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Priateľstvu i odvahe 

Prelom roka s plánmi do budúcnosti neodvratne prekrýva čas. 
Jeho relatívnosť potvrdzuje život sám. S pribúdajúcimi rokmi sa nám 

interval ohraničujúci platnosť kalendára čoraz viac kráti. Zrýchlenie 
časových predelov nepostihuje len jednotlivcov. Kým bol život predkov 

zviazaný s pôdou a prírodou, kolobeh času určovalo striedanie dňa a noci 
v kombinácii so zmenou ročných období. 

Odtrhnutím od prírody a nástupom modernej doby diktujú rytmus času 
technológie a rastúca túžba po zisku. Im sa prispôsobil pracovný deň 

i týždeň. Deň a noc, zima či leto, piatok či sviatok nerozhodujú 
o pracovnom vyťažení. 

V nepretržitých prevádzkach tečie čas bez zastavenia. Strháva i nás. 
S nástupom komunikačných a dopravných prostriedkov sa zrýchlenie 

zintenzívnilo. Prekračujeme nielen čas, ale i priestor. 
Čoraz širší horizont vedomia nás láka. 

No vedomosť a poznanie nie sú hnacím motorom dneška. 
Pokrok zúžený do predstavy blahobytu a moci je tou modlou, ktorej 

obetujeme svoje snívanie, myslenie, priateľov i čas. 
V jeho mene dlhé roky, nielen v minulosti, ale i dnes, vytláčame 

a zosmiešňujeme tradíciu, hodnoty či iné smerovania. Predstava krajšej 
budúcnosti, lepšieho zajtrajška určuje tempo života. Ilúzia sa však rokmi 

stáleho stupňovania požiadaviek na človeka rozpadáva. 
Bolo potrebné preskočiť čas a vstúpiť do iného priestoru. Do novej ilúzie. 

Nečakajme na zajtrajšok. 
Žime si dobre i nad pomery už dnes. 

Na pôžičku, na dlh, na úkor iných. 
Štáty európskej únie, Amerika i my už roky vykazujeme miliardové dlhy. 

Netrápi nás to. Ani zdvihnutý prst krízy. 
Utekáme pred ňou aj myslením stále vpred. 

S pribúdajúcimi rokmi však cítime ťarchu skracujúceho sa času. 
Zadosťučinenia v podobe bytu, auta či dobrého jedla sú v plynúcom toku 

života čoraz bezvýznamnejšie epizódy. Viac si vážime ľudí, 
ktorí nás podržali, včera či dnes. 

Chvíle spolupatričnosti v rodine, priateľské rozhovory a hľadania. 
Punc dostávajú chvíle, ktoré poznačili dušu a neprekryl ich tečúci čas. 

Úsilia venované iným, porozumeniu, priateľstvu i odvahe. 
Myslieť a žiť, nestrhnutý rýchlym tokom, v ktorom niet priestoru pre iných. 

Pavol TOMAŠOVIČ 
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Vážení občania,
prihováram sa k Vám rovnako ako k poslancom na ustano-
vujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Chcem sa 
Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali vo voľbách. 
Ďakujem všetkým, ktorých som presvedčil a zvolili ste ma 
za primátora. Uspieť nebolo jednoduché, lebo kandidátmi 
na primátora boli ďalší traja dobrí Trnavčania s veľmi za-
ujímavými a dobre odkomunikovanými volebnými progra-
mami. Vám, ktorí ste volili týchto kandidátov, rozumiem 
a zároveň Vás chcem svojou prácou presvedčiť, že Trnava 
bude mať naďalej dobrého primátora.
Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať aj mojim proti-
kandidátom a všetkým politickým stranám za korektne vedenú volebnú kampaň, ktorá 
sa stala súťažou a prehliadkou zaujímavých tém a myšlienok ako pomôcť Trnave a Tr-
navčanom. Podobnou vysokou kultúrnosťou volebnej kampane sa nemôžu pochváliť 
viaceré veľké slovenské mestá.

Ďakujem Trnave, ďakujem Trnavčanom!

