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Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 
                                            zasadnutie MR v Levoči dňa 10. 09. 2019 – odporúčajúce 
stanovisko v časti návrhov na udelenie čestného občianstva, neodporúčajúce stanovisko 
v časti návrhov na udelenie ceny mesta 
 
 
 
Dôvodová správa:    
 

 V zmysle Štatútu mesta Levoča môže Mestské zastupiteľstvo v Levoči udeliť 
Čestné občianstvo mesta Levoča a Cenu mesta Levoča. 

 
Čestné občianstvo mesta Levoča sa udeľuje tým, ktorí sa obzvlášť významným 

spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho 
dobrého mena vo svete, alebo tým, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými 
výkonmi. 

 
Cena mesta Levoča sa udeľuje za 
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny 

rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. 

 
Rok 2019, na ktorý pripadá 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste Levoča, je 

vhodným obdobím na udelenie ocenení. Preto mesto iniciovalo podávanie návrhov 
publikovaním výzvy na svojom webovom sídle. 

 
V stanovenej lehote boli mestu doručené návrhy – dva návrhy na udelenie Čestného 

občianstva mesta Levoča a jedenásť návrhov na udelenie Ceny mesta Levoča, a to pre tieto 
osobnosti: 

 
Čestné občianstvo mesta Levoča: 
1. Etela Farkašová – za výnimočné výsledky vedeckej a umeleckej práce, ktorými 

dlhodobo prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Levoča doma i v zahraničí. 
 



MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad – oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky 

 
 

 
2. Peter Župník – za šírenie dobrého mena mesta Levoča v oblasti kultúry a umenia 

doma i vo svete, za špičkové výsledky na poli umeleckej fotografie 
v medzinárodnom meradle. 

 
 
 

Cena mesta Levoča: 
1. Margita Antašová – za dlhoročný obetavý výkon učiteľského povolania, za prínos 

v oblasti kultúrneho diania v Levoči, za pôsobenie v Matici slovenskej. 
2. Helena Biringerová – za dlhoročný obetavý výkon učiteľského povolania 

a pôsobenie na poste riaditeľky základnej školy, za aktivitu v spoločenskej oblasti 
a v komunálnej politike, za pôsobenie v Matici slovenskej. 

3. PaedDr. Ján Ferko – za dlhoročný obetavý výkon učiteľského povolania 
predovšetkým v odbore fyzika, za spoločenskú a politickú angažovanosť na 
komunálnej úrovni, za aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov v meste 
Levoča. 

4. Božena Gadušová – za dlhoročnú aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov 
v meste Levoča, za spoločenskú angažovanosť. 

5. Ing. Igor Gallo – za dlhoročné pôsobenie v oblasti stavebnej činnosti v meste 
Levoča, za zásluhy o vybudovanie Ski Centra Levočská Dolina, Relax centra 
a ďalších stavieb na území mesta Levoča, za pozdvihnutie úrovne mesta Levoča 
v tejto oblasti. 

6. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD. -  za dlhoročné pôsobenie na poste primára 
neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s., za 
špičkové výsledky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom 
s neurologickými ochoreniami, za vedeckú a publikačnú činnosť na poli 
poskytovania lekárskej starostlivosti v odbore neurológia celoslovenského 
a medzinárodného významu. 

7. Eva Hornyáková – za šírenie dobrého mena mesta Levoča v oblasti kultúry 
a umenia doma i vo svete, za špičkové výsledky na poli operného spevu 
v celoslovenskom i medzinárodnom meradle, za úspešnú účasť a reprezentáciu 
v súťažiach v opernom speve celoslovenského i medzinárodného významu. 

8. Silvester Hradiský – za celoživotný prínos v oblasti kultúry, za reprezentáciu 
mesta Levoča na celoslovenských i zahraničných divadelných podujatiach, za 
spoločenskú i občiansku angažovanosť. 

9. Mária Muránska – za dlhoročný obetavý výkon učiteľského povolania v Základnej 
umeleckej škole v Levoči, za zásluhy pri rozvíjaní detskej dramatickej tvorivosti, 
za aktívny podiel na kultúrnospoločenskom dianí mesta Levoča a reprezentáciu 
Základnej umeleckej školy v Levoči a mesta Levoča na vrcholných 
celoslovenských i zahraničných podujatiach umeleckého zamerania. 

