
Zápisnica č. 23
zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Šamoríne dňa  08.04.2017

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 a hymny EÚ slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva otvoril primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal všetkých 
prítomných a zaželal príjemný sobotný podvečer. Uviedol, že v roku 2015 mestské 
zastupiteľstvo prijalo obnovený Štatút mesta, na základe čoho samospráva vždy 
v mesiaci apríl udelí navrhovaným a zastupiteľstvom schváleným laureátom mestské 
ocenenia. Tieto ocenenia sa udeľujú pri príležitosti, že v apríli roku 1405 kráľ 
Žigmund Luxemburský udelil Šamorínu výsady slobodného kráľovského mesta. 

Primátor mesta ďalej uviedol, že tohtoročné ocenia schválilo mestské 
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017, a to 

Uznesením č. 22/2017/XVII.  – udelenie Čestného občianstva mesta Šamorín
Uznesením č. 22/2017/XVIII. – udelenie Ceny primátora mesta
Uznesením č. 22/2017/XIX.   – udelenie Ceny PRO URBE
Uznesením č. 22/2017/XX.    – udelenie Osobitnej ceny mesta Šamorín.
 
Priebehom slávnostného zasadnutia MsZ sprevádzali Inka Galbáčová a János 

Húshegyi, ktorí pri odovzdávaní jednotlivých cien prečítali laudácie. 

Medzi odovzdaním jednotlivých cien vystúpili so svojimi kultúrnymi 
príspevkami komorný súbor Harmonia Classica, spevácky zbor SANCTA MARIA, 
zmiešaný zbor HÍD, detský folklórny súbor CSALI a detský folklórny súbor 
PRVOSIENKA, žiaci Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne a Gymnázia 
Imre Madácha v Šamoríne.



2. Odovzdanie Ceny primátora mesta

Primátor mesta a samospráva mesta Šamorín pri príležitosti Dňa Mesta udelili 
Cenu primátora mesta dvom laureátom.

Prvým oceneným bol folklórny súbor CSALLÓ za 40-ročnú významnú 
kultúrno-spoločenskú činnosť súboru a za vzornú reprezentáciu mesta. Cenu za 
súbor CSALLÓ prevzali Eszter Sill a Robert Keresztes. 

Druhou ocenenou bola Ivana Tisoňová za jej dlhoročnú záslužnú sociálnu 
prácu v prospech obyvateľov mesta na čele O. Z. AIN KARIM.

3. Odovzdanie Osobitných cien mesta

3.1 PRO HUMANA

Cenu PRO HUMANA prevzal pán Viktor Kecskeméthy za dlhoročnú, záslužnú 
prácu na čele Fondu Podpory – Támaszalap.

Cenu menovanému odovzdali primátor mesta, zástupca primátora mesta 
a Ing. Edit Bauer, predsedkyňa komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.

3.2 PRO HONORIS

Cenu PRO HONORIS prevzal pán Kristián Forgách za výchovu talentov 
a dlhoročnú významnú prácu v oblasti rozvoja športu mesta.

Cenu menovanému odovzdali primátor mesta a zástupca primátora mesta. 

3.3 PRO CIVIS

Cenu PRO CIVIS prevzal pán Ľudovít Méry za dlhoročnú záslužnú prácu 
v oblasti rozvoja mesta. 

Cenu menovanému odovzdali primátora mesta, zástupca primátora mesta 
a Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta.

3.4 PRO FUTURA

Cenu PRO FUTURA prevzal pán Ľudovít Görcs za dlhodobú, záslužnú prácu 
pri výchove mladej generácie.

Cenu menovanému odovzdali primátora mesta, zástupca primátora mesta 
a PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva.



3.5 PRO CULTURA

Cenu PRO CULTURA bola udelená pánovi Pavlovi Skribovi in memoriam, za 
celoživotnú, obzvlášť významnú prácu v prospech kultúry mesta.

Cenu prevzala manželka pani Mária Skriba z rúk primátora mesta, zástupcu 
primátora mesta a Ing. Edit Bauer, predsedkyne komisie bytovej, sociálnej 
a zdravotníckej.

4. Odovzdanie Cien PRO URBE

Ceny PRO URBE boli udelené dvom oceneným. Ceny odovzali primátor 
mesta so zástupcom primátora mesta  a Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc. 

Prvou ocenenou bola pani Anna Hecht, in memoriam, za jej vynikajúcu 
umeleckú prácu na čele zmiešaného speváckeho súboru Híd a za dlhoročnú činnosť 
v kultúrnom živote mesta.

Cenu prevzala jej dcéra Eva Hecht.

Druhým oceneným bol Stanislav Biskupič, in memoriam, za jeho vynikajúcu 
vedeckú činnosť v oblasti fyzikálnej chémie a za dlhoročnú pedagogickú prácu.

Cenu prevzala jeho dcéra.

5. Odovzdanie Ceny Čestné občianstvo mesta 
Šamorín

Cena Čestné občianstvo mesta Šamorín prevzal pán Tibor Kiss Somorjai, za 
jeho dlhodobú vynikajúcu prácu v oblasti grafického umenia a za propagáciu mesta 
doma i v zahraničí.

Cenu menovanému odovzdali primátora mesta, zástupca primátora mesta 
a Prof. Ing. Pavel Élesztős, CSc.

6. Záver

O slovo a trochu pozornosti požiadal prítomných primátor maďarského 
družobného mesta Győrsövényház pán Imre Hokstok. Pri tejto slávnostnej príležitosti 
odovzdal primátorovi mesta Gabrielovi Bárdosovi zmenšeninu „Svätej Koruny“ ako 



symbol spolupatričnosti, vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov.
Primátor mesta poďakoval za vzácny dar a dodal, že Koruna bude umiestnená 

na čestnom mieste pri ostatných cenných daroch na mestskom úrade.
Program slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. 

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

Zapísala: Katarína Boróková


