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11. Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení 

 

 
Predkladá : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala : Ing. Eva Beladičová, vedúca kancelárie primátora mesta Pezinok 

 

 

Stanovisko Komisie pre udeľovanie mestských ocenení, kreovanej Uznesením Mestského 

zastupiteľstva č. 1-39/2020 zo dňa 18.05.2020 odporúča schváliť v predloženom znení, bez 

pripomienok. 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a § 9 VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach, v znení VZN č. 2/2010 a VZN 2/2011 

(VZN) 

schvaľuje 

udelenie mestských ocenení 

 

 

 

I. Čestné občianstvo Mesta Pezinok 

(§ 2 ods. 1 písm. a) VZN) 

 

      - 

                                         II. Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“ 

(§ 2 ods. 1 písm. b) VZN) 

 

Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“ (mestské vyznamenanie) sa udeľuje 

občanom Mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne 

aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj Mesta Pezinok 

a budovanie jeho demokratickej samosprávy. 

 

 

a) Ing. Peter Feder 

 

 



 

Zakladateľ a kapelník DH Pezinčanka (1983 – 2001), spolupracoval pri príprave 

a organizovaní medzinárodného festivalu dychových hudieb Dychovky v Preši. Člen, 

kapelník a umelecký vedúci  DH Grinavanka, s ktorou organizuje festival dychových hudieb 

Grinavanka FEST. Pod jeho vedením Grinavanka úspešne reprezentovala mesto i región 

doma aj v zahraničí. Aktívne sa podieľa na organizovaní kultúrneho života v Pezinku a 

v Grinave. Ocenenie sa navrhuje aj pri príležitosti životného jubilea.  

Autor návrhu : Komisia kultúry 

 

 

b) Jozef Pták 

 

Za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti kultúry sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil 

o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho prezentáciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník a ľudový 

rozprávač, dlhoročný a skúsený šachista, ktorý odovzdáva svoje šachové skúsenosti deťom 

a mládeži, patrí k zakladateľom medzinárodného šachového turnaja Memoriál Richarda 

Rétiho.  

Autor návrhu : JUDr. Roman Mács 

 

c) Antonín Jedlička 

Za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti kultúry sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil 

o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho prezentáciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník, ľudový 

rozprávač, úspešný účastník rozprávačských súťaží. 

Autor návrhu : JUDr. Roman Mács 

 

 

d) Malokarpatský banícky spolok  

 

 

MBS oslavuje 20. výročie svojho založenia. Vo svojej činnosti je zameraný na udržiavania 

a zachovávanie baníckych tradícií, na obnovovanie baníckych zvykov, zhromažďuje a 

uchováva materiálne doklady banskej činnosti. MBS patrí medzi zakladateľov Združenia 

baníckych spolkov a cechov Slovenska. Spolok je neoddeliteľnou súčasťou diania v našom 

meste, jeho členovia sú pravidelnými účastníkmi i tvorcami kultúrno-spoločenských akcií 

(Prechod banským náučným chodníkom, Detská banícka akadémia, Banícky šachtág a iné).  

Autor návrhu : Komisia kultúry 



 

 

e) ZUŠ Eugena Suchoňa 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku si v minulom roku pripomenula 70 

rokov od svojho založenia. Už 70 rokov prispievajú pedagógovia školy výraznou mierou k 

výchove mladej generácie k láske k umeniu a tvorivej činnosti. Tak pedagógovia ako aj žiaci 

úspešne propagujú a reprezentujú naše mesto.   

Autor návrhu: Komisia kultúry 

 

 

 

 

III. Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho 

(§ 2 ods. 1 písm. c) VZN) 

 

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho (mestská cena) sa udeľuje občanom Mesta, ktorí sa 

mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, 

vzdelávania, kultúry a športu. 