10. Ing. Ivan Ondko - za dlhoročné pôsobenie v oblasti stavebnej činnosti v meste 
Levoča, za zásluhy o vybudovanie Ski Centra Levočská Dolina, Relax centra 
a ďalších stavieb na území mesta Levoča, za pozdvihnutie úrovne mesta Levoča 
v tejto oblasti. 

11. MUDr. Mária Slugeňová – za dlhoročný výkon lekárskeho povolania v odbore 
pediatra, za poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti niekoľkým 
generáciám detských pacientov, za obetavý prístup k pacientom a ich rodinným 
príslušníkom.   
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 O udelení ocenení bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom 

zasadnutí dňa 19. 09. 2019. Ocenenia budú odovzdávané počas slávnostného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 28. 11. 2019. 

  
 
 
 
             
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Etele 
Farkašovej.  
T: 30. 09. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča 
Petrovi Župníkovi. 
T: 30. 09. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Nikolaj Kučka                                                          
 
 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje tajné hlasovanie o udelení Ceny mesta Levoča. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že kandidátmi na udelenie Ceny mesta 
Levoča sú: 

1. Margita Antašová,  
2. Helena Biringerová, 
3. PaedDr. Ján Ferko, 
4. Božena Gadušová, 
5. Ing. Igor Gallo, 
6. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., 
7. Eva Hornyáková, 
8. Silvester Hradiský, 
9. Mária Muránska, 
10. Ing. Ivan Ondko, 
11. MUDr. Mária Slugeňová. 

 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
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V. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje podmienky tajného hlasovania o udelení Ceny 
mesta Levoča takto: 

1. Tajné hlasovanie bude viesť trojčlenná volebná komisia. 
2. Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok, na ktorom budú jednotným spôsobom 

uvedení nominanti v štruktúre – poradové číslo, titul, priezvisko a meno, zoradení 
v abecednom poradí podľa priezviska. 

3. Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. 
4. Poslanec môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať jedného až šiestich nominantov. 
5. Udelenie Ceny mesta Levoča sa považuje za schválené pre šiestich nominantov, ktorí 

získali najviac hlasov prítomných poslancov. 
6. Upravený hlasovací lístok sa vhadzuje do volebnej schránky.  
7. O výsledku tajného hlasovania volebná komisia prednesie mestskému zastupiteľstvu 

správu.   
8. V prípade rovnosti počtu hlasov prítomných poslancov sa vykoná opakované tajné 

hlasovanie o nominantoch s rovnakým počtom hlasov prítomných poslancov, ak by 
bez týchto nominantov klesol počet schválených udelení Ceny mesta Levoča pod šesť.                                                                                                                             

 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
   
VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 

1. ....................................., 
2. ....................................., 
3. ...................................... 

 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
VII.                                                                                                                                             . 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho 
radu predsedu ........................................., ktorý bude viesť priebeh tajného hlasovania. 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
 
VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie správu volebnej komisie,  z ktorej 
vyplýva, že v tajnom hlasovaní bolo  rozdaných .............. hlasovacích lístkov, odovzdaných 
bolo ......... hlasovacích lístkov, ....... hlasovacích lístkov je platných, ........ hlasovacích lístkov 
je neplatných.  
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
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IX. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Margita Antašová získala v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Helena Biringerová  získala v tajnom hlasovaní   
....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča PaedDr. Ján Ferko získal v tajnom hlasovaní  ....... 
platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Božena Gadušová  získala v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Ing. Igor Gallo získal v tajnom hlasovaní  ....... 
platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Ladislav Gurčík, PhD. získal v tajnom 
hlasovaní  ....... platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Eva Hornyáková získala v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidát  na udelenie Ceny mesta Levoča Silvester Hradiský získal v tajnom hlasovaní  ....... 
platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Mária Muránska  získala v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Ing. Ivan Ondko získal v tajnom hlasovaní ....... 
platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Mária Slugeňová získala v tajnom 
hlasovaní ....... platných hlasov. 
 
T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
X. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Ceny mesta Levoča  

1. ........................................,  
2. ........................................, 
3. ........................................, 
4. ........................................, 
5. ........................................, 
6. .......................................... 

 
T: 30. 09. 2019                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 
prednosta mestského úradu  

    hlavná kontrolórka mesta 
                                                právny útvar mestského úradu  
                                                     

V Levoči:    13. 09. 2019   


