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Z á p i s n i c a

zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupite stva mesta
Trnava, ktoré sa uskuto nilo d a 4. marca 2001 v priestoroch
Trnavského divadla
------------------------------------------------------------

- 2 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupite stva mesta
Trnava bolo zvolané v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Trnava . 80/1995 a jeho noviel . 97/1997, 108/1997,
a 131/1997.
Jeho jediným bodom programu bolo slávnostné ude ovanie
ocenení mesta Trnava za rok 2000.
O navodenie slávnostnej atmosféry nede ného popoludnia
sa zaslúžila Vokálna skupina Kruhy pod vedením Lucie Duchoovej.
V rámci úvodného slova odznela v podaní pani Blanky
Blesákovej i báse "Moja vlas " od Andreja Žarnova.
Úvodné slová patrili pani Eve Lackovi ovej, moderátorke
slávnostného zasadnutia. Privítala prítomných poslancov
Mestského zastupite stva mesta Trnava, primátora mesta,
ocenených i ostatných hostí. Zárove požiadala primátora
mesta o otvorenie slávnostného zasadnutia mestského
zastupite stva i o príhovor.
(Príhovor primátora mesta tvorí prílohu zápisnice.)
Komisia pre ude ovanie ocenení pri Mestskom zastupite stve
mesta Trnava postupovala v zmysle vyššie uvedeného všeobecne
záväzného nariadenia a na svojom zasadnutí d a 22.1.2001
prerokovala všetky písomne predložené návrhy na udelenie
ocenení. Po prehodnotení jednotlivých návrhov vydala
písomné stanovisko v zmysle l. 5 bod 3), l. 11 bod 3), l.
16 bod 3) a odporu ila mestskému udeli ocenenia v zmysle
predloženého návrhu. Mestské zastupite stvo mesta Trnava
prerokovalo návrh na svojom zasadnutí d a 20. februára 2001
a udelenie ocenení mesta schválilo uznesením MZ .
426/2001.
Po príhovore primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka
prebehol akt ude ovania ocenení mesta Trnava za rok 2001.
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Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20. februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
estné ob ianstvo mesta Trnava in memoriam
Mikulášovi
ORDÁŠOVI
za celoživotnú prácu s mládežou v oblasti športu
Pán Mikuláš ordáš sa narodil 6.12.1909 v Dvorníkoch. Celý
jeho produktívny život je spojený s mestom Trnava.
V roku 1932 za al pracova ako úradník v Okresnej nemocenskej poi ovni v Trnave. Tu pracoval až do roku 1938, kedy
nastúpil do eskoslovenskej armády. V roku 1944 bol kapitán
Mikuláš ordáš jedným z najvýznamnejších organizátorov
trnavskej posádky. Ako velite samostatného práporu
zú astnil sa oslobodenia Liptovského Mikuláša,
Žiliny, Vsetína a alších miest na Morave.
Za hrdinstvo v bojoch obdržal mnoho vyznamenaní.
V rokoch 1950 - 1953 bol protizákonne väznený.Pretože sa

preukázalo, že jeho obvinenie bolo vykonštruované, bol plne
rehabilitovaný.
Po návrate z väzenia za al pracova ako robotník v
Kovosmalte a zapojil sa do práce na úseku športu s mládežou.
Mnohí Trnav ania si ho pamätajú ako výborného trénera.Bol
ve kým priate om mládeže, ktorej venoval ve a vo ného asu a
síl. Vychoval viacero vynikajúcich atlétov, reprezentantov
a slovenských rekordérov, ktorí šírili dobré meno Trnavy.
Túto prácu robil aj vo vysokom veku. Zomrel 24.12.1976 v
Trnave.
Mikuláš ordáš bol srde ný a estný lovek s pevnými
morálnymi postojmi.
Veríme, že toto ocenenie prispeje k tomu, aby Trnav ania
na tohoto vynikajúceho loveka nezabudli.
Ocenenie prišiel prevzia
oceneného.

