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Cena primátora – návrhy     (Január 2018) 

 

1. MUDr. Ján Gurský -  in memoriam– návrh podal Katolický kruh a kresťanskí seniori 
11.1.2017) 

2. Ing. Jozef Kuchta, PhD – in memoroam 
 

3. Mgr. Silvia Fecsková – prezentácia nášho regiónu vo sfére hudobnej teórie, didaktický vplyv 
   práce na mládež,  prezentácia  významných  rodákov, významných  hu- 
   dobných  osobností.  ( Návrh podal Martin Kutný, akademický  sochár, 
   dňa 26.09.2017). 
 

4. Erika Dubňanská  - študentka  4. ročníka  odboru  technické  lýceum so zameraním na  stro- 
   járstvo – 2. miesto na prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT 
         AWARD.  (Návrh podal Ing. Jaroslav Bujda, riad. SPŠ v BJ, 25.10.2017). 
 

5. Mária Holevová – členka II. ZO SZPB v Bardejove – aktívna účastníčka odboja v 2. sv. 
vojne 

   (Návrh podal RSDr. Milan Gibeľ, predseda OblV SZPB 2.11.2017). 
 

6. MVDr. František Šarišský – aktívny účastník odbojovej činnosti v 2. sv. vojne. 
   (Návrh podal RSDr. Milan Gibeľ, predseda OblV SZPB 2.11.2017). 
 

7. Filip Gomboš – študent 3. ročníka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove – úspešný účastník 
biologickej olympiády – 2. miesto v krajskom kole; 3. v celoslovenskom; 1. miesto v súťaži 
prešovského a košického kraja. Ako jediný účastník zastupoval Slovensko a rodný Bardejov  
na medzinárodnej prehliadke študentských vedeckých prác MILSET ESI v brazílskom meste 
Fotraleza, kde sa úspešne prezentoval. (Navrhol podal RNDr. Marcel Tribus, riad. školy) 

 
8. RNDr. Eva Kurnátová – pri príležitosti živ. jubilea – 60 rokov, za dlhoročnú pedagogickú 

činnosť, odbornú erudovanosť, za úspechy a obnove Spojenej školy na Štefánikovej ul. 
V Bardejove. (Návrh podala Mgr. Eva Kučová) 

 
9. Mgr. Vladimír Novák  - pôsobí 5 rokov vo funkcií riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti Bardejov. 
 

10. MUDr. Alžbeta Molčanová, (Toplianska 11, BJ, nar 4.01.1943 – 75 r. bude mať v januári 
2018) 

 
11. MUDr. Miroslav Leško (Gróner 45, BJ – nar. 14.12.1947 – 70 r.   t.r. ) 

 
12. PhDr. Vasiľ Gula, CSc.  ( Ul. 29. augusta 6, BJ – nar. 26.01.1939 (80 r. bude mať v januári 

2019) 



 
13. Ing. Ján Motyka  (Tehelná 101, BJ, nar. 18.10.1947  - 70. r.   t.r.) 

 
14. Mgr. Milada Lovacká – za dlhoročnú pedagogickú činnosť a kultúrne aktivity v meste a ok- 

   rese. (Návrh podal Vincent Kubek, predseda MO MS v BJ 25.11.2015). 
 

15. Dušan Fecko -    Úspešný súkromný podnikateľ, ktorý sa významnou mierou zaslúžil  
   o zachovanie časti historického objektu (sypanca) – posledný historický 
   skvost Vilecovho pánstva. (Návrh podal Ing. Jozef Andrejuv 18.11.2015).  
 

16. MUDr. Peter Prokopovič - za prácu v samospráve mesta, dlhoročný víceprimátor , za 
odbornú a kvalifikovanú prácu a opateru, za empatiu a ľudský prístup, ktorý prejavoval na 
poste riaditeľa všeobecnej zdravotnej poisťovne pobočka Bardejov, ale aj  ako odborný 
posudkový lekár ľuďom, ktorí to najviac potrebujú – svojim pacientom.  
 

17. Andrej Filip – 85. rokov v októbri 2017, V aktívnom veku pôsobil ako zdravotný pracovník. 
Momentálne pôsobí aktívne v klube dôchodcov je člen speváckej skupiny Sami – sebe. 
 

18. Anna Cidilková- 27.2.1938 – Dlhé roky pracovala ako učiteľka v okrese Bardejov. 
Momentálne pôsobí ako vedúca v klube dôchodcov. Zakladateľka hudobnej skupiny Sami-
sebe.  
 

