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Dôvodová správa
Mesto Prievidza plánuje na slávnostnej akadémii pri príleţitosti osláv Roka výročí mesta
Prievidza – 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských
privilégií – udeľovať mestské ocenenia. Primátorka mesta Prievidza preto oslovila
poslancov a obyvateľov mesta, aby v zmysle Štatútu mesta Prievidza predloţili návrhy na
udelenie mestských ocenení.
Materiál obsahuje:
1. Zoznam všetkých prijatých návrhov
2. Návrh na udelenie mestských ocenení – vypracovaný po konzultácii s Pracovnou
komisiou k výročiam mesta Prievidza v roku 2013 a vedením mesta

1. Zoznam všetkých prijatých návrhov
Čestné občianstvo mesta Prievidza
1. Jozef Lohyňa - za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti športu.
2. Miloslav Mečíř – za dosiahnuté úspechy v oblasti športu.
Návrhy na udelenie Ceny mesta
1. Ing. Ivan Kormaňák (in memoriam) – za zásluhy na rozvoji zápasníckeho športu v meste
Prievidza
2. Imrich Vysočan (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti
3. Juraj Pasovský st. (in memoriam) – za dlhoročnú činnosť v oblasti športu a dosiahnuté
úspechy
4. Juraj Leporis – za propagáciu mesta Prievidza v umeleckej sfére.
5. Emil Liebenberger (in memoriam) – za dlhoročnú prácu v oblasti zborového spevu
a objavenie mnohých speváckych talentov
6. Ing. Pavol Lančarič, PhD. – za dosiahnuté úspechy v oblasti hospodárstva a zviditeľnenie
mesta Prievidza
7. RNDr. Pavel Škrinár – za dlhoročnú prácu v oblasti školstva.
8. RNDr. Jaroslav Perniš – za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a literárnu činnosť spojenú
s reprezentáciou mesta Prievidza
9. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi – za aktivity v oblasti realizácie kultúrno –
spoločenských aktivít.
10. DIVADLO „A“ a SHANTI Prievidza – za 60 rokov činnosti, mnoţstvo ocenení, úspechov,
nových inscenácií a pozitívnu odozvu z radov divákov i odborníkov z oblasti divadelníctva
11. Elvíra (Eliška) Hrbíková - za dlhoročnú prácu na úseku práce s deťmi v oblasti folklóru,
udrţiavanie tradícií, výchovu niekoľkých generácií folkloristov a dosiahnuté úspechy
12. Mgr. Anna (Amália ) Lomnická – za dosiahnuté dlhoročné výsledky na úseku kultúry
v regióne a v meste Prievidza
13. Magda Malichová - za dlhoročnú prácu na úseku práce s deťmi a mládeţou a
dokumentáciu mesta Prievidza prostredníctvom fotografií
14. Mgr. Viera Marsinová – za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, práce s deťmi a mládeţou
15. Aerospol, spol. s.r.o. Prievidza – za zásluţnú činnosť v prospech mesta Prievidza
a reprezentáciu mesta Prievidza
16. BC Prievidza – za dlhoročnú významnú reprezentáciu mesta Prievidza v kolektívnom športe
a motiváciu mladých ľudí k zmysluplnému tráveniu voľného času
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17. Daniel Hevier – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
18. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - za vynikajúce výchovno – vzdelávacie
výsledky a reprezentáciu na úrovni stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja
19. Bernhard Gubič – za celospoločenský rozvoj Prievidze a regiónu hornej Nitry a zásluhy
v oblasti propagácie mesta
20. Ing. Kazimír Karpiš – za profesionálne budovanie verejnej zelene a reprezentatívnych
parkových plôch na území mesta Prievidza
21. Milan Budáč – za dlhoročné aktivity v prospech mesta Prievidza
22. Milan Gross – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry
prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie
23. Pavol Barabáš – za dlhoročnú cestovateľskú činnosť a propagáciu mesta Prievidza
a Slovenska v celosvetovom priestore
24. Rastislav Havalda (in memoriam) – za presadzovanie demokratických princípov
v občianskej spoločnosti mesta Prievidza
25. Roman Turcel – za dlhoročnú pozitívnu reprezentáciu mesta Prievidza v spoločenskoumeleckej oblasti
26. Ješajahu Andrej Jelinek – za dokumentáciu a spracovanie dejín Ţidovstva v meste
