
OBEC  BECKOV – zoznam ocenených občanov 1995 – 2015   

 

CENA STAROSTU  za rok 1995: 

p. Antonovi Strakovi za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci 
sr. Cecílii – Márii Kosecovej  za obetavú prácu s deťmi v oblasti kultúry 
 

Pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov rozhodlo OZ a starosta 

obce udeliť nasledujúce ceny (1998):  

Čestné občianstvo:  PhDr. Mária Kodoňová, Csc. 

Cena obce:  
p. Jozef Hubina za rozvoj a budovanie obce; 
doc. Ing. Dušan Ilavský, CSc ( in memoriam) za významné výsledky vo vedeckej a technickej 
činnosti; 
p. Peter Ondrejovič za propagáciu obce doma i v zahraničí; 
 
Cena starostu  za dlhoročnú záslužnú prácu pre obec: 
p. Danka Šimková; 
p. Ivan Švec. 
 

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE OZ OBCE BECKOV dňa 14.07. 2000 

Udeľovanie Ceny  starostu  obce  za rok 1999  za prácu v prospech  obce:  
p. Ing. Viliam Maslo 
p. Štefan Ježko 
p. Margita Bubeníková 
p. Marta Striežencová 

 

III. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI dňa 15.07. 2001 

Cena obce za rok 2001: 

Štefanovi Ježkovi in memoriam za zásluhy o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu 

Cena starostu za rok 2001: 

Ivete Čechvalovej, bytom Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 15,  za záslužnú a úspešnú 
činnosť v prospech obce v oblasti kultúry; 
Jánovi Bednárikovi, bytom Beckov č. 397, za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech obce pri  
záchrane NKP Hradu Beckov;  



Mgr. Anežke Ilavskej, bytom Beckov 186,  za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech obce  v 
oblasti kultúry; 
Anne Sládekovej, bytom Beckov 106, za dlhoročnú záslužnú činnosť v obci v oblasti školstva; 
manželom Darine a Pavlovi Jarábkovcom, bytom Beckov 428, za úspešnú a záslužnú činnosť 
pri propagácii a vytváraní dobrého mena obce; 
Milošovi Jaroščiakovi, bytom Beckov 374, za záslužnú a obetavú prácu v oblasti požiarnej 
ochrany; 
Pavlovi Striežencovi, bytom Beckov 418, za záslužnú a obetavú prácu v oblasti požiarnej 

ochrany. 

 

IV.  BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI – dňa 14.07. 2002 

Cena obce pre rok 2002: 
MUDr. Valdimírovi Bezděkovi, Beckov 52, za záslužnú činnosť v prospech obce 
v zdravotníctve;  
Antonovi Strakovi, Beckov 303, za záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu; 
Daniele Šimkovej, Beckov 52, za záslužnú činnosť v oblasti starostlivosti o človeka. 
Cena starostu obce pre rok 2002: 
Emílii Kusendovej, Beckov 324, za záslužnú činnosť v ZPOZ a vedenie kroniky obce; 
Štefanovi Slávikovi, Beckov 84, za záslužnú činnosť pri rozvíjaní spolkovej činnosti. 
 

V. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI -  dňa 13.07.2003 

Cena starostu obce: 

Mariánovi Sládkovi, Beckov 106, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
športu;  
Občianskemu združeniu Bludní rytieri hradu Beckov za úspešnú a záslužnú činnosť v 
prospech obce v oblasti propagácie a záchrany kultúrnej pamiatky; 
Ing. Jaroslavovi Martišovi, Beckov 320, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v 
oblasti jej rozvoja; 
Petrovi Bánovskému, Beckov 417, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
športu  a rozvoja obce; 
Ivanovi Tupému, Beckov 301, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu 
– práca s mládežou; 
Pavlovi Hladkému, Beckov 17, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti  
rozvoja spolkovej činnosti; 
Ľudmile Ondrejovičovej, Beckov 363, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v 
oblasti v  oblasti starostlivosti o zdravie človeka a v oblasti rozvoja spolkovej činnosti; 
Eve Pavlíkovej, Beckov 34, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti v oblasti  
rozvoja spolkovej činnosti; 
Igorovi Kamarášovi, Beckov 321, za úspešnú reprezentáciu obce v humanitnej oblasti – 
darcovstvo  krvi; 
Anne Kabelíkovej, Beckov 153, za úspešnú reprezentáciu obce v humanitnej oblasti – 

darcovstvo  krvi. 



VI. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI dňa 11. júla 2004  

Cena obce:  

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Beckove pri príležitosti 90. výročia založenia požiarneho 
zboru v obci; 
PhDr. Daniele Dvořákovej, CSc., bytom Budmerice, za úspešnú propagáciu obce Beckov v 

oblasti histórie. 

Cena starostu obce: 

Jozefovi Vavrisovi, Beckov 440, za dlhodobú, príkladnú a obetavú prácu v obecnom  
hasičskom zbore; 
Jozefovi Čaňovi in memoriam za dlhodobú, príkladnú a obetavú prácu v obecnom  
hasičskom zbore; 
SZOPK  Beckov  pri príležitosti 20. výročia vzniku za dlhodobú činnosť v prospech obce v 
oblasti ochrany prírody a krajiny; 
Milanovi Benkovi, Beckov 208, za dlhodobú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
športu; 
Ing. Martinovi Neboháčovi, Beckov 459, za dlhodobú a záslužnú činnosť v prospech obce v 
oblasti športu a rozvoja obce; 
Jaroslavovi Zbudilovi, Beckov 268, za propagáciu spolkovej činnosti a za rozvoj športu v obci; 
Eve Bumbálovej, bytom Bzince pod Javorinou, za celoživotnú činnosť v oblasti práce s 
mládežou a v oblasti rozvoja kultúry. 
 
