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Mesto Dunajská 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 vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. ..../2021 zo dňa 16. novembra 2021 

o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda 

  

I. 

Úvodné ustanovenia 

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a spôsob udeľovania ocenení 

mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji 

mesta, za jeho reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne 

činy pri záchrane ľudského života, majetku mesta a jeho obyvateľov a za spoločenskú 

angažovanosť.  

2. Mesto Dunajská Streda udeľuje tieto verejné ocenenia :  

a) Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda,  

b) Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE, 

c) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS, 

d) Cenu primátora mesta Dunajská Streda,  

e) Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda, 

f) Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE. 

3. Návrhy na udelenie verejných ocenení sa predkladajú spôsobom podľa Prílohy č. 1 

tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

II. 

Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda 

  

1. Čestné občianstvo udeľuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda (ďalej len Mestské 

zastupiteľstvo) významným osobnostiam, občanom iných miest a obcí Slovenskej  

republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, 

obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho 

záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské 

poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.  

2. Písomný návrh na udelenie čestného občianstva (príloha č.1) podľa ods. 1 môžu 

podať:  

a) primátor, 

b) poslanci Mestského zastupiteľstva,  

c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského 

zastupiteľstva.  

3. Návrh na udelenie čestného občianstva musí obsahovať :  

a) údaje o kandidátovi: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu,  
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b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí, 

c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého manžela o súhlase so spracovaním jeho 

osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. Návrhy na udelenie čestného občianstva posudzuje a Mestskému zastupiteľstvu 

predkladá stanovisko komisia v zložení:  

• zástupca primátora pre školstvo – predseda komisie,  

• vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry,  

• predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva.  

5. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje a odovzdáva primátor 

mesta na slávnostnom podujatí, ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo. Na 

slávnostnom podujatí sa vyhotovuje zápis o udelení čestného občianstva do pamätnej 

knihy.  

6. Listina sa vyhotovuje na kvalitnom prírodnom papieri. Jej grafická úprava obsahuje 

farby a erb mesta. V texte sú uvedené okrem mena a priezviska, zásluhy pocteného a 

práva čestného občana mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta.  

7. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v 

jazyku pocteného, prípadne v niektorom svetovom jazyku.  

8. Čestnému občanovi mesta sa odovzdáva legitimácia potvrdzujúca udelenie čestného 

občianstva.  

9. Na titulnej strane legitimácie je vytlačený erb mesta Dunajská Streda a text: "Čestný 

občan mesta Dunajská Streda".  

10. Na prvej strane sa uvedie meno, priezvisko, titul a dátum udelenia čestného 

občianstva, pečiatka mesta a podpis primátora mesta. Na druhej strane sú uvedené 

práva čestného občana.  

11. Čestný občan mesta Dunajská Streda nadobúda všetky práva obyvateľa mesta, okrem 

práva byť zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta, voliť 

orgány samosprávy mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta 

(miestne referendum), a to až do doby, kým sa ocenený nestane občanom mesta 

Dunajská Streda. 

12. Zvláštnymi právami čestného občana sú:  

− zúčastniť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,  

− byť pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané mestom,  

− byť prednostne prijatý orgánmi mestskej samosprávy pri vybavovaní verejných 

alebo súkromných záležitostí. 

13. Listina a legitimácia o udelení čestného občianstva sa odovzdávajú poctenému na 

slávnostnom podujatí, ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo.  

14. Výnimočne možno udeliť čestné občianstvo jednotlivcom i po smrti – in memoriam. V 

takomto prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník pocteného.  
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III. 

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE 

  

1. Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE udeľuje Mestské zastupiteľstvo 

jednotlivcom mesta a kolektívom pôsobiacim na území a v prospech mesta (ďalej len 

„kandidát“) za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, 

významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, 

spoločenského života.  

2. Písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha č.1) podľa ods.1 môžu podať:  

a) primátor,  

b) poslanci Mestského zastupiteľstva,  

c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského 

zastupiteľstva. 

