
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 

zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
volebného obdobia 2014 - 2018 

konaného 1. marca 2015 v Trnave, v sále Marianum, Hollého ulica č. 9/A 
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 Úvodné slová patrili moderátorke podujatia Mgr. Eve Lackovičovej. Za prednes básne 
Gustáva Hupku „Na slávu tejto chvíle“ poďakovala slečne Martine Justusovej. 
 Zároveň privítala prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 
pozvaných, osobitne vzácnych hostí -  poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pani 
Renátu Zmajkovičovú, pánov Júliusa Brocku, Miroslava Kadúca, Mariána Kovačócyho, 
Alojza Přidala, Jozefa Viskupiča, poslancov Trnavského samosprávneho kraja, predsedu 
Slovenského futbalového zväzu pána Jána Kováčika. 
 
 Slávnostné rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom boli udeľované ocenenia 
mesta Trnavy za rok 2014 otvoril príhovorom JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.  
 
Príhovor JUDr. Petra Bročku, LL.M. :   
 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzácni hostia, 

 
jediným bodom programu dnešného slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva je 
udeľovanie ocenení mesta Trnava v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia 
mesta. 

Rozhodujúcim motívom obnoviť tradíciu udeľovania ocenení mesta v roku 1995 bolo 
vyjadrenie vďačnosti a úcty ľuďom, ktorí nielen rozvinuli svoj talent v prospech iných, ale 
predovšetkým nestratili ľudskosť, spolupatričnosť a vzťah k nášmu mestu. Tak, ako bolo 
dobré, že v dobe obnovovania samosprávy sa nezabúdalo na osobnosti a ľudí, ktorí poctivo 
pracovali a reprezentovali toto mesto, je i dnes dôležité nezabudnúť na to najdôležitejšie. Na 
ľudí, ktorí v Trnave žijú, ktorí vytvárajú vzťahy spolupráce, a tak rozvíjajú nielen vonkajšiu 
atmosféru mesta, ale udržujú i jeho duchovný a myšlienkový potenciál. 

Čím v rýchlejšej dobe žijeme, tým viac si uvedomujeme, ako takýchto ľudí 
potrebujeme. Napriek množstvu práce, potrieb a výziev je dôležité, aby sa nestratila 
podstata, na ktorej sú mestá a obce budované. Aby sa nestratil človek v jeho vzťahoch 
s ostatnými a s prostredím, v ktorom žije. 

Táto prvá marcová nedeľa v našom meste je už roky symbolickým vyjadrením toho, že 
sa ešte vieme na chvíľu zastaviť, vnímať tep života i ľudí okolo seba. Osobnosti, ktoré 
každoročne oceňujeme, vyberá komisia mestského zastupiteľstva na základe podnetov 
spoluobčanov. Návrhy, ktoré ľudia predkladajú, nám potvrdzujú, že Trnavčania sami cítia 
potrebu vzdať vďaku tým, ktorých si najviac vážia. Spektrum návrhov i doteraz ocenených 
osobností je dôkazom toho, že si všímame život v jeho rôznych podobách, ktoré nás priamo 
či nepriamo ovplyvňujú. Udeľovanie ocenení má vždy viacero rovín. Je poďakovaním za 
život, za ľudí, ktorí nás vnútorne obohatili a obohacujú, ale v neposlednej miere aj 
obnovením svojho „áno“ Trnave, jej duchovnej a kultúrnej tradícii, mestu, v ktorom sa spolu 
s ostatnými snažíme budovať spoločný domov.  

Znovuobnovenie samosprávy po roku 1989 patrilo k dôležitým medzníkom v živote 
Trnavy i jeho obyvateľov pri vytváraní prostredia spolupatričnosti. V neľahkej dobe zmien 
bolo potrebné začať nielen s obnovou zanedbaných historických budov, ale nanovo vytvoriť 
štruktúru i víziu riadenia mesta. Dôležitú úlohu v tomto období zohral prvý primátor zvolený 
po roku 1989 – Imrich Borbély. Vo svojom prvom nastupujúcom príhovore medzi iným 
naznačil horizont, ktorý má mať mesto pred sebou. Popri obnove historického centra, čistote 
mesta a bezpečnosti občanov vnímal aj dôležitosť životného prostredia. Viacero problémov 
sa začalo riešiť hneď od začiatku, no možno povedať, že tento načrtnutý horizont aktivít 
mesta je dodnes aktuálny. To, že svoju úlohu dobrého naštartovania samosprávy Inžinier 
Imrich Borbély zvládol, potvrdzujú návrhy občanov na jeho ocenenie a dnešné slávnostné 
udelenie čestného občianstva do jeho rúk.  

