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Bratislava,  október 2014 
 

 
  

Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 28.10.2014 
 
 

N ávr h  
na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava–Staré Mesto - Ceny richtára Jakuba 

pánovi Milošovi Bobockému 
 

___________________________________________________________ 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
na udelenie Výročnej ceny mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto - Ceny 
richtára Jakuba  
pánovi Ing. Milošovi Bobockému 
 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

  - návrh uznesenia 
 - dôvodovú správu  
 
 

 
  
 



 
Návrh uznesenia : 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
 
udeľuje 
 
Výročnú cenu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto - Cenu richtára Jakuba  
pánovi Ing. Milošovi Bobockému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
 
Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č.33/2014 zo dňa 11.marca 
2014, bol prijatý Postup pri  oceňovaní významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa 
zaslúžili o Staré Mesto a v rámci neho  bol v Čl.1. stanovaný spôsob na udelenie  Výročnej 
ceny mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, citujeme : 
 
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 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto udeliť Výročnú cenu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  Cenu 
richtára Jakuba, ktorá je najvyšším ocenením mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 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.  
 
Výzva obyvateľom, aby podávali svoje návrhy bola uverejnená v médiách, na web stránke 
mestskej časti dňa 7.apríla 2014. 
 
Od občanov sme dostali dva návrhy :  

- na „osobnosť Starého Mesta“ (lebo takto nám to navrhovateľka definovala) pre 
PaedDr. Evu Dienerovú 

- na Výročnú cenu Starého Mesta - cenu Richtára Jakuba pre pána Miloša Bobockého 
 
Rozhodnutím č.64/2014 zo dňa 20.augusta starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zriadila komisiu na posúdenie návrhov na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto – ceny richtára Jakuba v zložení : Mgr.PaedDr.Barbora Oráčová,PhD., 
doc.Mgr.art. Štefan Bučko, doc. MUDr.Marianna Príkazská,PhD., Mgr. Kamil Homoľa, 
Ing.Ernest Huska (ktorý bol zároveň aj administrátorom komisie). 
 
Stretnutie komisie na posúdenie návrhov na udelenie Výročnej ceny mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto - Ceny richtára Jakuba , sa uskutočnilo vo štvrtok 2.10.2014. 
Zo stretnutia komisie je vyhotovený zápis, ktorý je sučasťou dôvodovej správy. 
Prítomní štyria členovia (komisia bola uznášaniaschopná). Pani Barbora Oráčová bola 
ospravedlnená, ešte v ten deň sa oboznámila s uzneseniami komisie a sa s nimi stotožnila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zápisnica  : 

 
Zo stretnutia komisie na posúdenie návrhov na udelenie Výročnej ceny mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Ceny richtára Jakuba , ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 2.10.2014. 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Komisia bola uznášaniaschopná, počtom štyroch členov z piatich. 
 

           Program : 
            

1. Návrh na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-Staré Město - Ceny 
richtára Jakuba pánovi Milošovi Bobockému.  

 
Komisia skonštatovala že návrh na udelenie ceny bol písomne odovzdaný, je 
priložený životopis navrhovaného aj s jeho písomným súhlasom s nomináciou. Pán 
Miloš Bobocký je občan MČ Bratislava-Staré Mesto. Komisia bola oboznámená so 
životopisom navrhovaného a skonštatovala, že životný príbeh aj zásluhy pána 
Miloša Bobockého oprávňujú mu navrhnút najvyššie ocenenie mestskej časti 
Výročnú cenu mestskej časti Bratislava-Staré Město - Cenu richtára Jakuba. 
 
Uznesenie : Komisa odporúča udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-
Staré Město - Ceny richtára Jakuba pánovi Milošovi Bobockému. 
Tento návrh aj so životopisom navrhovaného bude predložený na schválenie 
miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie : 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal 
 
2. Návrh na udelenie ocenenia Osobnosť pani Eve Dienerovej. 
 
Komisia skonštatovala že návrh na udelenie ceny Osobnosť bol odovzdaný, je 
priložený životopis navrhovanej aj s jej písomným súhlasom s nomináciou. Pani Eva 
Dienerová je občiankou MČ Bratislava-Staré Mesto. Zároveň komisia skonštatovala, 
že návrh je neurčitý, kategória „osobnosť“ v Postupe pri  oceňovaní významných 
Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto nie je a priklonila sa 
k návrhu, aby bol navrhovanej odovzdany Pamätný list starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Takéto ocenenie nie je potrebné schváliť uznesením 
miestneho zastupiteľstva a je v kompetencii starostky MČ Bratislava-Staré Mesto. 
 