Mgr. Eduard

ordáš, syn
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Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
ESTNÉ OB IANSTVO MESTA TRNAVA
Michalovi LOŠONSKÉMU-Želiarovi
za mediálnu prezentáciu mesta Trnava vo svete.
Pán Michal Lošonský sa narodil 28.apríla 1925 v Malých
Brestovanoch ako deviate die a v rodine poštmajstra.
Pred vznikom esko-Slovenska prežila rodina ve mi ažké
obdobie. Napriek zlým finan ným možnostiam rodi ia
podporovali deti v štúdiu, aby sa mali lepšie.
Najmladší syn Michal zažil Trnavu ako žiak gymnázia Jána
Hollého a to pozna ilo celý jeho život. Tu pochopil, že
lovek môže zosta vnútorne slobodný aj ke sa svet
rúti pod tlakom zla a že sa nesmie vzda úcty k pravde
a radosti zo života. Už ako študent sa angažoval v trnavskom
divadle.V štúdiu pokra uje na gymnáziu v Tren íne, kde
zakladá divadelný krúžok Nová scéna a angažuje sa za
Demokratickú stranu vo vo bách v r.1946. V tom istom roku
odchádza študova do Prahy filmovú réžiu na Akadémiu
muzických umení a súbežne študuje estetiku a dejiny umenia
na Karlovej univerzite.Opä sa angažuje v ochotníckom
divadle.Blížil sa však rok 1948 a s ním koniec ob ianskej
a umeleckej slobody.Úspešné štúdium musí preruši ako
nepreverený študent, dostáva sa do konfliktu s režimom a v
r.1949 musí utiec za hranice.
V rakúskom Insbrucku pokra uje v štúdiu na univerzite.
Ke za ne vysiela rozhlasová stanica Slobodná Európa,
za ne pracova ako režisér a neskôr ako redaktor.Posluchá om
známy pod pseudonymom "Michal Želiar" je autorom
rozhlasových seriálov, píše verše, úvahy a fejtóny.
Vo svojich reláciách propagoval Trnavu, informoval o
významných osobnostiach mesta i okolia.
V roku 1990 odchádza z rádia SE, ale na alej sa každú nede u
prihovára posluchá om na témy asové i nad asové.
Pe a Trnavy nieslo aj jeho rozhodnutie - zbiera vonku
slovenské umenie. Netušil, že sa za hranicami objaví to ko
diel aj muzeálnej hodnoty, ktoré by dokázali loveka dovies

- 5 aj do finan ných ažkostí.Utešoval sa však vždy slovami
Štefana Cyrila Parráka:
"Ke umriem, zostanú po mne aspo tie pekné repy".
Ocenenie mesta Trnava si prevzal pán Lošonský osobne.
C)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
ESTNÉ OB IANSTVO MESTA TRNAVA
Petrovi DOLLOVI
riadite ovi a predsedovi predstavensta spolo nosti
SACHS Slovakia
za významný podiel na hospodárskom rozvoji mesta Trnava.
Pán Peter Doll sa narodil 28.novembra 1956 v meste
Grjazowjecz v Rusku.Z dôvodu vycestovania do Nemecka prerušil v roku 1974 štúdium na miestnej univerzite a pokraoval v štúdiu na vysokej škole v nemeckom Heilbronne,
ktorú v roku 1982 ukon il v odbore strojný inžinier.
Jeho celé doterajšie pôsobenie sa spája s nemeckým podnikom
Sachs, ktorý ako Mannesmann Sachs predstavuje zložku divízie
automobilových komponentov nemeckého koncernu.
Od roku 1985 pôsobil v rovnakej oblasti v USA, naposledy
ako generálny riadite pre segment spojok. V roku 1995 sa
rozhodol pre návrat do Európy a nastúpil na miesto riadite a
firmy SACHS Slovakia v Trnave. Pod jeho vedením sa trnavská
firma Sachs dostala do povedomia svetových výrobcov
automobilov. Za jeho 5-ro ného pôsobenia sa zvýšil objem
výroby 5-násobne a zamestnanos 3-násobne.
Pán Peter Doll mal rozhodujúci podiel na tom, že v roku 2000
vznikol v Trnave výrobný závod nemeckej firmy Boge, ktorá
pôvodne mala záujem vybudova tento závod v Po sku.
Pán Peter Doll, napriek tomu, že je cudzí štátny
príslušník, sa neobvyklou mierou podie a na rozvoji nášho
mesta a na jeho zvidite ovaní vo svete.
Ocenenie mesta Trnava si prevzal pán Peter Doll osobne.
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Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
CENA MESTA TRNAVA
docentovi, doktorovi filozofie
pánu Jozefovi HAGAROVI
za celoživotné aktivity v prospech mesta.
Pán Jozef Hagara sa narodil 9.novembra 1920 v Topo anoch
a obyvate om nášho mesta je od roku 1929.Tu ukon il základné i stredoškolské vzdelanie. V štúdiu pokra oval na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v študijnom odbore : biológia - geológia - geografia.
Docentom sa stal v roku 1973 .
Pán docent Hagara od r.1945 pôsobil na viacerých typoch
škôl v Trnave ako pedagóg i riadite .Zárove sa angažoval
v práci s mládežou - v roku 1945 bol zakladate om innosti
Junákov skautov v Trnave. Jeho práca v tejto oblasti bola