Prievidza
27. Mgr. Jozef Barborka – za dobrovoľnú činnosť v športových organizáciách pôsobiacich
v meste Prievidza
28. Ing. Maroš Pavlenda – za dlhoročnú činnosť v basketbalovom klube a dosiahnuté úspechy
29. MUDr. Mohamed Hemza – za dlhoročnú činnosť v basketbalovom klube a dosiahnuté
úspechy
30. Ján Mojžiš – za dlhoročnú činnosť v oblasti športu v meste Prievidza
31. Peter Tichý – za dlhoročnú činnosť v oblasti športu v meste Prievidza
32. Vladimír Revický – za podporu pre oblasť olympijského hnutia a športu v meste Prievidza
33. Mgr. Vít Zajac – za dlhoročnú aktívnu činnosť zameranú na vykonávanie priaznivej klímy
pre prevenciu a podnecovanie verejnosti k viktimačnej prevencii
34. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – za ochranu kultúrneho dedičstva spoločnosti,
vytváranie kultúrno- vzdelávacích príleţitostí a propagáciu mesta Prievidza
35. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – za dlhoročné prispievanie k rozvoju vzdelanosti
obyvateľov mesta
36. Ing. Lýdia Ondrejková – za tvorivé činy v propagácii mesta Prievidza doma i v zahraničí
a výrazný podiel na riešení koncepčných zámerov v oblasti cestovného ruchu
37. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – za tvorivé aktivity v oblasti kultúrno- osvetovej
činnosti
38. Tibor Sokol – za znovuobnovenie skautingu v Prievidzi v roku 1968 a po roku 1989 a za
prínos vo výchove mládeţe prostredníctvom aktivít skautingu v meste Prievidza
39. Mária Šimková – za znovuobnovenie skautingu v Prievidzi v roku 1968 a po roku 1989 a za
prínos vo výchove mládeţe prostredníctvom aktivít skautingu v meste Prievidza
40. Olympijský klub Prievidza – za presadzovanie olympijských myšlienok v meste Prievidza
41. Marek Celláry (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
42. Emília Fidesová (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
43. Ľudevít Filo (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
44. Minich Lukáč (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
45. Tadeáš Wala - za celoţivotné tvorivé výkony dosiahnuté pri zostavovaní lietadiel
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46. Bartolomej, časopis prievidzskej farnosti – za 20 ročníkov vydávania farského časopisu
rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto
47. Štefan Gašparík (in memoriam) – za dlhoročnú aktivitu v sociálnej oblasti a za zásluhy pri
rozvoji charitatívnych sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi
48. Lukáš Grešner – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry
prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie
49. Kongregácia Dcér Božskej lásky – za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja
duchovných hodnôt obyvateľov mesta Prievidza
50. Olympijský klub – za doterajšie presadzovanie olympijských myšlienok v meste Prievidza

Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Prievidza
Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza.
Anna Sabová – za odhaľovanie nepoznaných a zabudnutých osobností Prievidze
Ing. Zdena Balážová – za zásluhy o rozvoj cestovného ruchu v Prievidzi
Július Urík – za občianske a samosprávne aktivity v prospech obyvateľov mesta Prievidza
Vladimír Štefan – pri príleţitosti 70. narodenín za dlhodobú prácu s deťmi a mládeţou
v oblasti hudobného vzdelávania
6. Tibor Tulík – za dlhoročnú aktivitu na úseku občianskej obradnosti, seniorských aktivít
a vedenie speváckej skupiny JASS
7. Michal Krajčík – za výrazný podiel na rozvoji mesta
8. Juraj Nedeliak – za výrazný podiel na občianskej obradovosti mesta Prievidza
9. Štefan Gürtler – za iniciatívu pri výstavbe športových zariadení v meste Prievidza
10. Helena Kohajdová – za prínos do rozvoja školstva v meste Prievidza
11. Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik Prievidza – za dlhoročnú prácu na úseku práce
s deťmi v oblasti folklóru, udrţiavanie tradícií, výchovu niekoľkých generácií folkloristov
a dosiahnuté úspechy.
