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Návrh  
 
 

na ocenenie zaslúžilých Zlatomoravčanov 
 pri príležitosti 

 900. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Zlaté Moravce 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Ľudovít Chládek, Mgr. Katarína Nociarová a Mgr. Jana  Huňadyová,  
Funkcia: poslanec MsZ, Referentky škôl a školských zariadení 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Názov komisie : Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu 
dňa  05. 09. 2013 – odporučené 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

      V roku 2013 Mesto Zlaté Moravce oslavuje 900. výročie prvej písomnej 
zmienky o Meste Zlaté Moravce a pri tejto príležitosti chce vyzdvihnúť a oceniť 

zaslúžilých Zlatomoravčanov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta,  vykonali pre 
mesto záslužný čin a  obyvatelia mesta sú právom hrdí na to, že budovali našu prítomnosť. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 
67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §  8 Štatútu mesta Zlaté 
Moravce vydalo VZN č. 2/2008 o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce. 

 
 VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2008 o udeľovaní ocenení mesta Zlaté Moravce :  
 v článku 2 hovorí o druhoch ocenení 
 v článku 3 o Čestnom občianstve mesta 
 v článku 6 o Plakete mesta a 
 v článku 9 o Ďakovnom liste . 
Návrhy ocenení sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu. 
Odovzdávanie ocenení sa vykonáva slávnostným spôsobom. 
 
O udelovaní ocenení rozhodovala Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu v zložení : 
PaedDr. Pavel Petrovič, PaedDr. Dušan Husár, Ľudovít Chládek, Dagmar Chrenková, Jozef 
Tonkovič a Mgr. Katarína Nociarová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
s ch v a ľ u j e 
udelenie pamätnej tabule Mesta Zlaté Moravce Židovským spoluobčanom  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                          primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi 
Leikertovi, PhD., Litt. D. 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, 
PhD., Litt. D. 
s ch v a ľ u j e 
udelenie čestného občianstva Mesta Zlaté Moravce Prof. PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD., 
Litt. D. 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
                          primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. /2013  

z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 19.09.2013 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie plakiet Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie plakiet mesta Mesta Zlaté Moravce 
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie plakiet  Mesta Zlaté Moravce : PaedDr. Piusovi  Bielemu, MUDr. Rastislavovi 
Řeháčekovi, Anne Dvončovej, Jozefovi Šúňovi, Štefanovi Partlovi,  Ing. Radoslavovi 
Bakaľárovi,  Jánovi Novotovi, Zuzane Jakabovej, Ivete Šramkovej – Hritzovej,  Vlaste 
Podhányiovej – Jakabovej,  Petrovi Martincovi, prof. Milanovi Šumnému, Ing. Róbertovi 
Ambrovi, Jozefovi Tonkovičovi, Ivanovi Hritzovi, Mons. Mgr.  Mariánovi Javorovi, 
Gabrielovi Kordošovi,  Gejzovi Hlavatému 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie plakiet „in memoriam“ Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie plakiet „in memoriam“  Mesta Zlaté Moravce : Ing. Petrovi Orbanovi, PhDr. 
Štefanovi Rakovskému, Františkovi Malému, Františkovi Hermanovi, PhDr. Júliusovi 
Podhornému, Miloslavovi Kóňovi 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie diplomov  Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie diplomov  Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce občianskym združeniam : Asociácia nepočujúcich 
Slovenska, Slovenský červený kríž, MsO Jednota dôchodcov, FS Zlatňanka, FS Inovec, OZ 
Chyzerovce, Kolovrátok, ZO SZ chovateľov, ZO SZ Záhradkárov, Kynológovia, ZO SZ 
protifašistických bojovníkov, SZ zdravotne postihnutých, SZ Zdr. Postihnutých, Diabetická 
slov. spol., MAMI OÁZA, Únia nevidiacich a slabozrakých 
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie diplomov Mesta Zlaté Moravce športovým klubom : FC ViOn Zlaté Moravce, Klub 
slovenských turistov 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 19.09.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na udelenie ďakovného listu  Mesta Zlaté Moravce  
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 26.zasadnutí MZ konanom dňa 
19.09.2013 
p r e r o k o v a l o 
návrh na udelenie ďakovného listu  Mesta Zlaté Moravce  
b e r i e   n a   v e d o m  i e 
udelenie ďakovného listu Mesta Zlaté Moravce Anne Hlavatej 
 
V Zlatých Moravciach dňa  19. 09. 2013 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh ocenených pri príležitosti   900. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Zlaté 
Moravce 
 

Pamätná tabuľa 
Židovským spoluobčanom – za zásluhy o všestranný ekonomický, hospodársky 
a spoločenský rozvoj Mesta Zlaté Moravce 
 
(1) 

 
 Čestné občianstvo Mesta Zlaté Moravce 
 
Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.  