Dôležitou časťou komunálnych volieb boli voľby do mestského zastupiteľstva. Poli-
tické strany navrhli kandidátov a občania zvolili nové mestské zastupiteľstvo. Som rád, 
že za poslancov boli zvolení aj nezávislí kandidáti. Občania Trnavy obmenili mestské za-
stupiteľstvo a zvolili celkom 22 nových poslancov. Väčšinu v mestskom zastupiteľstve 
tvorí klub SMER – HZD – ĽSHZDS – ND, teda poslanci z iného politického spektra ako je 
primátor. Hneď po voľbách a aj teraz, po rokovaniach so zástupcami najväčšieho klubu 
v mestskom zastupiteľstve, mám a máme pocit, že občania nás, všetkých novozvole-
ných komunálnych politikov, vyzvali: Dohodnite sa a posúvajte Trnavu vpred, riešte jej 
problémy, zaoberajte sa tým, čo Trnavčanov najviac trápi! 

Toto je pre nás všetkých veľká výzva. Skončil sa čas, keď sme sľubovali. Ideme sľuby 
plniť. Prvoradé sú tie, ktoré sú prienikom programov zvolených najsilnejších politických 
subjektov. Zvolili ste kontinuitu i zmenu. Vo volebnej kampani rezonovali myšlienky 
o tom, že Trnava má naviac, že chceme v tomto meste žiť a že podľa skutkov ich po-
znáte.

Všetci vieme, ktoré témy sa z úst občanov a kandidátov ozývali najčastejšie. Bola to 
doprava v rôznych jej podobách, životné prostredie a podmienky pre bývanie, voľnoča-
sové aktivity, pestrý a spokojný život v meste, čistota, zeleň, kultúra, školstvo, sociálna 
problematika. Vieme čo a spoločne budeme vedieť aj ako. V prvej polovici januára som 
vymenoval za prvého zástupcu primátora mesta Trnavy pána poslanca Bystríka Stanka 
a za druhého zástupcu pani poslankyňu Kvetoslavu Tibenskú. Po vzájomných konzultá-
ciách a dohode v zmysle zákona som písomne určil rozsah a spôsob môjho zastupova-
nia. Som presvedčený o našej úspešnej spolupráci na radnici mesta Trnavy.

Vo svojej práci sa chcem opierať aj o jeden z najdôležitejších príkazov kresťanskej 
náuky: „Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ Posudzovanie uplatňovania tohto prí-
kazu je však vždy závislé od toho, či tú lásku, dobro, službu dávame alebo dostávame. 
V tom prvom prípade sme k sebe vždy veľmi tolerantní a zhovievaví, v druhom prípade 
sme dôslední, netrpezliví a veľmi kritickí. Vo vzťahu politika a občana tento princíp platí 
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viacnásobne; uvedomujem si to. Tvrdím, že občan má vždy pravdu. Niekedy síce len 
časť pravdy, ale práve tú si treba všímať. Problémom je, ak jeden občan alebo subjekt 
v riešení veci očakáva nejaký výsledok a druhý občan práve opačný výsledok. Vyhove-
nie jednému je absolútne neuspokojenie druhého. Čiastočné vyhovenie obom znamená 
prepad politika u oboch. Aj preto sa hovorí, že politika je umenie možného. Kedysi som 
tejto vete vôbec nerozumel.

Môžem sľúbiť, že kritériom môjho pôsobenia ako primátora mesta bude moje sve-
domie, záujem mesta Trnava a jeho obyvateľov. Opierať sa budem o svoje skúsenosti, 
rodinu, svojich spolupracovníkov a spoločenstvo nás, Trnavčanov.

Nie som obdivovateľom amerických politikov, ale jednu vec urobím podobne ako oni 
v závere svojich prejavov. Oni i ja hovorím: Tak mi a nám Pán Boh pomáhaj!

Vladimír BUTKO, primátor Trnavy

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré sa 
uskutočnilo 21. decembra v aule Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Trnave, zložili primátorský a poslanecký sľub nastupu-
júci primátor Vladimír Butko a poslanci mestského zastupiteľstva.