K prvým krokom po roku 1989 patrili i snahy nadviazať na bohatú tradíciu mesta. 
Neodmysliteľne k nej patrí univerzitný život. Prišlo nielen k znovuobnoveniu najstaršej 
Trnavskej univerzity, ale mesto bolo otvorené a nápomocné i pri etablovaní novších univerzít 
v Trnave. Pozitívne výsledky tejto snahy vidíme dnes. Môžeme si nielen pripomenúť 380. 
výročie Trnavskej univerzity, či pôsobenie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj 
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intenzívny rozvoj Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so 
sídlom v Trnave. Posledné roky na jej odborných pracoviskách dochádza k výraznej 
modernizácii a budovaný vedeckovýskumný campus ju zaraďuje k svetovým pracoviskám. 
Výrazný podiel na rozvoji Materiálovo-technologickej fakulty má profesor Oliver Moravčík, 
ktorý roky zanietene pracoval na príprave univerzitného vedeckého parku. Jeho 
nezanedbateľný prínos nielen pre fakultu, ale i pre mesto Trnava nezostal bez povšimnutia, 
a tak dnes môžeme právom profesorovi Oliverovi Moravčíkovi udeliť uznanie za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu Trnavy. 

Tradícia, kultúra a vzdelanie sú ideálnym podhubím pre mladú generáciu a pre rast 
výrazných osobností. Potvrdzuje to aj dnešné udelenie ceny in memoriam lekárovi a 
zakladateľovi špeciálnej stomatochirurgie docentovi Eugenovi Kurillovi. Tradíciu a kultúru 
vdychoval počas detstva v historickom centre mesta a neskôr svoju odbornú prácu a rast 
odštartoval v dnešnej fakultnej nemocnici. I po odchode z mesta bol svojím vzťahom 
k Trnave a hlavne svojím vzdelaním, odbornou prácou a nezištnou pomocou chorým 
príkladným reprezentantom mesta. Docent Eugen Kurill sa vpísal do dejín tohto mesta a 
Čestné občianstvo mesta Trnava tento fakt len potvrdzuje. 

Trnavu vo svojej novodobej histórii preslávil vo veľkej miere aj šport. Futbalový Spartak 
Trnava bol magnetom pre našich otcov a meno mesta sa vďaka trnavským futbalistom stalo 
známe po celej Európe. Neodmysliteľne k nim patrí Jozef Adamec. Svojím talentom, 
nasadením a streleckým kumštom priťahoval tisícky fanúšikov a Trnava sa i vďaka nemu 
vpísala do pamäti ľudí po celom svete. Udelenie čestného občianstva je poďakovaním za 
jeho reprezentáciu mesta, ale i výzvou pre mladú generáciu, aby svoje talenty zveľaďovala. 
Jozef Adamec patrí k jedným z mála športovcov, ktorí sú trvalo zapísaní v sieni slávy 
športovcov.  

Šport je jednou z dôležitých aktivít, kde sa práve mladí ľudia môžu naučiť ovládať 
i pozitívne nasmerovať svoju energiu. Aj preto patrí cena mesta Trnava i magistrovi 
Marianovi Rozložníkovi, ktorý dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi vo viacerých športových 
disciplínach. Vytvoril na mestských sídliskách podhubie nielen pre cyklistov, ale i pre 
volejbalistov, futbalistov či stolných tenistov. Obidvaja – Jozef Adamec i Marián Rozložník – 
sú príkladom správnej cesty k naplneniu života, a tým aj k dosiahnutiu úspechu. Je ňou 
práca na sebe, prekonávanie vlastných bolestí a hendikepov. Žiadna rýchla cesta ku sláve, 
ktorá sa dnes často ponúka   v   reklame.  Naopak, obeta,   hodiny   tréningov   
a   sebazaprení.    

Naša vďaka preto smeruje Jozefovi Adamcovi i Mariánovi Rozložníkovi za športové 
výkony a predovšetkým za schopnosť odovzdávať svoje skúsenosti ďalej pre svoje mesto. 
Veď obidvaja v ňom napokon pôsobili aj ako poslanci mestského zastupiteľstva. 