2008 

PAMÄTNÉ LISTY – udelené pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Beckov (podľa uz.č.231/2008 zo dňa  29.04.2008 a uz.č.239/2008 zo dňa 30.05.2008): 

1. Ing. Ján Turan – za budovanie obce; 
2. Jozef Hubina – za budovanie obce; 
3. Ján Fleischman – za rozvoj obce; 
4. Jozef Vavris – za rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci; 
5. Daniela Šimková – za pomoc občanom v sociálnej oblasti; 
6. Marián Sládek – za rozvoj telovýchovy a športu v obci; 
7. Peter Ondrejovič – za šírenie dobrého mena o obci Beckov;  
8. Anton Straka – za rozvoj telovýchovy a športu v obci; 
9. Milan Benko – za rozvoj telovýchovy a športu v obci; 
10. Margita Bubeníková – za významný podiel na rozvoji kultúry v obci; 
11. Poľovnícke združenie HURBAN Beckov – za rozvoj spolkovej činnosti v obci; 
12. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Beckov – za prínos v oblasti  ochrany 
prírody a krajiny; 
13. Obecný hasičský zbor – za rozvoj spolkovej činnosti v obci; 
14. Kulturistický oddiel Slovan Beckov – za rozvoj telovýchovy a športu v obci; 
15. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove – za rozvoj spolkovej činnosti v obci; 
16. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, farský úrad Beckov – za rozvoj obce v duchovnej 
oblasti; 



17. Rímsko-katolícka cirkev v Beckove – za rozvoj obce v duchovnej oblasti; 
18. Školské sestry de Notre Dame – za pomoc pri rozvoji obce v duchovnej oblasti; 
19. Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Beckove – za pomoc pri rozvoji 
obce v duchovnej oblasti; 
20. Telovýchovná jednota Slovan Beckov – za rozvoj telovýchovy a športu v obci;   
21. Židovská náboženská obec  Slovensko – za významný podiel na rozvoji obce; 
22. Profesor Ing. Peter Šutovský, PhD – za šírenie dobrého mena obce vo svete;     
23. Profesor  Ing. Peter Brezány, CSc, PhD – za šírenie dobrého mena obce vo svete;    
24. Mgr. Dušan Čikel – za šírenie dobrého mena obce vo svete.  

 

2013 

Pri príležitosti Dní obce 2013 boli 18.8.2013 slávnostne udelené:  

a) Cena obce 

Beckovský spevácky zbor – pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru za jeho činnosť, ktorou sa 
významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu“ (Uz.č.141/2012 
z 13.1.2012); 
Ružena Hubinová, Beckov č. 304, za dlhoročnú prácu v prospech obce vo funkcii kronikárky 
obce; 
Peter Bánovský, Beckov č. 417, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a športu 
(Uz.č.259/2013 z 21.6.2013 a).  
 

b) Cenu starostu obce  

Jaroslav Straka, Beckov č. 49, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a športu;  
manželia Peter a Edita Čikelovci, bytom Beckov č. 200, za dlhoročnú a významnú pomoc pri 
budovaní a propagácii obce (Uz.č.259/2013 z 21.6.2013, b). 
 

2014 

Pri príležitosti Dní obce 2014 boli 17.8.2014 udelené Ceny obce a Ceny starostu obce, uz.č. 

341/2014 (32. OZ z 13.6.2013).  

a) Cena obce 

Daniela Šimková – za nezištnú pomoc v sociálnej oblasti. 
Mgr. Anežka Ilavská – za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a rozvíjaní kultúrno-
spoločenských aktivít v obci. 
 
b) Cena starostu obce 

Ing. Ján Macejka – za aktívnu prácu v Rade školy.  
Ernest Benko – za dlhoročnú prácu v obecnom zastupiteľstve v prospech rozvoja obce.  



Peter Ondrejovič – za dlhoročnú propagáciu obce doma aj v zahraničí.  
Ivan Hladký – za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti športu.  
Dušan Hladký – za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti športu.  
PhDr. Pavel Hos – za dlhoročnú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva.  
Peter Šrámka – za dlhoročnú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva.  
c) odmena  
Miloš Jaroščiak – za rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva.  
Ing. Jana Kubánová –  za rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva. 
 
 

2015 

Pri príležitosti Dní obce 2015 boli dňa 16.8.2015 udelené ceny starostu obce (uz.č.79/2015 

z 31.7.2015) a čestné občianstvo obce Beckov (uz.č.72/2015 z 12.6.2015). 

a) Čestné občianstvo obce Beckov: Mgr. Dušanovi Čikelovi za šírenie dobrého mena obce 

Beckov 

b) Cena starostu:  

Pavol Bánovský – za obetavú prácu v oblasti športu, za prácu s mládežou a výchovu 

športových talentov;                                                                                                                               

Eva Úradníčková – za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti školstva a športu a výchovu 

mladých športových talentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


