Čestní občania mesta
BANSKÁ BYSTRICA
Meno, priezvisko

Rok vyhlásenia
občianstva, uznesenie

MUDr. Daniel Petelen,
in memoriam

Za celoživotné pôsobenie v oblasti lekárstva a
pomoc chorým, raneným a prenasledovaným
počas SNP

Ing. Ján Langoš, in
memoriam

Za celoživotný postoj k pravde, ľudským hodnotám
i národnej pamäti

JUDr. František Paňák
SJ, in memoriam

za celoživotné postoje, odvahu a službu pravde,
slobode a humanite

Jozef Jankovič

-za významnú umeleckú činnosť, v autorskej
spolupráci s architektom D. Kuzmom prispel
k vytvoreniu Pamätníka SNP. Prehry i víťazstvá SNP
zároveň zvýrazňuje jeho súsošie „Obete varujú“,
ktoré sa nachádza uprostred pamätníka.
- za životné postoje, ktoré sa stali vzorom a oporou
pre mnohých nasledovníkov v zápase o slobodu,
svoj život zasvätil pravde, viere, jej šíreniu a svoje
pevné zásady nezradil ani pod nátlakom moci,
eštebáckych výsluchov a komunistických lágrov
za úspešnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica v
atletike

In memoriam

MUDr. Silvester
KRČMÉRY, CSc.
in memoriam
npor. Mgr. Matej TÓTH

2019

2018

2017
Uznesenie 683/2016
z 13.12.2016

2017
Uznesenie 683/2016
z 13.12.2016

Prof. Imrich ĎURICA
In memoriam

Dušan KLIMO

Kanonik – kňaz, nespravodlivo odsúdený na 10
rokov väzenia a 5 rokov straty občianskych práv
Za prínos pre nebývalý duchovný rozvoj mesta
v čase neslobody, za otvorenosť voči všetkým
obyvateľom Banskej Bystrice, za vynaložené úsilie
pri oprave sakrálnych objektov a za príkladné
znášanie osobného prenasledovania a utrpenia
Predseda únie Slovákov žijúcich v zahraničí
za dlhodobú kultiváciu banskobystrických
meštianskych tradícií a rozvoj priateľstva medzi
národmi

2016
Uznesenie 330/2015
z 15.12.2015

2015
Uznesenie MsZ
76/2015 z 24.3.2015

Michal RÁRUS
in memoriam

Zdenko MIKULA

Anastasia KUZMINA

Richtár Banskej Bystrice, národnokultúrny dejateľ,
vládny komisár – župan
za mimoriadny prínos v oblasti hospodárskeho,
spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta
Hudobný skladateľ, pedagóg
Za mimoriadne umelecké výkony a obohatenie
ľudského poznania v oblasti hudby
Olympijská víťazka v biatlone, členka vojenského
športového centra Dukla Banská Bystrica
Za zisk olympijských medailí

Elena KALISKÁ

Dvojnásobná olympijská víťazka vo vodnom
slalome, členka vojenského športového centra
Dukla Banská Bystrica
Za zisk olympijských medailí

Michal MARTIKÁN

Dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome,
člen vojenského športového centra Dukla
Za zisk olympijských medailí

Pietro MEISTRO

Tibor ANDRAŠOVAN

Účastník protifašistického odboja a iniciátor
spolupráce s mestom Alba
Hudobný skladateľ
- za celoživotnú prácu v oblasti hudobnej kultúry,
za prezentáciu mesta a Slovenska na hudobných
scénach celého sveta

Chaviva REIKOVÁ
in memoriam

Príslušníčka anglo-americkej vojenskej misie 1. Čs.
armády, účastníčka odboja, členka skupiny
Amsterdam
Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji a pomoc
pri záchrane židov na Slovensku

Ján GOLIAN
in memoriam

Náčelník /generál/ štábu Veliteľstva pozemného
vojska slovenskej armády počas SNP

2015
Uznesenie MsZ
76/2015 z 24.3.2015

2011
Uznesenie MsZ
235/2011 z 8.11.2011

2010
Uznesenie MsZ
738/2010 z 30.3.2010

2008
Uznesenie MsZ
289/2008 z 26.8.2008

2008
Uznesenie MsZ
289/2008 z 26.8.2008

2000
2003/ 2008 z 24.8.2000

1997
281/1997 z 15.5.1997 MsZ

1990
P -MsNV 27/1990

1990
P -MsNV 15/1990

Za aktívnu účasť v SNP
Rudolf VIEST

Veliteľ, generál 1. Čs. armády na Slovensku

1990
P -MsNV 15/1990

in memoriam

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji

Vladimír PŘIKRYL

Veliteľ paradesantnej brigády

in memoriam

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji

Július NOSKO

Náčelník štábu Veliteľstva 1. Čs. armády

in memoriam

Za aktívnu účasť v SNP

Joseph MORTON

Vojnový korešpondent tlačovej agentúry
Associated Press v New Yorku, člen angloamerickej misie v SNP

in memoriam

1990
P -MsNV 15/1990

1990
P -MsNV 15/1990

1990
P -MsNV 15/1990

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji
James Holt GREEN
in memoriam

Námorný poručík USA – veliteľ skupiny Povstanie
člen OSS (Úrad strategických služieb), člen angloamerickej misie v SNP

1990
P -MsNV 15/1990

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji
John SEHMER
in memoriam

Major - veliteľ spravodajskej skupiny SOE (Special
operations Executive – Úrad pre špeciálne
operácie), člen anglo-americkej misie v SNP

1990
P -MsNV 15/1990

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji
Mária GULOVICHOVÁ
LIU

Učiteľka, počas SNP prekladateľka, kuriérka, členka
americkej misie OSS

1990
P -MsNV 15/1990

Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji
Ján CIKKER
In memoriam

Banskobystrický rodák, hudobný skladateľ,
pedagóg VŠMU, predseda Slovenskej hudobnej
rady

1990
P -MsNV 15/1990

Medzi inými dielami a operami zložil v Banskej
Bystrici „Povstalecký pochod“ v roku 1944
Peter KARVAŠ

František FAJTL

Mirko VESEL

Banskobystrický rodák, vnuk Dominika Skuteckého,
významný slovenský prozaik, dramatik publikujúci
už počas SNP, venoval sa aj divadelnej vede
a publicistike, v období normalizácie perzekvovaný
a diskriminovaný
Veliteľ Čs. samostatného stíhacieho leteckého
pluku
Generál Československej armády

1990
P -MsNV 15/1990

1990
P -MsNV 27/1990

1990

in memoriam

Za významný podiel na SNP

Mikuláš ŠINGLOVIČ

Veliteľ npor. Kombinovanej letky, veliteľ letiska Tri
duby

P -MsNV 27/1990

1990
P -MsNV 27/1990

Za aktívnu účasť v SNP
Viktor ČÁRSKY

Predseda revolučného ONV v Banskej Bystrici
Za pomoc partizánom pri zabezpečovaní výzbroje

Gabriel RAPOŠ

Vedúci Slobodného slovenského vysielača,
spravodajský dôstojník 4. partizánskej brigády
Za aktívnu účasť v protifašistickom odboji

1990
P -MsNV 27/1990

1990
P -MsNV 27/1990

