
    

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:      2016/12 

12. zasadnutia  
Mestského  zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 
Dunaszerdahely Város Képviselő Testületének  

12. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom                    

za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

 

Javaslat a Dunaszerdahelyi városi díjak odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

 

 

 Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

 

udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda 

 

a) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE  

1. Hildegarda Lipcsey 

   - za významné výsledky v oblasti kultúry 

2. Zápasnícky klub Dunajská Streda 

- za významné výsledky v oblasti športu  

3. Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. 

- za významné výsledky v spoločenskom živote 

 

b) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

1.  Rita Lakatos 

– za významné výsledky v oblasti športu 

 

 

Jún 2016 
2016 június 



 

Dôvodová správa 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods.1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 24 Štatútu mesta Dunajská Streda sa uznieslo 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2013 o udeľovaní verejných 

ocenení mesta Dunajská Streda, ktoré upravuje podmienky a spôsob udeľovania ocenení mesta 

Dunajská Streda jednotlivcom alebo kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta, za 

reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne činy pri záchrane 

ľudského života, majetku mesta a jeho obyvateľov a za spoločenskú angažovanosť. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie na posudzovanie verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda dňa 14.6.2016. 

Komisia na posudzovanie verejných ocenení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede 

odporúča schváliť návrh nasledovne:  

 

 

 

Odôvodnenie 

 

a) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE  

 

1. Hildegarda Lipcsey pôsobí na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede od roku 1981 

ako učiteľ klavíra. Od roku 1990 do roku 2014 zastávala funkciu riaditeľa školy. Popri náročnej 

riadiacej práci bola pre p. Lipcsey prioritou edukácia nadaných detí v duchu tvorivo – 

humanistických princípov. Menovaná sa významne zaslúžila o rozvoj a prezentáciu hudobnej 

kultúry mesta a regiónu.  

Od roku 1991 do roku 2014 pôsobila ako štatutárny zástupca občianskeho združenia 

TALENTUM, v ktorého pôsobnosti je i v súčasnosti organizačné zastrešenie Dunajskostredských 

hudobných dní.  

 

2. Zápasnícky klub Dunajská Streda 

Za posledné tri roky na majstrovstvách Slovenskej  republiky získali 17 zlatých, 15 strieborných 

a 17 bronzových medailí. Na medzinárodných turnajoch získali celkom 306 medailí. V roku 

2014 Attila Gaál, ako reprezentant SR sa zúčastnil na  Majstrovstvách sveta kadetov, kde skončil 

na 17. mieste. Naďalej chcú v našom meste organizovať už tradičný „Žitnoostrovský pohár“, 

medzinárodný turnaj v zápasení vo voľnom štýle. 

 

 

3. Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. zachováva kultúrne dedičstvo Maďarov na 

Slovensku, túto kultúru sprostredkúva, odborne napomáha jej rozvíjaniu, zabezpečuje a 

zastrešuje vedeckú, i ostatnú bádateľskú a výskumnú činnosť zameranú na oblasť zachovania 

národnej identity Maďarov na Slovensku, udržiava bezprostredné kontakty s domácimi i 

zahraničnými (najmä v oblasti Karpatskej kotliny) profesionálnymi i ďalšími odbornými 

ústavmi, zväzmi, vedeckými pracoviskami, združeniami, štátnymi, regionálnymi i 

samosprávnymi inštitúciami, činnosť ktorých sa zameriava, alebo sa i čiastočne dotýka života, 

práce a kultúry národností a príslušníkov menšín. V rámci Zväzu poskytuje odbornú a metodickú 

pomoc oblastným výborom, amatérskym skupinám, zložkám, kultúrnym, folklórnym telesám, 

koordinuje odbornú prípravu celoštátnych akcií Zväzu a vydávanie osvetovo-metodických a 

odborných publikácií, organizuje a realizuje vzdelávacie programy v spolupráci s oblastnými 

výbormi. 

 



b) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

1.  Rita     Lakatos 

Rita Lakatos, bývalá žiačka ZŠ Gyulu Szabóa s VJM, začala svoju kariéru úspešnej hádzanárky 

v klube ŠK Talent. Jej nadanie pre šport sa prejavilo už hneď v prvých rokoch. 

ETO KC Győr kvôli možnosti sledovať dorastencov, skontaktovali Športový klub Talent.  Úzka 

spolupráca medzi ŠK Talent a ETO KC Győr umožnila Rite Lakatos ukázať svoje nadanie a 

získať športové úspechy. Rita na týchto turnajoch čoraz častejšie získala titul najlepšieho hráča a 

titul „kráľovná strelcov”.  

Do roku 2013 bola hráčkou ŠK Talentu, vtedy prestúpila do klubu Győri ETO KC. Momentálne 

je študentkou Bercsényi Miklós Sportiskola. Ako športovkyňa má veľa príležitostí medzi 

juniormi a aj v tíme Národných majstrovstiev (NM) I. v B družstve, ale už sa predstavila aj na 

NM I. a aj v Lige majstrov.  

Vždy sa snaží vyťažiť zo seba to najlepšie, v tom družstve, v ktorom s ňou počítajú. Má len 16 

rokov, a už je považovaná za jednu z veľkých nádejí ETO KC Győr. 

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Tímea Takács, referent odboru 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


