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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom
schvaľuje:
A, udelenie čestného občianstva pre:
prof. Belo Felix, PhD.
Pozn. schvaľuje sa 3/5 väčšinou poslancov

B, udelenie Ceny mesta Žiar nad Hronom pre:
Ing. Richard Kafka – in memoriam
Mgr. Ľubomíra Šeševičková
MUDr. Josef Řídky
MUDr. Ján Kolár
Mgr. Ján Sebechlebský
Nadácia ZSNP a Slovalco
Pozn. schvaľuje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov

C, berie na vedomie:
udelenie Ceny primátora mesta pre:
Mgr. Peter Mosný
Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Rastislav Uhrovič
František Sitora
RNDr. Ján Adámik
Katarína Gillerová
Dušan Záhorec – in memoriam
RNDr. Monika Kvaková
a udelenie Pamätnej plakety mesta pre:
Mgr.Zuzana Kohútová a Mgr. Zuzana Denková
MUDr. Štefan Paľúch
Milan Barniak
Valéria Barcíková
Mgr. Mária Halenárová
Ľudmila Pulišová
Ing. Miroslav Buček
Mgr. Dimitrij Utešený
Vladimír Varga
pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv.

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení, § 6 a § 11 ods. 3 písm. 1 v platnom znení vydalo Všeobecne – záväzné
nariadenie mesta Žiar nad Hronom č. 4/ 1999 o udeľovaní čestného občianstva mesta, mestských
vyznamenaní a cien mesta Žiar nad Hronom.
Návrhy na udelenie jednotlivých ocenení sú na základe návrhov a primátora mesta a členov
jednorazovej komisie zloženej z:
Stela Šeševičková
Ing. Stella Víťazková
PaeDr. Veronika Balážová
Mgr. Monika Balážová
Ing. Rastislav Uhrovič
Mgr. Norbert Nagy
Bc. Martin Baláž
Jednotlivé ocenenia a ich kategórie vychádzajú zo spomínaného VZN č.4/1999.

Udelenie čestného občianstva
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré nie sú obyvateľmi mesta:
a)
b)
c)
d)
e)

ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta obzvlášť významným spôsobom,
ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta v Slovenskej republike a v zahraničí,
ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
ktoré dosiahli nadštandardné výsledky v niektorej oblasti spoločenského života,
ktoré sa významným spôsobom pričinili o šírenie myšlienok mieru, humanity,
ľudského porozumenia, spolupráce medzi národmi a národnosťami.

O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou poslancov.
Návrh na udelenie čestného občianstva podáva spravidla primátor mesta alebo skupina zložená
minimálne z troch poslancov.
Čestný občan mesta má právo:
1. podieľať sa na samospráve mesta 1),
2. zúčastňovať sa na podujatiach mesta,

3. na dočasné ubytovanie v meste,
4. na hrobové miesto,
5. má možnosť podieľať sa na zveľaďovaní mesta
1)

Zákon SNR SR č. 369/1990 Zb. zo dňa 6 sept. 1990 § 11 ods. 5

Návrh na oceneného: prof. Belo Felix, PhD
Narodil sa v r. 1940 v Divíne. V roku 1947-1953 navštevoval OŠ a v roku 1953-1958 Strednú
pedagogickú školu v Lučenci. V roku 1958-1960 absolvoval štúdium na Vyššej pedagogickej škole v
Bratislave, kombinácia hudobná výchova - slovenský jazyk. V roku 1998 sa habilitoval docentom
(doc.) v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy. V roku
2004 bol menovaný za profesora. V roku 1960-1987 učiteľ vo Veľkej Lehote, v Hronskom Beňadiku,
v Žiari nad Hronom. Prevažnú časť tohto obdobia strávil v Žiari nad Hronom. Od roku 1991 pôsobí
na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Venuje sa komponovaniu v oblasti populárnej hudby, najmä však tvorbe pre deti a pre spevácke
zbory. V súčasnosti komponuje prevažne scénickú hudbu pre profesionálne i neprofesionálne
divadlá a detské hudobné divadlo. V pedagogickej práci sa zaoberá elementárnou detskou
hudobnou kreativitou, pracuje v lektorských zboroch celoštátnych prehliadok, vedie tvorivé dielne,
pracuje so slovenskými deťmi z Maďarska i s mentálne postihnutými deťmi. Spoluorganizuje
semináre a cyklické vzdelávanie pre učiteľov na lepšie zvládnutie novej koncepcie hudobnej
výchovy. Je členom viacerých profesijných zväzov a združení na Slovensku, od roku 1999 členom
odbornej komisie pre hudobnú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Podieľal sa
na vydaní skrípt, učebných textov, učebníc a metodických príručiek. Publikuje vedecké práce v
zborníkoch, odborné články v zahraničných a domácich periodikách. Jeho hudobné diela boli
prezentované v rámci verejných vystúpení, v médiách, divadlách a na koncertoch.
V Žiari nad Hronom začínal na „Jednotke“ a neskôr pôsobil v Základnej umeleckej škole v
literárno-dramatickom krúžku, kde robil korepetície k pohybu a bol aj autorom viacerých
hudobných zložiek. Aktívny bol aj pri spolupráci s detským folklórnym súborom Hrončatá v jeho
začiatkoch. V bývalom Závodnom klube tiež komponoval hudbu pre divadelný súbor dospelých.