ocenená Junáckou hviezdou I.stup a.
Popri týchto innostiach sa aktívne venuje športu. Najprv
ako hrá futbalu v Spartaku Trnava a neskôr ako tréner a
funkcionár.
Vo svojej práci vysokoškolského pedagóga pôsobil ako odborný
asistent a docent na Pedagogickej fakulte v Trnave.
Bol lenom komisie Ministerstva školstva, lenom sekcie
Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity a lenom rôznych
rigoróznych komisií .
Publika ná innos pána docenta Hagaru je tiež rozsiahla.
Sú to odborné lánky vedecké, didakticko-biologické,
recenzie, lánky o Trnave, jej histórii, dejinách
i sú asnosti.
Pravidelne aj dnes komunikuje s biologickou sekciou
univerzity v Amsterdame.
Ocenenie mesta Trnava si prevzal pán Hagara osobne.
E)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
- 7 d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
CENA MESTA TRNAVA
201 - násobnému darcovi krvi
pánovi Jozefovi RACEKOVI
za darcovstvo krvi a celoživotnú humanitnú innos .
Pán Jozef Racek sa narodil 9.mája 1936 v Trnave. Pôvodným
povolaním je robotník a vodi z povolania. Už v mladosti
bol šírite om myšlienok vzájomnej pomoci a humanity. Preto
sa v roku 1958 stáva bezplatným darcom krvi a v roku 1962
je už držite om prvého ocenenia za bezplatné darovanie
krvi. Slovenský ervený kríž ho ocenil najvyšším svojim
ocenením - Diamantovou plaketou prof.Jánskeho a vyznamenaním " Za záchranu udského života".
Pán Jozef Racek bol nielen darca krvi, ale aktívne pôsobil v
oblasti získavania nových darcov krvi a neúnavne šíril
myšlienky nutnosti darovania krvi pre záchranu udských
životov.I jeho zásluhou patrí Trnava k mestám s najvä ším
po tom darcov krvi. Prvenstvo mestu patrí i v tom, že
darovanie krvi darcami krvi je iba bezplatné.
V sú asnosti, vzh adom na vek, nie je pán Racek
aktívnym darcom krvi, na alej však pôsobí v oblasti
získavania nových darcov krvi, v oblasti šírenia myšlienok
humanity a vzájomnej pomoci.
Pán Jozef Racek ako jediný darca v okrese Trnava po as
svojho života 201 krát bezplatne daroval svoju krv.
Ocenenie mesta Trnava si prevzal pán Racek osobne.
F)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
CENA MESTA TRNAVA
T r n a v s k e j u n i v e r z i t e
pri 150.výro í pôsobenia v meste
za zásluhy na rozvoji vzdelanosti a formovaní slovenskej

