
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 

zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupite ľstva mesta Trnavy, 
konaného 7. marca 2010 v sále Marianum, Jána Holléh o 9 v Trnave 
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Mestské zastupite ľstvo mesta Trnava 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Z á p i s n i c a  
 

zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupite ľstva mesta Trnavy, konaného 7. 
marca 2010 v sále Marianum na Ul. Jána Hollého 9 v Trnave 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bolo zvolané v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 315/2008 o udeľovaní ocenení mesta 
v znení noviel. Jediným bodom programu slávnostného zasadnutia mestského 
zastupiteľstva bolo slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2009.  
 
 Za zvukov Trnavských fanfár od profesora Burlasa do sály Marianum nastúpili ocenení 
a primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák.  
 
 V úvode rokovania predniesla Blanka Blesáková báseň „Už len tým že si“ z básnickej 
zbierky Roztratená nahota od Miroslava Danaja.  
 
 Úvodné slová patrili moderátorke slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva 
pani Márii Sadloňovej. Privítala primátora mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava, ocenených i ostatných hostí. Po úvodných slovách požiadala primátora 
mesta o otvorenie slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva a o príhovor.  
 
 
 
Príhovor Ing. Štefana Bošnáka, primátora mesta :  
 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia,  
 
otváram slávnostné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorého jediným 
bodom programu je udeľovanie ocenení mesta Trnava v zmysle príslušného všeobecne 
záväzného nariadenia.  
 

Dovoľte mi osobitne privítať Ing. Tibora Mikuša, poslanca Národnej rady SR a predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja, poslanca NR SR Ing. Júliusa Brocku s manželkou a vás, 
milí ocenení. 
 

Pred pätnástimi rokmi sme obnovili tradíciu udeľovania ocenení mesta. Určujúcim 
motívom bolo vyjadrenie vďačnosti a úcty tým ľuďom, ktorí nielen rozvinuli svoj talent 
v prospech iných, ale predovšetkým nestratili ľudskosť a spolupatričnosť.  

Čím v rýchlejšej dobe žijeme, tým viac si uvedomujeme, ako tieto hodnoty v dnešnej 
spoločnosti potrebujeme.  
Nositeľmi hodnôt sú konkrétni ľudia. Tvoria a vytvárajú ich vďaka prekonaniu vlastného 
egoizmu, obetovaním vedomostí i nadšenia pre ostatných ľudí. Vnímajú širší kontext života, 
ktorý presahuje naše individuálne a fyzické obmedzenia. Pomáhajú nám tak odkrývať 
spodný, na prvý pohľad nepozorovateľný, avšak pritom najdôležitejší prúd života. Je ním 
vnútorný rozmer človeka – ľudský duch, základ každého z nás i nášho snaženia. Z jeho 
prejavov, nie z povrchných javov, vyrastajú naše národné korene, o ňom hovorí história 
Trnavy i spoločná európska tradícia. Rôznou formou ju odovzdávame z generácie na 
generáciu, čím napomáhame životu pokračovať nielen v našom meste, ale i v národe a vo 
svete.  
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Prioritnou a nosnou rovinou odovzdávania najdôležitejších kódov života je kultúra a jej 
osobitný rozmer vzdelávanie.  
Nie je to len historická skúsenosť, ktorú v Trnave symbolizuje univerzitná tradícia, ale 
dôležitosť výchovy, kultúry a vzdelávania si uvedomili aj predkladatelia návrhov na ocenenie. 
Veď väčšia časť dnešných ocenení je za pôsobenie v týchto oblastiach: 
 

V oblasti pedagogiky, zdravotníctva a výchovy získava najvyššie ocenenie Čestné 
občianstvo mesta Trnava docent Fedor Svatý a profesor Miroslav Danaj.  
Fedor Svatý popri obetavej pedagogickej činnosti pôsobil v kultúre i v športe a dodnes sa 
neúnavne angažuje v kultúrno-spoločenskom dianí v meste. Miroslav Danaj roky obetavo 
pracuje v zdravotníctve, kde svojimi skúsenosťami a vedomosťami pomáha nielen 
pacientom, ale odovzdáva ich aj študentom na Trnavskej univerzite. V poslednom období 
pridáva aj ďalší rozmer. Prostredníctvom poézie vtláča na papier to, čo vedou, zručnosťou 
ani definíciou uchopiť nemožno.  

