
Návrh na ocenenie mesta Sereď' pre jednotlivca 

Navrhovateľ: 

Denné centrum pre seniorov v Seredi a Základná organizácia J ednpty 
dôchodcov Slovenska v Seredi 
so sídlom Jesenského 3015, Sereď 
vedúci organizácie: JozefValábek 

Údaje o navrhovanom: 
- Meno a priezvisko, titul: Paulína Kostková 
- Dátum narodenia: 
- rodinný stav: vydatá, 3 deti 
- Národnosť. slovenská 
- Povolanie: administratívna pracovníka 
- Zamestnanie: dôchodkyňa 
- Kontaktná adresa: l Sereď 

Názov ocenenia, na ktoré je menovaný navrhovaný: 

Cena mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu 
Menovaná počas svojej aktívnej pracovnej činnosti bola od roku 

1959 zamestnaná ako pracovníčka okresnej prokuratúry, neskôr od r. 
1966 v ZIPP Sereď, kde pracovala ako administratívna pracovníčka. 
Od r. 1974 až do r. 1998 pracovala v závode Pórobetón Dolná Streda 
ako vedúca odbytu, odkiaľ odišla do dôchodku. 

Po odchode do dôchodku sa zapojila do činnosti Klubu dôchodcov 
na Jesenského ul. v Seredi, kde bola v roku 2001 zvolená do funkcie 
vedúcej klubu. Túto funkciu vykonávala až do roku 2012, kedy došlo 
k zlúčeniu dvoch klubov dôchodcov. V novovytvorenom Dennom 
centre pre seniorov pokračuje v aktívnej práci a zastáva v ňom pozíciu 
zástupkyne vedúceho DC až doteraz. Už sa pôsobenia v Klube 



dôchodcov na Jesenského ul. sa stala členkou Okresného výboru 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Galante, kde pôsobí až doteraz. 

Pravidelne sa zúčastňuje rôznych okresných, krajských 
a celoslovenských športových hier seniorov, na ktorých reprezentuje 
seredských seniorov a získala množstvo medailí za vynikajúce 
umiestnenia. 

Pôsobí aj ako prísediaca na súde, osem rokov na Krajskom súde 
v Trnave a teraz už piaty rok na Okresnom súde v Galante. 

V súčasnosti ako členka výboru Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Seredi a zástupkyňa vedúceho Denného 
centra pre seniorov sa podieľa na príprave a priebehu rôznych 
podujatí, ktoré sa pripravujú pre našich seniorov a je príkladom toho, 
že dôchodkový vek máme prežiť a nie iba dožiť. 

Za tento jej aktívny prístup pri využívaní voľného času seniorov jej 
navrhujeme udelenie ocenenia „Cena mesta Sered"'. Návrh bol 
prerokovaný na výborovej schôdzi Denného centra pre seniorov 
a jednomyseľne odporučený. 
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