12. Mgr. Ľubomír Macek – za dlhoročnú prácu na úseku práce folklóru, udrţiavanie tradícií
a dosiahnuté úspechy
13. Roman Turcel – za tvorivú umeleckú činnosť v oblasti výtvarného umenia a realizované
aktivity v oblasti kultúry
14. Vanda Rozebergová – za originálne stvárnenie a vlastnú autorskú tvorbu v oblasti literatúry
a výtvarného umenia
15. Mgr. Anna Nedeljaková – za dlhoročnú činnosť v oblasti divadla
16. Ing. Štefan Orság - za dlhoročnú činnosť v oblasti divadla
17. Eva Líšková - za reprezentáciu mesta prostredníctvom individuálnych úspechov na
celoštátnych prehliadkach ochotníckych divadelných súborov.
18. Viera Boronkayova – za dlhoročnú úspešnú prácu pri organizovaní kultúrno –
spoločenských a výchovných podujatí pre deti, mládeţ a dospelých a za dlhoročnú úspešnú
prácu na úseku práce s divadlom
19. Filmový klub ´93 – za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a získané úspechy
v národných súťaţiach
20. Spevácky zbor Rozkvet- za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, úspešné reprezentáciu
mesta Prievidza doma a v zahraničí
21. Ars Preuge, o. z. – za realizáciu podujatí v oblasti alternatívnej kultúry a vytvorenie
priestoru pre realizáciu tvorivých podujatí a workshopov
22. Dárius Štrba – za dlhoročnú činnosť v oblasti tanca a tanečných projektov
23. Country Limit Club - za dlhoročnú činnosť, dosiahnuté úspechy a reprezentáciu mesta
24. Mgr. Eva Henčelová – za dlhoročnú prácu na úseku práce s deťmi v oblasti folklóru,
udrţiavanie tradícií, výchovu niekoľkých generácií folkloristov, za dosiahnuté úspechy
25. Kvetoslava Ďurčová – za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti gastronómie
a propagáciu mestskej časti Necpaly
1.
2.
3.
4.
5.
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26. Jeden svet Prievidza – za dlhoročnú činnosť v oblasti sprostredkovania dokumentárných
filmov verejnosti v Prievidzi
27. Vojtech Bartko – za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry a organizovanie kultúrno –
spoločenských podujatí
28. Eva Líšková - za reprezentáciu mesta prostredníctvom individuálnych úspechov na
celoštátnych prehliadkach ochotníckych divadelných súborov
29. Ladislav Pančík – za dlhoročné aktívne pôsobenie v dychových orchestroch na území
mesta Prievidza a ich vedenie
30. Ing. Ján Bujna – za dlhoročné aktívne pôsobenie v dychových orchestroch na území mesta
Prievidza a ich vedenie
31. Jozef Martiš – za dlhoročné aktívne pôsobenie v dychových orchestroch na území mesta
Prievidza a ich vedenie
32. Štefan Zadychavský – za dlhoročné aktívne pôsobenie v dychových orchestroch na území
