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Cena obce Nitrianska Blat-
nica udelená pri príležitosti 
osláv 825. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. 

Rok 2010

Ján Kolník
Narodený v roku 1934, bytom v Nit-

rianskej Blatnici.
Za významný prínos na záchrane 

a popularizácii NKP Rotundy sv. Jura-
ja, tvorivé výkony v osvetovo-výchov-
nej oblasti a úspešnú a záslužnú činnosť 
na rozvoji športu pri príležitosti 75. vý-

ročia futbalu v obci.
 Pán Ján Kolník   sa aktívne pričinil o vznik Ob-

čianskeho združenia Rotunda Jurko a k uchovávaniu 
obecných tradícií, ktoré nám zanechali naši predko-
via, ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším ge-
neráciám.

Anton  Krumpár
Narodený v roku 1930, bytom v To-

poľčanoch.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé 

výkony v  publicistickej oblasti, propa-
gáciu obce v regionálnej i celosloven-
skej tlači, tvorbu Blatnických novín  a 
pri príležitosti životného jubilea - 80 
rokov.

Pán Anton Krumpár svoje novinárske skúsenosti 
využíva i dnes a z jeho iniciatívy a aktívnej pomoci 
vydávame pravidelne Blatnické noviny. Ako spraco-
vateľ sa podieľa i na zostavení a vydaní novej mono-
grafi e obce.

Michal Socha                              
Narodený v roku 1945, bytom v Nit-

rianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú 

činnosť v samosprávnych orgánoch  
a spoločensko-záujmových organizáci-
ách obce.

Pán Michal Socha pracuje  viac ako 
40 rokov v obecnej samospráve, je predsedom Zá-
kladnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 
a je aj 18 - násobný darca krvi.

Cena obce Nitrianska Blatnica udelená 
pri príležitosti osláv 60. výročia používania 
názvu obce Nitrianska Blatnica

Rok 2008

Viliam Kolka
Narodený v roku 1933, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.Za významný 
prínos na hospodárskom a kultúr-
nom rozvoji obce a tvorivé výkony 
v osvetovo-výchovnej oblasti. Pán 
Viliam Kolka ako funkcionár obce sa 
aktívne pričinil o výstavbu budovy ZŠ 

a v rámci svojho pracovného postavenia presadil i bu-
dovanie ďalších verejných stavieb v obci.

Jozef Líška
Narodený v roku 1943, bytom v Nit-

rianskej Blatnici. Za významný prínos na 
hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce 
a tvorivé výkony v športovej  oblasti.
Pán Jozef Líška pôsobí viac rokov 
v samospráve obce ako funkcionár 
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i poslanec a počas jeho pôsobenia vo funkcii bol vy-
budovaný vodovod, uskutočnená plynofi kácia a ďal-
šie verejnoprospešné stavby.

Pavol Stanček
Narodený v roku 1925, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za významný 
prínos na urbanistickom, hospodár-
skom a kultúrnom rozvoji obce a tvori-
vé výkony v publicistickej oblasti. Pán 
Pavel Stanček sa aj napriek veku živo 
zaujíma o dianie v obci a s jeho menom 

je taktiež spojená výstavba vodovodu i budovy ZŠ, 
keď využil v prospech obce svoje pracovné postave-
nie. Je aktívnym dopisovateľom Blatnických novín.

Cena starostu obce Nit-
rianska Blatnica udelená 
pri príležitosti 825. výročia 
prvej písomnej zmienky 
o obci a 75. výročia futbalu  
v obci.

Rok 2010

Júl 2010

Helena Adamusová
Narodená v roku 1939, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú humánnu a zásluž-

nú činnosť v MS SČK a v ďalších spo-
ločenských organizáciách obce.

Pani Helena Adamusová sa veľa 
rokov   podieľala na spolkovej činnosti v obci a ešte 
i dnes je aktívne  činná v Miestnom spolku Sloven-
ského Červeného kríža a v Občianskom združení Ro-
tunda Jurko.