Mesto Trnava a jeho občania si uvedomujú, že pre kultúru i vzdelanie nie je dôležité 
primárne množstvo informácií, ale predovšetkým výchova a schopnosť orientovať sa vo 
svete. Aj preto Cenu mesta symbolicky za všetkých rodičov ktorí sa snažia odovzdať deťom 
nielen základné potreby na prežitie, ale predovšetkým zázemie lásky a rodiny preberú 
Marian a Mária Peciaroví. Obaja sú i vzorom odvahy a neoblomnosti z dôb totality, 
čiernobieleho videnia a prezentovania sveta. 

To, že námaha, vytrvalosť, výchova a vzdelanie prinášajú svoje ovocie, potvrdzuje 
i dnešný zástupca mladšej generácie Ing. Miroslav Trnka. Patrí k úspešným podnikateľom, 
ktorého výsledky sú známe po celom svete, čím sa nemalou mierou pričinil o rozvoj 
informatizácie nielen doma, ale i v zahraničí. Svojou prácou a výsledkami potvrdzuje 
dôležitosť prepojenia vzdelania s duchom tvorivosti. 

V oblasti pedagogiky i kultúry už dlhé roky reprezentuje Trnavu profesor Richard Vandra, 
známy svetový virtuóz v hre na violončelo, ktorému právom patrí nielen cena mesta, ale i náš 
obdiv a nesmierna vďaka. 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Trnavy prevezmú dnes ďalší dvaja 
propagátori kultúry, vzdelania a nadšenci hudby. Ján Ivan a doktor Eugen Mikuláš „Bubo“ 
Nemeš. Prvý z nich trpezlivou prácou desaťročia odovzdával deťom zmysel pre harmóniu 
a Bubo Nemeš nielenže dodnes aktívne hrá, no dlhé roky vytváral v Trnave zázemie aj pre 
horolezecký šport. Horolezectvo môže byť i symbolom práce vo vzdelávaní a výchove. Je 
o vytrvalosti a láske, ktorá neuteká od bolesti, námahy, ktorá si nič neprivlastňuje, no na 
ceste i na vrcholkoch snaženia cíti súzvuk krás života.  

Námaha a tréning sú neodmysliteľne spojené so športom, ktorý pri rešpektovaní a úcte 
k súperovi upevňuje vôľu i ľudské zdravie. Pri výchove mladej generácie má dôležitú úlohu. 
Aj preto si vážime tých, ktorí v meste dlhodobo pracujú s mládežou, ktorí v duchu fair play 
učia novú generáciu, že výsledky i úspech sú možné iba vďaka sebaovládaniu a disciplíne. 
Ocenenie v tomto roku tak právom patrí hokejovému nadšencovi, brankárovi i trénerovi 
PhDr. Jánovi Mitošinkovi, ako aj jubilujúcemu karate klubu Slovšport Trnava. 

Život neprináša len chvíle radosti, ale preveruje nás v dobách skúšok. Platí to o meste 
i jednotlivcoch. Trnava vo svojej histórii potvrdila, že má vo svojom centre i okolí ľudí, ktorí sú 
schopní napriek nepohode a často i s nasadením života chrániť majetok a predovšetkým 
životy jeho občanov. Túto skúsenosť mesto zažilo i v minulom roku. Ochotne a profesionálne 
poskytol multifukčný prápor z Hlohovca svoju pomoc Trnavčanom. Rýchle s bezkonfliktne 
vyriešil základné potreby požiarom postihnutým občanom. Patrí im za to naša vďaka i 
dnešné ocenenie.  
Potvrdzuje sa tak, že každé spoločenstvo okrem zákonom upravených pravidiel vzájomného 
spolužitia nutne potrebuje ešte jeden rozmer, ktorý patrí k neoddeliteľne k našej tradícii. Je 
ním solidarita a nezištná ochota pomôcť. 

V úvode svojho príhovoru som hovoril o snahe mesta zvýrazniť aspoň raz v roku počas 
slávnostnej chvíle prostredníctvom konkrétnych ľudí najpodstatnejšie prúdy života. Príklady, 
ktoré som spomenul, a ktoré si vážia i samotní občania mesta, hovoria o tom, že sme na 
správnej ceste. Vnímame ľudí a hľadáme osobnosti okolo seba. Oni nás spájajú do širšieho 
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spoločenstva, ktoré prirodzene hľadá najlepšie formy života. Takéto spoločenstvá sú 
základnými piliermi samospráv, ktoré v širšom kontexte udržujú priestor pre rast a rozvoj 
každého jednotlivca.  
 