mesta Prievidza a ich vedenie
33. Ervín Richtárik – za celoţivotnú prácu v oblasti kultúry, v odbore polygrafie
34. Folklórny súbor Senior Vtáčnik – za dlhoročnú reprezentáciu mesta v oblasti folklóru
doma i v zahraničí
35. Mgr. Anna Kocnárová – za mapovanie ţivotného príbehu a duchovného dedičstva mesta
Prievidza
36. Mgr. Božena Gatialová – za dlhoročnú aktívnu prácu s mládeţou v rámci pôsobnosti
Centra voľného času Spektrum v Prievidzi
37. Ján Šándor – za amatérsku literárnu činnosť a popularizáciu rómskej kultúry.
38. Monika Dessuet – za aktívnu prácu a organizovanie podujatí pre deti zo sociálne slabých
rodín a pre hendikepované deti
39. Norbert Burkuš – za dlhoročnú prácu s mládeţou v rámci Tanečného klubu Fantastic
ELKO a za reprezentáciu mesta Prievidza na celoslovenských i medzinárodných tanečných
súťaţiach
40. Ing. Peter Paulík – za dlhoročnú podporu a šírenie kultúrnych tradícií v meste Prievidza
41. Renáta Petrášová – za dlhoročnú osvetovú činnosť a dôstojnú realizáciu občianskych
obradov v meste Prievidza
42. Richard Fodor – za dlhoročnú propagáciu mesta v rámci partnerských vzťahov Prievidze
s talianskym mestom Luserna San Giovanni
43. Štefánia Koryťaková – za dlhoročnú literárnu tvorbu a reprezentáciu mesta na literárnych
a recitačných súťaţiach
44. Ing. Anton Špeťko – za organizáciu športových podujatí a prácu so stredoškolskou
mládeţou
45. Ing. Miloš Trnavský – za podporu športových aktivít v meste Prievidza
46. Ing. Ľubomír Brzáč – za podporu športu a olympijských aktivít v meste Prievidza
47. Zdenko Nedeljak – za podporu olympijských a športových podujatí v meste Prievidza
48. Mgr. Pavol Mečiar – za organizovanie mládeţníckych podujatí na ZŠ v našom meste
49. Jozef Dadík – za dlhoročnú činnosť v oblasti športu v našom meste
50. Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza
51. Milan Paluš – za viac ako 50 ročnú dokumentačnú činnosť v meste, propagáciu mesta
a podiel na aktívnom spoločenskom ţivote seniorov v meste Prievidza
52. K- 2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry – za kultúrny rozvoj hornej Nitry
prostredníctvom kultúrnych projektov miestneho, regionálneho, nadregionálneho
i medzinárodného významu
53. Robert Šuník – za navrátenie futbalu do mesta Prievidza
54. Mgr. Veronika Ľahká – za zabezpečenie voľnočasovej zóny na Námestí slobody
55. František Zlocha – za zásluhy na rozvoji lietania a leteckého športu v meste Prievidza
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Ďakovný list
1. Eva Fulajtárová – za dlhoročnú dobrovoľný pomoc sociálne a telesne znevýhodneným
obyvateľom mesta Prievidza
2. Ľudovít Škultéty – za dosiahnuté úspechy v športe a vzornú reprezentáciu mesta na
Slovensku a v zahraničí
3. Tatiana Supeková – za zaslúţilú prácu so seniormi a angaţovanosť v organizácii
slabozrakých a nevidiacich.
4. Etela Straková – za zaslúţilú a svedomitú prácu v dennom centre
5. Filoména Šedajová – za angaţovanosť v aktivitách denného centra
6. Dušan Gajdoš – za občiansku angaţovanosť a pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
v roku 2010
7. Vladimír Štefan – za dlhoročnú prácu s mládeţou v hudobnej oblasti a šírenie dobrého
mena mesta Prievidza
8. Bernard Leporis – za dlhoročnú prácu s mládeţou v hudobnej oblasti a šírenie dobrého
mena mesta Prievidza
9. Anna Šošovicová – za dlhoročnú prácu s mládeţou v hudobnej oblasti a šírenie dobrého
mena mesta Prievidza
10. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – za rozvoj
demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho boja v súlade s princípmi
obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR v meste Prievidza
11. Zuzana Machalická (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
12. Kvetoslava Štangová (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
13. Helena Junasová (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
14. Irena Tomová (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)
15. Vendelín Krištof (navrhla Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov bez bliţšej charakteristiky a odôvodnenia predloţeného návrhu)

Pamätný list
1. Otokar Švec – za dlhoročné pôsobenie v oblasti poľnohospodárstva.
2. Mária Rybnikárová – za zodpovednú činnosť pri zabezpečovaní kultúrno – spoločenských
a športových podujatí v športovej hale
3. Šumperk, Ibbenbüren. Luserna San Giovanni, Valjevo, Jastrzebie Zdroj–
partnerským mestám Prievidze za dlhoročnú úspešnú partnerskú spoluprácu orientovanú
na široké zapojenie obyvateľov, organizácií a inštitúcií na území mesta Prievidza.