Patrí medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú 
ochotní pomôcť tam, kde to obec potrebuje.

Dušan Bartošek
Narodený v roku 1971, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú 

činnosť na rozvoji  športu pri príleži-
tosti 75. výročia futbalu v obci . 

Pán Dušan Bartošek je aktívnym 
hráčom klubu od roku 1982 a svojou aktivitou sa vý-
znamne podieľal i podieľa   na úspechoch nášho fut-
balu ako hráč i mládežnícky tréner. Bol dlhoročným 
kapitánom A mužstva a niekoľkonásobným najlepším 
strelcom okresných súťaží.

Anton Grznár
Narodený v roku 1933, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú 

činnosť na rozvoji  športu pri príleži-
tosti 75. výročia futbalu v obci.   

Pán Anton Grznár   sa významne 
podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný 
hráč  i funkcionár. 

Karol Hlohovský
Narodený v roku 1931, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú 

činnosť na rozvoji  športu pri príleži-
tosti 75. výročia futbalu v obci.   

Pán Karol Hlohovský   sa význam-
ne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoroč-
ný hráč  i funkcionár. 

Ladislav Kašný
Narodený v roku 1956, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.
Za mimoriadny humánny čin – viac 

než 100 bezplatných odberov krvi.
Pán Ladislav Kašný je držiteľom 

Diamantovej Jánskeho plakety (80 od-
berov) a Kňazovického plakety (100 odberov).

Viktor Kolník
Narodený v roku 1945, bytom v Nit-

rianskej Blatnici.
Za významný prínos na záchrane a 

popularizácii NKP Rotundy sv. Juraja 
a ďalších hnuteľných i nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok obce.

Pán Viktor Kolník aktívne prispieva k bádaniu 
historických prameňov obce  a k uchovávaniu obec-
ných tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia, 
ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším generá-
ciám. Je stálym podporovateľom kultúrnospoločen-
ských a verejnoprospešných aktivít obecného úradu a 
miestnych spoločenských organizácií a spolkov. 

Vladimír Stanček
Narodený v roku 1951, bytom v Nit-

rianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú 

činnosť na rozvoji  športu pri príleži-
tosti 75. výročia futbalu v obci . 

Pán Vladimír Stanček  bol dlhoroč-
ným hráčom klubu - „futbalistom 20. storočia Nit-
rianskej Blatnice“  a svojou aktivitou sa významne 
podieľal i podieľa na úspechoch nášho futbalu ako 
hráč, tréner a funkcionár. 



30. jún 2010

Zdenka Selešová
Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom 

roku 2009/2010.
Toto významné ocenenie dosta-

la za vynikajúce výchovno-vzdelá-
vacie výsledky, reprezentáciu školy 
na olympiádach a súťažiach. 

Rok 2009
Juraj Rožek

Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom 
roku 2008/2009.

Toto významné ocenenie dostal 
za vynikajúce výchovno-vzdeláva-
cie výsledky, reprezentáciu školy 

na olympiádach a súťažiach. 
 

Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená 
pri príležitosti 60. výročia používania 
názvu obce Nitrianska Blatnica

Rok 2008

Mgr. Daniela Bartošková
Narodená v roku 1947, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za celoživotnú 
úspešnú a záslužnú činnosť na rozvo-
ji osvetovo-výchovnej činnosti obce. 
Pani Mgr. Daniela Bartošková sa veľa 
rokov podieľala na pedagogickej čin-

nosti v obci a 24 rokov pracovala ako poslankyňa. 
Aktívne je činná v Slovenskom Červenom kríži 
a v Komisii pre školstvo, šport, mládež a kultúru.

Anton Frnčík
Narodený v roku 1944, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za celoži-
votnú úspešnú a záslužnú činnosť 
na rozvoji obce a športu. Pán Anton 
Frnčík bol dlhé roky poslancom a ak-
tívne pracoval najmä vo futbale. Patrí 

medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú ochotní 
pomôcť tam, kde to obec potrebuje.

