
                                                             Dôvodová správa  

 

Mesto Prievidza organizuje 5. mája 2015 pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny 

a víťazstva na fašizmom slávnostnú akadémiu, súčasťou ktorej bude  i odovzdanie ocenení 

mesta účastníkom oslobodzovacích bojov a ich rodinným príslušníkom (in memoriam).   

Na žiadosť Klubu vojenských dôchodcov Prievidza bol podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza 

spracovaný návrh na udelenie ocenenia – Ceny mesta Prievidza za účasť a podiel na oslobodení 

Československa pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad 

fašizmom trom dôstojníkom vo výslužbe – podplukovníkovi Jánovi Dovinovi,  plukovníkovi 

PhDr. Ľudovítovi Šestákovi a majorovi Ivanovi Zábovi. 

                                                         

                                                                Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada   -   uzn. č. ......................   zo dňa ........................ 

 

I. berie na vedomie   

    návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza za  účasť a podiel na oslobodení Československa 

a) Jánovi Dovinovi, podplukovníkovi  výslužbe, pri príležitosti  70. výročia víťazstva nad     

fašizmom 

b) PhDr. Ľudovítovi Šestákovi, plukovníkovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva 

              nad fašizmom 

       c)    Ivanovi Zábovi, majorovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom 

 

II. odporúča -  neodporúča   

     schváliť  udelenie Ceny mesta Prievidza za  účasť a podiel na oslobodení Československa 

a) Jánovi Dovinovi,  podplukovníkovi  vo výslužbe, pri príležitosti  70. výročia víťazstva nad    

fašizmom 

       b)    PhDr. Ľudovítovi Šestákovi, plukovníkovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva 

               nad fašizmom 

       c)     Ivanovi Zábovi, majorovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   -  uzn. č.  .......................  zo dňa .......................... 

I. berie na vedomie 

   návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza za  účasť a podiel na oslobodení Československa 

a) Jánovi Dovinovi, podplukovníkovi  vo výslužbe, pri príležitosti  70. výročia víťazstva nad  



 fašizmom 

      b)     PhDr. Ľudovítovi Šestákovi, plukovníkovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva 

               nad fašizmom 

      c)     Ivanovi Zábovi, majorovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom 

 

II.   schvaľuje  -  neschvaľuje 

      udelenie Ceny mesta Prievidza za  účasť a podiel na oslobodení Československa 

a) Jánovi Dovinovi, podplukovníkovi  vo výslužbe, pri príležitosti  70. výročia víťazstva nad  

        fašizmom 

      b)    PhDr. Ľudovítovi Šestákovi, plukovníkovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva 

              nad fašizmom 

      c)    Ivanovi Zábovi, majorovi vo výslužbe, pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom 

 

 

 

Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza členom Klubu vojenských dôchodcov Prievidza  za  účasť 

a podiel na oslobodení Československa  pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny 

a víťazstva nad fašizmom 

  

I. 

Ján DOVINA, podplukovník vo výslužbe, sa narodil 21. marca 1922.  Ako vojak i účastník Slovenského 

národného povstania  - záložnej partizánskej skupiny „Kriváň“,  bojoval v okolí Humenného, 

Dukelského priesmyku, Liptovského Mikuláša. Vojakom z povolania bol od roku 1946 do roku 1977. Od 

roku 1999 je členom Klubu vojenských dôchodcov Prievidza. 

II. 

PhDr. Ľudovít Šesták, plukovník vo výslužbe, sa narodil 6. augusta 1921. Počas II. svetovej vojny sa 

zúčastňoval bojov na území Československa, Ukrajiny a Poľska.  Ďalšiu aktívnu vojenskú službu  

vykonával od roku 1945. Od roku 1999 je členom Klubu vojenských dôchodcov Prievidza. 

III. 

Ivan ZÁBA,  major vo výslužbe,  sa narodil 1. decembra 1920. Počas II. svetovej vojny bojoval na 

východnom fronte, kde bol i zranený. Po vypuknutí Slovenského národného povstania  sa zúčastňoval 

bojov v partizánskom oddiele  „Vtáčnik“.  Vojakom z povolania bol od roku 1945 a členom Klubu 

vojenských dôchodcov Prievidza je od roku 1999. 

 

Títo vojenskí dôstojníci bojovali  počas II. svetovej vojny ako príslušníci I. československého armádneho 

zboru na východnom fronte  i v Slovenskom národnom povstaní.  V súčasnosti svojím aktívnym 

pôsobením v  Klube   vojenských dôchodcov Prievidza vytvárajú pozitívny obraz o Ozbrojených silách 

Slovenskej republiky.   

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