Sľubu predchádzalo záverečné zasadnutie mestského zastupiteľstva volebného obdo-
bia 2006 – 2010. Odchádzajúci primátor Štefan Bošnák na úvod predniesol vyhodnote-
nie uplynulého volebného obdobia a doložil konkrétnymi údajmi fakt, že aj keď hospo-
dárska kríza negatívne ovplyvnila mestský rozpočet v minulých dvoch rokoch, rozvoj 
nášho mesta sa vďaka stabilnej ekonomike nezastavil. 
Nasledovali príhovory zástupcov politických strán v mestskom zastupiteľstve, ktorí 
vyjadrili poslancom vďaku za spoluprácu v uplynulom období a zároveň ochotu spolu-
pracovať aj naďalej na rozhodnutiach v prospech mesta a jeho občanov. 
Po ukončení úvodnej slávnostnej časti zasadnutia nového mestského zastupiteľstva vo-
lebného obdobia 2010 – 2014 pozostávajúcej zo zloženia primátorského a poslaneckého 
sľubu, nasledovala pracovná časť, počas ktorej predniesol svoj prvý príhovor primátor 
Vladimír Butko. Zasadnutie pokračovalo voľbami jednotlivých komisií, mestskej rady, 
zriadením výborov mestských častí, poverením poslancov na vykonávanie aktu uzav-
retia manželstva a určením mesačného platu primátora mesta na základe zákonom 
určených podmienok. 
„Po rokovaniach zástupcov politických strán v mestskom zastupiteľstve, na základe 
výsledkov volieb, prieniku spoločných volebných predsavzatí a v snahe pokračovať 
v rozvoji mesta sa dohodli dva najsilnejšie politické kluby v Mestskom zastupiteľstve 
mesta Trnavy, a síce SMER – SD, HZD, ĽS – HZDS, ND a klub KDH, na spolupráci klubov pri 
plnení ich volebných programov. Dôležitosť týchto rozhodnutí potvrdzuje nielen výber 
zástupcov primátora, ktorými sa po vzájomnej dohode stanú Bystrík Stanko a Kveto-
slava Tibenská, ale i pokračujúce rokovania o písomnej forme uzavretia dohody. Táto 
dohoda bude uzavretá na úrovni klubov mestského zastupiteľstva, podpísaná predse-
dami klubov pánmi Augustínom Hambálkom a Štefanom Bošnákom,“ povedal na záver 
ustanovujúceho mestského zastupiteľstva primátor mesta Trnavy Vladimír Butko. 
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Do funkcií nastúpili noví zástupcovia primátora 
10. januára 2011 nastúpili do svojich funkcií noví zástupcovia primátora Trnavy 
Bystrík Stanko a Kvetoslava Tibenská.  

Prvý zástupca primátora Ing. 
Bystrík Stanko je poverený 
zastupovaním primátora v ob-
lastiach zabezpečovaných práv-
nym a majetkovým odborom 
mestského úradu, odborom 
dopravy a komunálnych služieb, 
odborom stavebným a životné-
ho prostredia a metodickým 
riadením mestskej polície. 

Do kompetencií druhej 
zástupkyne primátora Ing. 
Kvetoslavy Tibenskej patria 
oblasti zabezpečované odbormi ekonomickým a sociálnym, a tiež odborom vzdelávania, 
športu a kultúry.

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
volebného obdobia 2010 – 2014

   Ing. Štefan Bošnák                 Ing. Eva Zatková      Ing. Kvetoslava 
Tibenská 

Jozef Adamec

MUDr. Katarína 
Jelačičová

1 1 1

1

Ing. Jozef Pobiecký Mgr. Marcel Behro PhDr. Peter Náhlik, PhD.

