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číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 

2020 

 

 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovala materiál: Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny 

primátora“ za rok 2020 

 

II. MsZ súhlasí udeliť  

 

a) Cenu mesta Senec za rok 2019: pánovi Ladislavovi Zelmanovi 

              pani Márii Glavaničovej 

     pani Ivete Barkovej 

     pánovi Jánovi Krigovskému 

     pánovi Robertovi Madarászovi 

       

a oceneným vyplatiť peňažnú odmenu vo výške 700 EUR 

 

b) Cenu primátora mesta Senec:   pani Dagmar Strešňákovej 

 

a ocenenému odovzdať vecný dar vo výške  150 EUR 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: Primátor  Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Riaditeľka 

kancelárie 

primátora 

Mgr. Alena Greksa  

 

 



Dôvodová správa 

Štatút mesta Senec, ktorého úplné znenie v znení dodatkov č. 1 a dodatku č. 2 schválilo 

MsZ v Senci dňa 20. 5. 2010 uznesením č. 41/2010 a nadobudlo účinnosť 4. 6. 2010  v čl. 

29 a v čl. 30 ustanovuje podmienky udelenia čestného občianstva a Ceny mesta a Ceny 

primátora.  

 

Jednotlivé predložené návrhy boli posúdené vedením mesta, zástupcami jednotlivých 

poslaneckých klubov a nezaradených poslancov a členmi Mestskej Rady v Senci. 

 

V zmysle článku 30 – Cena mesta a Cena primátora, odst. 1 – Významnú činnosť osôb, 

ktoré sa zaslúžili o mesto možno oceniť cenou mesta a cenou primátora. O udelení 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.  

 

V zmysle článku 30, odst. 2 Cena mesta sa udeľuje za: 

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

b) činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov 

d) získanie Jánskeho a Kňazovického plakety 

 

Návrh na Cenu mesta Senec: 

 

Pán Ladislav Zelman – návrh poslaneckého klubu 903 01 – celý svoj profesný život 

pracoval v poľnohospodárstve. V JRD Senec pracoval ako mechanizátor a tiež ako predseda 

družstva. Následne pracoval ako predseda Jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „JRD“) 

v Novej Dedinke a zároveň študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na odbore 

riadenia výrobných odvetví a ekonomiky poľnohospodárstva. Po odčlenení JRD a Štátnych 

majetkov bol požiadaný o výkon funkcie predsedu JRD v Senci a zároveň zabezpečil 

transformáciu JRD Senec na Poľnohospodárske družstvo (ďalej len „PD) Klas. Za svojho 

pracovného pôsobenia bol ocenený ako Vynikajúci pracovník Ministerstva 

poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Bol dlhoročným poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Senci, oddaný predseda poľnohospodárskeho družstva a zamestnávateľ 

obyvateľov Senca. Kolegovia a známi ho považujú za človeka so zodpovedným prístupom 

k práci, ktorý si vie aj počas krízových situácií zachovať chladnú hlavu. Pravidelne sleduje 

verejné dianie, má rád športové vysielania a dokumentárne filmy. 

 

Pani Mária Glavaničová –  Jánskeho plakety: Bronzová, Strieborná,  Zlatá 

a Diamantová plaketa – pravidelná darkyňa krvi, ktorá sa aktívne zapája do všetkých aktivít 

organizovaných miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Jej doménou sa stalo 

darcovstvo krvi, ktoré považuje za morálnu povinnosť každého zdravého človeka. Odmenou 

za darcovstvo krvi je pre ňu skvelý pocit z poskytnutej pomoci a celková regenerácia 

organizmu. Vo voľnom čase si rada prečíta dobrú knihu, venuje sa turistike, cyklistike, cvičí 

jogu a veľa voľného času trávi v záhradke.  

 

Pani Iveta Barková – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto -  dlhoročná pedagogička 

a zriaďovateľka Súkromnej základnej školy, Kysucká 14, Senec. V roku 2020 bola víťazkou 

národnej ceny Učiteľ Slovenska, získala okrem hlavnej ceny ja Cenu verejnosti. V časopise 



Forbes je zaradená medzi 12 slovenských hrdinov koronakrízy, zastupovala školstvo medzi 

významnými slovenskými osobnosťami z dvanástich oblastí života. Bola taktiež nominovaná 

na Slovensku roku 2021 za oblasť vzdelávanie. V septembri 2021 bola zaradená medzi TOP 

50 učiteľov sveta v ocenení The Global Teacher Prize.  

