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Dôvodová správa
Čestné občianstvo mesta Piešťany môže Mestské zastupiteľstvo udeliť v súlade s § 40
štatútu mesta Piešťany osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a
zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
O udelení a odňatí čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh
primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Výnimočne sa môže čestné občianstvo mesta Piešťany udeliť i po smrti - in memoriam. V
takomto prípade sa listina odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Zdôvodnenie:
Pán Ladislav Bačík reprezentoval v plávaní naše mesto a krajinu:
- na dvoch Olympijských hrách v Helsinkách (1952) a v Melbourne (1956), kde
Československo reprezentoval v disciplíne 100 m znak,
- na Majstrovstvách Európy v Budapešti a v Turíne.
Jeho výborné výkony ocenili aj športový novinári, ktorí ho v roku 1955 vyhlásili za najlepšieho
športovca Slovenska.
V roku 1957 bol p. Bačík ocenený titulom Zaslúžilý majster športu.
Ladislav Bačík sa okrem plávania venoval aj vodnému pólu, v ktorom bol jednotkou
v Československu a patril medzi najobávanejších strelcov v lige i reprezentácii. Na
majstrovstvách Európy v Utrechte bol so 14-timi gólmi druhým najlepším strelcom šampionátu.
Zásluhou p. Bačíka mesto Piešťany získalo majstrovský titul ČSSR v roku 1965.
Svoju vodnopólovú kariéru ukončil ako 44 ročný a pokračoval ako plavecký a vodnopólový
tréner, ktorý vychoval množstvo úspešných plavcov a pólistov v Piešťanoch. V rámci ankety
Športovec roka 2013 získal Ladislav Bačík ocenenie ako najlepší tréner.

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť p. Ladislavovi Bačíkovi udelené in memoriam
súlade s § 40 štatútu mesta Piešťany za šírenie dobrého mena mesta Piešťany vo svete.