Mesto Trnava vo svojej bohatej histórii vďaka kultúre, pamäti a obetavej práci jeho 
občanov prežilo obdobia slávy i utrpenia. I dnes máme medzi sebou takýchto ľudí. Aj preto 
sme sa tu dnes zišli, aby sme sa im poďakovali a zároveň spoločne potvrdili, že pokiaľ 
Trnavčania nestratia úctu k sebe, k svojim koreňom a kultúre, a ak tieto hodnoty dokážeme 
uplatňovať v živote a odovzdávať ich ďalšej generácii, potom má pre nás také vzácne mesto, 
akým je Trnava, aj svoju budúcnosť.   
 
Vážené dámy a páni, 
návrhy na ocenenia podali občania nášho mesta. V zmysle príslušného všeobecne 
záväzného nariadenia som tieto návrhy odovzdal na prerokovanie Komisii mestského 
zastupiteľstva pre udeľovanie ocenení. Komisia návrhy vyhodnotila a svoje stanovisko 
predložila na prerokovanie mestskej rade. Z tohto zákonného procesu vznikli konkrétne 
podnety na udelenie ocenení mesta Trnava, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 23. februára 2010 uznesením č. 782. 
 
 
 
 
 Po príhovore primátora mesta prebehol akt ude ľovania ocenení mesta Trnava za 
rok 2009: 
 
 
 
A/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 

 
Č E S T N É  O B Č I A N S T V O  M E S T A  T R N A V A 

 
doc. Ing. F E D O R O V I  S V A T É M U, CSc. 

za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry, športu a vzdelávania. 
 

Narodil sa 1. októbra 1929 v Trnave, kde prežil obdobie svojich školských rokov, mladosti 
a kde žije i v súčasnosti.  

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1952 na Slovenskej vysokej škole technickej     v 
Bratislave, na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva.  

V rokoch 1952-1962 pracoval ako stavebný projektant - statik v Pozemných stavbách 
Trnava. Od roku 1962 pôsobí na Ekonomickej univerzite Bratislava ako garant predmetu 
,,Manažment technologických systémov“. V rokoch 1986 - 1991 bol vo funkcii vedúceho 
katedry, v rokoch 1991 - 1994 dekanom Fakulty a členom vedeckej rady Ekonomickej 
univerzity v rokoch 1991 - 1995. Bol aj členom vedeckej rady Univerzity v Zlíne. 

Takmer dvadsať rokov bol súdnym znalcom pre statiku stavebných konštrukcií (1972 -
1991). Zúčastnil sa viacerých vedecko-výskumných stáží (Brusel 1977, Neapol 1971, Rím 
1981) a vytvoril rozsiahlu publikačnú základňu s reprezentačnými výstupmi na domácich 
a zahraničných konferenciách. 

Vo svojej pôvodnej profesií projektanta statiky konštrukcií vypracoval niekoľko projektov 
statického zabezpečenia celoštátneho významu (Orava – Banská Bystrica). Intenzívne sa 
zúčastňoval projektovej a investičnej prípravy výstavby trnavskej športovej haly, športového 
areálu Slávia Trnava.  

Vo svojej záujmovej činnosti účinkoval takmer päťdesiat rokov v Rímsko-katolíckom 
cirkevnom hudobnom spolku sv. Mikuláša v Trnave, s ktorým naštudoval niektoré diela 



 5 

Mikuláša Schneidra – Trnavského, a ktoré aj dirigoval. V organizačnom tíme Trnavských dní 
aktívne pôsobí už päťnásť rokov. V roku 2009 oslávil docent Svatý 80. narodeniny. 
 
Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal docent Svatý osobne. 
 
 
 
B/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

Č E S T N É  O B Č I A N S T V O  M E S T A  T R N A V A 
 

prof. MUDr. M I R O S L A V O V I  D A N A J O V I,  CSc. 
za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva. 