Je navrhnutý na najvyššie ocenenie Mesta “Čestný občan Mesta Zlaté Moravce” – 

 za mimoriadne plodnú literárnu a básnickú činnosť, za dlhoročnú vedeckú prácu, za činnosť 

na vysokých akademických , spisovateľských a politických postoch, za úspešnú novinársku 

činnosť, za literárne ocenenia doma a v zahraničí. 

narodil sa 22. októbra 1955 v Zlatých Moravciach. Žije v Bratislave. Po štúdiách na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval ako novinár vo 

viacerých redakciách, naposledy ako šéfredaktor Gama magazínu, v tom čase 

najrozsiahlejšieho časopisu v Československu.  

Dve funkčné obdobia bol predsedom najväčšieho spisovateľského zoskupenia na 

             Slovensku – Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.  

Obnovil Malú galériu Smeny,  

Založil Malú galériu Pravdy, 

 Galériu Salla Terena,  

Galériu na schodoch,  

Galériu Karola Kállaya, ktorú vedie.  

V súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku,   

           predsedom Spoločnosti Jozefa Krónera,  

           predsedom Klubu umelcov a historikov Slovenského zväzu protifašistických 

           bojovníkov.  

Viac rokov pracuje ako vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie 

vied. 

Pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, kde bol riaditeľom tlačového 

odboru a zároveň hovorcom prezidenta republiky. Neskôr bol osobným poradcom 

prezidenta.  



V súčasnosti je dekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 

Nebol a nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia.  

 

Píše poéziu a literatúru faktu. Vydal básnické zbierky:  

Potichu (1995),  

Odstrihnuté zvony (1997),  

Pokosená hlina (1999),  

Šepot krokov (2000),  

Pominuteľnosť (2005), 

 Dotyky duše (2006).  

Knižné výbery z jeho poézie vyšli v Bulharsku (Otlomki tišina, 2001),  

v Českej republike (Zámlky, 2001), v Rusku (Za čas do zatmenija, 2002), na Ukrajine 

(Večorinňa, 2002), v Poľsku (Rosa na duszy, 2003, 2004, 2005), v Macedónsku 

(Voznemireni krugovi, 2004), v Srbsku (Iz dubine trave neba, 2006), v Rakúsku (Suche, 

2008), v USA (Salted Snow, 2009) a na Slovensku (Nahá tvár, 2001, Naboso, 2010). 

Básnická zbierka Pominuteľnosť vyšla v Maďarsku (Mulandóság, 2006), na Ukrajine 

(Nedovgovičnisť, 2006), v Českej republike (Pominutelnost, 2008) a je pripravená na 

vydanie v USA (Diminishment) a v  Taliansku (Fugacità). Zbierka Dotyky duše vyšla 

v Maďarsku (Lélekérintések, 2010) a v tlači je v Českej republike (Doteky duše). V Českej 

republike vyšla aj bibliofília Večnosť koreňov (2009), ktorú tvorí jedna báseň preložená do 

33 jazykov.  

 

Z literatúry faktu vyšli Jozefovi Leikertovi knihy: 

 Ráno prišla noc (1989),  

A deň sa vrátil (1994),  

Testament svedomia (1996, 2013),  

Návraty odchodov (1997, spolu s M. Mackovou),  

Osud tak chcel (1999, 2003, spolu s M. Mackovou),  

Zákulisie slov (2000, spolu s M. Mackovou),  

Čierny piatok sedemnásteho novembra (2000),  

Sny v okovách (2003),  

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska (2007),  

Taký bol Ladislav Mňačko (2008),  

111 osobností Slovenska (2009),  



Ďaleko a predsa blízko (2009),  

Ukradnutá mladosť (2010),  

Osobnosti Slovenska, I. diel (2010), 

 Osobnosti Slovenska, II. diel (2010).  