4. Územný spolok Slovenského červeného kríža - za dlhoročnú spoluprácu s mestom
Prievidza na osvetových aktivitách v zdravotnej a rozvojovej oblasti
5. Renáta Lukáčiová - za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza na osvetových aktivitách
v zdravotnej a rozvojovej oblasti

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

2. Návrh na udelenie mestských ocenení
Po prehodnotení Pracovnou komisiou k výročiam mesta Prievidza v roku 2013 a konzultácii s
vedením mesta navrhujeme udeliť nasledovné mestské ocenenia:
Čestné občianstvo mesta Prievidza
1. Jozef Lohyňa - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti
športu
2. Miloslav Mečíř - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v oblasti
športu
Poznámka: Čestné občianstvo mesta Prievidza sa udeľuje osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj mesta Prievidza a jeho obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili dobré
meno mesta vo svete. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Cena mesta Prievidza
1. Pavol Barabáš – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov
2. Daniel Hevier – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefan Gašparík (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych sluţieb
pre ľudí bez domova v Prievidzi
4. Ing. Ivan Kormaňák (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
5. Emil Liebenberger (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti
zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov
6. Juraj Pasovský st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú verejnoprospešnú
činnosť v oblasti športu
7. Ladislav Petráš – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju futbalu
v meste Prievidza
8. Imrich Vysočan (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti
9. Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce na
environmentálnom projekte EKOROK
10. Tadeáš Wala – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo vedeckotechnickej činnosti
Poznámka: Cena mesta Prievidza sa udeľuje za:
- tvorivé výkony a významné výsledky vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej, publicistickej a
verejnoprospešnej činnosti a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- hospodársky rozvoj mesta a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom mesta,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.
O udelení ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Cena primátora mesta Prievidza
1. Richard Fodor – za dlhoročnú propagáciu mesta v rámci partnerských vzťahov Prievidze
s talianskym mestom Luserna San Giovanni
2. Lukáš Grešner – za dlhoročnú propagáciu mesta Prievidza a regiónu hornej Nitry
prostredníctvom dokumentárnej a umeleckej fotografie
3. Štefan Gürtler – za iniciatívu pri výstavbe športových zariadení v meste Prievidza
4. Rastislav Havalda (in memoriam) – za presadzovanie demokratických princípov
v občianskej spoločnosti mesta Prievidza
5. Ješajahu Andrej Jelinek – za dokumentáciu a spracovanie dejín Ţidovstva v meste
Prievidza
6. Michal Krajčík – za výrazný podiel na rozvoji mesta Prievidza
7. Ján Sabo – za publikačnú činnosť o histórii mesta Prievidza
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8. Július Urík – za občianske a samosprávne aktivity v prospech obyvateľov mesta Prievidza
9. Vít Zajac – za dlhoročnú aktívnu činnosť zameranú na vykonávanie priaznivej klímy pre
prevenciu a podnecovanie verejnosti k viktimačnej prevencii
10. František Zlocha – za zásluhy na rozvoji lietania a leteckého športu v meste Prievidza
Cenu primátora mesta Prievidza udeľuje primátor obyvateľom mesta, občanom Slovenskej republiky a tiež cudzím
štátnym príslušníkom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Ďakovný list
1. Norbert Burkuš – za dlhoročnú prácu s mládeţou v rámci Tanečného klubu Fantastic
ELKO a za reprezentáciu mesta Prievidza na celoslovenských i medzinárodných tanečných
súťaţiach
2. Kvetoslava Ďurčová – za skúmanie a propagovanie histórie mestskej časti Necpaly
3. Eva Fulajtárová – za dlhoročnú dobrovoľnú pomoc sociálne a telesne znevýhodneným
obyvateľom mesta Prievidza
4. Milan Paluš – za viac ako 50 ročnú dokumentačnú činnosť v meste, propagáciu mesta