 

 

a) Július Balco in memoriam 

Spisovateľ, redaktor, resp. šéfredaktor  literárnych a kultúrnych periodík (Romboid, Literika, 

Národná osveta), člen redakčnej rady časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a 

život, člen komisie Literárneho fondu pre pôvodnú literatúru a opakovane aj porotca súťaže 

Literárna Senice Laca Novomeského. Držiteľ viacerých literárnych ocenení ako Kniha roka v 

ankete týždenníka Knižná revue, Cena mesačníka Slovenské pohľady, Prémia Literárneho 

fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu (2004), Cena Trojruže Fondu výtvarných umení 

a i. Prostredníctvom literatúry pre deti i dospelých a jej prekladov príkladne reprezentoval 

slovenskú literatúru a kultúru doma i v zahraničí.  

Autor návrhu : Dana Tóthová 

b) Jozef Tománek 

Zakladateľ a aktuálny prezident 1. Judo Clubu Pezinok. Za 40 rokov činnosti v klube prešlo 

jeho rukami viac ako 7 000 detí. Členovia 1. Judo Clubu Pezinok pod vedením Jozefa 

Tománka získali 412 medailí a už jedenásty rok za sebou je pezinský klub najúspešnejším 

judo klubom Slovenska. Jozef Tománek je držiteľom ocenenia Slovenského olympijského 

výboru za rozvoj športu na Slovensku. Ocenenie sa navrhuje aj pri príležitosti 40. výročia 

vzniku 1. Judo Clubu Pezinok. 



 

Autori návrhu : Peter Kramár, PK Production 

 

(a) bez pripomienok                                                              

(b) s týmito pripomienkami 

 

Dôvodová správa: 

 

Podľa § 9 ods. 1 VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach, v znení VZN č. 2/2010 a VZN 

2/2011 (VZN) návrhy na udelenie ocenení posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení, 

zvolená zastupiteľstvom. 

 

Podľa § 9 ods. 3 VZN komisia predložené návrhy preskúma a z tých, ktoré spĺňajú 

podmienky stanovené v § 9 ods. 2 tohto nariadenia, pripraví „Návrhy na udelenie ocenení 

Mesta Pezinok“ a predloží ich na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku. 

Rozhodnutie o udelení ocenení prislúcha Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, okrem 

udeľovania „Ceny primátora Mesta Pezinok“. 

 

Podľa § 2 ods. 1 VZN mestskými oceneniami sú:  

a) Čestné občianstvo Mesta Pezinok  

b) Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“ (mestské vyznamenanie)  

c) Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho (mestská cena)  

d) Cena primátora Mesta Pezinok (cena primátora) 

 

Podľa § 3 ods. 1 VZN čestné občianstvo Mesta Pezinok ako najvyššie vyznamenanie Mesta 

Pezinok môže mestské zastupiteľstvo udeliť: 

a) osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie Mesta, 

za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete, 

b) osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, 

c) predstaviteľom európskej a svetovej politiky, vedy, kultúry a športu, ktorí sa zaslúžili 

o rozvoj vzájomných vzťahov a medzinárodnej propagácie Mesta Pezinok. 

 

Podľa § 4 ods. 1 VZN mestské vyznamenanie sa udeľuje občanom Mesta Pezinok, občanom 

iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa 

mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj Mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej 

samosprávy. 

 

Podľa § 5 ods. 1 VZN mestská cena sa udeľuje občanom Mesta, ktorí sa mimoriadnym 

spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry 

a športu. 

 

Podľa § 6 ods. 1 VZN cena primátora sa udeľuje občanom Mesta Pezinok, občanom iných 

miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli 

výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii Mesta Pezinok. Rozhodnutie o udelení 

„Ceny primátora Mesta Pezinok“ prislúcha primátorovi a nie Mestskému zastupiteľstvu 

v Pezinku. 

 

Komisia pre udeľovanie mestských ocenení predložené návrhy na udelenie ocenení riadne 

preskúmala, pripravila Návrhy na udelenie ocenení Mesta Pezinok a predložila ich na 

prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