Ak som na začiatku spomínal nadväznosť na bohatú tradíciu mesta, patrí k nej aj 
duchovné zázemie, z ktorého vyrastala. V Trnave pôsobilo nielen v minulosti, ale aj v jej 
novodobých dejinách viacero obetavých kňazov, ktorí popri plnení svojich duchovných 
povinností aktívne udržiavali a rozvíjali živé ľudské spoločenstvá. Jedným z nich je aj doktor 
Alojz Lackovič, dekan farnosti v Modranke. Jeho pastoračná práca spojená s kultúrnymi 
a spoločenskými aktivitami našla široký ohlas nielen u veriacich. Oni, ale aj zástupcovia 
mesta i komisia pre udeľovanie ocenení pozitívne hodnotia jeho úsilie tak na rovine 
duchovnej, ako aj pri upevňovaní spoločenstva a kultúrnych aktivít v mestskej časti  
Modranka. Nemožno opomenúť ani jeho snahu udržiavať a rekonštruovať kultúrne hodnoty 
a pamiatky v tejto časti mesta. Cena mesta Trnavy je preto u neho v tých správnych rukách. 

 
Vážené dámy a páni, ctení hostia, 
návrhy na ocenenia podali občania nášho mesta. V zmysle príslušného VZN som ich 

postúpil na prerokovanie Komisii mestského zastupiteľstva pre udeľovanie ocenení. Tá 
návrhy prerokovala, vyhodnotila a svoje stanovisko predložila mestskej rade. Z tohto 
zákonného procesu vznikli návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava, ktoré schválilo 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 17. februára 2015 uznesením č. 56 

Preto vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci a milí hostia, pristúpme 
k samotnému odovzdaniu ocenení mesta Trnava za rok 2014. 
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 Po slávnostnom príhovore nasledoval akt udeľovania ocenení mesta Trnavy, ktoré 
schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2015 : 
 

       

ČESTNÉ  OBČIANSTVO MESTA TRNAVY         
Jozefovi  A d a m c o v i                
za výnimočnú reprezentáciu mesta Trnavy 

 
 Pán Jozef Adamec sa narodil 26. februára 1942 vo Vrbovom.  
 V súčasnosti dôchodca, mimoriadne úspešný futbalista, reprezentant, tréner. Svoje 
skúsenosti odovzdával ďalej, práci s mládežou.  
 Medzi najväčšie úspechy pána Jozefa Adamca patria: Majstrovstvá sveta 1962 v Chile - 
2. miesto, Majstrovstvá sveta 1970 v Mexiku - tím nepostúpil zo skupiny, titul majstra ČSSR 
roky 1962, 1963 - Dukla Praha, roky 1968, 1969, 1971, 1972, 1973 - Spartak Trnava,  
semifinalista Pohára európskych majstrov v roku 1969, víťaz SEP rok 1967, najlepší strelec 
ligy  v rokoch 1967, 1968, 1970, 1971, sedemkrát zaradený medzi desať najlepších 
futbalistov ČSSR, štyrikrát získal Československý pohár. 
 Ocenenie pána Jozefa Adamca – Pohár práce pre najlepšieho strelca ligy, ktorý získal 
v rokoch 1967, 1968, 1970, 1971. V ankete Futbalista storočia skončil na 2. mieste, v roku 
2005 získal ocenenie Strieborný odznak Slovenského futbalového zväzu. 
 Pán Jozef Adamec odohral v lige 383 zápasov a dal 170 gólov, v  reprezentácii  odohral 
44 zápasov s počtom gólov 14. Na zápase 23. júna 1968 strelil ako prvý hráč na svete 
Brazílii 3 góly. 
 Od roku 2009 je vyhľadávačom talentov pre Spartak Trnava. 
 Pán Jozef Adamec bol uvedený do Futbalovej siene slávy. 
 Zodpovedný prístup k svojmu mestu prejavoval i ako poslanec mestského 
zastupiteľstva.  
 
 Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal pán Jozef Adamec osobne.   