 

Pán Ján Krigovský – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto – kontrabasista, 

multiinštrumentalista, organizátor hudobných podujatí, producent, vydavateľ, dramaturg 

a básnik. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na historicky poučenú 

interpretáciu starej hudby. Účinkuje tiež v zoskupeniach pre súčasnú hudbu Catalá Ensamble 

Trio, Alea, Collegium Wartberg. Ako koncertný majster kontrabasovej skupiny vystupoval 

s viacerými orchestrami – London Symphony Orchestra, Moderntimes 1800, Eiener 

Akademie. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu Dezidera Kardoša 

v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne 

a Janáčkovej akadémii v Brne. Založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis 

v Senci a Musica Perennis Saneti Benedicti v Hronskom Beňadiku na pomoc a podpru detí 

v hmotnej núdzi a detí s hendikepom na Slovensku aj vo svete. Na podnet Jána Krigovského 

vznikli desiatky hudobných diel pre sólový kontrabas i komorné zoskupenia. V roku 2012 

založil svoj vlastný ansámbel Collegium Wartberg. 

 

 

Pán Robert Madarász – návrh poslaneckého klubu Senec moje mesto – svoj život zasvätil 

hudbe a výuke lásky k hudbe mladým ľuďom. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, hru na 

pozaune. Stal sa členom Hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v roku 2004 sa 

stal jej sólistom. S hudbou účinkoval na rôznych protokolárnych akciách na Slovensku, 

reprezentoval Slovensko na festivaloch v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rusku a Ománe. Popri 

svojej umeleckej kariére pracuje tiež ako učiteľ dychových nástrojov na Základnej umeleckej 

škole v Senci. Je kapelníkom dychovej hudby Senčanka, s ktorou získal zlaté pásmo 

v krajskej súťaži malých dychových hudieb. Na celoštátnej prehliadke malých dychových 

hudieb získali Diplom a Zlaté pásmo cum laude. V práci s týmto orchestrom pokračuje 

dodnes. Práca s mládežou a hudbou ho napĺňa lebo verí, že s hudbou rastú dobrí a láskaví 

ľudia.  

 

 

V zmysle článku 30, odst. 4 Cenu mesta tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 

do 1000 EUR. 

 

Navrhujeme vyplatenie odmeny každému ocenenému vo výške 700 EUR. 

 

V zmysle článku 30 – Cena mesta a Cena primátora, odst. 8 - cenu udeľuje primátor 

mesta obyvateľom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. 

 

Návrh na Cenu primátora mesta Senec: 

 

Pani Dagmar Strešňáková – návrh primátora mesta Senec – 12 rokov obetavo a bezodplatne 

vedie 60 členný detský folklórny súbor Mögges. Nové a nové generácie detí dokáže vtiahnuť 

do krás ľudového tanca a tradícií. Deti sa vďaka jej práci majú možnosť radovať a reálne 

prežívať historicky dôležité hodnoty našich predkov. Tejto kultúrnej aktivite venuje všetok 

svoj voľný čas, roky šije a vytvára súčasti krojov pre všetkých členov súboru. Práca s deťmi 



v duchu folklórnych tradícií ju priviedla aj k ďalšej aktivite, tvorbe ľudových doplnkov 

a k viazaniu náhrdelníkov. Najväčšou odmenou pre pani Strešňákovú je pocit, že to čo robí sa 

vryje do sŕdc malých tanečníkov, že láska k folklóru v nich zostane a posunú ju ďalej na svoje 

deti a rodinu. Je veľmi krásne vidieť nadšenie detí pre folklór a akou radosťou tancujú na 

javisku.  

 

V zmysle článku 30, odst. 9 - Cenu  primátora tvorí vecný dar v hodnote, ktorú 

každoročne schváli mestské zastupiteľstvo.  

 

Navrhujeme odovzdanie vecného daru vo výške 150 EUR. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Greksa, 

                       riaditeľka kancelárie primátora mesta Senec 

 

 

 

 

 

 

 

 


