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Návrh na ocenenie mesta Sereď' pre joonotlivca 

Údaje navrhovateľa: 
- Meno a priezvisko, titul alebo názov organizácie, sídlo, IČO, 

štatutár: 
Rada OZ Krásna hudba 
Sereď, ul.M.R.Štefánika 3080/16, IČO 42157455 

- Kontaktná adresa a telefón: Antónia Bánovská,  ~ 
- Podpis tel.  

Ing.Elena Števčíková,  

Údaje o navrhovanom: 
- Meno a priezvisko, titul: 

tel.  

Marcela Hochedlingerová 

- Dátum narodenia: ·  

- Národnosť 

- Povolanie: 
- Zamestnanie: 
- Kontaktná adresa: 

Názov ocenenia, na ktoré je menovaný 
- Čestné občianstvo mesta-8ered' 
-XCena mesta Sereď 

slovenská 

dôchodkyňa ( učiteľka) 
 

navrhovaný: 

Zdôvodnenie návrhu (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, 
výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, 
ktoré už inenovaný dostal, úspechy doma iv zahraničí) : 

Pani Hochedlingerová sa v meste Sereď angažuje v oblasti hudobnej kult_úry, 
v oblasti menšinových žánrov ako je opera, klasická hudba, balet, hudobno-poetické pásma, 
hudba Klezmer. V roku 2008 vyústila jej dlhoročná snaha ( od roku 2002) o pozdvihnutie 
hudobnej kultúry v Seredi do založenia Občianskeho združenia Krásna hudba, ktoré sa 
zameriava najmä na predstavovanie umelcov, ktorí kvalitne a zanietene prezentujú 
hudobné diela v spojení s umeleckým slovom a tak pozdvihujú a rozvíjajú kultúrno-hudobné 
povedomie občanov ako i mládeže. Aj pred založením OZ organizovala koncerty umelcov 
lokálnych, regionálnych, ale i na európskej úrovni. Započala tradíciu koncertov v Seredi 
a vychovala celú generáciu vďačných návštevníkov a priaznivcov klasickej hudby. 
OZ má v súčasnosti cca 85 členovi ďalších priaznivcov. Za dobu svojho trvania 
zorganizovala cca 40 hudobných i hudobno-slovných akcií s viac ako sto účinkujúcimi 
ako napr. súrodenci Babjakovci, Adriana Kučerová, Adriana Kohútková, Jitka Sapara
Fischerová, Marián Lapšanský, Paul Gulda, Martin Malachovský, Prezburger Klezmer Band 



a ďalší. Boli organizované taktiež autobusové zájazdy na operné i baletné 
predstavenia a muzikály, ako na našu prvú domovskú scénu - SND Bratislava, DAB 
v Nitre, ale aj do rakúskeho Eisenstadtu, kameňolomu v St. Margarethen a na scénu 
v Morbischi. 
Pani Marcela Hochedlingerová sa angažuje aj v OZ Komenius, ktoré združuje bývalých 
pedagogických pracovníkov v Seredi a okolí. 
Pomáha aj spevokolu Zvon - jej zásluhou bol zorganizovaný slávnostný koncert 
spevokolu Zvon v júni tohto roku pri príležitosti jeho 90. výročia založenia a taktiež 
má veľkú zásluhu na oživení činnosti tohto zboru. 
Z týchto dôvodov ju navrhujeme na ocenenie Mesta Sereď - zaslúžila sa o kultúrne 
vyžitie občanov mesta a okolia. 

Sereď 23.9.2015 