Kniha 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska vyšla aj v angličtine a nemčine.  

V Českej republike vyšli knihy: 

             Ráno přišla noc (1989), 

             A den se vrátil (1993), 

Osud tak chcel (2000), 

 Testament svědomí (2001), 

 Černý pátek sedmnáctého listopadu (2001), 

Sny v okovech (2002),  

Taký bol Ladislav Mňačko (2007, 2013) 

 Daleko, a přece blízko (2007, 2013).  

Je hlavným autorom kolektívnych monografií : 

Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára (2005), 

 (Ne)naplnený čas Pavla Straussa (2006),  

Politik s dušou filozofa (2007),  

Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatných (2011), 

 Kultúrne posolstvá Ladislava Hanusa (2012).  

Získal viacero literárnych cien doma a v zahraničí.  

Je čestným občanom MestaTornaľa 

(1) 

Plaketa Mesta Zlaté Moravce: 

PaedDr. Pius  Biely,  – spisovateľ, bývalý poslanec NR SR, predseda Obvodného úradu, 
učiteľ, úspešný športovec, propagátor miestnej a regionálnej kultúry 

MUDr. Rastislav Řeháček,  – poslanec a člen MsR, riaditeľ nemocnice, za zásluhy pri jej 
budovaní, spisovateľ, autor monografie o Jankovi Kráľovi v Zlatých Moravciach 

Anna Dvončová,  promovaný pedagóg, - riaditeľka ZŠ, dlhoročná úspešná vedúca 
speváckych zborov Úsmev a Calexanka 



Jozef Šúň, M. riaditeľ MsKS, výtvarník a novinár, šéfredaktor Tekovských novín, iniciátor 
obnoveného vydávania, vydavateľ Požitavských novín, dlhoročný režisér a herec 
ochotníckeho divadla v Zlatých Moravciach 

Štefan Partl,  – akademický sochár zo Zlatých Moraviec patrí k obdivuhodným ľudským 
osobnostiam zapísaným na scéne slovenského sochárstva i maľby, so zanietením a láskou sa 
venuje prevažne maliarskej tvorbe, stvárňuje zátišia, kytice, portréty, krajinky vo svojskom, 
ale prevažne modernom štýle, pôsobil aj ako pedagóg v Základnej umeleckej škole v Zlatých 
Moravciach 

Jozef Tonkovič,  – dlhoročný poslanec, organizátor kultúrno-spoločenských podujatí v 
mestskej časti Chyzerovce, mimoriadne aktívny pracovník 

Ing. Radovan  Bakaľár,   – zakladateľ a vedúci folklórneho súboru Inovec, za 30-ročné 
záslkuhy pri úspešnom vedení súboru a reprezentáciu mesta doma aj 
v zahraničí 

Ján Novota, Železničiarska  – za záslužnú činnosť, ako dlhoročný športový činovník, tréner 
reprezentácie SR v pozemnom hokeji, zakladateľ a tréner tenisového klubu 

Zuzana Jakabová , – dlhoročná úspešná hráčka, ( vyše 30 rokov ), reprezentantka a trénerka 
pozemného hokeja 

Iveta Hritzová,  – strieborná medailistka v pozemnom hokeji na olympijských hrách 

Viera Jakabová,  -  strieborné medailistky v pozemnom hokeji na olympijských hrách 

Peter Martinec, –   dlhoročný funkcionár ( 37 rokov ), poslanec Mesta, futbalista, tenista, 
ako tajomník Calexu priviedol futbalistov do II. ligy, stolté tenistky do federálnej súťaže, bol 
šéfom  správy športových zariadení v Meste, stojí na čele oblastného futbalového zväzu v 
Nitre  

promovaný pedagóg Milan Šumný,  – pedagóg 
a športovec ( 31 rokov ), tréner volejbalistov, jeho zverenci  sa dostali až do finále 
Československa, spieval v Speváckom zbore slovenských učiteľov, patrí k zakladateľom 
Slovenského orla a Matici slovenskej 