národnej kultúry.
- 8 Novodobá Trnavská univerzita za ala svoju innos v roku
1992, ako pokra ovate ka slávnych tradícii historickej
alma mater Universitas Tyrnaviensis, ktorá v našom meste
pôsobila 142 rokov.
Trnavskú univerzitu založil kardinál Peter Pázma v roku
1635. Trnavská univerzita mala ve ké zásluhy pri rozvoji
vzdelanosti v Uhorsku. Vytvorila dôležité predpoklady pre
rozvoj slovenskej národnej kultúry a celého procesu
národného obrodenia.
Dejiny Trnavskej univerzity sú úzko späté s dejinami mesta.
Znášala tie isté pohromy doby ako mesto a nachádzala
pozitívne východiská z nich. Vplyv univerzity sa prejavil aj
na vzh ade mesta - ide hlavne o mohutný komplex
univerzitného areálu s nádherným kostolom.
Život v meste bol poznamenaný intenzívnym zapájaním sa
Trnavskej univerzity do duchovného, kultúrneho a
spolo enského života v meste.
Dnešná Trnavská univerzita má tiež vplyv na formovanie
kultúrneho profilu obyvate ov Trnavy a okolia, ale i celého
Slovenska. Zvidite uje Trnavu vo svete, pretože má mnohé
medzinárodné kontakty s inými univerzitami. Napriek
ekonomickým problémom pomáha i v rozvojovom svete - v Afrike.
Cena mesta Trnavy na prahu 21.storo ia je ocenením a zárove
výzvou na pokra ovanie vzájomnej spolupráce mesta a
univerzity - na prospech Trnavskej univerzity, mesta Trnava
i Slovenskej republiky.
Ocenenie mesta Trnava prevzal za Trnavskú univerzitu
pán profesor Peter Blaho, rektor Trnavskej univerzity.
G)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20. februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
CENA MESTA TRNAVA
S p o l k u sv. V o j t e c h a
- 9 pri príležitosti 130. výro ia založenia
za zásluhy o duchovný rast slovenského národa a jeho
vzdelanostný rozvoj.
Základnou úlohou Spolku sv.Vojtecha prijatou na zakladajúcom valnom zhromaždení v roku 1870 bola starostlivos o
duchovný rast slovenského národa a jeho vzdelanostný rozvoj.
Na prvý poh ad zdá sa program chudobný, ak si však uvedomíme, že sloven ina bola vytlá aná z verejného života a
napriek tomu sa udržala medzi udom, treba prizna , že aj
v aka vydaniam obrovského množstva cirkevnej i svetskej
literatúry Spolku sv.Vojtecha.
Po l.svetovej vojne sa rozrástla edi ná innos spolku do
nebývalých rozmerov. K nej sa pridala aj rozsiahla vedecká
a vzdelávate ská aktivita. Spolok zakladal rodinné, obecné i
školské knižnice, ktoré vychovávali novú inteligenciu a

pozdvihli vzdelanostnú úrove slovenského národa.
Po zmene politickej klímy v roku 1990, paralyzovaný spolok
opätovne obnovil svoju innos a zaradil sa do celospolo enského života. Zdedil úlohu slúži viere a vede,
no napriek tomu, že ide o spolo enstvo slovenských
katolíkov, nemá v om miesto nadradenos , ani delenie
pod a názorových rozdielov. Na alej sa bude zameriava na
tvorivú kooperáciu s organizáciami a spolkami Katolíckej
cirkvi, ale aj spolkami iných cirkvi.Prirodzeným za lenením
sa do všetkých oblastí spolo enského života chce spolok
budova prostredie pre vzájomné porozumenie a pripravova
mladú generáciu na plnohodnotný život.
Mnohovrstevné lenstvo spolku môže by aj základom jednoty,
ktorá vyviera z úcty k pamiatke našich národných hrdinov,
ale aj tisícov nosite ov pravdy - zabudnutých k azov,
u ite ov i rodi ov, ktorí dali národu mnohé významné
osobností.
lenskú základ u spolku dnes tvorí 113.000 lenov.
Ocenenie mesta Trnava pre Spolok sv. Vojtecha prevzal
dr. Štefan Hanakovi , riadite spolku.
- 10 H)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
Martinovi BLAŽOVI
pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
za celoživotnú trénerskú innos a rozvoj mládežníckeho
športu.
Pán Martin Blažo sa narodil 4.septembra 1925 v Trnave.
Už od gymnaziálneho veku sa upísal športu. Najskôr sa
venoval ahkej atletike, neskôr však futbalu. Ako 15-ro ný
sa prepracoval do kolektívu dorastu a v 17-tich bol zaradený medzi mužov. Mal ve ký záujem o výchovu mladších
futbalistov a preto už v roku 1946 sa zú astnil trénerskeho
kurzu.Absolvoval rôzne školenia a v roku 1973 ukon il
tri a polro né štúdium pre trénerov na Fakulte telovýchovy
a športu. Medzi významnými futbalistami Trnavy a Slovenska
je ve a jeho zverencov, ktorým dal pre tento šport dobré
základy. Jeho odchovanci nechýbajú ani medzi futbalovými
rozhodcami. S dorastencami asto siahal po majstrovskom
titule. V posledných 15-tich rokoch sa sústredil hlavne na
výchovu žiackej kategórie.
Pán Blažo bol dlhé roky funkcionárom Spartaka Trnava.
Za svoju prácu získal viacero ocenení a stal sa aj držiteom titulu "vzorný tréner".
V sú asnosti sa stále aktívne venuje mládeži - len futbal
vymenil za hokej.
Ocenenie mesta Trnava si osobne prevzal pán Blažo.
I)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
Mgr.Ladislavovi HLAVATÉMU