 
Profesor Miroslav Danaj sa narodil 1. januára 1946 v Dolnej Strede nad Váhom.  
Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte v Martine nastúpil na Chirurgické oddelenie 

Nemocnice v Trnave, kde pracuje doteraz - nepretržite štyridsať rokov. 
V roku 1991 sa stal primárom a od roku 1994 je prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej 

nemocnice Trnava. Vyučuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v 
Trnave, je členom Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a členom 
akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave. 

Popri odbornej publikačnej činnosti organizuje medzinárodné chirurgické zjazdy v Trnave 
pod názvom ,,Trnavský chirurgický deň´´. Za najdôležitejšie považuje neustále zvyšovanie 
odbornej úrovne chirurgickej kliniky, kde hlavne v novom pavilóne chirurgických disciplín 
dochádza k modernizácií prístrojového vybavenia, zavádzania nových vyšetrovacích metód 
a operačných postupov. ,, Usmiaty, spokojný pacient a jeho príbuzní, sú zrkadlom lekára,´- 
to je krédo a súčasne aj aforizmus profesora Danaja. 

Profesor Danaj sa venuje písaniu veršov od študentských čias, ktoré publikoval 
v Slovenských pohľadoch. Jeho verše odzneli v Slovenskom rozhlase, ale aj vo Veršoch 
promenád v Trnave a na ďalších podujatiach. Aforizmy pravidelne publikuje v Literárnom 
týždenníku a v Slovenských pohľadoch. V súčasnosti vydala Matica slovenská v Martine 
knižku aforizmov Miroslava Danaja pod názvom ,,Niečím ťa možno liečim´´ a tri básnické 
cykly pod názvom ,,Roztratená nahota´´. 
,, Bez Trnavy si svoj život neviem predstaviť, nedokázal by som pracovať, tvoriť inde. Toto 
kráľovské mesto nikdy nepríde o korunu, aj keď už máme euro.´´, to sú slová profesora 
Danaja. 
 
Ocenenie mesta Trnava si profesor Danaj prevzal osobne. 
 
 
 
 
C/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

C E N A  M E S T A  T R N A V A 
 

Mgr. MARIANOVI P EC I A R O V I  A  MANŽELKE MÁRII 
za šírenie tradičných rodinných hodnôt.   

 
Manželia Peciarovci sa zoznámili ešte počas štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského so sídlom v Trnave. Okrem štúdia sa venovali aj práci s mládežou. Marian ako 
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tréner deti z detského domova a Mária sa stretávala s dievčatami zo základnej školy, ktorým 
pomáhala nájsť si svoje miesto v živote.  

Po skončení fakulty začali obaja pracovať ako vychovávatelia v Detskom domove 
v Trnave a následne o rok uzatvorili manželstvo.  

V roku 1976 bol Mgr. Marian Peciar zo školských služieb prepustený z náboženských 
dôvodov a na čas zostal pre práce. Neskôr zabezpečoval vo Vodárňach a kanalizáciách 
v Trnave odpočet spotreby vody na vodomeroch a pracoval tiež ako kopáč.  

V roku 1977 sa im narodil prvý syn. Do roku 1991 im pribudlo do rodiny ďalších šesť detí. 
Veľkým prínosom pre mnohodetnú rodinu bola skutočnosť, že manželka Mária sa rozhodla 
byť doma pri deťoch a naplno sa venovať ich výchove i napriek tomu, že si boli vedomí, že 
po materiálnej stránke to nebude mať rodina ľahké. Napriek nemalým starostiam o svoje deti 
bola táto rodina otvorená aj pre iné rodiny, mládež a deti. Každoročne organizovali letné 
tábory zamerané na kresťanské hodnoty a lásku k prírode.  

Po nežnej revolúcii sa Marian Peciar opäť vrátil pracovať do rezortu školstva 
a pokračoval vo svojej prerušenej pedagogickej činnosti.                                          

Sedem detí manželov Peciarovcov vyrastalo v usporiadanej rodine, plnej lásky 
a porozumenia, v rodine kde každé dieťa bolo prijímané s láskou ako Boží dar 
a vychovávané v láske k Bohu a k blížnym. 

Po 35 - tich rokoch manželstva sa manželia Peciarovci tešia z usporiadaných rodín 
svojich detí a zo štyroch vnúčat.  
 
Ocenenie mesta Trnava si manželia Peciarovci prevzali osobne.  
 