2 2

(fotografie poslancov sú očíslované podľa volebných obvodov)

2

1
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Ing. Peter Benčat, PhD. Mgr. Matej Lančarič JUDr. Ing. Peter Pacalaj

2 2 2

MUDr. Štefan Krištofík

MUDr. Branislav Kramár PhDr. Ján Žitňanský Ing. Blažena 
Kráľovičová

3 3 3 3

MUDr. Angela 
Štefániková

JUDr. Štefan Dvorský MUDr. Jana Fridrichová Ing. Augustín Hambálek

3 3 4

Ing. Martin Viskupič

PhDr. Katarína Baničová MUDr. Milan Paulini JUDr. Veronika 
Gašparíková

4 4 4 4

PaedDr. Marta Gubrická

3

4
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 Volebný obvod č. 1: Trnava - stred (Staré mesto, Špíglsál)  Volebný obvod č. 2: Trnava - 
západ (Prednádražie)  Volebný obvod č. 3: Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)  Voleb-
ný obvod č. 4: Trnava – východ (Družba, Hlboká, Vozovka)  Volebný obvod č. 5: Trnava – juh 
(Linčianska, Tulipán)  Volebný obvod č. 6: Trnava – Modranka

Ing. Jozef Alchus Ing. Bystrík Stanko MUDr. Gabriel Pavelek

4 5 5

Ing. Jozef Čavojský

Mgr. Marián Rozložník Bc. Miloš Krištofík Mgr. Agnesa Petková

5 5

Finančná komisia 
predseda: Ing. Štefan Bošnák
podpredseda: Ing. Kvetoslava Tibenská
Ďalší členovia:
Ing. Blažena Královičová
JUDr. Ing. Peter Pacalaj
Ing. Eva Zatková

Komisia kultúry
predseda: Ing. Martin Viskupič
podpredseda: PhDr. Katarína Baničová
Ďalší členovia:
PaedDr. Marta Gubrická
PhDr. Peter Náhlik, PhD.
MUDr. Milan Paulini

Nová mestská rada 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy schválilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
novú Mestskú radu mesta Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014 v tomto zložení: 
Štefan Bošnák, Augustín Hambálek, Blažena Královičová, Peter Náhlik, Jozef Pobiecký, 
Marian Rozložník, Bystrík Stanko, Kvetoslava Tibenská, Eva Zatková, Ján Žitňanský.

Nové komisie mestského zastupiteľstva
Poslanci odsúhlasili aj zloženie jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva. Komisie doplnia 
ďalší členovia – odborníci z radov občianskej verejnosti. O návrhoch na ich voľbu budú 
hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva na prvom riadnom zasadnutí 15. februára. 

5

6
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Komisia mládeže a športu
predseda: Mgr. Marian Rozložník
podpredseda: Ing. Blažena Královičová
Ďalší členovia:
Jozef Adamec
JUDr. Veronika Gašparíková
Bc. Miloš Krištofík

Komisia sociálna a zdravotná 
predseda: MUDr. Štefan Krištofík
podpredseda: MUDr. Gabriel Pavelek
Ďalší členovia:
Ing. Jozef Čavojský
MUDr. Jana Fridrichová
PhDr. Peter Náhlik, PhD.

Komisia bytová 
predseda: PhDr. Ján Žitňanský
podpredseda: JUDr. Štefan Dvorský
Ďalší členovia:
Ing. Peter Benčat, PhD.
MUDr. Gabriel Pavelek
Ing. Eva Zatková 

Komisia stavebná, územného 
plánovania a kultúrnych pamiatok 
predseda: PhDr. Peter Náhlik, PhD.
podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký
Ďalší členovia:
Mgr. Marcel Behro
Ing. Augustín Hambálek
PhDr. Ján Žitňanský

Komisia školstva a vzdelávania 
predseda: Ing. Augustín Hambálek
podpredseda: Mgr. Agnesa Petková
Ďalší členovia:
MUDr. Katarína Jelačičová
Bc. Miloš Krištofík
Ing. Martin Viskupič

Komisia životného prostredia 
a prírodných hodnôt 
predseda: Mgr. Matej Lančarič
podpredseda: Ing. Jozef Čavojský
Ďalší členovia:
Ing. Peter Benčat, PhD.
MUDr. Branislav Kramár
MUDr. Štefan Krištofík

