
OBEC  BECKOV  –  zoznam  ocenených  občanov  
 

1995 
CENA STAROSTU 
Anton Straka – za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci; 
sr. Cecília – Mária Kosecová – za obetavú prácu s deťmi v oblasti kultúry. 
 

1998 
Pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov OZ a starosta obce udelili:    
ČESTNÉ OBČIANSTVO 
PhDr. Mária Kodoňová, CSc. 
CENA OBCE  
Jozef Hubina – za rozvoj a budovanie obce; 
doc. Ing. Dušan Ilavský, CSc (in memoriam) – za významné výsledky vo vedeckej a technickej 
činnosti; 
Peter Ondrejovič – za propagáciu obce doma i v zahraničí; 
CENA STAROSTU  
Danka Šimková a Ivan Švec – za dlhoročnú záslužnú prácu pre obec. 
 
 

2000 
Slávnostné zasadnutie OZ obce Beckov dňa 14.07.2000: 
CENA STAROSTU  OBCE   
Ing. Viliam Maslo, Štefan Ježko, Margita Bubeníková, Marta Striežencová – za prácu v 
prospech obce. 
 

2001 
Na podujatí III. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI boli dňa 15.07. 2001 udelené: 
CENA OBCE 
Štefan Ježko – in memoriam – za zásluhy o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu. 
CENA STAROSTU 
Iveta Čechvalová – za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech obce v oblasti kultúry; 
Ján Bednárik – za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech obce pri záchrane NKP Hradu 
Beckov;  
Mgr. Anežka Ilavská – za záslužnú a úspešnú činnosť v prospech obce v oblasti kultúry; 
Anna Sládeková – za dlhoročnú záslužnú činnosť v obci v oblasti školstva; 
manželia Darina Jarábková a Pavol Jarábkek – za úspešnú a záslužnú činnosť pri propagácii a 
vytváraní dobrého mena obce; 
Miloš Jaroščiak – za záslužnú a obetavú prácu v oblasti požiarnej ochrany; 
Pavol Strieženec – za záslužnú a obetavú prácu v oblasti požiarnej ochrany. 
 

2002 
Na podujatí IV.  BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI boli dňa 14.07. 2002 udelené:  
CENA OBCE  
MUDr. Vladimír Bezděk – za záslužnú činnosť v prospech obce v zdravotníctve;  



Anton Straka – za záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu; 
Daniela Šimková – za záslužnú činnosť v oblasti starostlivosti o človeka. 
CENA STAROSTU OBCE  
Emília Kusendová – za záslužnú činnosť v ZPOZ a vedenie kroniky obce; 
Štefan Slávik – za záslužnú činnosť pri rozvíjaní spolkovej činnosti. 
 

2003 
Na podujatí V. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI boli dňa 13.07.2003 udelené: 
CENA STAROSTU OBCE: 
Marián Sládek – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu;  
Občianske združenie Bludní rytieri hradu Beckov – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
obce v oblasti propagácie a záchrany kultúrnej pamiatky; 
Ing. Jaroslav Martiš – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti jej rozvoja; 
Peter Bánovský – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu a rozvoja 
obce; 
Ivan Tupý – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu – práca 
s mládežou; 
Pavol Hladký – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti  rozvoja spolkovej 
činnosti; 
Ľudmila Ondrejovičová – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
starostlivosti o zdravie človeka a v oblasti rozvoja spolkovej činnosti; 
Eva Pavlíková – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti rozvoja spolkovej 
činnosti; 
Igor Kamaráš – za úspešnú reprezentáciu obce v humanitnej oblasti – darcovstvo krvi; 
Anna Kabelíková – za úspešnú reprezentáciu obce v humanitnej oblasti – darcovstvo  krvi. 
 

2004 
Na podujatí VI. BECKOVSKÉ LETNÉ SLÁVNOSTI boli dňa 11. júla 2004 udelené: 
CENA OBCE  
Dobrovoľný hasičský zbor v Beckove – pri príležitosti 90. výročia založenia požiarneho zboru 
v obci; 
PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., bytom Budmerice – za úspešnú propagáciu obce Beckov v 
oblasti histórie. 
CENA STAROSTU OBCE 
Jozef Vavris – za dlhodobú, príkladnú a obetavú prácu v obecnom hasičskom zbore; 
Jozef Čaňo – 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; 
Milan Benko – za dlhodobú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu; 
Ing. Martin Neboháč – za dlhodobú a záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti športu a 
rozvoja obce; 
Jaroslav Zbudila – za propagáciu spolkovej činnosti a za rozvoj športu v obci; 
Eva Bumbálová – za celoživotnú činnosť v oblasti práce s mládežou a v oblasti rozvoja 
kultúry. 
 



