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Trenčín, 12. jún 2017 
Nové Mesto nad Váhom už po jedenástykrát udelilo ocenenia Osobnosť mesta 

V piatok 9. júna 2017 sa v Novom Meste nad Váhom v rámci Dňa mesta uskutočnilo už 

jedenáste oceňovanie Osobnosť mesta. Mesto si tiež pripomenulo 754. výročie prvej 

písomnej zmienky.      

Deň mesta Nové Mesto nad Váhom sa koná každoročne od roku 2007. Aj tento rok bol 

Deň mesta spojený s udelením ocenenia Osobnosť mesta. Primátor mesta 

a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozef Trstenský ním 

oceňuje osobnosti, ktoré v rôznych oblastiach spoločenského života dosiahli významné 

úspechy a prostredníctvom nich prispeli k rozvoju mesta na Váhu. Vo svojom príhovore 

zdôraznil, že osobnosti, ktoré si prebrali ocenenie, sa nezmazateľne zapísali do análov 

mesta. „Titulom Osobnosť mesta oceňujeme Novomešťanov, ktorí sú dôkazom toho, že 

v Novom Meste žili a žijú ľudia, ktorí si za svoju prácu pretavenú aj do vzťahu a postoju 

k nášmu mestu, jeho rozvoju, napredovaniu a zveľaďovaniu i k jeho občanom ocenenie 

Osobnosť mesta právom zaslúžia,“ uviedol. 

Pozvanie na slávnostné otvorenie Dňa mesta na Námestí slobody spojené s oceňovaním 

prijal aj predseda TSK Jaroslav Baška. „Som veľmi rád, že pri Dni mesta každoročne 

oceňujú osobnosti z Nového Mesta nad Váhom, ktoré pomohli alebo aj v súčasnosti 

pomáhajú v rôznych sférach spoločenského života mesto rozvíjať a prijímať také 

opatrenia, ktoré pomáhajú rozvoju Nového Mesta nad Váhom, jeho zveľaďovaniu 

a lepšiemu životu pre Novomešťanov. Chcem preto poďakovať nielen primátorovi mesta, 

ale aj celému vedeniu mesta a tiež osobnostiam. Teší ma, že Nové Mesto nad Váhom 

môže byť súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ uviedol.           

Dňa mesta v Novom Meste nad Váhom sa okrem predsedu TSK zúčastnil aj poslanec 

Národnej rady SR, poslanec Zastupiteľstva TSK (Z TSK) a starosta obce Častkovce 

Dušan Bublavý a poslankyňa Z TSK a zároveň viceprimátorka Nového Mesta nad 

Váhom Kvetoslava Hejbalová.  

Za činnosť v oblasti kultúry a umenia získal ocenenie Osobnosť mesta Ivan 

Radošinský, v oblasti školstva, vzdelávania, vedy a výskumu Eva Sélešiová, v oblasti 



zdravotníctva Miloš Krúpa, v oblasti hospodárskej, podnikania a služieb Kazimír Kmeť 

a v oblasti športu Eduard Predinský.    

Bohatý sprievodný program prilákal na Námestie slobody v Novom Meste nad Váhom 

množstvo ľudí. Po slávnostnom otvorení Dňa mesta na Námestí slobody si návštevníci 

mohli vychutnať koncert skupiny MF z Nového Mesta nad Váhom, Slovak Tango či 

skupiny Hex. Záver Dňa mesta patril ohňostroju. Do programu prebiehajúceho od rána 

sa zapojili aj žiaci základných škôl a študenti stredných škôl. Okrem športových turnajov, 

medzi nimi aj Mestského minimaratónu, si napríklad škôlkari pripravili bábkovú hru. 

V priebehu dňa sa oceňovali aj najúspešnejší žiaci a študenti novomestských škôl. 

Každý si tak v rámci Dňa mesta určite našiel to svoje.     
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