3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :  

a) údaje o kandidátovi  

• u jednotlivcov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu, 

• u kolektívov: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, počet 

členov kolektívu, zameranie činnosti, 

b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí,  

c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého manžela o súhlase so spracovaním jeho 

osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. Návrhy na udelenie ocenenia posudzuje a Mestskému zastupiteľstvu predkladá 

stanovisko komisia v zložení:  

• zástupca primátora pre školstvo – predseda komisie,  

• vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry,  

• predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva.   

5. Vyznamenanie odovzdáva ocenenému primátor mesta na slávnostnom podujatí, 

ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo. Na slávnostnom podujatí sa 

vyhotovuje zápis o udelení ceny do pamätnej knihy.  

6. O udelení ocenenia sa vydáva listina, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, titul, 

miesto a dátum udelenia, podpis primátora s uvedením jeho mena, priezviska 

a funkcie. Listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne 

tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, prípadne v niektorom svetovom 

jazyku.  

7. Cenou je bronzová medaila s erbom mesta a nápisom PRO URBE ● DUNAJSKÁ 

STREDA ● DUNASZERDAHELY.  

8. Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE možno každoročne udeliť maximálne trom 

navrhnutým kandidátom.  

9. Súčasťou ocenenia okrem udelenia ceny in memoriam je peňažná odmena vo výške 

1000 EUR.  
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10. Vyznamenanie sa môže opätovne udeliť tým istým oceneným, najskôr však po 

uplynutí piatich rokov od posledného ocenenia rovnakou cenou.  

11. Výnimočne sa ocenenie môže udeliť jednotlivcom i po smrti – in memoriam. V 

takomto prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného.  

 

IV. 

Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

 

1. Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS udeľuje Mestské zastupiteľstvo 

jednotlivcom do 26 rokov veku (ďalej len „kandidát“) za zásluhy o rozvoj mesta 

Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné 

výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského 

života.  

2. Písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha č.1) podľa ods.1 môžu podať:  

a) primátor, 

b) poslanci Mestského zastupiteľstva,  

c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského 

zastupiteľstva.  

3. Návrh na ocenenie musí obsahovať:  

a) údaje o kandidátovi: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu 

b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí,  

c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého manžela o súhlase so spracovaním jeho 

osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. Návrhy na udelenie ocenenia posudzuje a Mestskému zastupiteľstvu predkladá 

stanovisko komisia v zložení:  

• zástupca primátora pre školstvo – predseda komisie,  

• vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry,  

• predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva.  

5. Vyznamenanie odovzdáva ocenenému primátor mesta na slávnostnom podujatí, 

ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo. Na slávnostnom podujatí sa 

vyhotovuje zápis  o udelení ceny do pamätnej knihy.  

6. O udelení ocenenia sa vydáva listina, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, titul, 

miesto a dátum udelenia, podpis primátora s uvedením jeho mena, priezviska 

a funkcie. Listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne 

tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, prípadne v niektorom svetovom 

jazyku.  

7. Cenou je bronzová medaila s erbom mesta a nápisom „PRO URBE JUVENIS● 

DUNAJSKÁ STREDA ●DUNASZERDAHELY“.  

8. Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS možno každoročne udeliť len 

jednému navrhnutému kandidátovi.  

9. Súčasťou ocenenia okrem udelenia ceny in memoriam je aj peňažná odmena vo výške 

500 EUR.  
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10. Vyznamenanie sa môže opätovne udeliť tým istým oceneným, najskôr však po 

uplynutí troch rokov od posledného udelenia.  

11. Výnimočne sa ocenenie môže udeliť jednotlivcom i po smrti – in memoriam.“ 

V takomto prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného.  

  

V. 

Cena primátora mesta Dunajská Streda 

  

1. Cenu primátora mesta Dunajská Streda (ďalej len „cena primátora“) udeľuje primátor 

jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo 

v prospech mesta. Môže sa udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky 

vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane 

ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným 

spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a 

reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janskej plakety.  