 
 
D/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 
                     C E N A  M E S T A  T R N A V A                 
 

prof. R I C H A R D O V I  V A N D R O V I 
za dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť v oblasti hudby. 

 
Svetoznámy violončelista profesor Richard Vandra sa narodil 17. augusta 1944 

v Slovinkách pri Krompachoch.  
Študoval na Trnavskej hudobnej škole, neskôr na Bratislavskom konzervatóriu. V rokoch 

1965 - 1970 pokračoval štúdiom na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.  
Profesor Vandra začal svoju profesionálnu kariéru v Slovenskom komornom orchestri 

Bohdana Warchala, neskôr sa uplatnil ako sólista vo francúzskom telese Ensemble 
Instrumental Andrée Colson.  

V rokoch 1976 - 1985 bol členom súboru Trio Istropolitanum, v rokoch 1984 až 1985 
pôsobil v Štátnom komornom orchestri Žilina ako pozvaný koncertný majster skupiny 
violončie. Profesorom na inštitúte muziky v Kuvajte bol v rokoch 1977 – 1981. 

Od roku 1986 je členom Symfonického orchestra Bilbao Španielsku, v pozícii sólistu 
a koncertného majstra skupiny violončiel. Absolvoval viacero koncertných turné ako sólista 
na Kanárskych ostrovoch, Spojených štátoch amerických, Kube, Južnej Amerike, Rusku, 
v Belgicku, Bulharsku, Franzúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, 
Španielsku, Švajčiarsku, Anglicku, Taliansku a získal viaceré ocenenia.  

Významnú kapitolu profesionálnych aktivít profesora Vandru tvorí od polovice 70. rokov 
pedagogická činnosť, ktorej výsledky boli zhodnotené v roku 1992 udelením titulu 
univerzitného profesora na základe kráľovského dekrétu Ministerstva školstva Španielskeho 
kráľovstva v Madride. 

Je čestným členom Umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. 
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,,Richard Vandra je typom zrelého umelca s veľkými technickými dispozíciami. Jeho 
interpretácia sa vyznačuje premyslenou koncepciou a bohatstvom výrazových prostriedkov.´´ 
 
Profesor Vandra si ocenenie mesta Trnava prevzal osobne. 
 
 
 
E/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

C E N A  M E S T A  T R N A V A 
 

Ing.  M I R O S L A V O V I   T R N K O V I 
za celosvetový prínos v oblasti rozvoja bezpečnosti informačných technológií. 

 
Ing. Miroslav Trnka sa narodil 29. marca 1961 v Trnave. Detstvo a školské roky prežil vo 

svojom rodnom meste.  
Po skončení strednej školy absolvoval základnú vojenskú službu. Po vojne sa zamestnal 

ako technik vo výpočtovom stredisku Trnavských automobilových závodov.  
V rokoch 1989 - 1995 študoval na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej 

technickej univerzity v Trnave, ktorú ukončil titulom inžinier.  
Spolu s Petrom Paškom v roku 1987 Miroslav Trnka prišiel s prvou verziou neskoršieho 

slávneho antivírusového produktu NOD 32. Neskôr rozbehli ATA konzorcium, do ktorého sa 
združili viacerí drobní podnikatelia.  

V roku 1992 spoločne založili firmu ESET, ktorá funguje dodnes. Dlhé roky bol 
technickým riaditeľom firmy, od roku 2009 je jej generálnym riaditeľom. Firma pod vedením 
Miroslava Trnku vyrástla veľmi rýchlo z malej garážovej firmy na spoločnosť, ktorej program 
dnes používa 25 miliónov zákazníkov po celom svete. Oprávnene sa hrdí titulom 
najrýchlejšie rastúcej slovenskej IT-firmy a patrí do päťdesiatky najrýchlejšie rastúcich firiem 
v strednej Európe. ESET sídli v Bratislave, pobočky má v Prahe, v Bristole, v Buenos Aires, v 
San Diegu a má zastúpenie vo viac ako 160 krajinách sveta. V roku 2008 otvoril ESET 
vývojové centrum v poľskom Krakove. ESET je dnes spoločnosťou, ktorá poskytuje 
celosvetovo široké spektrum služieb počítačovej bezpečnosti. 