Ing. Rudolf Jančovič

Narodený v roku 1945, bytom 
v Nitrianskej Blatnici. Za celoži-
votnú úspešnú a záslužnú činnosť 
na rozvoji  obce a športu. Pán Ing. 
Rudolf Jančovič aktívne praco-

val v obecnej samospráve. Svojou aktivitou sa 
významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako 
hráč, tréner i funkcionár. Stál pri zrode žiackeho fut-
balu v obci.

Dušan  Klas
Narodený v roku 1964, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za mimoriadny 
humánny čin – viac než 80 bezplatných 
odberov krvi. Pán Dušan Klas je držite-
ľom Diamantovej Jánskeho plakety.

Jozef Králik
Narodený v roku 1945, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za celoži-
votnú úspešnú a záslužnú činnosť 
na rozvoji obce. Pán Jozef Králik svoje 
odborné skúsenosti ochotne poskyto-
val a poskytuje pri rôznych stavebných 
akciách v obci a pomáha pri kultúrno 

– spoločenských podujatiach. Bol dlhoročným po-
slancom NV i obecného zastupiteľstva.

Michal Socha
Narodený v roku 1945, bytom 

v Nitrianskej Blatnici.Za celoži-
votnú úspešnú a záslužnú činnosť 
na rozvoji obce.Pán Michal Socha 
viac ako 40 rokov pracuje v obec-
nej samospráve, je aktívne činný 

v organizácii záhradkárov a je aj 18 - násobný 
darca krvi.

Mgr. Ondrej Turan
Narodený v roku 1943, bytom 

v Nitrianskej Blatnici. Za celoživotnú 
úspešnú a záslužnú činnosť na 
rozvoji   osvetovo-výchovnej a športovej 
činnosti obce. Pán Mgr. Ondrej Turan 
iniciatívne pracoval v oblasti školstva 

v obci nielen ako učiteľ, ale i vo vedúcich funkciách 
viac ako 40 rokov. Bol taktiež dlhoročným poslan-
com a funkcionárom futbalového klubu.

27.jún 2008

Marek Miho
Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom 

roku 2007/2008.
Toto významné ocenenie dostal 

za vynikajúce výchovno-vzdeláva-
cie výsledky, reprezentáciu školy 
v oblasti športu a záujmových 
súťaží. 
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Rok 2007
 

7. júl 2007
Ján Kolník st. - za dlhoročnú aktívnu prácu pre 

rozvoj obecných tradícii a propagáciu histórie obce

11. august 2007
Anton Krajčík - za dlhoročnú aktívnu prácu v po-

ľovníckom združení a zásluhy o rozvoj obce
15. september 2007
Elemír Bisták - za dlhoročnú aktívnu prácu v dob-

rovoľnom hasičskom zbore
11. október 2007
Základná škola s materskou školou - pri príleži-

tosti 45. a 30. výročia odovzdania do užívania nových 
budov ZŠ a MŠ

Viliam Kolka - za dlhoročnú obetavú pedagogic-
kú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania 

Mária Kolníková - za dlhoročnú obetavú pedago-
gickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

Rozália Selešová - In memoriam -za dlhoročnú 
obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji 
vzdelávania

Pavol Stanček - za osobný prínos pri príprave 
a výstavbe školských zariadení a dlhoročnú prácu v 
územnej samospráve.

Čestné občianstvo obce 
Nitrianska Blatnica 
udelené pri príležitosti 
konania osláv 
825. výročia prvej pí-
somnej zmienky o obci.

Rok 2010

Zlata Solivajsová
Narodená v roku 1922, bytom Ban-

ská Bystrica.
Za   celoživotné tvorivé výkony 

a prínos v oblasti umenia a literatúry 
a propagáciu obce doma i v zahraničí. 