za trénersko - pedagogickú
talentov.

innos

a výchovu športových

- 11 Pán Ladislav Hlavatý sa narodil 11.júla 1939 v Trnave.
S výnimkou vysokoškolského štúdia a vojenskej služby
pôsobil a stále pôsobí v Trnave. Na prelome pä desiatych
a šes desiatych rokov reprezentoval mesto v drese
vtedajšieho prvoligového hádzanárskeho oddielu Slávia
Trnava. Neskôr, už ako odborný asistent Katedry telesnej
výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského sa
zameral na alšiu športovú oblas - plávanie. Tam sa
podie al nielen na príprave budúcich pedagógov, ale svojou trénerskou innos ou priviedol nemálo nádejných
plavcov k najvyšším úspechom. Je zakladate om a predsedom
trnavského plaveckého oddielu, najprv Telovýchovnej jednoty
vysokej školy, neskôr TJ Slovenskej technickej univerzity.
Dlhoro ná športová innos pána Hlavatého je známa v celom
športovom svete. Stal sa držite om jedného z najvyšších
ocenení v olympijskom hnutí - Trofeje Medzinárodného
olympijského výboru za šport a všestrannos .
Sú asné trénersko - pedagogické pôsobenie na športovom
gymnáziu v Trnave má významný podiel na príprave mladých
talentov pre slovenskú reprezentáciu.
Ocenenie mesta Trnava si osobne prevzal pán Hlavatý.
J)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na svojom zasadnutí
d a 20.februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
trenérovi Mgr.Dušanovi RADOLSKÉMU
za dosiahnuté výsledky v trénerskej práci a úspešné
reprezentovanie Slovenska.
Pán Dušan Radolský sa narodil 13. novembra 1950 v Trnave.
Po skon ení aktívnej futbalovej dráhy sa natrvalo upísal
tomuto odvetviu ako profesionálny tréner.
V seniorskom futbale spo iatku pôsobil v okolitých
vidieckých mužstvách. Postupne sa však vypracoval na jedného
- 11 z najlepších trénerov v slovenskom futbale.
Doteraz pôsobil aj v Spartaku Trnava ako asistent a hlavným
kormidelníkom sa neskôr stal v ligových kluboch Žiliny,
Bardejova,košického l.FC a iných tímoch.
Doteraz najvä ší trénerský úspech dosiahol Dušan Radolský s
reprezenta ným výberom Slovenskej republiky hrá ov do 21
rokov, s ktorým sa náro nou kvalifikáciou prebojoval až
do finálového turnaja ôsmich najlepších európskych celkov.
Na Majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie obsadila
reprezentácia našej vlasti do 21 rokov vynikajúce 4 miesto.
Týmto umiestnením sa prebojoval Dušan Radolský so svojimi
zverencami na Hry 27. olympiády v Sydney.
Doteraz to bol najvä ší medzinárodný prienik samostatného
slovenského futbalu do svetovej spolo nosti. Túto skuto nos
ocenili futbaloví odborníci vyhlásením pána Radolského

