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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. 
 

Oceňovanie sa organizuje spravidla raz za rok – každoročne. Rok 2022 je vhodným 
obdobím na udelenie ocenení po predchádzajúcej takmer dvojročnej pauze spôsobenej 
pandémiou. 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 osem návrhov na udelenie Ceny mesta Levoča, a to pre tieto 

osobnosti: 

 

Čestné občianstvo mesta Levoča: 
1. Ing. arch. Pavol Mikolajčák – za šírenie dobrého mena Levoče a Slovenska 

v zahraničí a medzinárodné úspechy. 
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2. Henrieta Farkašová – za osobitný prínos v oblasti rozvoja slovenského 
paralympijského športu, mimoriadne úspechy v zjazdovom lyžovaní a za šírenie 
dobrého mena mesta Levoča a SR v zahraničí. 

 

 

Cena mesta Levoča: 
1. Mgr. art. Ján Lesňák – za významný podiel v rozvoji kultúry, sochárstva, 

výtvarného umenia a za propagáciu mesta Levoča doma vo svete. 
2. Štefan Jozefčák – za mimoriadne  zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu 

jeho záujmov, pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, ochranu 
životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. 

3. PaedDr. Ján Ferko – za aktívnu činnosť a prácu v prospech seniorov. 

4. MUDr. Rastislav Osif – za významné výsledky vedeckej a verejnoprospešnej 
činnosti, za propagáciu mesta Levoča doma i v zahraničí a za činnosť pri záchrane 
ľudských životov. 

5. Ing. arch. Magdaléna Janovská – za hodnotu a kvalitu architektonických diel 
a aktívny prístup pri obnove pamiatok zaradených do Zoznamu svetového 
kultúrneho  dedičstva UNESCO v meste Levoča.  

6. Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s. -  za veľké osobné nasadenie 
a obetavosť pri starostlivosti o pacientov počas pandémie spôsobenej ochorením 
COVID-19. 

7. Mgr. Ladislav Gajdoš – za celoživotný prínos v oblasti ochrany prírody a rozvoja 

poľovníctva. 
8. Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. – za celoživotný prínos pri šírení dobrého mena 

doma i v zahraničí a pomoc pri príprave nominačného projektu „Rozšírenie 
lokality Spišský Hrad a pamiatky okolia  o Levoču a Dielo Majstra Pavla na Spiši“ 
pre zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  

 

  Ing. arch. Magdaléna Janovská a Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. dostali Cenu mesta 
Levoča v roku 2009. 

 

 O udelení ocenení bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom 
zasadnutí dňa 27. 04. 2022. Ocenenia budú odovzdávané počas slávnostného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Levoči dňa 19. 08. 2022. 

 

             

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Ing. 

arch. Pavlovi Mikolajčákovi.  
T: 30. 04. 2022                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča 
Henriete Farkašovej. 
T: 30. 04. 2022                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                        Mgr. Nikolaj Kučka                                                          
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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. PaedDr. Ján Ferko 

2. Mgr. Ladislav Gajdoš 

3. Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s. 
4. Ing. arch. Magdaléna Janovská 

5. Štefan Jozefčák 

6. Mgr. art. Ján Lesňák 

7. MUDr. Rastislav Osif 

8. Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD.  
 

T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

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 ôsmich nominantov. 

5. Udelenie Ceny mesta Levoča sa považuje za schválené pre ôsmich nominantov, ktorí 
získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 

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

správu.   
 

T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

 

   

VI. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 
1. ....................................., 
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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 

 

 

IX. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča PaedDr. Ján Ferko získal v tajnom hlasovaní  ....... 
platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. Ladislav Gajdoš  získal v tajnom hlasovaní   
....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s. 
získal v tajnom hlasovaní  ....... platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Ing. arch. Magdaléna Janovská  získala 

v tajnom hlasovaní  ....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Štefan Jozefčák získal v tajnom hlasovaní  ....... 
platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. art. Ján Lesňák získal v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Rastislav Osif získal v tajnom hlasovaní  
....... platných hlasov. 
Kandidát  na udelenie Ceny mesta Levoča Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. získal v tajnom 

hlasovaní  ....... platných hlasov. 
 

 

T: ihneď                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

X. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje udelenie Ceny mesta Levoča  
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1. ........................................,  

2. ........................................, 

3. ........................................, 

4. ........................................, 

5. ........................................, 

6. ........................................, 

7. ........................................, 

8. ......................................... 

 

T: 30. 04. 2022                                   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:    21. 04. 2022   