a podiel na aktívnom spoločenskom ţivote seniorov v meste Prievidza
5. Anna Sabová – za odhaľovanie nepoznaných a zabudnutých osobností Prievidze
6. Ľudovít Škultéty – za dosiahnuté úspechy v športe a vzornú reprezentáciu mesta na
Slovensku a v zahraničí
7. Dárius Štrba – za dlhoročnú činnosť v oblasti tanca a tanečných projektov
8. Tibor Tulík – za dlhoročnú aktivitu na úseku občianskej obradnosti, seniorských aktivít
a vedenie speváckej skupiny JASS
9. Ars Preuge, o. z. – za realizáciu podujatí v oblasti alternatívnej kultúry a vytvorenie
priestoru pre realizáciu tvorivých podujatí a workshopov
10. Bartolomej, časopis prievidzskej farnosti – za 20 ročníkov vydávania farského časopisu
rímskokatolíckej farnosti Prievidza-mesto
11. Folklórny súbor Senior Vtáčnik – za dlhoročnú reprezentáciu mesta v oblasti folklóru
doma i v zahraničí
12. Filmový klub ´93 – za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a získané úspechy
v národných súťaţiach
13. Jeden svet Prievidza – za dlhoročnú činnosť v oblasti sprostredkovania dokumentárných
filmov verejnosti v Prievidzi
14. Kongregácia Dcér Božskej lásky – za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoj
duchovných hodnôt obyvateľov mesta Prievidza
15. Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – za rozvoj
demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho boja v súlade s princípmi
obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR v meste Prievidza
Ďakovný list sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe za zásluhy o zveľaďovanie mesta, jeho propagáciu, šírenie
dobrého mena mesta a iných dôvodov vhodných osobitného zreteľa.

Pamätný list
1. Vojtech Bartko – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúry a organizovania kultúrnospoločenských podujatí
2. Bernard Leporis – za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza pri občianskej obradnosti a
prácu s mládeţou v hudobnej oblasti
3. Anna Šošovicová – za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza pri občianskej obradnosti
a prácu s mládeţou v hudobnej oblasti
4. Vladimír Štefan – pri príleţitosti 70. narodenín za dlhoročnú spoluprácu s mestom Prievidza
pri občianskej obradnosti a prácu s mládeţou v hudobnej oblasti
5. Tatiana Supeková – za zaslúţilú prácu so seniormi a angaţovanosť v organizácii
slabozrakých a nevidiacich
6. Etela Straková – za zaslúţilú a svedomitú prácu v dennom centre
7. Filoména Šedajová – za angaţovanosť v aktivitách denného centra
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8. Roman Turcel – za aktívnu spoluprácu v spoločensko-umeleckej oblasti a pozitívnu
reprezentáciu mesta Prievidza
9. Country Limit Club - pri príleţitosti 20. výročia za propagáciu mesta a dosiahnuté úspechy
10. DIVADLO „A“ a SHANTI Prievidza – za 60 rokov činnosti, vzornú dlhoročnú reprezentáciu
a spoluprácu s mestom Prievidza
11. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi – za dlhoročné spoluprácu a prispievanie k rozvoju
vzdelanosti obyvateľov mesta
12. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi – za dlhoročnú spoluprácu na ochrane kultúrneho
dedičstva spoločnosti, vytváranie kultúrno-vzdelávacích príleţitostí a propagáciu mesta
Prievidza
13. Olympijský klub Prievidza – za dlhoročnú spoluprácu pri organizácii športových podujatí a
presadzovanie olympijských myšlienok v meste Prievidza
14. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – za spoluprácu v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti
15. Územný spolok Slovenského červeného kríža - za dlhoročnú spoluprácu s mestom
Prievidza na osvetových aktivitách v zdravotnej a rozvojovej oblasti
Pamätný list sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe pri príležitosti životného jubilea, výročia založenia právnickej
osoby alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach mesta za spoluprácu s mestom, za podiel na rozvoji mesta
alebo jeho propagácii.
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Návrh na uznesenia
Mestská rada
I. berie na vedomie:
Prijaté návrhy na udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti
osláv Roka výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia
mestských privilégií.
