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Mestské zastupiteľstvo v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  JUDr. Pavlovi Hrušovskému    
za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry  a jeho 
zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte  
u d e ľ u je    
Cenu mesta Nitry  
JUDr. Pavlovi Hrušovskému   
za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry  a jeho 
zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte  
u k l a d á   
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému 
za  dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry a jeho zviditeľňovanie 

v medzinárodnom kontexte 
 

 
Meno: JUDr. Pavol Hrušovský   
Narodený: 9. jún 1952, Maňa, okres Nové Zámky  
Zamestnanie: poslanec NR SR                            
Štátna príslušnosť: SR  
Trvalé bydlisko: Nitra, Golianova 111 
 

      Pavol Hrušovský sa narodil 9. júna 1952 v Mani, okres Nové Zámky. Strednú 
Všeobecno-vzdelávaciu školu  navštevoval v Šuranoch v rokoch 1966 – 1970. V roku 1978 
vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako  vedúci 
právneho oddelenia v spotrebnom družstve Jednota SD Nitra, potom bol prednostom 
Okresného úradu v Nitre. 

      V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom  Federálneho zhromaždenia, pôsobil  v 
ústavnoprávnom, zahraničnom a mandátovom a imunitnom výbore, v rokoch 1992 – 1994 a 
1994 – 1998 bol poslancom NR SR. 

      Od roku 1998 do roku 2002 bol podpredseda NR SR. Pavol Hrušovský bol zvolený za 
poslanca NR SR aj vo volebnom období 2002 – 2006 (opäť za KDH). Od roku 2002 do 
februára 2006 bol predsedom NR SR. Bol členom Stálej delegácie NR SR do Zhromaždenia 
Západoeurópskej únie. V roku 2006 bol opätovne zvolený za poslanca NR SR. Od roku 2000         
do roku 2009 bol  predsedom KDH. Od júla 2010 do októbra 2011 bol podpredsedom NR SR.  
13. októbra 2011 bol  znovuzvolený za predsedu NR SR . Od roku 2012 je opäť poslancom 
NR SR. Je predsedom poslaneckého klubu  KDH, členom Výboru NR SR pre ľudské práva 
a národnostné menšiny a členom Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii.  

 

 JUDr. Pavol Hrušovský  je členom správnej rady UKF v Nitre. Výrazne sa zaslúžil o  
pomoc v rozvoji vysokého školstva a o  vznik Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Vedie 
dlhodobé podporné aktivity pre Biskupský úrad v Nitre a pre komunitu verbistov v Nitre.  
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Dôvodová správa 
 

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry JUDr. Pavlovi Hrušovskému predkladá  primátor 
mesta Nitry  v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  č. 1/1998 o udeľovaní ocenení 
mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  

 

Predloženým návrhom sa v zmysle čl. 5. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 17. 10. 2012 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné 
vzťahy. Uznesením č. 29/2012 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť JUDr. 
Pavlovi Hrušovskému Cenu mesta Nitry. Materiál bude prerokovaný na mimoriadnom 
zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 7. 11. 2012.   

 
 
 
 
 