Udelenie Ceny mesta Žiar nad Hronom
Cena mesta Žiar nad Hronom sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

b) významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma
i v zahraničí,
c) mimoriadnu činnosť vynaloženú na záchranu ľudských životov alebo majetku mesta
a jeho občanov,
d) mimoriadne úsilie vynaložené na obnovu a záchranu kultúrnych, historických
a technických pamiatok mesta.
2, Udelenie ceny mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením. Návrh na udelenie ceny môže
predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanec, primátor, príp. organizácia a musí obsahovať náležité
zdôvodnenie.
3, Cenu mesta je možné udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, občanom Slovenskej republiky, ale
i cudzím štátnym príslušníkom.
4, Cenu mesta odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Po
prevzatí ceny sa laureát zapíše do pamätnej knihy mesta. Súčasťou slávnostného ceremoniálu môže
byť aj kultúrny program.
5, Cena mesta sa môže výnimočne udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti – in memoriam. V takom
prípade sa cena odovzdá najbližším rodinným príslušníkom pocteného.
Návrhy na ocenených:
Ing. Richard Kafka – in memoriam – za celoživotný prínos pre rozvoj priemyslu v Žiari
nad Hronom a mimoriadny prínos v oblasti odkrývanie historického dedičstva mesta a regiónu
Mgr. Ľubomíra Šeševičková – za mimoriadny prínos v oblasti vedy a za osobitnú
angažovanosť pri vzniku Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
MUDr. Josef Řídký – za mimoriadny prínos pre rozvoj detského lekárstva v Žiari nad
Hronom a na Slovensku
MUDr. Ján Kolár – za mimoriadny prínos pre rozvoj internej medicíny v Žiari nad
Hronom a na Slovensku
Mgr. Ján Sebechlebský – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti
filmovej réžie a filmovej tvorby
Nadácia ZSNP a Slovalco – za významnú podporu pri rozvoji vzdelávania, kultúry,
spoločenského života v meste a za významnú podporu rozvojových projektov mesta

Udelenie Ceny primátora mesta
1. Cena primátora mesta sa udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za mimoriadny prínos alebo
čin v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej.
2. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta. Návrh na udelenie môžu predkladať poslanci
mestského zastupiteľstva, mestské inštitúcie, spoločenské organizácie a prednosta
mestského úradu. Súčasťou návrhu musí byť zdôvodnenie udelenia ceny.

3. Cenu primátora mesta je možné udeliť občanom Slovenskej republiky a cudzím štátnym
príslušníkom.
4. Cenu primátora mesta slávnostne odovzdáva primátor na slávnostnom prijatí v Obradne
sieni mesta Žiar nad Hronom. Po prevzatí ceny sa poctený zapíše od pamätnej knihy mesta.
Súčasťou slávnostného ceremoniálu odovzdania ceny je kultúrny program.
Návrhy na ocenených:
Mgr. Peter Mosný – za vytvorenie zoznamu pamiatok a pamätihodností mesta a ich
rekonštrukciu
Ing. Stella Víťazková – za rozvoj tanečného športu v Žiari nad Hronom
MUDr. Ladislav Kukolík – za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a lekárskej služby
v NSP Žiar nad Hronom
Ing. Rastislav Uhrovič – za dobrovoľnícku činnosť spojenú so záchranou a propagáciou
zrúcanín Hradu Šášov
František Sitora – za rozvoj cyklistiky v Žiari nad Hronom a prácu s mládežou
RNDr. Ján Adámik – za celoživotný prínos v stredoškolskej pedagogickej praxi
Katarína Gillerová – za prínos do rozvoja slovenskej literatúry
Dušan Záhorec – in memoriam – za celoživotný prínos v oblasti uchovávania folklórnych
tradícií v Žiari nad Hronom
RNDr. Monika Kvaková – za mimoriadny športový úspech – účasť na olympijských hrách
2010 vo Vancouveri

Udelenie Pamätnej plakety mesta
1. Pamätná plaketa mesta sa udeľuje pri príležitosti významných historických jubileí mesta,
štátnych sviatkov a osláv významných výročí.
2. O udelení ceny rozhoduje primátor spravidla na návrh poslancov mestského zastupiteľstva,
mestských inštitúcií, spoločenských organizácií a združení ako aj prednostu mestského
úradu.
3. Pamätnú plaketu mesta odovzdáva pocteným primátor mesta v obradnej sieni mesta.
Súčasťou slávnostného obradu odovzdávania je zápis do pamätnej knihy mesta.
Primátor mesta a členovia komisie predkladajú návrhy na ocenených na Pamätnú plaketu mesta:
Mgr.Zuzana Kohútová a Mgr. Zuzana Denková – za mimoriadny prínos do obnovy
kultúrneho dedičstva na území mesta Žiar nad Hronom
MUDr. Štefan Paľúch – za prínos do duchovného života v Žiari nad Hronom
Milan Barniak – za celoživotnú publicistickú činnosť a propagáciu futbalu v meste a Žiar nad
Hronom a regióne
Valéria Barcíková – za aktívne vedenie súboru Seniori – optimisti
Mgr. Mária Halenárová – za aktívne vedenie súboru Seniori - optimisti
Ľudmila Pulišová – za dobrovoľnícku činnosť spojenú s uchovávaním histórie mesta Žiar nad
Hronom

Ing. Miroslav Buček – za mimoriadny prínos pre rozvoj basketbalu v Žiari nad Hronom
Mgr. Dimitrij Utešený - za mimoriadny prínos pre rozvoj volejbalu v Žiari nad Hronom
Vladimír Varga - za mimoriadny prínos pre rozvoj hokeja v Žiari nad Hronom

V Žiar nad Hronom
20.1.2016