Uznesenie : Komisa odporúča starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táne 
Rosovej oceniť činnosť pani Evy Dienerovej Pamätným listom starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Hlasovanie : 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal 
 
 
V Bratislave 3.10.2014 
 
 
Zapísal : Ernest Huska, člen komisie 



 
 
                                      Ing. Miloš Bobocký 
 
      Odbojový pracovník, aktívny účastník SNP a taktiež majster Európy v basketbale. 
 
      Miloš Bobocký sa narodil 20. januára 1922 v Bratislave. Po skončení ľudovej školy nastúpil na 
reálku, ktorú absolvoval v roku 1940. Ako mladý študent síce vítal štátotvornú myšlienku, avšak už 
v tomto období sa ostro vymedzil voči vládnucemu režimu, jeho pripútanosti k nacistickému Nemecku 
a výčinom Hlinkovej gardy. Po maturite sa Bobocký zapísal na Vysokú školu obchodnú, kde sa 
zoznámil s ilegálnym pracovníkom Ernestom Gajdošom, ktorý mu sprostredkoval zamestnanie 
vo firme Baťa- Kotva. Práve na pôde tejto firmy sa Bobocký naplno zapojil do odboja. Stalo sa tak 
v čase, kedy hitlerovské vojská víťazili na všetkých frontoch.  Spolupracoval s dnes už takmer 
zabudnutými odbojármi Alojzom Štvánom, Jozefom Špátom, Ernestom Gajdošom alebo Dušanom 
Polákom. Zo Špátovej iniciatívy založili spravodajskú skupinu Hela, prostredníctvom ktorej posielali 
cenné spravodajské informácie do zahraničia. Bobocký pracoval v ilegalite predovšetkým ako spojka 
a šifrant pod krycím menom Iľja. Keď v roku 1943 prišla z Istanbulu tajná zásielka vysielačiek, ukrýval 
Bobocký jednu z nich v rodičovskom dome. Taktiež intenzívne spolupracoval so styčným dôstojníkom 
čs. Ministerstva národnej obrany Jaroslavom Krátkym, ktorý Bobockého poveroval najrôznejšími 
odbojovými úlohami. Z týchto dôvodov bol Bobocký nútený na jar 1944 prerušiť štúdium a odísť do 
Banskej Bystrice, kde sa naplno venoval ilegálnej činnosti. V tomto čase spolu s Ernestom Gajdošom 
obsluhoval ilegálnu vysielačku Otto, prostredníctvom ktorej boli do Londýna posielané informácie 
o prípravách Povstania. Tieto správy dostával Bobocký najčastejšie od člena tajného Vojenského 
ústredia Milana Poláka alebo priamo od Jána Goliana. Bobocký taktiež ukrýval značné finančné 
prostriedky určené pre odboj, ktoré následne previezol z Bratislavy priamo na byt Jána Goliana. Po 
vypuknutí Povstania pracoval ako spojka a šifrant pre potreby Slovenskej národnej rady. Pred pádom 
Banskej Bystrice odišiel Bobocký na Donovaly a ako člen Vysokoškolského strážneho oddielu 
sprevádzal generálov Viesta a Goliana počas ich ústupu do hôr. Počas prepadovej akcie Bobockého 
zajalo nemecké komando, avšak po istom čase sa mu podarilo dostať sa z väzenia späť do Bratislavy, 
kde sa znovu zapojil do ilegálnej činnosti. 
     Okrem práce v ilegalite je osobnosť Miloša Bobockého výnimočná i tou skutočnosťou, že ide 
o bývalého vynikajúceho športovca- basketbalistu, hral za družstvá YMCA Bratislava, ŠK Bratislava a 
Sokol Bratislava, ČSR basketbalovú reprezentáciu,  a majstra i vicemajstra Európy v basketbale 
z rokov 1946, resp. 1947. Miloš Bobocký je posledným žijúcim Slovákom, ktorý je držiteľom titulu 
majstra Európy v basketbale.  
     Miloš Bobocký celým svojim dlhým životom, vernosťou demokratickým princípom, prenosom 
športového súťaženia aj zmyslom pre fair play do osobného života potvrdzuje, že je hodný ocenenia 
Starého Mesta – Ceny richtára Jakuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 