Komisia dopravy 
a verejnoprospešných služieb 
predseda: Mgr. Marcel Behro
podpredseda: Bc. Miloš Krištofík
Ďalší členovia:
Ing. Jozef Alchus
Mgr. Matej Lančarič
Ing. Bystrík Stanko

Majetková komisia 
predseda: Ing. Bystrík Stanko
podpredseda: Ing. Kvetoslava Tibenská
Ďalší členovia:
Ing. Jozef Alchus
Ing. Štefan Bošnák
Ing. Augustín Hambálek
MUDr. Milan Paulini
Ing. Jozef Pobiecký
Mgr. Marian Rozložník
MUDr. Angela Štefániková

Komisia na riešenie mandátov 
a sťažností 
predseda: JUDr. Štefan Dvorský
podpredseda: Ing. Blažena Královičová
Ďalší členovia:
Ing. Peter Benčat, PhD.
MUDr. Jana Fridrichová
Mgr. Marian Rozložník

Komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejných funkcií
predseda: Ing. Jozef Alchus, 
Kresťanskodemokratické hnutie
podpredseda: Ing. Eva Zatková, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko
Ďalší členovia:
Mgr. Marcel Behro, NOVÁ DEMOKRACIA
JUDr. Štefan Dvorský, SMER – Sociálna 
demokracia
JUDr. Veronika Gašparíková, Nezávislý 
kandidát
Ing. Jozef Pobiecký, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana
MUDr. Angela Štefániková, Hnutie za 
demokraciu
Ing. Martin Viskupič, Sloboda a Solidarita
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Komisia na udeľovanie ocenení mesta 
Trnavy vo volebnom období 2010 – 2014 
Predseda: Ing. Vladimír Butko
Podpredseda: PaedDr. Marta Gubrická
Ďalší členovia:
Jozef Adamec
PhDr. Katarína Baničová
Ing. Štefan Bošnák
MUDr. Katarína Jelačičová
Mgr. Matej Lančarič

MUDr. Milan Paulini
Ing. Bystrík Stanko
MUDr. Angela Štefániková
Ing. Martin Viskupič
PhDr. Ladislav Hrnčírik
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. 
Margita Kániková
doc. PhDr. Mgr. Jozef Hagara, CSc.

Projekt optimalizácie autobusovej dopravy pokračuje
Jedným z prienikových bodov volebných programov, ktoré chcú noví poslanci 
riešiť už v tomto roku, je optimalizácia mestskej hromadnej dopravy. O projek-
te s názvom Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy, ktorý začala 
v minulom roku realizovať mestská samospráva v spolupráci so Slovenskou 
autobusovou dopravou Trnava a spoločnosťou DIC Bratislava, sa 15. februára 
oboznámia poslanci na prvom riadnom zasadnutí nového mestského zastupi-
teľstva. Prvé tohtoročné pracovné stretnutie realizátorov projektu sa usku-
točnilo 12. januára na mestskom úrade.

Cieľom projektu Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy (MAD) je zrýchlenie 
prepravy cestujúcich, zníženie finančnej náročnosti cestovania a zrýchlenie obsluhy cestu-
júcich, napríklad doplnením strojčekov aj k druhým a tretím dverám v autobusoch, možnos-
ťou kúpy cestovných lístkov prostredníctvom SMS, časových lístkov a ich ceny, polovičným 
cestovným po prestupe a zriadením miest na dobíjanie cestovných kariet. Na zrýchlenie 
MAD sa overia aj možnosti zmeny svetelnej signalizácie, prehodnotené a definované budú 
nové tarifné podmienky. Do úvahy sa budú brať doterajšie cestovné poriadky, dĺžky jed-
notlivých liniek a informácie o kapacite, spotrebe, druhu paliva a času tankovania všetkých 
autobusov. Zhotovené budú nové cestovné poriadky a nová mapa siete liniek. 
Predpokladá sa, že projekt bude uvedený do praxe 1. júla tohto roku. O všetkých zmenách 
súvisiacich s optimalizáciou MAD budeme verejnosť včas informovať.                               -red-

Vyhlásenie súťaže o dotácie a dary Mesta Trnavy
Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií a darov v roku 2011. Vo svojom 
rozpočte vyčlenilo na tento účel sumu 97 883 eur. 