Miroslav Trnka sa stal dvakrát podnikateľom roka, je laureátom ocenenia Krištáľové 
krídlo za rok 2007 v kategórii „Hospodárstvo“ a je držiteľom ocenenia „IT osobnosť roka 
2008“ za prínos k technickému rozvoju v oblasti informačných technológií, k rozvoju 
informačných technológií priemyslu na Slovensku a za jeho osobné angažovanie sa v oblasti 
informačnej bezpečnosti. 

Firma ESET je najviac oceňovanou IT firmou na svete. Týždenník Trend ocenil firmu 
v roku 2008 a 2009 titulom „Firma roka“. 

Ako hovorí Miroslav Trnka: ,,...chceme podporovať hľadanie ciest a nových nápadov, 
ktoré možno nebudú mať okamžitý prínos, ale ukážu cestu, akou sa bude počítačová 
bezpečnosť uberať.´´ 
 
Ing. Trnka si ocenenie mesta Trnava prevzal osobne. 
 
 
 
F/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

C E N A  M E S T A  T R N A V A 
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M U L T I F U N K Č N É M U  P R Á P O R U  H L O H O V E C 
za operatívne poskytnutie pomoci v krízovej situácii. 

 
 História multifunkčného práporu sa začala písať 6. augusta 1961 v posádke Mladá (dnes 
územie Českej republiky) ako 53. automobilový prápor. V roku 1968 sa vojenský útvar 
redislokoval do posádky Hlohovec. O štyri roky neskôr, v roku 1972 útvar získal ocenenie 
ako najlepší útvar spomedzi všetkých útvarov z vtedajšieho Vojenského východného okruhu.        
 Od roku 1983 bol útvar viackrát premenovaný. Terajší názov „Multifunkčný prápor“ dostal 
k 1. októbru 2004, kedy dopravný prápor prešiel na profesionálnu službu. K 1. júlu 2009 bol 
Multifunkčný prápor reorganizovaný, čím sa čiastočne zmenili jeho spôsobilosti.   

Multifunkčný prápor je pripravovaný na nasadenie svojich síl a prostriedkov pre potreby 
jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Európskej Únie a NATO na zabezpečenie 
logistickej podpory. Na základe požiadaviek síl vyslaných na vedenie spoločných 
mnohonárodných vojenských operácií je pripravovaný vyčleňovať zo svojich štruktúr jednotky 
pre potreby národných prvkov podpory. 
 Príslušníci tohto vojenského útvaru Armády Slovenskej republiky poskytli mestu Trnava, 
jeho obyvateľom a krízovému štábu, ktorý riešil následky požiaru v mestskom bytovom dome 
Coburgova 56 - 58 dňa 8. augusta 2009 rýchlu, kvalifikovanú a v tie hodiny aj nenahraditeľnú 
pomoc pri dovoze a postavení 13 kusov stanov pre núdzové ubytovanie približne 200 osôb. 
Príslušníci útvaru konali rýchlo, disciplinovane, odborne a s pochopením pre pomoc 
civilnému sektoru – mestu Trnava.  

Vďaka za pomoc príslušníkom Multifunkčného práporu bola vyjadrená zo strany mesta aj 
ministrovi obrany Slovenskej republiky.  
 
Ocenenie mesta Trnava udelené Multifunkčnému práporu Hlohovec prevzal podplukovník 
Ing. Daniel Lička.  
 
 
 
 
G/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA T RNAVA 
          

K A R A T E   K L U B U   S L O V Š P O R T   T R N  A V A 
za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta Trnava. 

 
  Karate klub Slovšport Trnava vznikol 22. júna 1979. Zakladateľom a prezidentom klubu je 
Ing. Tibor Mikuš, Majster športu 8. Dan.  

K 10. výročiu založenia klubu si družstvo Trnavy dalo darček v podobe titulu Majster 
Európy klubov v roku 1989. 

Počas celého obdobia svojej existencie poriada klub každoročne nábory nových členov 
a tak dosahuje počty členov od 50 do 400, čoho základom bola vždy mládež. Za uplynulých 
tridsať rokov zaznamenal Karate klub Slovšport Trnava veľmi veľa športových úspechov 
a výsledkov. 

