveň. Dnešnú podobu nadobudla
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice 17. mája 2002. Vysoká profesionalita jednotlivcov
pracujúcich v nemocnici si vyžiadala, aby nemocnica otvorila svoje brány aj pre neželezničiarov.

5

V súčasnosti má Železničná nemocnica s poliklinikou Košice 6 základných lôžkových oddelení,
poliklinická časť má 35 odborných ambulancií v 24 rôznych odbornostiach. Získaním Certifikátu
kvality ISO 9001:2000 sa stala Železničná nemocnica s poliklinikou Košice v roku 2002
popredným zdravotníckym zariadením v celej Slovenskej republike. Dlhoročne sa spolupodieľa
na príprave rôznych podujatí, spolupracuje pri rôznych charitatívnych projektoch, napríklad aj
poskytnutím stravy pre bezdomovcov. V roku 2011 bola Železničná nemocnica s poliklinikou
Košice vyznamenaná Cenou primátora mesta Košice. Jej lekári boli opakovane ocenení
odbornými spoločnosťami, ale aj oceneniami s regionálnym aj celoslovenským významom.
V súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť na skutočne vysokej úrovni o čom svedčí aj fakt,
že v rebríčkoch spokojnosti pacientov realizovanými zdravotnými poisťovňami sa neustále
nachádza na prvých priečkach.
Udelenie ocenenia „Cena Košického samosprávneho kraja“ v roku 2016 sa navrhuje Želeničnej
nemocnici s poliklinikou Košice pri príležitosti 50. výročia vzniku za kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a za celkový prínos odbornosti a profesionality v zdravotníckom sektore
Košického samosprávneho kraja.

Košice 14. 10. 2016
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