
Zápisnica č. 14
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  17.04.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Otvorenie

Primátor mesta v zmysle § 12, ods.  1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolal slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.

Po zaznení štátnej hymny slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva otvoril primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal prítomných 
ocenených, hostí, poslancov, bývalých primátorov mesta na dôchodku, občanov a 
zamestnancov mestského úradu. Uviedol, že v tento deň – Deň mesta – sa prvý krát 
odovzdávajú ceny  zakotvené v Štatúte mesta Šamorín. Odteraz sa tak bude konať 
každý rok k tomuto dátumu, nakoľko je to výročie udelenia mestských výsad 
Šamorínu kráľom Žigmundom.

Nasledoval kultúrny program – skladby Prelúdium a Valčík od Sergeja 
Prokofijeva v podaní komorného súboru Harmonia Classica pod vedením Brigity 
Hegyiovej.  

Priebehom slávnostného zasadnutia MsZ sprevádzali Inka Galbáčová a János 
Húshegyi, ktorí pri odovzdávaní jednotlivých cien prečítali laudácie a uznesenia k 
udeleniu cien oceneným.

2. Kultúrny program 

V podaní Imre Németha odzneli nádherné ľúbostné piesne zo 17-teho storočia 
pod názvom Virágénekek.

3. Odovzdávanie cien

3.1 PRO CULTURA

Cena PRO CULTURA bola odovzdaná pani Františke Valacsayovej za 
dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu v oblasti kultúry.

Cenu pani Valacsayovej odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta 
a Koppány Kovács, predseda komisie kultúry a cirkví.

Hudobnou kyticou prispeli Bianka Végh a Bence Márk členovia DFS Csali, 



ktorí zatancovali pomalý a rýchly čardáš.
3.2 PRO HUMANA

Cena PRO HUMANA bola odovzdaná pani Márii Domsitzovej za dlhoročnú 
záslužnú prácu v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cenu pani Domsitzovej odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta 
a Ing. Edit Bauer, predsedníčka komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.

V kultúrnej časti sa predstavila žiačka 9. ročníka ZŠ Mateja Bela v Šamoríne 
Laura Prokešová s básňou Dospelosť a po nej nasledovalo hudobné trio s Erikom 
Bobošom-Procházkom. V ich podaní odznela skladba Zabudnutá bosanova od 
Mikiho Škutu.

3.3 PRO CIVIS

Cenu PRO CIVIS prevzal pán Lajos Tuba z rúk primátora mesta, zástupcu 
primátora mesta a Ing. Imricha Tótha, predsedu komisie finančnej a správy majetku 
mesta

Cena bola menovanému udelená za vynikajúci výkon a dlhoročnú záslužnú 
prácu v oblasti rozvoja mesta.

Detičky z detského a mládežníckeho folklórneho súboru Prvosienka 
zatancovali Párový tanec zo Záhoria.

3.4 PRO FUTURA

Cena PRO FUTURA bola udelená pani Otílii Pokstaller in memoriam, za 
dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Cenu prevzala dcéra ocenenej  Mgr. Lívia Solymos z rúk primátora mesta, 
zástupcu primátora mesta a PaedDr. Gábora Veresa, predsedu komisie školstva.

Mgr. Lívia Solymos poďakovala za udelené ocenenie a vyslovila ľútosť, že sa 
tejto pocty nedožila ocenená pani Otília Pokstaller.

V kultúrnej časti vystúpila recitátorka Dorka Greman, ktorá sa v roku 2014 
umiestnila ako prvá a v roku 2015 získala 2.miesto na celoslovenskej súťaži 
v prednese  poézie a prózy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote.

3.5 PRO HONORIS

Cenu PRO HONORIS prevzal pán Imre Hokstok, ktorý je od roku 1994 
nepretržite starostom maďarskej obce Győrsövényház, za vynikajúcu propagáciu 
nášho mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cenu prevzal pán Imre Hokstok z rúk primátora mesta, zástupcu primátora 
mesta a Jozefa Nagya, predsedu výboru mestskej časti Mliečno.

Ocenený pán Imre Hokstok poďakoval za udelenie ceny.



