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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. ___/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

udeľuje 
 

 Čestné občianstvo Mesta Žilina Petrovi Saganovi 
 
 
 
Dôvodová správa 
 
 
Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet. 
 
V zmysle Štatútu Mesta Žilina môže mesto za obzvlášť významné zásluhy o mesto a 
jeho obyvateľov udeliť Čestné občianstvo Mesta Žilina. O udelení Čestného 
občianstva rozhoduje Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline udeľuje Petrovi Saganovi čestné občianstvo pri 
príležitosti jeho triumfu na Majstrovstvách sveta 2016 v katarskej Dohe, kde tento 
výnimočný športovec a Žilinčan obhájil titul majstra sveta. Peter Sagan je prvým 
cyklistom od roku 2007, ktorému sa úspešne podarilo obhájiť dúhový dres. 
 
V septembri 2016 udelil Minister zahraničných vecí SR Petrovi Saganovi historicky 
prvý čestný titul Veľvyslanca značky Slovensko. "V dnešnom 
otvorenom  a poprepájanom svete, keď Petrove neuveriteľné výkony sledujú 
naživo milióny ľudí, robí tento mladý muž fantastickú reklamu aj svojej vlasti. 
Chcem aby Peter vedel, že doma – na Slovensku, to intenzívne vnímame 
a oceňujeme. Kto iný, ako Peter Sagan by mal byť pri zrode tradície a stať sa 
historky prvým nositeľom čestného titulu Veľvyslanec značky Slovensko?" 
uviedol minister Miroslav Lajčák.	  
 
Podľa odborníkov patrí Peter Sagan medzi najväčšie talenty svetovej cyklistiky v 
súčasnosti. Je juniorský majster sveta v cyklokrose, päťnásobný držiteľ zeleného 
dresu Tour de france, dvojnásobný majster sveta, 7-násobný víťaz etapy na Tour de 
france, 2-násobný víťaz etapy na Vuelte, 6-násobný slovenský cyklista roka, je 
najlepším svetovým cyklistom za rok 2015, momentálne vedie svetový rebríček 
cestnej cyklistiky a dosiahol množstvo ďalších športových úsechov a ocenení. Peter 
Sagan doslova dostal Žilinu na mapu sveta a dlhodobo na najvyšších svetových 
športových a spoločenských priečkach reprezentuje naše mesto a všetkých 
Žilinčanov.  
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Odborníci na cyklistiku o Petrovi Saganovi hovoria, že je talent, ktorý sa narodí raz za 
100 rokov. A my máme to šťastie, že sa takýto talent narodil práve v našom meste. 
Peter nezabudol na svoje rodné mesto a naplno podporuje žilinskú športovú mládež. 
Akadémia, ktorá nesie jeho meno, združuje desiatky mladých budúcich cyklistov a je 
nádejou, že možno z nej vzíde ďalší Sagan. V roku 2014 udelilo Mestské 
zastupiteľstvo v Žiline Petrovi Saganovi Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 
Mesta Žilina. Predkladatelia sú presvedčení, že Peter Sagan si nielenže Čestné 
občianstvo Mesta Žilina zaslúži, ale dokonca naň má morálny nárok.  
 
„Je jedinečným jazdcom vo svojej generácii. Je veľmi, veľmi dobrý. Občas si 
my ostatní popri ňom pripadáme ako juniori.“ 
Mark Cavendish, britský šprintérsky špecialista 

„Ešte som nestretol vo svojej kariére podobný typ, ako je Sagan. Je veľmi 
cieľavedomý a keď si niečo zaumieni, tak to aj splní. Neprekvapilo by ma, ak by 
raz vyhral aj Tour de France." 
Ivan Basso, taliansky kolega z tímu Cannondale 

„Na bicykli jazdí ako génius.“ 
Fabian Cancellara, švajčiarsky špecialista na časovky a klasiky 

„Sagan je neskutočný talent. Je to nový Eddie Merckx. Má skúsenosti 
z horských bicyklov aj cyklokrosu a to mu pomáha na ceste.“ 
Giovanni Lombardi, bývalý taliansky cyklista 

 

Najvýznamnejšie svetové úspechy Petra Sagana: 

Cyklokros 

2008 - Na juniorských majstrovstvách sveta v cyklokrose v talianskom Trevise získal 
v deň svojich osemnástych narodenín striebornú medailu, napriek tomu, že sa v 
úvode pretekov zaplietol do hromadného pádu.  

2008 - Najcennejší kov vybojoval Peter Sagan už v máji na majstrovstvách Európy v 
horskej cyklistike v disciplíne cross country v nemeckom stredisku St. Wendel. 

2008 - V júni sa stal dokonca v talianskom Val di Sole juniorským majstrom sveta v 
horskej cyklistike, čím dosiahol najlepší slovenský výsledok na svetovom šampionáte 
v horskej cyklistike v histórii. 

Cestná cyklistika 

Tour de France 

2012 – zelený dres a 3 víťazné etapy 
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2013 – zelený dres a 1 víťazná etapa 

2014 - zelený dres 

2015 - zelený dres 

2016 – zelený dres a 3 víťazné etapy 

Vuelta 

2011 – 3 víťazné etapy 

2015 – 1 víťazná etapa 

 

Majstrovstvá sveta 

Majster sveta v roku 2015 v americkom Richmonde 
Majster sveta v roku 2016 v katarskej Dohe 

 
Ďalšie ocenenia 

2013 – Krištáľové krídlo v kategórii šport za získanie zeleného dresu na Tour de 
France a vynikajúce výsledky na pretekoch. 

2008, 2010-2015 - Získal už šesťkrát ocenenie Cyklista roka. 
 
2013,2015 - Víťazstvo v ankete Športovec roka. 
 
2015, 2016 - Získal 4 ocenenia v ankete TIPOS - Športovec mesiaca. Po prvýkrát to 
bolo za mesiac máj (2015), keď triumfoval na pretekoch Okolo Kalifornie. Druhýkrát 
bol Sagan ocenený za svoj štvrtý triumf v bodovacej sútaži Tour de France, ktorý 
dosiahol v mesiaci júl. Ocenenie za mesiac september získal za víťazstvo na 
majstrovstvách sveta v cyklistike v Richmonde. V apríli 2016 mu bolo udelené toto 
ocenenie za víťazstvá na najväčšej belgickej klasike z Brúgg do Oudenaarde a na 
prestížnej holandskej klasike Okolo Flámska. 
 
2015 - Podľa CyclingNews sa stal najlepším cyklistom na svete za rok 2015. 
 

Životopis a ďalšie úspechy Petra Sagana 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Sagan 
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Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a 
miestneho rozvoja dňa 5.9.2016, ktorá odporučila dopracovať materiál o systémový 
mechanizmus oceňovania osobností Mesta Žilina.   

(ZA 9, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0).  

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline dňa 5.9.2016, ktorá 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline materiál prerokovať a udeliť čestné 
občianstvo Mesta Žilina Petrovi Saganovi.  