Za 30 - ročnú existenciu tohto klubu dosiahol klub významné úspechy a stal sa Majstrom 
SSR 17 x, Majstrom ČSSR 18 x, Majstrom SR 109 x, Majstrom Európy 6 x, Majstrom sveta 2 
x. 
 Klub má 120 stálych členov, ktorým sa venujú šiesti kvalifikovaní tréneri. Na základe 
dlhoročných výsledkov tohto tvrdého, ale zároveň krásneho športu klub vychováva i dnes 
pretekárov, ktorí robia dobré meno klubu a propagáciu mestu Trnava a Slovenskej republike. 
 
Ocenenie mesta Trnava za klub prevzal Ing. Tibor Mikuš, prezident klubu. 
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H/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

 UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA T RNAVA 
 

J Á N O V I   I V A N O V I 
za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj detského zborového spevu. 

 
 Pán Ján Ivan sa narodil 14. mája 1923 v Lieskovci pri Zvolene.  
 Od roku 1959 do roku 1988 pôsobil v Základnej škole na Ulici Jána Bottu v Trnave ako 
učiteľ. Hneď po otvorení školy v roku 1959 založil spevácky zbor, ktorý viedol nepretržite 
takmer tridsať rokov.  
 Spevácky zbor sa pod jeho vedením stal jedným z najvyspelejších špičkových detských 
zborov na Slovensku. Umiestňoval sa na popredných miestach v rôznych súťažiach. 
Dôstojne reprezentoval nielen školu, mesto, ale i celé Slovensko. Dôkazom sú nespočetné 
vystúpenia a koncerty v rozhlase, televízii i na významných celoštátnych a medzinárodných 
festivaloch a súťažiach doma i v zahraničí.  
 Pán Ján Ivan sa venoval vedeniu zboru celým svojím srdcom a zanechal v stovkách 
spievajúcich detí výraznú stopu. Naučil ich mať rád krásny druh umenia – zborový spev. 
 V roku 2009 uplynulo päťdesiat rokov od založenia speváckeho zboru. 
 
Ocenenie mesta Trnava si pán Ján Ivan prevzal osobne.  
 
 
 
 
I/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA T RNAVA 
 

JUDr. E U G E N O V I   M I K U L Á Š O V I  N E M E Š O V I 
za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a športu. 

 
 JUDr. Eugen Mikuláš Nemeš sa narodil 25. decembra 1921 v Trnave a je trnavským 
rodákom, ktorého Trnava pozná skôr pod menom ,,Bubo´´ Nemeš ako hudobníka, 
hudobného skladateľa, turistu a horolezca.  
 Od rannej mladosti boli jeho koníčkom šport, pohyb v prírode, fotografovanie 
a samozrejme hudba.  
 Horolezectvu sa aktívne venuje od roku 1940. V roku 1946 založil teraz už vyše 65-ročný 
horolezecký oddiel, ktorý existuje dodnes. Stal sa jeho hlavným predstaviteľom a dlhoročným 
predsedom až do roku 1996.  
 Trnavský horolezecký oddiel patrí medzi najstaršie oddiely na Slovensku. V období 
svojho fungovania sa rozrástol a zintenzívňovala sa jeho činnosť. Počas predsedníctva Buba 
Nemeša prešlo oddielom 320 ľudí (do roku 2009 to bolo spolu 383).  
 Bubo vyliezol vo Vysokých Tatrách 220 horolezeckých ciest, z toho 75 v zime 
a absolvoval 12 tatranských prvovýstupov a množstvo nových lezeckých ciest na rôznych 
cvičných terénoch.  
 Organizoval horolezecké zájazdy aj do zahraničia, ktorých sa aktívne zúčastňoval. 
Nemožno nespomenúť aj účasť piatich členov oddielu na Expedícii v Himalájach. 
 Podieľal sa na výchove mládeže, budúcich horolezcov a vykonával rozsiahlu vzdelávaco 
– prednáškovú činnosť, ktorou sa podieľal na výchove desiatky nádejných horolezcov. 
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 V rokoch 1957 - 1960 bol predsedom Slovenského horolezeckého zväzu. Za jeho 
záslužnú činnosť dostal niekoľko medailí a vyznamenaní. Je nositeľom bronzového, 
strieborného a ako jeden z mála, dvoch zlatých odznakov JAMES, čo doposiaľ obdržalo len 
päť ľudí.  
 Bubo ako hudobník je tiež neopomenuteľný. Hral vo vynikajúcich trnavských kapelách 
a dodnes hrá v hudobnej skupine OLD BOYS JAZZ BAND. Vo svojom voľnom čase, keď nie 
je na turistike alebo na koncerte skladá hudbu.  
 