Ing. Róbert Ambra,  -  bývalý riaditeľ Hasičského zboru v Zlatých Moravciach, za zásluhy o 
vybudovanie nového dôstojného stánku pre príslušníkov HZ, za dlhoročnú a obetavú prácu 
pre nás všetkých 

Ivan Hritz,  – dlhoročný funkcionár a poslanec Mesta Zlaté Moravce 



Mons. Mgr.  Marián Javor , dekan,  – farár, za  to, že už niekoľko rokov spravuje 
komunitu rímskokatolíckych veriacich v Zlatých Moravciach a za jeho duchovnú podporu 
obyvateľom Mesta 

Gabriel Kordoš,  -  dlhoročný  riaditeľ Mestského podniku Službyt, správca teplárenskej 
siete a všetkých nájomných  bytov  v Meste Zlaté Moravce, obetavý pracovník a dobrý 
človek 

 Gejza Hlavatý,  – dlhoročný  pracovník ZUŠ, pedagóg a  vychovávateľ, organizátor 
kultúrnych a hudobných podujatí   

Plaketa Mesta  „ in memoriam „ 

Ing. Peter Orban – prvý primátor Mesta Zlaté Moravce po Zamatovej revolúcii v rokoch  
1991-1998, poslanec Federálneho zhromaždenia Snemovne národov , politik, funkcionár-
cenu prevezme manželka MUDr. Edita Orbanová, 

Dr. Štefan Rakovský – prof. GJK, 1947 založil Okresné vlastivedné múzeum v Zlatých 
Moravciach, nositeľ ceny Andreja Kmeťa za vedecké práce významne pomáhajúce 
odbornému rastu slovenského múzejníctva a galerijníctva, etnografie a folkloristiky, 1975 
dostal titul zaslúžilý pracovník kultúry – cenu prevezme syn Ing. Štefan Rakovský, CSc.,  

František Malý – dlhoročný funkcionár a predseda Miestneho národného výboru v Zlatých 
Moravciach – cenu prevezme syn  Ivan Malý,  

František Herman – úspešný herec, scenárista, básnik, športovec ,profesionálny výtvarník, 
člen Slovenskej výtvarnej únie, patril k zakladajúcim členom  výtvarníctva v 
zlatomoravskom regióne – cenu prevezme manželka Mária Hermanová, 

promovaný pedagóg Július Podhorný – za úspešnú pedagogickú činnosť ( 44 rokov ) 
v GJK v Zlatých Moravciach, za vznik a vedenie speváckeho zboru Schola Cantorum, za 
vedeckú, historickú a umeleckú činnosť, za reprezentáciu GJK, Mesta a obce Topoľčianky- 
cenu prevezme dcéra Marta Pozdechová, 

Ing.Miloslav Kóňa – legenda zlatomoraveckého futbalu, dlhoročný predseda TJ Calex, jeden 
zo zakladateľov Továrne na chladničky ( Calex ) n.p. –         
cenu prevezme syn  Ing. Miloslav Kóňa, 

Diplom Mesta Zlaté Moravce 

Občianske združenia :    
Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS – Kamila Galovičová, 

Slovenský červený kríž – Juraj Bakula,  

Jednota dôchodcov – Emília Páleníková,  



Zlatňanka – Stanislav Hruška, 

Inovec – Ing. Radovan Bakaľár, 

OZ Chyzerovce –Jozef Tonkovič,  Kolovrátok –Irena a Jozef Vencelovci, 

ZO Slov. zväz chovateľov –  Štefan Kramár, SZ záhradkárov -   Miloš Bančák,  

Kynológovia – RNDr. Jozef Paluška,  Protifašistickí bojovníci – Ivan Malý, 

SZ zdravotne postihnutých – Mgr. Ľudovít Andor,  

Slovenský zväz zdravotne postihnutých   – Júlia Búryová, 

Diabetická slovenská spoločnosť– Anna Gubová,  MAMI OÁZA – Katarína 

Žarnovičanová,  Únia nevidiacich a slabozrakých – Matilda Zemanová, 

Klub: 

FC ViOn Zlaté Moravce – Viliam Ondrejka,  

Klub slovenských turistov – Ľudovít Chládek,  

Ďakovný list 

Anna Hlavatá, - dlhoročná skúsená a obetavá pracovníčka Mestského strediska kultúry a 
športu 