II. odporúča/neodporúča MsZ:
Udeliť mestské ocenenie Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka výročí
mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií
– podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza
a) Jozefovi Lohyňovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v
oblasti športu
b) Miloslavovi Mečířovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v
oblasti športu
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
Prijaté návrhy na udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti
osláv Roka výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia
mestských privilégií.
II. schvaľuje/neschvaľuje:
Udelenie mestského ocenenia Čestné občianstvo mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka výročí
mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií
– podľa § 24 Štatútu mesta Prievidza
a) Jozefovi Lohyňovi – za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v
oblasti športu
b) Miloslavovi Mečířovi - za dosiahnuté úspechy a úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza v
oblasti športu

Mestská rada
I. berie na vedomie:
Návrhy na udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka výročí
mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií.
II. odporúča/neodporúča MsZ:
Udeliť mestské ocenenie Cena mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií – podľa § 25
Štatútu mesta Prievidza
1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov
2. Danielovi Hevierovi – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych
sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi
4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky
v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov
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6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju
futbalu v meste Prievidza
8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti
9. Tadeášovi Walovi – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo
vedecko-technickej činnosti
10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce
na environmentálnom projekte EKOROK

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
a) Prijaté návrhy na udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza pri príleţitosti osláv Roka
výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských
privilégií.
b) Odporúčanie mestskej rady udeliť mestské ocenenie Cena mesta Prievidza podľa § 25 Štatútu
mesta Prievidza
1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov
2. Danielovi Hevierovi – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych
sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi
4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky
v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov
6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju
futbalu v meste Prievidza
8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti
9. Tadeášovi Walovi – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo
vedecko-technickej činnosti
10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce
na environmentálnom projekte EKOROK
II. schvaľuje/neschvaľuje:
Udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza
1. Pavlovi Barabášovi – za propagáciu mesta Prievidza doma aj v zahraničí prostredníctvom
cestovateľskej činnosti a tvorby dokumentárnych filmov
2. Danielovi Hevierovi – za celoţivotné dielo v oblasti literárnej tvorby pre mládeţ a dospelých
3. Štefanovi Gašparíkovi (in memoriam) – za dosiahnuté výsledky pri rozvoji charitatívnych
sluţieb pre ľudí bez domova v Prievidzi
4. Ing. Ivanovi Kormaňákovi (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
5. Emilovi Liebenbergerovi (in memoriam) – za tvorivé výkony a významné výsledky
v oblasti zborového spevu a objavenie mnohých speváckych talentov
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6. Jurajovi Pasovskému st. (in memoriam) – za významné výsledky a dlhoročnú
verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu
7. Ladislavovi Petrášovi – za významné výsledky v športovej činnosti a prínos k rozvoju
futbalu v meste Prievidza
8. Imrichovi Vysočanovi (in memoriam) – za výtvarnú tvorbu s námetom rodnej Prievidze
a priblíţenie výtvarného umenia širokej verejnosti
9. Tadeášovi Walovi – za celoţivotné tvorivé výkony a významné dosiahnuté výsledky vo
vedecko-technickej činnosti
10. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. – za hospodársky rozvoj mesta a 10 rokov spolupráce
na environmentálnom projekte EKOROK

Mestská rada
I. berie na vedomie:
Prijaté návrhy na udelenie mestských ocenení Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list a
Ďakovný list pri príleţitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza - 900. výročia prvej písomnej zmienky
a 630. výročia udelenia mestských privilégií.
II. odporúča/neodporúča primátorke mesta:
Udeliť mestské ocenenia Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list a Ďakovný list pri
príleţitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza – 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia
udelenia mestských privilégií – podľa návrhu Pracovnej komisie k výročiam mesta Prievidza v roku
2013 a vedenia mesta.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
Odporúčanie mestskej rady na udelenie mestských ocenení Cena primátora mesta Prievidza,
Pamätný list a Ďakovný list pri príleţitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza – 900. výročia prvej
písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských privilégií – podľa návrhu Pracovnej komisie k
výročiam mesta Prievidza v roku 2013 a vedenia mesta.
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