19. EKOMIDO, s.r.o Bardejov- všestranne zameraná firma. Zaoberá sa rozsiahlou činnosťou 
Hlavným zameraním je stavebná činnosť, služby spojené s personálnou agentúrou, predaj 
nehnuteľnosti a prenájom lešenia. Firma dosahuje skvelé výsledky vďaka kvalitnej práci 
odborných zamestnancov a kvalitnému vedeniu spoločnosti.  (Partizánska ul.) 
 

Firma už 22 rokov úspešne pôsobí na Slovenskom trhu.  
- Predaj automobilov 
- Autoškola – výcvik vodičov rôznych skupín, školenie vodičov, kondičné jazdy. 
- Svoju činnosť rozšírili o autopožičovňu, emisné kontroly a autobazár. 

Pozíciu si upevňujú kvalitne odvedenou prácou a ústretovým prístupom k zákazníkom. 
Vďaka svoje vysokej technickej profesionalite a spokojnosti realizovať požiadavky klienta 
v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite patrí k vyhľadávaným firmám nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri svojej činnosti využívajú moderné technológie a pružne 
reagujú na slovenský trh. 
Zapájajú sa do spoločenského života mesta, kde sponzoringom podporujú mnohé 
kultúrno-spoločenské podujatia. 

 
20. TORNO, s.r.o.- Citroën, Bardejov (Jiráskova 15 – štatutár Helena Belejčáková a Ivo 

Belejčák) 
 
- Firma vznikla v roku 1992 v prenajatých priestoroch ako fyzická osoba pod názvom Torno 

Helena Belejčaková,  



- Firma Torno, s.r.o. ponúka trieskové obrábanie, zámočnícke práce, zváračské práce, 
obrábanie CNC, hutný materiál, prapravu tovaru, inžiniersku činnosť, výroba 
hydraulických tlmičov, článkov raťazí, výroba tlakových nádob. 

- Vyhľadávaná predajňa a servis automobilov a ľahkých motorových vozidiel. Spoločnosť, 
ktorá zvýšila svoj zisk o viac ako 115% a rast tržieb o viac ako 11%.  Vysoko profesionálny 
tím odborníkov, spokojnosť spotrebiteľa a starostlivosť nielen o klienta, ale aj zamestnanca 
radí túto spoločnosť medzi popredné spoločnosti. Svoje aktivity prejavujú aj na rôznych 
kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a okresu, pričom im nie je neznámy aj 
sponzoring.   

 
 

21. OSBD – založene  v roku 1992 – 25 rokov existencie firmy, za prínos v oblasti v oblasti 
urbanizácie a starostlivosti o bytový fond. OSBD  sa zaoberá organizovaním prípravy a 
realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a 
zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. 
 

22. Kúpeľno – lečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele – Svoju prevádzku začal 
v roku 1978. V roku 2018  oslávi 40 rokov existencie. Dnes poskytuje ubytovacie, stravovacie 
i liečebné služby na vysokej úrovni. Priamo v budove sa nachádza liečebné oddelenie 
komplexne vybavené zdravotníckou technologiou vodoliečby, elektroliečby, teploliečby, 
inhalačnej liečby, svetloliečby, lynfodrenážnej liečby. Liečia sa tu onkologické choroby, 
choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny a žliaz 
s vnútornou sekréciou, choroby dýchacích ciest, obličiek a močových ciest a choroby 
z povolania. 
Pre svoju profesionalitu, odbornosť a empatický prístup  ku klientovi sú  úspešným a veľmi 
často vyhľadávaným zariadením ministerstva vnútra .    
 

23. Včelia farma MEDARD Jozef Voľanský - firma Na 55 medzinárodnom poľnohospodársko-
potravinárskom veľtrhu AGRA 2017  24-27.8.  v Slovinsku sme   získali   zlatu   medailu za 
medovicový med.  Na 44.  medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex Slovensko 2017 získali 1 miesto- Mydlo a kozmetika MEDARcosmetics ,          

24. MARTA BREISKY nominujúci: kolektív učiteľov jazykovej školy ICJ Bardejov(Inštitút 
cudzích jazykov) navrhovaného oceneného: odôvodnenie nominácie: pri príležitosti životného 
jubilea (60 rokov), 
- za propagáciu mesta doma i v zahraničí, 
- za významný celoživotný vplyv na formovanie mládeže v jazykovej škole ICJ Bardejov, ktorá 
bola 4X po sebe ocenená titulom NAJ Jazyková škola Slovenskej Republiky (2013, 2014, 2015, 
2016), 