2008 
Pri príležitosti osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov (uz.č.231/2008 zo 
dňa 29.04.2008 a uz.č.239/2008 zo dňa 30.05.2008) boli udelené  
PAMÄTNÉ LISTY  
  1. Ing. Ján Turan – za budovanie obce; 
  2. Jozef Hubina – za budovanie obce; 
  3. Ján Fleischmann – 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   
mnoblasti; 
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:  
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 – za dlhoročnú prácu v prospech obce vo funkcii kronikárky obce; 
Peter Bánovský – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a športu (Uz.č.259/2013 
z 21.6.2013 a).  
CENA STAROSTU OBCE  
Jaroslav Straka – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a športu;  
manželia Peter a Edita Čikelovci – 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 (32. OZ 
z 13.6.2013 - Uz.č.341/2014): 
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. 
CENU 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.  
ODMENA 
Ing. Jana Kubánová – za rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva. 
 

 

2015  
Pri príležitosti Dní obce 2015 boli dňa 16.8.2015 udelené:  
CENA STAROSTU OBCE (uz.č.79/2015 z 31.7.2015)  
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, športu a výchovu 
mladých športových talentov. 
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE BECKOV (uz.č.72/2015 z 12.6.2015) 
Mgr. Dušan Čikel – za šírenie dobrého mena obce Beckov.  
 

2016 
Na Dňoch obce 2016 boli udelené Ceny starostu obce Beckov (uz.č.186/2016):  
CENA STAROSTU OBCE 
JUDr. Ivana Hudecová, bytom Beckov č. 203 – za dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii hlavnej 
kontrolórky obce;  
Redakcia obecných novín Beckovské noviny – pri príležitosti 20. výročia vzniku obecných novín. 
 
 

2017  
Na Dňoch obce 2017 v nedeľu 20.8.2017 boli udelené: 
CENA OBCE (uz.č.279/2017) 
Anna Klčovská – za aktívnu účasť v boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny.  
ČESTNÉ  OBČIANSTVO OBCE (uz.č.280/2017) 
PhDr. Pavel Dvořák a PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc., – za dlhodobé sprístupňovanie dejín 
obce a jej propagáciu v regióne. 
CENA STAROSTU OBCE (uz.č.281/2017) 
Obecné zastupiteľstvo uz.č.281/2017 vzalo na vedomie návrhy na udelenie Ceny starostu  



Štefan Opat a Emília Hladká – za obetavé a dlhoročné vytváranie podmienok pre kresťanský 
cirkevný a spoločenský život v obci;  
PhDr. Jozef Karlík – za dlhodobé sprístupňovanie dejín obce a jej propagáciu v regióne. 
 

2018 
Na podujatí DNI OBCE dňa 19. augusta 2018 boli udelené ceny:  
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE BECKOV (uz.č.352/2018 z 29.6.2018) 
prof. Ing. Peter Šutovský, PhD. – za šírenie dobrého mena obce Beckov vo svet (2008 – 
Pamätný list).  
CENA OBCE (uz.č.352/2018 z 29.6.2018) 
David Kačerek – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu;  
OŠK Beckov – futbalový oddiel – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu. 
CENA STAROSTU (uz.č.352/2018 z 29.6.2018) 
Marta Šimková – za celoživotnú prácu v oblasti kultúry a spoločenského života; 
Rudolf Šimko – za celoživotnú prácu pre obec v oblasti športu a služieb; 
Zuzana Benková – za obetavú prácu v oblasti dobrovoľníctva a šírenie dobrého mena obce 
vo svete.   
ODMENA (uz.č.352/2018 z 29.6.2018) 
Mgr. Anna Zatkalíková, učiteľka – za dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania.  
 