za Trénera roka 2000 v Slovenskej republike.
Pán Dušan Radolský napriek svojej náro nej profesii býva
astým hos om i pri masových športových a telovýchovných
akciách, ktoré organizuje mesto Trnava.
Pretože pán Radolský sa v ase odovzdávania ocenení
nachádzal mimo územia Slovenskej republiky, ocenenie
prevzala jeho dcéra Vanda Radolská.
K)
Mestské zastupite stvo meste Trnava na svojom zasadnutí
d a 20. februára roku 2001 schválilo udelenie ocenenia
mesta Trnava za rok 2000
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
IN
MEMORIAM
pedagógovi Pavlovi LUKACHICHOVI
za pedagogickú a výtvarnú prácu
Medzi významných predstavite ov trnavského umeleckého
života, najmä druhej tretiny 20. storo ia patril
umelec, maliar Pavol Lukachich.
Pán Pavol Lukachich sa narodil v roku 1897 v Trnave.
Bol jedným z deviatich detí. Už od mladosti sa
- 12 venoval kresleniu. Ako 17-ro ný v asoch l.svetovej vojny
bol vojakom na Talianskom fronte.
Pán Pavol Lukachich vyu oval na viacerých školách, ale
silné rezonancie sa viažu na jeho aktívne pôsobenie na
Pedagogickej škole.
Profesor Lukachich bol trpezlivým u ite om a svojich žiakov
viedol k estetickému cíteniu. Pomáhal im pri prvých výtvarných pokusoch. Zárove bol aj dobrodincom menej
solventných ale nadaných žiakov, ktorých finan ne podporoval.
S jeho menom sa spája celý okruh mladých talentov, ale aj
budúcich profesionálnych umelcov.
Bol autorom desiatok známych precíznych akvarelov, ale aj
kresieb kreácií zákutí starej Trnavy i regiónu.
Venoval sa aj najmladším lenom Robotníckeho výtvarného
krúžku vo Vozovke.
Pán Pavol Lukachich zomrel ako 65 ro ný v Trnave, kde je aj
pochovaný na starom cintoríne. Jeho hrob sa žia nezachoval.
Pretože najbližší príbuzní pána Lukachicha nežijú,
mesto požiadalo Západoslovenské múzeum v Trnave, aby
prevzalo a zachovalo toto ocenenie v depozite slávnych
osobností mesta.
Ocenenie mesta Trnava prevzal dr. Tibor Díte.
Za ocenených s po akovaním vystúpil pán profesor Peter
Blaho, rektor Trnavskej univerzity.
Sú as ou ude ovania ocenení mesta Trnava za rok 2000 bolo aj
vyhlásenie ankety "Trnav an 20. storo ia".
O výsledkoch ankety informoval primátor mesta Ing.
Štefan Bošnák. Konštatoval, že celkom bolo predložených 85
návrhov, z ktorých najviac hlasov získali:

1. Mikuláš Schneider-Trnavský
2. Margita Schillerová
3. Ján Koniarek
- 13 4. Anton Malatinský
5. Wiliam Schiffer
6. Jozef Šimon i .
Oceneným, blízkym, prípadne priate om boli odovzdané
grafické listy "Trnav an 20. storo ia".
a)
Pán Anton Malatinský,
jeden z najúspešnejších trénerov v histórii slovenského
futbalu sa narodil 15.januára 1920 a zomrel 1.decembra
1992. Je to Trnav an, ktorý sa významnou mierou podpísal
pod prívlastok, že Trnava je nielen mesto veží, ale aj
mesto futbalu.
Ako hrá futbalu reprezentoval svoju vlas na Majstrovstvách
sveta v roku 1954. Ako tréner doviedol neznámych chlapcov
z Trnavy a jej okolia až na futbalový olymp.
Jeho "bílí andeli" získali pre Trnavu ú as v semifinále
Európskeho pohára majstrov, prvenstvo v Stredoeurópskom
pohári, pä neopakovate ných majstrovských titulov a iné
skvelé úspechy.
Táto nezabudnute ná trénerská osobnos vychovala mnohé
slávne postavy trnavského futbalu, z ktorých mmnohí pokraujú vo výchove výborných futbalistov.
Cena udelená pánovi Malatinskému bude odovzdaná
dodato ne jeho synovi, Dušanovi Malatinskému, ktorý sa
zo slávnostného zasadnutia mestského zastupite estva
ospravedlnil.
b)
Pán Wiliam Schiffer, sochár a medailér
sa narodil 26.augusta 1920 vo Zvon íne pri Trnave.Svoju
mlados prežil v Trnave a tu boli položené za iatky jeho
umeleckej dráhy. Od roku 1945 žije a tvorí v Paríži.
Vytvoril desiatky významných umelecckých diel a vyše 500
medailí, ktoré obohatili umelecké fondy Francúzska i
Slovenska. Sem možno zaradi napr. Súsošie sv.Cyrila a
Metoda osadené v Slovenskom ústave sv.Cyrila a Metoda v
Ríme, pamätnú stélu generála Milana Rastislava Štefánika,
osadenú na rovnomennom námestí v Paríži.Za svoje diela bol
- 14 ocenený nielen viacerými francúzskymi vyznamenaniami, ale
i Zlatou medailou za umelecký prínos, udelenou ministrom
kultúry SR.
V sú asnej dobe žije a tvorí striedavo v Paríži a v Trnave.
Majster Schiffer je svojou dušou ob anom Slovenska a zvláš
mesta Trnava, kde má aj svoj ateliér.
V nedávnej dobe venoval podstatnú as svojej umeleckej
zbierky svetového významu Slovensku, s podmienkou vytvori
medailérsku galériu práve v našom meste.
Ocenenie mesta prevzal majster Schiffer osobne.
c)
Hudobný skladate Mikuláš Schneider-Trnavský
je slávnym trnavským rodákom, hudobným skladate om,

národným umelcom a spolutvorcom základov našej hudobnej
kultúry prvej polovice 20.storo ia.Narodil sa 24.mája 1881
a zomrel 28. mája 1958.
Umelec prežil takmer celý svoj aktívny život v Trnave a
svoje bytostné spojenie s ou prejavil v memoárovej knihe
"Úsmevy a slzy", ktorá vyšla tesne po jeho smrti.
Po štúdiach prijal miesto regenschoriho v Dóme sv.Mikuláša.
Národné cítenie a profesionálny sväzok s cirkevnou hudbou
rámcovali jeho skladate ské smerovanie.
Pre amatérske spevokoly upravoval udové piesne, ve kú
pozornos venoval aj umelej pies ovej tvorbe. V oblasti
duchovnej i cirkevnej hudby tvoril sólové i zborové skladby,
vokálno-inštrumentálne diela, omšové cykly. Vydal Jednotný
katolícky spevník, kde vložil i 226 vlastných piesní.Pápež
Pius XI. mu udelil v r.1933 titul "Rytiera rádu sv.Gregora".
Mikuláš.Schneider-Trnavský bol inný i literárne a hudobnoteoretický.Bol mnohostranne zapojený i do organiza ného
života v hudobnom školstve, do života spolkového a
verejného.
V r.1940 a 1948 mu udelili štátnu cenu, roku 1956 titul
národného umelca.
Cenu mesta pre Mikuláša Schneidra-Trnavského prevzal
jeho vnuk JUDr. Štefan Bugala.
- 15 d)
Pán profesor doc. Jozef Šimon i , CSc.
sa narodil 18.júna 1928 v Dechticiach pri Trnave.
Po ukon ení štúdií od r.1954 pracoval ako archivár mesta
Trnava,Stál pri zrode štátneho archívu v Trnave, ktorý
neskôr viedol ako riadite .
Výskum a publika nú innos zameriaval na pomocné vedy
historické, cirkevné dejiny, históriu obcí Trnavského okresu
a Trnavskej univerzity.
Profesor Šimon i sa pol storo ia venuje štúdiu histórie
Trnavy. Pod jeho vedením boli systematicky inventarizované
a uložené archiválie Trnavy,ktoré sú základom a východiskom
pre poznanie histórie a kultúry nášho mesta.Zárove osvetlil
viaceré nové a nepoznané skuto nosti z dejín nášho mesta.
Svoje poznatky prezentoval na Slovensku, ale aj v zahrani í
v mnohých monografiách, štúdiach a lánkoch.
Pri príležitosti 760.výro ia udelenia výsad slobodného kráovského mesta Trnave pripravil v spolupráci s mestom Trnava
vydanie súboru svojich lánkov, príspevkov a štúdií o Trnave
v knihe "Mojej Trnave".
V sú asnosti svoje bohaté poznatky a skúsenosti odovzdáva
študentom Trnavskej univerzity.
Cenu mesta prevzal profesor Šimon i osobne.
e)
Pani Margita Schillerová,
vzácna a výnimo ná žena, skromná vo svojom živote, ale
ve ká v láske a dobrote. Narodila sa v roku 1902 a celý
svoj život zasvätila nezištnej službe pre iných udí.
Pani Margita Schillerová takmer 7O rokov pôsobila ako
riadite ka v sirotincoch a detských domovoch, medzi
opustenými de mi.Neúnavne rozdávala lásku, pohladenia,
ale i krajce chleba. Krížikom na elo, vyprevádzala
do života "svoje deti", alej sledovala ich životné
osudy, bola starou mamou ich detí.Sama bezdetná bola

