
O B E C  K R A J N É

Vážení poslanci, milí hostia, vážení spoluobčania!
                                                                   

Pri  príležitosti  620.  výročia  prvej  písomnej  zmienky o obci  Krajné,  obecné 
zastupiteľstvo a starosta obce udeľujú v zmysle Štatútu obce Krajné a uznesenia 
Obecného zastupiteľstva v Krajnom  pod č. 3/2012 časť A bod 10 zo  dňa 30.08.2012 
nasledovné ocenenia: 

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE KRAJNÉ 

Excelencii, prezidentovi Slovenskej Republiky Ivanovi Gašparovičovi

− za rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena

− za prijatie Jána Dlhého dlhoročného a zaslúžilého funkcionára Dobrovoľného hasičského 
zboru, pri príležitosti dňa svätého Floriána

− za  prijatie  starostu  obce  Krajné  spoločne  s  predstaviteľmi  Združenia  miest  a  obcí 
Slovenska

− za podporu Folklórneho súboru Krajňanec 
− za podporu projektu Drahuškovo

Obec Krajné udelila CENU OBCE KRAJNÉ 

za  hospodársky a  kultúrny rozvoj  obce a  jej  propagáciu doma i  v  zahraničí,  pri 
záchrane ľudských životov, majetku obce a jej občanov:



Ivanovi  Šestákovi -  Prezidentovi DDM Group, predsedovi Správnej rady DDM 

Group a členovi Správnej rady  Doprastav, a.s. 
− za jeho nezištnú pomoc pri  realizácii  projektu Drahuškovo a súvisiacich aktivít  v 

miestnych častiach Žadovica a Luskovica, za pomoc a podporu Folklórnemu súboru 

Krajňanec a Televýchovnej Jednoty Slovan Rovnosť Krajné

Jurajovi  Plesníkovi -  Predsedovi dozornej rady a majoritnému vlastníkovi MK 

KODRETA, spol.sr.o. Myjava, spoločníkovi a konateľovi PR Krajné, s.r.o. Bratislava 

− za jeho dlhoročnú náklonnosť  k  obci,  kam siahajú  aj  korene jeho rodu.  Mnoho 

obyvateľov našlo prácu práve v Kodrete na Myjave. Vieru v potenciál obce Krajné a 

v jej obyvateľov dokázal, keď pred niekoľkými rokmi sa pustil do nie ľahkého boja s 

veternými mlynmi, krok za krokom realizoval správnu myšlienku, vdychoval život 

„opustenej  fabrike“,  vlieva  nádej  našim obyvateľom,  aby mohli  pracovať  priamo 

doma vo vlastnej obci.



Martinovi Cibulkovi - Dlhoročnému riaditeľovi a učiteľovi na bývalej malotriednej 

škole v miestnej časti obce Matejovec 

− za dlhoročné vedenie malotriednej školy v Matejovci na poste riaditeľa, za šírenie 

dobrého mena školy a obce, bol nielen učiteľom, ale i radcom a kamarátom, učil 

žiakov poznávať svet, vštepoval im lásku k pravde, spravodlivosti a práci.

Pavlovi  Macúchovi  -  Poslancovi  obecného  zastupiteľstva  obce  Krajné 

pôsobiaceho  v  orgáne  obce  od  jej  novodobej  histórie,  veliteľovi  obecného 
hasičského zboru, dlhoročnému predsedovi dobrovoľného hasičského zboru Krajné 

− za jeho dlhoročnú poctivú prácu v hasičskom zbore, za organizovanie hasičských 

súťaží,  za  prácu  na  údržbe  obecného  majetku,  za  aktívnu  a  dlhoročnú  prácu 

poslanca obecného zastupiteľstva



Vladimírovi  Baranovi -  Poslancovi  obecného  zastupiteľstva  obce  Krajné 

pôsobiaceho v orgáne obce od jej novodobej histórie,  dlhoročného členovi rady, 
predsedovi finančnej a športovej komisie 

− za jeho dlhoročnú a poctivú prácu v orgáne obce, rade a komisiách, ako poslanec 

obecného zastupiteľstva, sponzorovi obce, telovýchovnej jednoty Slovan Rovnosť 

Krajné, Folklórneho súboru Krajňanec

Milanovi Medveďovi - riaditeľovi Zákládnej školy s Materskou školou v Krajnom

− za riadiace učiteľské,  ale  hlavne manažérske schopnosti,  pod jeho vedením sa 

absolventi našej ZŠ s MŠ uplatnili v ďalšom štúdiu, za prácu nad rámec riadiacich 

povinností,  za  organizovanie  kultúrno-spoločenských  akcií,  Medzinárodného  dňa 

detí,  dňa  matiek,  turnajov  –  futbalových,  nohejbalových,  stolnotenisových, 

volejbalových



Jozefovi Gerthoferovi -  Majiteľovi rodinnej firmy – tlačiarne Kníhtlač Gerthofer, 

poslancovi obecného zastupiteľstva obce Zohor
− za sponzorstvo  obce pri  vydávaní  našich  Krajnianskych novín,  za profesionálne 

vytlačenie knižnej publikácie Krajné v spomienkach..., za ústretovosť a pochopenie

