Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - XI - A. 32

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Staré Mesto

Adresa:

Ul. 29. augusta

Cintorín:

Ondrejský cintorín

Umiestnenie:

sektor 2, hrob č. 108 - 109

Meno zosnulého:

Michal Kováč 1930 - 2016

Názov pamätihodnosti:

náhrobník

Charakteristika:

hrob pamätný

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname pamätihodností MČ. St. M.: nie je evidovaný

Hrob 1. prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča, slovenského bankára
a politika tvorí jednoduchá kamenná platňa.
Michal Kováč pôsobil v bankovníctve od roku l956 do decembra l989. V rokoch l965
- l966 prednášal v bankovej škole na Kube a v rokoch l967 - 1969 pracoval ako námestník
Živnostenskej banky v Londýne. V roku 1969, po okupácii Československa a potlačení Pražskej
jari, ho odvolali z Londýna a v roku 1970 vylúčili z KSČ a preložili za radového bankového
úradníka do ŠBČS, pobočky Bratislava-mesto.
Po revolúcii v decembri 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky vo Vláde
národného porozumenia. V prvých slobodných voľbách v júni 1990 ako kandidát Verejnosti
proti násiliu vo Východoslovenskom kraji bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia
do Snemovne ľudu. Od roku 1989 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia,
pričom bol v roku 1992 opätovne zvolený do snemovne a stal sa jej predsedom.
15. februára 1993 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 2. marca 1993
inaugurovaný do úradu prezidenta SR.
Je nositeľ mnohých významných ocenení: V r. 1994 mu v USA bola udelená Cena
Inštitútu pre štúdie Východ-Západ za mimoriadny prínos k medzinárodnému porozumeniu.
počas oficiálnej návštevy Poľska Veľký kríž za zásluhy o Poľskú republiku. V r. 1995 získal
Cenu Americkej advokátskej komory - Právnej inciatívy pre strednú a východnú Európu - za
mimoriadny prínos k budovaniu právneho štátu, ako aj Cenu LionsClubu.

Na základe práva vyplývajúceho z Ústavy SR boli prezidentovi Kováčovi v r. 1995
prepožičané štátne vyznamenania: Rad Bieleho dvojkríža, Rad Ľudovíta Štúra, Kríž Milana
Rastislava Štefánika, Rad Andreja Hlinku a Pribinov kríž. V r. 1997 mu počas oficiálnej
návštevy na Slovensku odovzdal prezident Poľskej republiky A. Kwasniewsky najvyššie
poľské štátne vyznamenanie Rad Bieleho orla, veľmajster Zvrchovaného rádu Maltézskych
rytierov Andrew Bertie „Maltézsky kolár za zásluhy“ a prezident Bulharskej republiky Petar
Stojanov „Orden Stará planina so šerpou“.
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