vlastne mamou s najvä ším po tom detí na Slovensku.
Po as druhej svetovej vojny zachránila v Prešove
4-ro ného židovského chlapca, ktorý sa stal lekárom.
- 16 Rovnako zaujímavý bol aj osud žobrajúceho chlapca, ktorého
sa v roku 1933 ujala.Jej zásluhou vyštudoval Obchodnú
akadémiu.
Pani Schillerová sa dožila vysokého veku a jej život
znamenal pre tých,ktorí nemali vlastných rodi ov, nesmiernú
cenu.Preto právom duchovný otec, ktorý ju odprevádzal pri
poslednej ceste v októbri 1996 na cintoríne v Kremnici,
nazval ju "slovenskou Matkou Terezou".
Cenu mesta udelenú pani Margite Schillerovej prevzal
jej chovanec Ing. arch. Jakub Tomašák.
f)
Sochár Ján Koniarek.
Vo vývine našej spolo nosti zohrali nemalú úlohu významné
osobnosti, ktoré znamenali pre náš kultúrny vývin ve a.
Jednou z týchto osobností je aj akademický sochár
J á n K o n i a r e k , zakladate moderného slovenského
sochárstva.
Narodil sa 30.januára 1878 vo Voderadoch. Po skon ení
strednej školy študoval na Umeleckej škole v Budapešti,
v Ríme a tri roky na majstrovskej škole Alojza Strobla,
o znamenalo najvyššie sochárske vzdelanie.
Po skon ení štúdia odišiel do Srbska, kde pôsobil ako
pedagóg. Ako ú astník prvej svetovej vojny utpel vážnu
ujmu na zdraví. V povojnovom období dostal pozvanie do
Belehradu za profesora, no rozhodol sa pre vlas a usadil
sa v rodných Voderadoch, a od roku 1924 v Trnave.
Dielo Jána Koniarka sa stalo oporným pilierom mladého
slovenského sochárstva. Vytvoril nieko ko významných
pomníkových prác a zanechal po sebe množstvo návrhov a
variacií, ktoré neboli realizované.Jeho diela sú dôkazom
ve kosti a nadania. Na ilustráciu uvedieme dve z nich:
Pomník padlým v Trnave je vrcholom pomníkového úsilia
s vojnovou tématikou a svoj názor na národnú svojbitnos
vyjadril v pomníku Antona Bernoláka, ktorý je umiestnený
v promenáde.
Ján Koniarek vedel napriek všetkým ažkostiam a
- 17 nedorozumeniam doby tvori diela ve kej výtvarnej sily
a umeleckej dozretosti. Jeho dielo posunulo vývin
slovenského sochárstva a dalo mu nové podnety a ciele.
Zomrel 4.mája 1952 v Trnave, kde je aj pochovaný.
Cenu udelenú sochárovi Jánovi Koniarkovi prevzala
riadite ka Galérie Jána Koniarka - pani Priska Štub ová.
Moderátorka slávnostného zasadnutia Eva Lackovi ová
srde ne zablahoželala oceneným k udeleným oceneniam, aby
poh ad na ne im pripomínal tieto slávnostné chvíle.
Zárove im po akovala za to, že svojou aktívnou innos ou
prispeli k reprezentácii mesta Trnava.
Za ú as na slávnostnom zasadnutí Mestského

zastupite stva mesta Trnava po akovala všetkým prítomným a
zaželala príjemný kultúrny zážitok z koncertu umeleckého
súboru Musa Antiqua.
Po skon ení kultúrneho programu sa pozvaní hostia
stretli na aši vína v priestoroch trnavskej radnice.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Ing. Juraj T i b e n s k ý
prednosta MsÚ

Eva Lackovi ová, zapisovate ka