Už tradične aj touto formou mestská samospráva podporuje rozvoj občianskych aktivít 
v oblastiach kultúry, športu, vzdelávania, zdravotníctva, charity, protidrogovej prevencie, 
životného prostredia, aktivity detí a mládeže a program Zdravé mesto Trnava. Metodika po-
skytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta je určená Všeobecne záväznými nariadeniami č. 
350 a č. 369. Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. marca 2011 na vzorových 
tlačivách na adresu Mestský úrad, Trhová ul. 3, Trnava. Vzorové tlačivá a príslušné všeobecne 
záväzné nariadenia sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.trnava.sk. 

Mimo tejto súťaže mesto každoročne poskytuje finančné dotácie aj renomovaným trnav-
ským občianskym združeniam aktívne pôsobiacim v oblasti kultúry a finančne, prípadne aj 
organizačne prispieva na niektoré etablované kultúrne a športové podujatia s medzinárod-
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ným charakterom. Sumou 1 660 eur napríklad v tomto roku podporí činnosť úspešného 
a populárneho divadelného súboru DISK, 9 294 eur dostanú trnavské spevácke zbory, 3 319 
eur Trnavský komorný orchester, 1 660 eur folklórny súbor Trnafčan, sumou 6 971 eur 
mesto prispeje na organizovanie medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, sumou 
2 655 eur podporí medzinárodné Trienále plagátu Trnava organizované Galériou Jána Koniar-
ka, atď. Medzi podujatiami podporovanými mestom je napríklad aj súťaž Grand Prix Tirnavia 
v tanečnom športe alebo nonstop cyklojazda Trnava – Rysy. 

Mesto podporuje aj služby vo verejnom záujme – pravidelne poskytuje Slovenskej autobu-
sovej doprave finančné prostriedky na úhradu služieb spojených s mestskou autobusovou 
dopravou, v tohtoročnom rozpočte je na tento účel vyčlenená suma 950 180 eur. Dotáciu vo 
výške 8 630 eur mestská samospráva poskytne na úhradu nákladov na prevádzku detského 
ihriska na Dolných baštách. Čiastkou 11 618 eur prispeje Združeniu na ochranu zvierat na 
prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá. Na dobudovanie hospica Svetlo je vyčlene-
ná suma 18 257 eur, na činnosť občianskeho združenia Rodina, ktoré zastrešuje a zabezpeču-
je starostlivosť o deti, seniorov aj týrané matky s deťmi, pôjde suma 33 194 eur.

Podrobné údaje o dotáciách sú zverejnené v rozpočte mesta Trnavy na rok 2011 na 
www.trnava.sk v sekcii Samospráva/rozpočet mesta.                                                           -red- 

 Prvý Trnavčan v roku 2011 
je Romanko Rapant
Na tradíciu vítať prvých Trnavčanov narode-
ných v novom kalendárnom roku nadviazal 
aj nový primátor Trnavy Vladimír Butko. 
Prvému občanovi nášho mesta v roku 2011 
Romankovi Rapantovi, ktorý sa narodil 1. 
januára o 15. hodine, dal vkladnú knižku so 
sumou 200 eur, súpravičku detského obleče-
nia a hračky, zablahoželal šťastnej mamičke 
a zaželal dieťatku do života veľa šťastia 
i zdravia. Romanko je prvým dieťaťom Mar-
cely a Romana Rapantovcov. Po narodení 
vážil 3 340 gramov a meral 50 centimetrov. 
Vkladnú knižku so sumou 70 eur, súpravičku 
oblečenia a hračky dostala od primátora aj 
malá Veronika Žitniaková, ktorá sa ako po-
sledná Trnavčanka v roku 2010 narodila na 
Silvestra krátko pred osemnástou hodinou.