Družobnej, cezhraničnej obci z Českej republiky Mestskej časti Brno – Chrlice
Cenu prevzala starostka Mestskej časti Brno – Chrlice  Ivana Telecká  a bývalý starosta 

Vladimír Kučera 

− cena  je  udelená  za  nadväzovanie  kontaktov  v  oblasti  spoločenského  života,  v 

oblasti  kultúry,  športu,  školstva,  a  spolupráca  medzi  záujmovými  spolkami  a 

združeniami,  za posilňovanie európskeho povedomia,  nadväzovanie osobných a 

rodinných priateľstiev.

zosnulému Štefanovi Dlhému
Cenu prevzala pani Emília Dlhá.



− cena je udelená za realizáciu stavieb v Krajnom: - Jednota, Materská škola, JRD 

Krajné,  za  celoživotné  dielo  v  prospech  Krajného  a  jeho  obyvateľov.  Cena  sa 

udeľuje in memoriam.  

zosnulému evanjelickému farárovi Jánovi Eľkovi
Cenu prevzal pán Ján Eľko.

− V Krajnom začal pôsobiť 2. marca 1953 v zložitom období, kedy cirkev ostala bez 

finančných  prostriedkov.  Cirkevné  budovy   vyžadovali  väčšie  opravy,  kostol 

potreboval generálnu opravu. S porozumením a za podpory svojich farníkov počas 

dvoch  rokov  (1959  až  1961)  bol  kostol  rekonštruovaný.  Potom  sa  pustil  do 

prestavby,  modernizácie  fary,  z  hospodárskej  budovy  zriadil  zborovú  sieň, 

organizoval práce na úprave okolia kostola a fary, aby cirkevný zbor mohol dôstojne 

osláviť 200. výročie posvätenia chrámu. Podporil myšlienku výstavby domu smútku. 

Počas služieb Božích 27.12.1987 náhle skonal a tak zavŕšil svoju dlhoročnú službu 

v zbore.



Obec Krajné udelila CENU STAROSTU OBCE KRAJNÉ za úspešnú a záslužnú 
činnosť v prospech obce

Ľudmile Cibulkovej 
− za  dlhoročnú  prácu  učiteľky  na  bývalej  malotriednej  škole  v  miestnej  časti 

Matejovec, za šírenie dobrého mena školy a obce. Spoločne s manželom Martinom 

Cibulkom sa pričinili o vzdelanie našich obyvateľov.

Alžbete Mockovej   
− za  celoživotnú  vzdelávaciu,  výchovnú  činnosť,  láskavú  starostlivosť  o  deti 

predškolského  veku  v  materskej  škole  a  zároveň  za  dlhoročnú  prácu  vedúcej 

školskej  jedálne pri  materskej  škole,  za dlhoročnú prácu v zbore pre občianske 

záležitosti pri uvítaní detí do života, strieborných a zlatých svadbách a pri aktívnej 

činnosti v spoločenských organizáciách.



Anne Ďurišovej
Cenu prevzal vnuk Marek Ďuriš.

− Cena  je  udelená  za  dlhoročnú  aktívnu  prácu  v  prospech  Krajného  vo  funkcii 

matrikárky a neskôr tajomníčky na Miestnom národnom výbore v Krajnom, ako aj 

za prácu vo zväze protifašistických bojovníkov, združenia pre občianske záležitosti, 

kde sa angažovala od roku 1957 a od roku 1972 do roku 1987 pracovala ako 

predsedníčka  zboru  pre  občianske  záležitosti  a  ako  členka  spoločenských 

organizácií.

Viere  Turanovej
− za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii matrikárky na Miestnom národnom výbore v 

Krajnom a obecnom úrade v Krajnom a tiež aj  za aktívnu prácu v združení pre 

občianske  záležitosti,  kde  od  roku  1972  do  roku  2001  vykonávala  funkciu 

tajomníčky 



Jánovi Konečnému

− za  dlhoročnú  a  aktívnu  prácu  v  poslaneckom  zbore  obce,  za  aktívnu  prácu  v 

Telovýchovnej Jednoty Slovan Rovnosť Krajné, ale aj za sponzorské príspevky v 

prospech  obce,  Folklórneho  súboru  Krajňanec  a  Telovýchovnej  Jednoty  Slovan 

Rovnosť Krajné

Rudolfovi Talábovi

− za dlhoročnú aktívnu prácu v poslaneckom zbore obce a aktívnu prácu v prospech 

obyvateľov obce   

   



Rastislavovi Sokolovi  

− za nezištné priateľstvo s obyvateľmi  obce, za organizovanie dní detí s ROCK FM 

Rádiom, Slovenským rozhlasom a za aktívnu účasť pri propagovaní obce pri účasti 

s futbalovým klubom MUFUZA

Stanovi Gálisovi

− za nezištné priateľstvo s obyvateľmi obce, za organizovanie futbalových zápasov 

medzi  futbalistami  Krajného  a  MUFUZOU.  Za  priateľské  stretnutia  hercov, 

moderátorov, športovcov a iných známych osobností s obyvateľmi obce. Za aktívnu 

účasť  na  futbalových  zápasoch  na  dni  detí  s  ROCK FM Rádiom,  Slovenským 

rozhlasom a za propagáciu obce Krajné.