 Pani Zlata Solivajsová musela pre svoje postoje 
k udalostiam v 1968 opustiť redaktorské miesto a re-
habilitovania sa dočkala až v roku 1990. Patrí medzi 
spisovateľské autority v celoslovenskom kontexte.

Ing. František Krošlák 
Narodený v roku 1957, bytom vo Vozokanoch.
Za významný prínos v oblasti zamestnanosti 

a hospodárskeho rozvoja obce a jej propagáciu   doma 
i v zahraničí.

 Pán Ing. František Krošlák presunom svojich 
podnikateľských aktivít v pol. 90-tich rokov minu-
lého storočia do priestorov opusteného hospodárske-
ho dvora JRD sa zaslúžil i o záchranu a zveľadenie 
pamiatkového fondu v historickom jadre obce. Je 
stálym podporovateľom kultúrnospoločenských a ve-
rejnoprospešných aktivít obecného úradu a miestnych 
spoločenských organizácií a spolkov. 

Dp. Mgr. Jozef Hužovič
Narodený v roku 1979, trvale by-

tom v Opoji.
Za výrazné úspechy v oblasti det-

skej dramatickej tvorivosti a starost-
livosť o cirkevný pamiatkový fond 
obce.

Dp. Mgr. Jozef Hužovič pripravuje a organizuje 
zaujímavé a príťažlivé akcie s kultúrnym a umelec-
kým zameraním pre deti a mládež. Významnou mie-
rou prispieva k formovaniu ich vzťahu k obci, umeniu 
a kultúre.

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica 
udelené pri príležitosti konania osláv 60. výro-
čia používania názvu obce Nitrianska Blatnica.  

Rok 2008

Katarína Hudecová
Narodená v roku 1928, bytom Tren-

čianske Teplice.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé 

výkony v umelecko-publicistickej oblas-
ti a propagáciu obce doma i v zahraničí.

Pani Katarína Hudecová aj napriek tomu, že sa na-
rodila na Ukrajine, hrdo sa hlási k našej obci ako ro-
dáčka a vo svojej tvorbe približuje život jej občanov.

Anton Krumpár  
Narodený v roku 1930, bytom To-

poľčany.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé 

výkony v  publicistickej oblasti a pro-
pagáciu obce v regionálnej i celoslo-

venskej tlači .
Pán Anton Krumpár svoje novinárske skúsenosti 

využíva i dnes a z jeho iniciatívy a aktívnej pomoci 
vydávame pravidelne Blatnické noviny.

JUDr. Vladimír Šiška
Narodený v roku 1942, bytom 

v Bratislave.
Za významný prínos na rozvoji 

a zveľaďovaní obce a propagáciu obce 
doma i v zahraničí.
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V rámci svojho pracovného postavenia pomáhal 
presadiť rôzne významné stavby v obci a pomáhal 
tak predstaviteľom obce. Obec propaguje doma i 
v zahraničí organizovaním pravidelných význam-
ných medzinárodných poľovníckych a kynologic-
kých podujatí.

vdp. František Jurík, CSsR 
- In Memoriam

Narodil sa v roku 1925, zomrel 
v roku 1991.

Za významný prínos na rozvoji 
a zveľaďovaní obce a tvorivé výkony 
v osvetovo-výchovnej a publicistickej 

oblasti počas pôsobenia v Nitrianskej Blatnici.
Vdp. František Jurík má veľkú zásluhu na zno-

vu postavení veže kostola a z jeho iniciatívy urobil 
Archeologický ústav SAV výskum pri kostolíku sv. 
Juraja, čím sa táto veľkomoravská pamiatka dosta-
la do povedomia historikov a slovenskej verejnosti.
Čestné občianstvo mu bolo udelené In memoriam.

 
Rok 2000

 
Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. 
- za propagáciu obce na poli archeoló-
gie a histórie.

   Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, 
DrSc., archeológ, dlhoročný riaditeľ 
Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Detstvo prežil v Piešťanoch, kde aj v roku 1958 ma-
turoval. Na vysokej škole sa špecializoval na obdobie 
sťahovania národov a národné dejiny. V roku 1974-
80 upútala jeho pozornosť lokalita „Jurko“ pod Mar-
hátom, kde odkrýva nové tajomstvá starorománskej 
rotundy – kostolíka sv.Juraja a pohrebisko s klasifi ká-
ciou z 9. storočia. Svoj kvalifi kačný postup potvrdil 
ako univerzitný profesor na UK v Bratislave získa-
ním vedeckých hodností a pedagogických titulov.
Študijné pobyty v Rakúsku, Juhoslávii, Poľsku, Ma-
ďarsku, Bulharsku a Nemecku ho postupne zaradili 
medzi európsku archeologickú elitu vstupom do Eu-
rópskej akadémie vied a umení, Medzinárodnej únie 
slovanskej a stredovekej archeológie, je členom vý-
konného výboru prehistorických vied pri UNESCO, 
Nemeckého archeologického ústavu a preziden-
tom medzinárodnej spoločnosti pre výskum hradov 
Castrum Bene.

Na Slovensku okrem funkcie riaditeľa AÚ 
SAV v Nitre je podpredsedom Učenej spoločnos-
ti SAV členom Vedeckého kolégia SAV pre kultúr-
nohistorické vedy Slovenského komitétu slavistov.

Za svoju doterajšiu prácu získal 12 ocenení a celko-
vým vyvrcholením jeho doterajšej bohatej vedecko-
pedagogickej a archeologicko- historickej činnosti 
bolo vyznamenanie prezidentom SR Ivanom Gašpa-
rovičom udelením Pribinovho kríža I. triedy.

Bezpríspevkoví mnohonásobní darcovia krvi

Slovenský Červený kríž od roku 1980 ocenil za 
bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov 
plaketami profesora MUDr. Jana Jánskeho a medai-
lou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnoho-
násobné darovanie krvi týchto občanov Nitrianskej 
Blatnice: 

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:
 

  Ženy
Bronzová plaketa   10 odberov
Strieborná plaketa   20 odberov
Zlatá plaketa   30 odberov
Diamantová plaketa   60 odberov
Kňazovického plaketa   80 odberov

  Muži
Bronzová plaketa   10 odberov
Strieborná plaketa   20 odberov
Zlatá plaketa   40 odberov
Diamantová plaketa   80 odberov
Kňazovického plaketa 100 odberov

Bronzová plaketa profesora MUDr. Jana Jánskeho
Rok: Meno držiteľa:
1983 Ján Marton
1989 Ladislav Kašný
1990 Michal Vavrda
1991 Klas Dušan
1994 Ladislav Hubinský
1994 Jozef Mráz
1994 Marián Ševčík
1998 Jaroslav Selecký
2001 Emil Fico
2001 Peter Stískal
2001 Jaroslav Žitňanský
2009 Ing. Ján Schlosárik

Strieborná plaketa profesora MUDr. Jana Jánskeho
Rok: Meno držiteľa:

1989 Ján Marton
1991 Ludevít Benčúrik
1994 Dušan Klas
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1995 Ladislav Hubinský
1995 Ladislav Kašný
1995 Marián Ševčík
2001 Jaroslav Selecký
2004 Lubomír Kunovský
2005 Peter Stískal

Zlatá plaketa profesora MUDr. Jana Jánskeho

Rok: Meno držiteľa:
1994 Dušan Klas
1997 Marián Ševčík
1997 Ladislav Hubinský
1997 Ladislav Kašný

Diamantová plaketa profesora 
MUDr. Jana Jánskeho

Rok: Meno držiteľa:
1997 Dušan Klas
2009 Ladislav Kašný

Kňazovického plaketa

Rok: Meno držiteľa:
2009 Dušan Klas
2009 Ladislav Kašný