 

 

ČESTNÉ  OBČIANSTVO MESTA TRNAVY  
Ing. Imrichovi  B o r b é l y m u 
za prínos pri obnove samosprávy 
 
 Ing. Imrich Borbély sa narodil  30. augusta 1952. 
 Bol zakladateľom novovzniknutej samosprávy, vypracoval organizačnú štruktúru 
mestského úradu a všetky základné právne a organizačné normy potrebné pre fungovanie 
mestskej samosprávy, načrtol víziu ďalšieho smerovania mesta. 
 
 Zadal vypracovanie nového územného plánu mesta s dôrazom na zachovanie a obnovu 
historickej časti mesta, zaviedol grantový systém na podporu spoločenských, kultúrnych  
a športových aktivít, založil mestskú políciu a inicioval vytvorenie spoločných hliadok 
mestskej a štátnej polície.  
 Počas jeho volebného obdobia bolo znovupostavené súsošie Najsvätejšej Trojice, bola 
dokončená výstavba dlhodobo rozostavaných objektov - zimný štadión, základná škola 
V  jame, bazén Castiglione. 
 V oblasti kultúry sa významnou mierou podieľal na obnovení Trnavskej univerzity a na 
jej zachovaní, na založení hudobného festivalu Dobrofest, Trienále plagátu a Trnavských 
dní.  
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 V oblasti športu bol zakladateľom memoriálu Ivana Hudeca a futbalového turnaja 
štátnych a mestských polícií O pohár primátora, obnovil družobné styky s talianskym mestom 
Casale-Monferrato, maďarským Szombathely a českým mestom Břeclav. 
 Podieľal sa na vzniku medzinárodného projektu pomoci mestu Grenada v Nicarague 
v spolupráci s holandským mestom Dordrecht, rozpracoval spoluprácu s mestom Rochester. 
Mesto zapojil do šestrannej spolupráce miest Trnava, Duisburg, Calais, Portsmouth, 
Roterdam a Vilnius pri organizovaní spoločných letných táborov pre stredoškolákov. Zaslúžil 
sa o založenie prvej mestskej záchytnej stanice na Slovensku, po zrušení všetkých štátnych 
záchytných staníc. Dal vysadiť zelený pás za sídliskom Družba. Bol zakladajúcim členom 
a prvým prezidentom Klubu primátorov Slovenska. 
 A ako uviedol pán Borbély v príhovore na záver svojho volebného obdobia cit. „Nie 
všetko vyšlo tak ako sme si to želali alebo predstavovali. Hodnotenie príde až časom. Robili 
sme aj chyby, ale tie robí každý, kto niečo robí. A kto je bez chyby, nech prvý hodí 
kameňom.“ 
 
 Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal Ing. Imrich Borbély osobne.   

 

 

ČESTNÉ  OBČIANSTVO MESTA TRNAVY         
in memoriam docentovi  MUDr.  Eugenovi  K u r i l l o v i, CSc.    
za vynikajúce výsledky v oblasti stomatochirurgie                 
 
 Docent  MUDr.  Eugen Kurill, CSc. sa narodil  6. júla 1927 v Trnave. 
 Zubný lekár, zakladateľ odboru špeciálna stomatochirurgia, vedúci predstaviteľ maxilo- 
faciálnych chirurgov pre východnú Európu. 
 Autor mnohých odborných publikácií. Podal dvanásť realizovaných a  odmenených 
zlepšovacích návrhov operačných pomôcok a nástrojov. Zaviedol šesť vlastných operačných 
a terapeutických postupov, ktoré sa v medicínskej praxi označujú jeho priezviskom. 
 Detstvo prežil na Františkánskej ulici v Trnave, po štúdiách pracoval na rôznych 
oddeleniach trnavskej nemocnice; z dôvodu profesijného rozvoja odišiel do Bratislavy. 
 Zastával funkciu prednostu 1. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského na Heydukovej ulici v Bratislave.  
 Docent Kurill bol skvelým odborníkom, nadšeným lekárom, bezvýhradne oddaným 
pomáhať trpiacim pacientom. Bol pedantný a náročný nielen voči sebe, ale 
i spolupracovníkom. 
 Pán docent Kurill zomrel 15. januára 2013 v Bratislave.  
 Pochovaný je v Trnave, na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej.   
 
       Ocenenie udelené in memoriam prevzala magisterka Magda Kurillová, manželka 
oceneného. 
 
