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Postup pri oceňovaní významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa  
zaslúžili o Staré Mesto 

 
Preambula 

 

1. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto (ďalej aj „mestská časť“) si za svoju česť považuje morálne 
oceniť tých, ktorí celoživotným dielom prispeli výnimočným spôsobom k dobru, blahu a povzneseniu 
mestskej časti  a ktorým právom patrí celospoločenské uznanie a poďakovanie. 

2. Ocenenie mestskej časti je rovnako udeľované osobnostiam, ktoré výrazným ľudským činom a svojou 
výnimočnou prácou prispeli k šíreniu dobrého mena a natrvalo sa zapísali k rozvoju mestskej časti.  

3. Cieľom udelenia ocenenia je vyzdvihnúť prácu tých, ktorí nezištne pomáhali iným, svojím nadšením, 
pracovitosťou, zodpovednosťou a vzťahom k ľuďom dokázali svoj ľudský rozmer, a zároveň 
celoživotne prispievali k rozvoju mestskej časti. Udeľuje sa osobnostiam, ktorých často jednoduché 
životné príbehy zanechávajú výraznú stopu v živote mestskej časti a jej obyvateľov. Ich záslužné činy 
podnecujú k humánnemu konaniu a vytvárajú pozitívne príklady v prospech mestskej časti a jej 
obyvateľov. 

 

Čl. I 

VÝROČNÁ CENA STARÉHO MESTA – CENA RICHTÁRA JAKUBA 

1. Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti,  
ktorí obohatili ľudské poznanie, svojimi postojmi prispeli k pozdvihnutiu mravnosti, dosiahli 
vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou prispeli k rozvoju mestskej 
časti, alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť, môže miestne zastupiteľstvo mestskej časti udeliť 
Výročnú cenu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  Cenu richtára Jakuba, ktorá je najvyšším 
ocenením mestskej časti. Cena je nazvaná symbolicky podľa prvého menom známeho richtára 
Bratislavy, ktorý žil v 13.storočí. Vo výnimočnom prípade môže sa cena udeliť aj zahraničným 
občanom. Výročnú cenu vyjadruje plaketa zobrazujúca erb mestskej časti s nápisom 
„VÝROČNÁ CENA STARÉHO MESTA – CENA RICHTÁRA  JAKUBA“, rok udelenia a meno 
oceneného.  

2. Výročnú cenu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto Cenu richtára Jakuba udeľuje miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti.  Návrh zastupiteľstvu predkladá starosta mestskej časti . 

3. Návrhy na ocenenie môže podávať každá fyzická alebo právnická osoba.  
4. Návrhy na ocenenie sa podávajú starostovi mestskej časti  prostredníctvom Kancelárie starostu písomne 

(poštou, osobne alebo e-mailom) priebežne počas celého kalendárneho roku. 
5. Návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej fyzickej alebo právnickej osoby, odôvodnenie 

predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Ocenenie sa udeľuje len žijúcim osobám. 
6. Návrhy posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje starosta mestskej časti  

z radov poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti, miestneho úradu a iných významných 
osobností. V jednom kalendárnom roku budú udelené najviac tri výročné ceny. 

7. O udelení Výročnej ceny mestskej časti Bratislava–Staré Mesto Ceny richtára Jakuba sa vydáva listina, 
ktorú podpisuje starosta mestskej časti .  

8. Odovzdanie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava–Staré Mesto Ceny richtára Jakuba sa vykonáva 
slávnostným spôsobom, v prítomnosti členov miestneho zastupiteľstva mestskej časti  spravidla v júni. 

 

 



Čl. II  

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO  

1. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti, obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a  regiónmi môže 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti udeliť Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

2. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.  
3. Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorý má značný 

a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii mestskej časti .  
4. Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené 

in memoriam.  
5. Čestné občianstvo udeľuje zastupiteľstvo mestskej časti. Návrh zastupiteľstvu predkladá starosta 

mestskej časti . 
6. O udelení Čestného občianstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa vydáva listina                                

v slovenčine a v jazyku oceneného, ktorú podpisuje starosta mestskej časti.  
7. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan 

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve mestskej časti 
zapíše do Kroniky mestskej časti .  

8. Návrhy na ocenenie môžu podávať obyvatelia mestskej časti, komisie miestneho zastupiteľstva, 
miestny kontrolór mestskej časti, prednosta miestneho úradu, právnické osoby, nadácie, združenia a 
fondy alebo verejnoprávne inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti. Termín na podanie takéhoto 
návrhu nie je obmedzený. 

9. Návrhy na udelenie sa podávajú starostovi mestskej časti prostredníctvom Kancelárie starostu písomne 
(poštou, osobne alebo e-mailom). 

10. Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu 
a pri žijúcich osobách súhlas navrhovaného s nomináciou.  

11. Vo výnimočných prípadoch môže miestne zastupiteľstvo mestskej časti udelené čestné občianstvo 
odňať, ak ocenený prestal byť tejto pocty hoden.  

12. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre 
tento účel vymenuje starosta mestskej časti z radov poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti,  
miestneho úradu a iných významných osobností.  

  
Čl. III 

  
PAMÄTNÝ LIST STAROSTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–STARÉ MESTO 

1. Starosta mestskej časti môže významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti oceniť Pamätným listom starostu mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto. 

2. Verejné uznanie vo forme pamätného listu podpisuje starosta mestskej časti .   

 
Čl. IV 

  
1. Za organizačné, technické a administratívne zabezpečenie súvisiace s realizáciou ocenení, hlavne 

evidenciu prijatých a schválených návrhov, zodpovedá prednosta miestneho úradu mestskej časti . 
2. Tento dokument je platný a účinný od schválenia v miestnom zastupiteľstve mestskej časti. 

 
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 
 
 
 