2019 
Na podujatí DNI OBCE 2019 v nedeľu 18.8.2019 boli udelené:  
CENA OBCE  
ZO Jednoty dôchodcov v Beckove – pri príležitosti 20. výročia vzniku tejto najmasovejšej 
organizácie v Beckove – za aktívnu kultúrno-spoločenskú činnosť zameranú na seniorov. 
CENY STAROSTU OBCE 
MUDr. Mária Havranová, zubná lekárka, k 40. výročiu pôsobenia v obci – za dlhoročnú 
zdravotnú starostlivosť o obyvateľov obce; 
Ing. Marika Jurčacková, dlhoročná pracovníčka obecného úradu a bývalá poslankyňa OZ, 
k 60. výročiu narodenia – za dlhoročnú a úspešnú prácu pre obec;  
Roman Pastorek, futbalový tréner a funkcionár – za obetavú prácu pre OŠK Slovan Beckov vo 
futbalovom oddiele;  
Anna Reháková, kuchárka, pri príležitosti odchodu do dôchodku – za dlhoročnú prácu 
v kuchyni školskej jedálne ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove a obetavú pomoc beckovskej 
rímskokatolíckej farnosti.    
 

2020 
Na podujatí DEŇ OBCE 2020 v nedeľu 16.8.2020 boli udelené:  
CENA STAROSTU OBCE 
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov – za pohotovú a nezištnú pomoc pri ochrane zdravia 
občanov počas pandémie. 
Dobrovoľní hasiči svojim aktívnym, spoľahlivým a pohotovým prístupom v prvej vlne pandémie COVID-19 
pomáhali pri dezinfekcii spoločných verejných priestorov v obci, 13. apríla 2020 spolu s dobrovoľnými hasičmi 
z okolitých obcí spolupracovali pri likvidácii lesného požiaru v Hôrke nad Váhom. 

ODMENA 
Kristína Bánovská – za reprezentáciu obce a víťazstvo v celoslovenskej súťaži módnych 
tvorcov.  



Kristína Bánovská, absolventka Strednej školy umeleckého priemyslu v Trenčíne a v súčasnosti študentka 
Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, odbor odevný dizajn, zvíťazila na Bratislavských módnych dňoch 2019 
v projekte Nové tváre módnej scény so svojou módnou kolekciou Survive na tému Milan Rastislav Štefánik. 
Medzi prvými zareagovala na tohtoročnú krízovú pandemickú situáciu a spolu s podporou rodiny šila a nezištne 
rozdávala ochranné rúška. 

Radoslav Macejka – za výnimočné študijné a mimoškolské výsledky.  
Radoslav Macejka ako tohtoročný maturant na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom počas 
celého štúdia vykazoval vynikajúce študijné výsledky, keď bol každoročne školou ocenený ako najlepší žiak. 
V roku 2019 bol vyhlásený za najúspešnejšieho študenta Trenčianskeho samosprávneho kraja a získal výročnú 
cenu primátora Nového Mesta nad Váhom. Je úspešným riešiteľom celoslovenských informatických a 
matematických súťaží a oceňovaným súťažiacim v niekoľkých ročníkoch súťaže ZENIT a víťazom celoštátneho 
kola súťaže SYGA. Je autorom didaktickej pomôcky pre výučbu elektrotechnických predmetov, za čo ho 
odmenila odborná porota Západoslovenskej energetiky na celoštátnom kole súťaže, ktorú každoročne 
vyhlasuje.  

 

2021 
Ceny starostu obce Beckov boli udelené na podujatí Dni obce 2021, v nedeľu 22.8.2021, 
občanom, ktorí pomáhali pri testovaní na Covid-19 v roku 2020 a 2021:  
CENU STAROSTU   
Andrea Daneková, Bc. Peter Gába, Mgr. Ingrid Kuníková, Alžbeta Martišová, Bc. Marianna 
Mahríková, Martina Gábová, MUDr. Lenka Benáková, Jana Gestingerová 
ODMENA  
Rebeka Jamborová – za reprezentáciu obce a 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži 
Lívia Lukáčová – za vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu školy a 1. miesto v okresnom 
kole Olympiády v nemeckom jazyku 
POĎAKOVANIE 
Mgr. Viera V. Juricová, Radovan Poláček, Mgr. Alexandra Cintulová, Tereza Tekulová, Ing. 
David Jaroščiak, Marek Jaroščiak, Soňa Jaroščiaková, Patrik Šimko, Peter Šimko, Tibor 
Šimko, Marek Šutovský, Jakub Malec, Radoslav Šprincl, Iveta Martišová, Miroslav Malec, 
Mgr. Marta Striežencová, Ján Koníček, Ing. Zuzana Fabušová, Radoslav Macejka ml., Ing. 
Lucia Kuníková, Annamária Martišová – za pomoc pri testovaní.  
 
 