4. Kultúrny program 

O ďalší kultúrny a umelecký zážitok sa postaralo KVARTETO 4M, ktoré pôsobí 
pri ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho v Šamoríne a jeho členky pôsobia ako 
učiteľky hudobných nástrojov. Zakladateľkou je pani Vierka Hlaváčková - akordeón, 
ďalej Judita Bobeková – akordeón a  Erika Domsitzová - klavír. Kedysi čisto dámske 
kvarteto pôsobí dnes v zložení 3 dám a jedného mladého  muža, bývalého žiaka 
ZUŠ Matej Machúreka.  Predviedli predohrou k opere Cavalera od Gioacina 
Rossiniho.

5. Odovzdanie Ceny primátora

Inka Galbáčová uviedla, primátor mesta a samospráva mesta Šamorín pri 
príležitosti Dňa mesta udeľujú speváckemu zboru SANCTA MARIA Cenu primátora 
mesta za dlhoročnú významnú kultúrno – spoločenskú činnosť zboru a za vzornú 
reprezentáciu mesta a pozvala primátora mesta Gabriela Bárdosa na pódium aby 
odovzdal Cenu primátora.

 Primátor mesta uviedol, že spevácky zbor SANCTA MARIA je miešaný 
chrámový zbor, ktorý pôsobí pri rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Šamoríne už 20 rokov. Zbor účinkuje na cirkevných slávnostiach, omšiach a 
koncertoch ale  spieva aj na svetských slávnostiach. Je známy na širokom okolí 
Žitného ostrova tak v malých obciach, ako aj vo veľkých mestách. 

Spevácky zbor pravidelne reprezentoval Šamorín na trnavskom Festivale 
NOVENA v Dunajskej Strede na prehliadke žitnoostrovských zborov  s názvom 
SVETIELKÁ NÁDEJE. V Dunajskej Strede na súťaži spevokolov získal za svoje 
predvedenie piesní strieborné pásmo. Veľký úspech zožal na svojom prvom 
zahraničnom vystúpení v Budapešti. Tu ale treba spomenúť aj obľúbené a už 
povestné Trojkráľové koncerty v Šamoríne.

Zbor založila roku 1995 a viedla Mgr. Marta Galbáčová, ktorá mala s vedením 
speváckeho zboru dlhoročné skúsenosti. Vychovala pre zbor svoju nasledovníčku, 
dcéru, PaedDr. Inku Galbáčovú, ktorá zbor už 13 rokov vedie. Spevácky zbor 
SANCTA MARIA na začiatku svojho pôsobenia vydal vo Vydavateľstve Perfekt dva 
zvukové nosiče „Spievaj Pánovi“ a „Sancta Maria“, pomocou ktorých spev zboru 
poznali nielen na Slovensku ale z vysielania Rádia Vatikán aj v zahraničí.  

V roku 2015 zbor pod vedením zbormajsterky Inky Galbáčovej vydal zvukový 
nosič s názvom „JESUS LOVES ME“. Zbor Sancta Maria tvorí okolo 20 členov -  
amatérov, s rozličnými povolaniami. Jedno však majú spoločné: radosť zo 
spevu, hudby, možnosti spievať na oslavu Stvoriteľa, možnosti sprostredkovať 
počúvajúcim lásku, dobro a neopakovateľnosť spoločne  prežitého okamihu.

 Zaspievali známu pieseň od Erica Claptona – Teras in heaven. Na klavíri 
sprevádzal Mgr. art. Ernest Mezei.



6. Odovzdávanie cien PRO URBE

Ceny PRO URBE odovzdal primátor mesta spolu so zástupcom primátora 
mesta nasledovným oceneným:

- prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc. za vynikajúcu tvorivú vedeckú 
a publikačnú činnosť a pedagogickú prácu

- Štefanovi Székelyovi, ktorý sa významným spôsobom pričinil o 
športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí

- Károlyovi Tóthovi za dlhoročnú vynikajúcu prácu pre rozvoj kultúry 
mesta ako i za významnú publikačnú a vedeckú činnosť na čele Fórum 
Inštitútu

- At Home Gallery Šamorín. Galéria súčasného umenia, ktorá oslávila 
okrúhle výročie svojho založenia sa významným spôsobom pričinila 
o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

7. Kultúrny program

Záver slávnostného odovzdávania cien mesta patril speváckemu zboru 
Sancta Maria a Jurajovi Turtevovi, ktorý hral na gitare. V spoločnom prevedení 
odznela skladba Stromy líp, ktorej text napísala Judita Kaššovicová. 

8. Záver

Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich na malý 
raut, ktoré bolo pripravené na poschodí vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku.



Ing. Ervin Sármány Gabriel Bárdos
  prednosta úradu primátor mesta

Zapísala: Katarína Boróková