2. Písomný návrh na udelenie ceny primátora (príloha č.1) môžu podať poslanci 

Mestského zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby primátorovi mesta.  

3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :  

a) údaje o kandidátovi  

• u jednotlivcov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu 

• u kolektívov: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, počet 

členov kolektívu, zameranie činnosti 

b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí,  

c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého manžela o súhlase so spracovaním jeho 

osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. O udelení ceny primátora rozhoduje primátor mesta.  

5. O udelení ceny primátora sa vydáva listina, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, titul, 

miesto a dátum udelenia, podpis primátora s uvedením jeho mena, priezviska a 

funkcie. Listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne 

tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, prípadne v niektorom svetovom 

jazyku.  

6. Súčasťou ceny primátora je vecný dar alebo finančný dar  

a) jednotlivcom do výšky 300 EUR,  

b) kolektívom do výšky 1000 EUR. 

7. Vyznamenanie odovzdáva ocenenému primátor mesta na slávnostnom podujatí, 

ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo. Na slávnostnom podujatí sa 

vyhotovuje zápis o udelení ceny do pamätnej knihy.  
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VI. 

Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda 

  

1. Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda (ďalej len „pamätný list“) udeľuje 

primátor mesta jednotlivcom a kolektívom žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta 

a/alebo v prospech mesta 

a) ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu 

regiónu, mesta,  

b) pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné 

pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej 

organizácii.  

2. Písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha č.1) môžu podať poslanci Mestského 

zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby primátorovi mesta.  

3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :  

a) údaje o kandidátovi  

• u jednotlivcov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu 

• u kolektívov: názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu právnickej osoby, počet 

členov kolektívu, zameranie činnosti 

b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí,  

c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého manžela o súhlase so spracovaním jeho 

osobných údajov na účely konania o udelení verejného ocenenia. 

4. O udelení pamätného listu primátora rozhoduje primátor mesta.  

5. Vyznamenanie Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda predstavuje listina, v 

ktorej je uvedené meno, priezvisko, titul, miesto a dátum udelenia, podpis primátora s 

uvedením jeho mena, priezviska a funkcie. Listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu 

možno vyhotoviť aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, 

prípadne v niektorom svetovom jazyku 

 

 

VII.  

Cena mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE 

 

1. Cenu mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE udeľuje Mestské zastupiteľstvo 

pedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda (ďalej len „kandidát“), ktorý vo výchovno-vzdelávacom 

procese a v oblasti jeho zabezpečenia vykonáva svedomitú prácu a za výborné 

pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania. 

2. Návrh na ocenenie musí obsahovať: 

a) údaje o kandidátovi: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátnu 

príslušnosť, adresu trvalého pobytu,  

b) názov vzdelávacej inštitúcie,  
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c) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými 

úspechmi a oceneniami kandidáta doma i v zahraničí,  

d) vyhlásenie kandidáta o súhlase so spracovaním jeho osobných údajov na účely 

konania o udelení verejného ocenenia. 

3. Nominácia na udelenie ocenenia sa podáva nasledovne: 

Do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka vzdelávacia inštitúcia na území mesta 

Dunajská Streda (ďalej len škola) doručí písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha 

č.1) samostatnému referátu školstva odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Mestského úradu v Dunajskej Strede (ďalej len referát školstva) s príslušným 

odôvodnením.   

4. Hlasovanie sa uskutočňuje nasledovne: 

a) Referát školstva vyhotoví zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do 7. februára 

aktuálneho kalendárneho roka, ktorý následne doručí každej škole.  

b) Pedagogický kolektív školy môže v zozname označiť najviac 5 kandidátov na 

nomináciu ocenenia. Zoznam kandidátov podľa predchádzajúcej vety spolu so 

zápisnicami o hlasovaní doručí škola na referát školstva do 16. februára 

aktuálneho kalendárneho roka v uzavretej obálke.  

c) Referát školstva na základe doručených návrhov podľa predchádzajúceho písmena 

vyhotoví zoznam kandidátov, ktorí sa nachádzajú na troch najvyšších priečkach 

ohľadne získaného počtu hlasov. V zozname uvedie tieto údaje: meno, priezvisko 

a titul kandidáta, názov školy a stručné odôvodnenie návrhu. Mená kandidátov sa 

uvedú v abecednom poradí, pred menom kandidáta sa uvedie poradové číslo. 