 

 

CENA MESTA TRNAVY        
Mgr. Marianovi  R o z l o ž n í k o v i   
pri príležitosti životného jubilea a za rozvoj športových aktivít v meste Trnava 
 

 Mgr. Marian Rozložník sa narodil  3. augusta 1954.  
 Predsedá sídliskovej Telovýchovnej Jednote Elán Trnava, usporadúva každoročne 
turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev za medzinárodnej účasti družstiev Nevijano 
z Talianska a Trnava pri Zlíne z Českej republiky. 
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 Pán Rozložník je predsedom organizácie štábu najstaršej cyklistickej akcie Nonstop 
jazdy cykloturistov Trnava-Rysy. Na tejto akcii sa zúčastňuje priemerne 90 účastníkov, nielen 
zo Slovenska, ale i Českej republiky, Rakúska a Nemecka. V roku 2014 oslávila cyklojazda 
40. výročie od prvej jazdy, ktorá sa uskutočnila  v roku 1974.  
 Ako tlmočník družstva z družobného mesta Szombathely sa podieľal na organizácii 
medzinárodného turnaja dorastencov vo futbale. 
 Pán Rozložník organizuje stolnotenisové turnaje v rámci sídliska Linčianska, ale 
i v rámci celého mesta Trnava v školskej telocvični na Limbovej ulici.  
 Pán magister Rozložník svoj zodpovedný vzťah mestu prejavoval nielen v oblasti športu, 
ale aj ako najmladší predseda občianskeho výboru Linčianska, počas fungovania Mestského 
národného výboru v Trnave. 
 Po konštituovaní samosprávy bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva 
mesta Trnavy, členom mestskej rady a v rokoch 1998 - 2002 bol uvoľnený pre výkon funkcie 
dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady.  
 
 Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal Mgr. Marian Rozložník osobne.   

 
 
 
 
CENA MESTA TRNAVY        
ThDr. Alojzovi  La c k o v i č o v i, PhD. 
za zveľaďovanie mestskej časti a pastoračno-spoločenskú činnosť  
 
 ThDr. Alojz Lackovič, PhD. sa narodil  6. júla 1947 v Trakoviciach. 
 Kňaz - dekan, ktorý od 1. augusta 2009 spravuje farnosť Modranka.  
   Jeho mimoriadnou usilovnosťou a túžbou sústavne zveľaďovať pridelenú farnosť, 
vykonal neuveriteľne veľa.  Zveľadil  interiér kostola, úpravu kaplnky Panny Márie Lurdskej, 
vrátane pozlátenia sochy, zabezpečil modernizáciu farskej budovy,  opravu havarijného 
stavu organa. Na zvýraznenie patronácie kostola Najsvätejšej Trojice dal pri vchode do 
areálu vystavať na korintskom stĺpe sochu Najsvätejšej Trojice.  
 V Modranke ďalej zrenovoval veže kostola, v Roku viery a v deň sviatku  svätých Cyrila 
a Metoda, bolo odhalené a požehnané nové súsošie svätých solúnskych bratov. 
 Pod jeho vedením začala nová tradícia pútí v mestskej časti Modranka, za účasti 
biskupov a kňazov z iných okresov a krajov.  
 Venuje sa pastoračnej starostlivosti futbalového oddielu Spartak Trnava. Ako raz 
v rozhovore pre Trnavský hlas povedal, cit. „Futbal je obrovský fenomén, má veľký zmysel 
a je to typická hra mužov,“ a v debate o duchovnom  posolstve naháňania lopty dodal: 
„Človek musí práci rozumieť, mať ju rád a musí sa mu v nej dariť. A keď nie, nech ide od 
toho.“ 
 Dôstojný pán Lackovič úzko spolupracuje s farskou radou, miestnou dychovou hudbou, 
spolupracuje so súbormi pôsobiacimi v Modranke Trinitas, Diamant a folklórnou skupinou 
Modrančanka.  
 Bilancia jeho činnosti v každej oblasti farského života je obdivuhodná, bohatá 
a prinášajúca krásne výsledky.  
 
 Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal ThDr. Alojz Lackovič, PhD. osobne.   
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UZNANIE  ZA ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA  TRNAVY      
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliverovi  M o r a v č í k o v i  
za rozvoj univerzitného vzdelávania v  Trnave 
 
 Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík sa  narodil  15. novembra 1952 v Malých 
Levároch.  
 Špičkový, svetovo uznávaný odborník, ktorý na vedeckých svetových kongresoch vedie 
odborné sekcie. 
 V rokoch 1992 - 1999 pôsobil ako vedúci katedry Materiálovo-technologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. 
 V rokoch 1993 - 1998 vo funkcii predsedu Akademického senátu  Materiálovo-
technologickej fakulty, v rokoch 1999 - 2006 bol prodekanom fakulty a od roku 2006 do roku 
2014 bol dekanom fakulty. 
 Profesor Moravčík je medzinárodne uznávanou autoritou v aplikovanej informatike 
a automatizácii v priemysle. Významne prispel k budovaniu a rozvoju fakulty. Počas jeho 
pôsobenia sa začal budovať vedecký park, ktorý má slovenský primát. Budú tu 
najmodernejšie technológie, ktoré mesto Trnava zapíšu na mapu európskych vedecko-
výskumných pracovísk.  Campus na Bottovej ulici v Trnave má ubytovacie, stravovacie 
a športové vybavenie, čo bude pre vysokoškolákov mimoriadne atraktívne.  
 Fakultná výskumná a vývojová základňa sa tým stáva jednou z najzaujímavejších 
a najmodernejších v stredoeurópskom regióne. 
 Tri zahraničné technické univerzity udelili profesorovi Moravčíkovi titul Doktor honoris 
causa. 
 
 Ocenenie udelené mestom Trnava si prevzal Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík 
osobne.   
 
 
 
 Po akte udeľovania ocenení bolo slovo udelené pánovi Ing. Imrichovi Borbélymu :  
 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva 
v Trnave, milí hostia ! 
 
 Pripadla mi milá úloha povedať niekoľko slov v mene ocenených, ktorých dnes mesto 
Trnava vyznamenalo. Tieto ocenenia sú morálnou odmenou za dlhoročnú, alebo celoživotnú 
činnosť a to nielen na prospech mesta Trnava, ale aj v širšej pôsobnosti. Znamená to, že to 
čo sme vykonali, alebo vykonávame malo a má svoj význam a pozitívny dopad na život 
občanov mesta Trnava. 
 Dovolím si z tohto miesta malú historickú exkurziu, alebo rekapituláciu. Trnava ako 
prvá na území dnešného Slovenska obdržala výsady slobodného kráľovského mesta 
s vlastnou samosprávou. Má niekoľko storočnú tradíciu v zdravotnej starostlivosti o svojich 
obyvateľov. Počas troch storočí bola cirkevným centrom Uhorska, prezývaná Malý Rím. 
V období pôvodnej Trnavskej univerzity bola Trnava označovaná za Atény Uhorska. Mesto 
má bohatú minulosť aj súčasnosť v činnosti záujmových spolkov. No a v novodobej histórii 
zanechala trvalú stopu na futbalových trávnikoch celého sveta. 
 Takže to nie je náhoda, že tu dnes osobne, alebo v zastúpení stojíme vedľa seba 
futbalista, lekár, profesor, kňaz, občiansky aktivista a richtár, lebo sme predstavitelia 
najlepších tradícií nášho mesta.  
 Rád by som preto v našom mene poďakoval predstaviteľom samosprávy mesta Trnava 
za udelenie ocenení a usporiadanie tejto milej slávnosti. 
 A na záver by som, milí Trnavčania, vyslovil spoločné želanie v našej rodnej trnavčine: 
„Nech je f Trnave furt dost takých ludzí, kerí si zaslúžá, aby boli verejne ocenuvaný.“ 
 Ďakujem za pozornosť. 
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    Moderátorka sa následne prihovorila k ocenením, vyzdvihla ich tvorivú a zodpovednú 
prácu, ktorou prinášali a prinášajú prospech nášmu mestu.  
 
 Slávnostné popoludnie umocnilo aj vokálne vystúpenie Veroniky Huttovej, soprán  
a Jaroslava Konečného, piano. V ich podaní zazneli tri piesne od Mikuláša Schneidra 
Trnavského : „Keby ja vedela“, „Ďaleko široko“, „Sokolíčku, sokol“.  
 Po ukončení vystúpenia slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
bolo ukončené. 
 Ocenení a pozvaní hostia sa stretli na čaši vína v priestoroch trnavskej radnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M.            Ing. Hana  D i e n e r o v á 
          primátor mesta                                                                             prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
V Trnave 02.03.2015 
 
Spracovala: Mgr. Eva Lackovičová 