Ocenenie udelené mestom Trnava si JUDr. Eugen Mikuláš Nemeš prevzal osobne.  
 
 
 
 
J/ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2010 schválilo 
udelenie ocenenia mesta Trnava za rok 2009 
 

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA T RNAVA 
 

PhDr. J Á N O V I   M I T O Š I N K O V I 
za záslužnú prácu v oblasti rozvoja ľadového hokeja v Trnave. 

 
Doktor Ján Mitošinka sa narodil 29. júla 1934 v Pobedime a patrí medzi najväčšie 

osobnosti trnavského ľadového hokeja v jeho vyše 85 - ročnej histórii. 
 Po absolvovaní Štátneho gymnázia v Trnave sa usadil v našom meste a pôsobil ako 

hokejový brankár Spartaka. V roku 1960 definitívne prešiel na trénerskú dráhu. 
Po návrate z dlhoročného pôsobenia v Španielsku sa stal prvým prezidentom 

Slovenského zväzu ľadového hokeja v ére samostatnosti Slovenskej republiky. V tejto funkcii 
výrazne pomáhal pri dynamickom rozvoji spomenutého olympijského športu v Trnave, čo sa 
prejavilo počas dostavby a slávnostného otvorenia Mestského zimného štadióna, 
následného založenia školských hokejových tried v Základnej škole na Spartakovskej ulici 
a pri rozhodovaní o dejisku niektorých významných medzištátnych zápasov v Trnave.  

Zásluhou pána Mitošinku zažila Trnava nezabudnuteľný medzištátny krst svojho nového 
Mestského zimného štadióna. Výrazne pomohol Trnavčanom tiež pri založení klubu 
v priekopníckom olympijskom odvetví - rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe. Z rúk vtedajšieho 
predsedu Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha prevzal v roku 
1994 Trofej k storočnici Medzinárodného olympijského výboru. 

Doktor Ján Mitošinka v roku 2009 oslávil 75. narodeniny. 
 
Ocenenie udelené mestom Trnava si PhDr. Ján Mitošinka prevzal osobne.  
 
 
 

 
 Po skončení aktu udeľovania ocenení požiada za ocenených o slovo docent Svatý, ktorý 
vo svojom príhovore skonštatoval relatívne rôznorodú skupinu ocenených, avšak s dôležitým 
spoločným menovateľom, ktorým je vzťah k nášmu mestu. Vzťah k mestu, ktoré má tak 
bohatú históriu a ktoré je stále tak mladé, znamená byť zúčastnený na všetkom. Každý 
úspech Trnavy je naším úspechom, každý gól, aj keď nie v športovej sieti, je naším 
škrabancom.  
Ocenenie je radosťou pre každého z ocenených, ktoré si veľmi vážia. V príhovore poďakoval 
primátorovi mesta a poslancom za udelené ocenenie, ktoré je aj výzvou pre ďalšiu činnosť. 
Následne poďakoval primátorovi mesta za zodpovednú prácu, ktorú odvádza na čele nášho 
mesta k jeho ďalšiemu rozvoju a k ďalším úspechom. Záver svojho vystúpenia docent Svatý 
ukončil slovami : „Nech žije, rastie a prekvitá naše staro – mladé kráľovské mesto Trnava!“  
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 Záverečné slová slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva patrili moderátorke, 
ktorá vyjadrila vďaku oceneným za činnosť, ktorou prispeli k reprezentácii mesta Trnava. 
Súčasne všetkým popriala načerpanie nových síl na realizáciu nových skutkov v prospech 
všetkých obyvateľov našej krásnej Trnavy.  
 
 Do kytice gratulantov pridali svoje kvety aj členky Sláčikového tria Trnavského 
komorného orchestra výberom z diela Wolfanga Amadeusa Mozarta a Josepha Haydna.  
 
 Po vystúpení sláčikového tria sa slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava skončilo. Pozvaní hostia sa stretli na čaši vína v priestoroch trnavskej radnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Štefan B o š n á k       Ing. Hana D i e n e r  o v á 
   primátor mesta            prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenala : Mgr. Eva Lackovičová 
    
 
 
 
 