Zoznam doručí školám do 23. februára aktuálneho kalendárneho roka.  

d) Škola môže v zozname označiť 1 kandidáta. Meno kandidáta spolu so zápisnicou 

o hlasovaní doručí škola na referát školstva do 1. marca aktuálneho kalendárneho 

roka v uzavretej obálke.  

e) Finálny výsledok hlasovania sa predkladá komisii pre školstvo a kultúru 

Mestského zastupiteľstva ako návrh na udelenie ocenenia. Komisia pre školstvo 

a kultúru Mestského zastupiteľstva predkladá k návrhu stanovisko Mestskému 

zastupiteľstvu. V prípade rovnosti hlasov o návrhu na udelenie ocenenia rozhodne 

Komisia pre školstvo a kultúru Mestského zastupiteľstva. 

5. Vyznamenanie odovzdáva ocenenému primátor mesta na slávnostnom podujatí, 

ktorého miesto a čas určí Mestské zastupiteľstvo. Na slávnostnom podujatí sa 

vyhotovuje zápis o udelení ceny do pamätnej knihy.  

6. O udelení ocenenia sa vydáva listina, na ktorej sa uvádza meno, priezvisko, titul 

oceneného, miesto a dátum udelenia, podpis primátora s uvedením jeho mena, 

priezviska a funkcie. Listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu možno vyhotoviť aj 

dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, prípadne v niektorom 

svetovom jazyku. 

7. Cenou je bronzová medaila s erbom mesta a nápisom „PRO EDUCATIONE● 

DUNAJSKÁ STREDA ● DUNASZERDAHELY“.  

8. Súčasťou ocenenia je aj peňažná odmena vo výške 500 EUR. 

9. Ocenenie Cena mesta Dunajská Streda PRO EDUCATIONE možno každoročne 

udeliť len jednému pedagógovi.  
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10. Ocenenie sa môže opätovne udeliť tým istým oceneným, najskôr však po uplynutí 

piatich rokov od posledného udelenia. 

 

VIII. 

Spoločné ustanovenia 

  

1. Mesto Dunajská Streda do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roku 

zverejní v elektronickej a v tlačenej forme výzvy na predkladanie návrhov na udelenie 

verejných ocenení pre nasledujúci kalendárny rok. 

2. Návrhy na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda v príslušnom roku sa 

môžu predkladať do 31. januára príslušného roka.   

3. Dokumentáciu o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda vedie Mestský 

úrad, odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry.  

4. Mestské zastupiteľstvo môže udelené ocenenia uvedené v článku I. v bode 2. písm. a) 

b), c) a f) odňať, ak ich držiteľ zo závažných dôvodov už nie je tejto pocty hodný z 

dôvodu, že sa dopustil trestného činu alebo iného skutku, ktorý je v zásadnom rozpore 

so záujmami mesta alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, 

národov, národností a rás.  

5. Návrh na odňatie ocenenia predkladá primátor mesta, poslanci Mestského 

zastupiteľstva a právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov 

Mestského zastupiteľstva. Návrh posudzuje komisia, ktorá posudzovala návrhy na 

udelenie ocenenia.  

6. Peňažná odmena podľa tohto nariadenia sa neposkytuje, ak ju laureát ocenenia 

odmietne prevziať. 

  

IX. 

Záverečné ustanovenia 

  

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. 

decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda v znení Všeobecné 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 3/2019 zo dňa 19. februára 2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská  

Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení  

mesta Dunajská Streda. 

  

X. 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 

 

V Dunajskej Strede, ...... 

           JUDr. Zoltán Hájos   

     primátor mesta 