Jozefovi Šóthovi 

− za aktívny prístup pri zriaďovaní prvého komunitného zariadenia typu Camphill na 

Slovensku. Drahuška a my... občianske združenie je domov komunitného bývania 

rodinného  typu  na  pomoc  osobám s  autizmom a  podobnými  postihnutiami.  Za 

nezištnú pomoc pri riešení potrieb našej obce.

Ivanovi Janekovi

− za dlhoročnú aktívnu prácu v poslaneckom zbore obce, predsedovi a dlhoročnému 

aktívnemu členovi Telovýchovnej Jednoty Slovan Rovnosť Krajné



Štefanovi Mramúchovi

− za dlhoročnú aktívnu prácu v Telovýchovnej Jednoty Slovan Rovnosť Krajné ako 

člen a podpredseda, venuje sa práci  s mládežou, pracuje ako vyslaný zástupca 

našej  Telovýchovnej  Jednoty v  riadiacom orgáne  Oblastného futbalového zväzu 

Trenčín ako člen rady.

Milanovi Gajarovi

− za  dlhoročnú  a  aktívnu  prácu  pri  reprezentácii  obce  vo  funkcii  predsedu 

poľovníckeho združenia Drieňovica od roku 1993, za organizovanie spoločensko-

kultúrnych podujatí, za organizáciu streleckých pretekov, ktoré šíria dobré meno nie 

len na Slovensku ale aj v zahraničí.



Vladimírovi Janekovi

− za  dlhoročnú  a  aktívnu  prácu  v  poľovníckom  združení  Drienovica  ako  člen 

združenia  a  neskôr  ako  tajomník,  za  aktivitu  pri  zabezpečovaní  mnohých 

kulturných, športových a spoločenských podujatí v obci, za ochotu pomáhať svojími 

skúsenosťami a radami nielen v poľovníckom združení

Jánovi Kubusovi

− za dlhoročnú a  aktívnu prácu pri  reprezentácii  obce Krajné  a  jej  miestnej  časti 

Matejovec vo funkcii predsedu Dobrovoľného hasičského zboru  Matejovec.....   



Jánovi Sedílkovi

− za dlhoročnú a aktívnu prácu pri  reprezentácii  obce Krajné vo funkcii  predsedu 

Zväzu protifašistických bojovníkov a tajomníka krízového štábu obce Krajné

Štefanovi  Bumbálovi 

− za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii obce Krajné vo svojich funkciách ako 

aj v organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov



Jozefovi Šusterovi 
− za  dlhoročnú  aktívnu  prácu  pri  propagáci  obce  Krajné.  Sponzor  obce  – 

Vydavateľstvo STER, magazín Kynologická revue, Pes, 

− prezident Únie kynologických klubov Slovenska, prezident Slovenkého klubu psov 

plemena boxer,  medzinárodný rozhodca exteriéru psov,  organizátor  významných 

medzinárodných kynologických podujatí v obci. Majstrovstvá sveta vo výkone psov 

plemena  boxer,  Stredoeurópska  výstava  psov  plemena  boxer,  Klubová  výstava 

psov plemena boxer, organizátor Plesov magazínu Kynologická revue v obci.

Zite Kukučkovej

− za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii obce Krajné doma i v zahraničí vo 

funkcii manažérky a sponzorky FS Krajňanec



Zuzane Bielikovej

− za  dlhoročný  obetavý  a  aktívny  prístup  pri  reprezentovaní  obce  Krajné  vo 

Folklórnom súbore Krajňanec, za zostavenie a autorstvo knižnej publikácie Krajné v 

spomienkach...

Jánovi Kubíčkovi

− za  autorstvo  knižnej  publikácie  Krajné  v  spomienkach...,  ako  aj  za  dlhoročné 

aktívne pôsobenie vo Folklórnom súbore Krajňanec.



Viere Feriancovej

− za zostavenie, ako aj za odborné rady pri vydaní knižnej publikácie Krajné v 
spomienkach

Petrovi Kaminskému

− za  grafickú  úpravu  Krajnianských  novín,  ako  aj  knižnej  publikácie  Krajné  v 

spomienkach... ako sponzor obce



Ivane Michalcovej

− za  spoluautorstvo  knižnej  publikácie  Krajné  v  spomienkach..,  ako  aj  za 

reprezentáciu obce Krajné vo Folklórnom súbore Krajňanec

Jánovi Otrubovi 

− za dlhoročnú a aktívnu prácu v prospech obce Krajné, ako bývalý vedúci obecných služieb



Štefanovi Horákovi

− za aktívnu prácu v poslaneckom zbore obce, za dlhoročnú aktívnu prácu v združení pre 

občianske  záležitosti,  predsedovi  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  v  Krajnom,  aktívnemu 

členovi Dobrovoľného hasičského zboru  a Zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom


