
    

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ..../2020/10 

10. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

 

Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak 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 Dunajská Streda po prerokovaní predmetu 

návrhu 

Határozati javaslat: 

 schvaľuje  

 

A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 

 

 

 ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

 Mgr. Róbert Kiss 

 



 CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE 2020 

 Mgr. Gabriella Jarábik 

 Ildikó Mészárosová 

 Tóth László 

 

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta    

Dunajská Streda  

      Dátum podujatia: 25. apríla 2020, 18.00 hod  

      Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február 2020 

2020 február 

 



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. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 

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. 

 

Mgr. Róbert Kiss – ako kaplán pôsobil na viacerých miestach, od r. 2000 aj v Dunajskej Strede. 

 roku 2001 bol menovaný za farského administrátora v Dunajskej Strede, kde ho zároveň  menovali 

za školského dekana dekanátu v Dunajskej Strede. V roku 2008 bol menovaný za dekana dekanátu 

Dunajská Streda. V roku 2012 bol menovaný za biskupského vikára pre maďarsky hovoriacich 

veriacich Trnavskej arcidiecézy, bol poverený vedením Trnavskej arcidiecéznej charity a v Trnave 

bol rektorom kostola sv. Heleny. V roku 2014 bol povýšený na kanonika Kolegiálnej kapituly sv. 

Mikuláša v Trnave, v roku 2015 ho v Budapešti prijali medzi rytierov Rytierskeho rádu sv. Štefana 

kráľa a v roku 2016 bol menovaný za dekana-farára v Komárne. V roku 2020 ho arcibiskup Mons. 

Ján Orosch menoval za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. 

 

Mgr. Gabriella Jarábik - pedagogička, osvetárka, zakladateľka a režisérka Detského divadelného 

súboru Fókusz a Mládežníckeho divadelného súboru Fókusz v Dunajskej Strede. Pri svojej práci 

spolupracuje s viacerými odborníkmi a subjektami pôsobiacimi v oblasti kultúry. So súborom 

Fókusz, ktorý v tomto roku oslavuje 50. výročie vzniku, sa zúčastňuje regionálnych súťaží a 

festivalov, na ktorých bola viackrát ocenená. Od roku 2002 je riaditeľkou i spoluzakladateľkou 

múzea pre maďarskú národnostnú menšinu SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Viac 

ako 15 rokov pracovala ako poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Je nositeľkou 

ocenení Mics Károly, Móra Ferenc, v roku 2017 získala ocenenie Maďarský zlatý kríž za zásluhy a v 

roku 2019 od Csemadoku uznanie za vernosť a celoživotné dielo. 

 

Ildikó Mészárosová svoju trénerskú kariéru začala v roku 2008 v Dunajskej Strede v hádzanárskom 

klube ŠK Talent. V súčasnosti pôsobí ako trénerka mládeže v HC DAC. Vychovala už veľa 

hádzanárok, svoje trénerské kvality vyskúšala vo vekových skupinách od škôlkarov až po staršie 



žiačky. Deti a rodičia ju uznávajú. V hádzanárskych kruhoch nielen doma ale i v zahraničí je 

považovaná za profesionála, pretože dosiahla množstvo výborných výsledkov na vnútroštátnej aj 

medzinárodnej úrovni.  

 

Tóth László - básnik, spisovateľ, umelecký prekladateľ, literárny kritik, redaktor, nositeľ prestížneho 

ocenenia - Ceny Attila Józsefu. Ako redaktor a novinár pracoval pre časopisy a noviny: Kis Építő, 

Csallóköz, Irodalmi Szemle, Nő, bol dramaturgom Maďarského oblastného divadla v Komárne. V 

osemdesiatych rokoch bol spolupracovníkom Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, 

Magyar Nemzet, Új Forrás, zakladateľom Regio časopisu, neskôr pracoval pre  Új Magyarország, 

Világszövetség, Világlap, Iskolakultúra, Kalligram, Csallóköz a Nap. Založil vydavateľstvo ISTER 

(1998-2007). Pracoval v odborných komisiách a nadáciách ako napríklad v predsedníctve 

Odborového zväzu spisovateľov, v predstavenstve Maďarského zväzu spisovateľov, v predsedníctve 

literárneho odboru Celoštátneho spolku maďarských autorov; bol členom kuratória Nadácie 

Párbeszéd, kuratória Nadácie Sándora Máraiho,  odbornej komisie Ceny Attilu Józsefa, kuratória 

Štipendia Zsigmonda Móricza; bol členom vedenia maďarskej sekcie Spolku slovenských 

spisovateľov a tiež členom predstavenstva Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku. V roku 

2008 sa vrátil do Dunajskej Stredy, bol spoluredaktorom lit. časopisu Opus, hlavným redaktorom 

Irodalmi Szemle a redaktorom časopisu Somogy. V roku 2019 pri príležitosti 20. augusta v 

Budapešti prevzal Cenu za maďarstvo mimo hraníc.    

 

Návrhy na ocenenia boli prerokované na zasadnutí komisie na posudzovanie verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda dňa 10.02.2020. 

 

Mestská rada odporúča materiál schváliť. 

 

 

 

 

 


