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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií a komunitného plánovania na 

svojom stretnutí dňa 16.8.2018 navrhla oceniť pána Michala Adamkoviča za jeho prácu pre 

OZ ŠANEC.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA   

Pán Michal Adamkovič pracuje pre OZ ŠANEC od roku 1996 ako predseda. Za toto 22 ročné 

obdobie dokázal zabezpečiť pre členov združenia množstvo kultúrnych a spoločenských akcií, 

výletov, stretnutí. Celé obdobie pôsobil ako predseda, rozvíja činnosť združenia  organizačne 

i administratívne a zabezpečuje zmysluplné trávenie voľno – časových aktivít pre seniorov 

v našom meste. Tohto roku začiatkom októbra sa dožíva významného  životného jubilea 80 

rokov.    

 

(práca pre OZ Šanec krátko z histórie až pod dnešnú činnosť) 

OZ Šanec vzniklo v roku 1995. V roku 1996 sa ujal funkcie pán Adamkovič. Do roku 2006 

občianske združenie fungovalo ako Jednota Dôchodcov a mali 180 členov. V roku 2006 bolo 

založené OZ Dôchodcov a od Jednoty sa odstúpilo. Činnosť OZ sa postupne rozvíjala každým 

rokom. Podľa možností a financií sa robili kultúrne podujatia, návštevy divadiel, kúpalísk. 

Členovia sa stretávali a stretávajú ako výbor mesačne 1- krát a podľa potreby aj viac krát za 

mesiac na schôdzach  pre členov. Každoročne  sa činnosť organizácie začína  fašiangovou 

zábavou pre členov, potom výročnou schôdzou a v priebehu roka zaujímavými kultúrnymi 

a spoločenskými akciami, či výletmi. Končieva sa predvianočným posedením. Pán 

Adamkovič je činný. Svojou prácou pre organizáciu sa snaží upevňovať vzťahy. Za svoj 

osobný i pracovný úspech považuje, že napomáha starším a seniorom kontaktovať sa medzi 

sebou nech nie sú osamelí, robiť im radosť akciami,  snaží sa zaujímavo aktivovať ich voľný 

čas, vychádzať im v ústrety. Teší ho skutočnosť, že si majú  medzi sebou čo povedať, 

zosilňujú sa vzťahy a priateľstvá,  a týmto sa  vek seniorom uľahčuje a spríjemňuje. 

V každom prípade, sú to zmysluplné akcie a stretnutia, ktoré napĺňajú potreby dôchodcov.  

Ľudia vidia, že je to organizácia, ktorá pracuje pre nich. Má 320 legitímnych členov. 

Platiacich je 270 a zvyšok sú ako čestní členovia po dovŕšení  80 -  teho roku života a už 

neplatia. Výbor tvoria : pán  Michal Adamkovič a pani Marta Blašková – pokladníčka. Rád 

spomína na výlet na Betliar a na výlet do Domickej jaskyne, či výlet na Duklu, do Bardejova 

a na prehliadku pamätihodností v Prešove, kde navštívili centrum, či prehliadku v Solivare 

Prešov, výlet v Českom Krumlove, či v Košiciach. Vysoko kladne hodnotí spoluprácu 

s mestom  za predošlých primátorov p. Jambora, (počas jeho obdobia pracoval ako poslanec 

a mal na starosti sociálne – zdravotné záležitosti),  pána Piovarčiho, pána  Gavorníka i za 

súčasného vedenia pani primátorkou Mgr. Teréziou Kavuliakovou. Vychádzal si s nimi dobre. 

Požiadavkám, ktoré vyjadril za OZ ŠANEC bolo vyhovené. Pri vzniku OZ ŠANEC až do 

dnešných dní stáli členovia:  Gustav a Oľga Zennerovci, Lídia Ďurišová, Jana Beníková, 

Margita Špilajová, Marta Pagáčová, Lídia Vjaterová, Lídia Holíková, Anastázia Danihelová, 

Štefánia Titlová, Valéria Bednarčeková, Marta Blašková. Pán Adamkovič zastáva názor, že 

keby ich to nebavilo , tak to robiť nebudú. Každý rok prinesie niečo dobrého. 22 rokov práce 

pre OZ ŠANEC si zaslúži uznanie. Nie je jednoduché zorganizovať a pripraviť program na 

každú akciu.  Vytvoriť podmienky pre fungovanie tak početného združenia, skĺbiť ich 



požiadavky a potreby k spokojnosti a rešpektovať ich priania. Je vďačný za každý deň, keď 

vstane a môže vo svojej púti pokračovať. 

 

V zmysle VZN č. 33/2000 o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov podľa článku 2 (druhy 

ocenení) je možné udeliť uznanie ,,Za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta 

Leopoldov“ . Podľa VZN č. 33/2000 článok 14 ,,Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 

mesta Leopoldov“ môže MZ udeliť toto ocenenie za významnú činnosť osôb, ktoré sa 

zaslúžili o rozvoj mesta Leopoldov a za významnú reprezentáciu mesta, mimoriadne výkony 

v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a pod. Vzhľadom k hore uvedeným 

skutočnostiam pán Michal Adamkovič spĺňa tieto kritériá na ocenenie.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Na základe hore uvedených skutočností  odporúča komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny, 

seniorov a komunitného plánovania oceniť pána Michala Adamkoviča za jeho úsilie a prácu 

pre OZ, ktoré vedie už 22 rokov  (1996-2018) a zohľadniť i jeho životné jubileum.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Udelenie ocenenia pre pána Michala Adamkoviča za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta 

Leopoldov. 

 

 

 

 

 


