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Dôvodová správa 
 
Predkladáme návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi, farárovi 
farnosti Prievidza – mesto v období od 1. júla 2013 do 30. júna 2019. 
 
Vdp. ThLic. Vladimír  Slovák sa narodil 7.10.1964 vo Zvolene, je rímskokatolícky kňaz a publicista. 
Ako kňaz pôsobil v minulosti vo Zvolene, Novej Bani, Beňuši, Kremnici, Banskej Bystrici, Stožku 
a Prievidzi. V súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Bzovík. Aktívne sa angažuje v mediálnej 
oblasti, v minulosti pôsobil napríklad ako šéfredaktor Rádia Mária a Rádia Lumen, a tiež ako člen 
Rady RTVS. 
 
Ako kňaz a dekan farnosti Prievidza sa svojim prístupom k obyvateľom i k vedeniu mesta prejavil 
ako veľmi empatický a cieľavedomý duševný pastier. Jeho zásluhou sa výrazne zlepšil komunitný 
život farnosti, podieľal sa na zachovaní organizácie tradičných aktivít  vo vzťahu k verejnosti, ako sú  
augustová Púť k Nanebovzatej Panne Márii, alebo hodové podujatia v mestskej časti Necpaly. 
Podieľal sa aktívne aj na oslavách 660. výročia prvej písomnej zmienky o mestskej časti Necpaly. 
Zúčastňoval sa početných kultúrno-spoločenských aktivít usporiadaných mestom. Takisto mal 
výrazný podiel na organizovaní takzvanej baníckej omše ako súčasti celomestského podujatia 
Banícky jarmok. Táto bohoslužba bola v septembri 2015 vysielaná aj v priamom prenose na RTVS. 
 
Zásluhou Vladimíra Slováka sa začalo v Prievidzi organizovať multižánrové podujatie Noc kostolov, 
pričom úlohou tohto projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu 
a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov, ale tiež podeliť sa o 
svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. Tie sa v Prievidzi prezentovali 
najmä vďaka mladým i dospelým interpretom v oblasti hudby rôznych žánrov a období. 
 
Vladimír Slovák má výrazný podiel na realizácii záchranných prác pri obnove neskororománskeho  
kostola postaveného okolo r. 1260 na mieste hradiska na Mariánskom vŕšku v areáli mestského 
cintorína. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, tzv.  Mariánsky kostol, je najstaršou stavbou a jednou 
z najvzácnejších kultúrnych pamiatok mesta Prievidza. Vladimír Slovák sa podieľal nielen na 
príprave obnovy samotnej nehnuteľnosti, ale aj súčastí jej mobiliáru a výzdoby. 
 
Svojimi zaujímavými a podnetnými príspevkami pravidelne obohacoval obsah periodika Bartolomej.  
Mnohí Prievidžania sa stali aj poslucháčmi jeho pondelkových zamyslení v Slovenskom rozhlase, či 
homílií na portáli YouTube. 
 
Ocenenie navrhujeme Vladimírovi Slovákovi udeliť za výrazný podiel na zintenzívnení komunitného 
života prievidzskej farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a spoločenského života mesta a 
mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych kultúrnych pamiatok v meste 
Prievidza a odovzdať počas slávnostného galavečera Tváre mesta pri príležitosti výročného 
udeľovania ocenení Prievidzský anjel. 
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Návrh na uznesenie 

 

číslo:............ 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 
návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi za výrazný podiel na 
zintenzívnení komunitného života prievidzskej farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a 
spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych 
kultúrnych pamiatok v meste Prievidza 
II. odporúča – neodporúča MsZ 
v zmysle §25 Štatútu mesta Prievidza udeliť Cenu mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi 
Slovákovi. 
 
číslo:............ 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi za výrazný podiel na 
zintenzívnení komunitného života prievidzskej farnosti, podiel na obohatení kultúrneho a 
spoločenského života mesta a mimoriadne zásluhy na záchrane, ochrane a obnove sakrálnych 
kultúrnych pamiatok v meste Prievidza 
II. schvaľuje - neschvaľuje 
v zmysle § 25 udelenie Ceny mesta Prievidza vdp. ThLic. Vladimírovi Slovákovi. 
 
 

 
 
 