 Začali sa opravy výtlkov 
na miestnych komunikáciách
Teploty nad bodom mrazu umožnili v januári 
mestskej samospráve začať opravy výtlkov 
na miestnych komunikáciách. Opravené budú 
diery na prepojení ulíc Dohnányho a Andreja 
Žarnova, na Golianovej, Markovičovej, Veter-
nej a Olympijskej, na Halenárskej, Kukučínovej, 
Ústianskej, Kalinčiakovej, Šafárikovej. Opravy 

sa budú uskutočňovať, kým potrvá priaznivé 
počasie, po návrate mrazov budú dočasne 
prerušené. Oprava ďalších poškodených 
miest bude pokračovať počas celého roka, na 
tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 
300 000 eur. Monitoring výskytu výtlkov na 
miestnych komunikáciách zabezpečujú za-
mestnanci odboru dopravy a komunálnych 
služieb mestského úradu v spolupráci s mest-
skou i krajskou políciou, výbormi mestských 
častí a na základe občianskych podnetov.

 Hasiči dostali 
nové vysokokapacitné čerpadlá
Predseda Trnavského samosprávneho kraja 
(TTSK) Tibor Mikuš za účasti riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva Hasičského a záchranné-
ho zboru (KR HaZZ) v Trnave Vladimíra Mrvu 
odovzdal 18. januára okresným riaditeľom 
HaZZ v Trnave, Dunajskej Strede a Senici 
vysokokapacitné samonasávacie čerpadlá 
v sume 52 500 eur zakúpené z prostriedkov 
Centrálneho krízového fondu regionálnej 
a miestnej samosprávy TTSK. Odovzdania 
sa zúčastnil aj zástupca Prezídia HaZZ v Bra-
tislave Jozef Voľanský. Stalo sa tak na zákla-
de Memoranda o partnerstve a spolupráci 
medzi Trnavským samosprávnym krajom 
a Krajským riaditeľstvom Hasičského a zá-

V SKRATKE
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chranného zboru v Trnave. Dohodu podpísali 
15. apríla 2010 predseda TTSK Tibor Mikuš 
a riaditeľ KR HaZZ v Trnave Vladimír Mrva. 

 Je tu znova Škola verejného zdravia
Po minuloročných diskusných fórach s rôz-
nymi témami v oblasti duševného zdravia 
pripravuje v tomto roku Kancelária Zdravé 
mesto Trnava pre občanov opäť cyklus 
prednášok tradičnej Školy verejného zdravia. 
Jej deviaty ročník sa začne vo štvrtok 24. 
februára o 17. hodine v zasadacej miestnosti 
bývalého Tatraskla prednáškou prof. MUDr. 
Miroslava Danaja, CSc., prednostu Chirurgic-
kej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave, na 
tému Cievne ochorenia a ich prevencia. Súčas-
ťou prednášky bude aj diskusia, v ktorej bude 
Miroslav Danaj odpovedať na otázky účastní-
kov. Garant podujatia je prof. MUDr. Bohumil 
Chmelík, PhD., FZaSP, Trnavská univerzita.

 Liga proti rakovine otvorila
v Trnave kanceláriu
 Od 31. januára 2011 začala v Trnave svoju 
činnosť nová kancelária miestnej pobočky 
Ligy proti rakovine. Umiestnená je v Stred-
nej priemyselnej škole v priestoroch Domo-
va mládeže na Študentskej ulici 16 v Trnave. 
Pre členov a verejnosť bude otvorená vždy 
v pondelok od 13. do 16 hodiny.
 Fašiangy v Trnave vyvrcholia 
Reprezentačným plesom mesta
Šestnásty Reprezentačný ples mesta Trnavy 
sa uskutoční 4. marca 2011 od 20. hodiny 
v Mestskej športovej hale na Rybníkovej uli-
ci. Výťažok z plesu bude tradične venovaný 
na charitatívne účely. Ples otvorí speváčka 
Lucia Duchoňová, do tanca a na počúvanie 
budú hrať a spievať Orchester Pavla Zajačka 
so svojimi sólistami a ľudová hudba Trnaf-
čan, o žánrovú pestrosť hudby a zábavu sa 
postará aj DJ Marián Kukla a o polnoci roz-
tancuje sálu revivalová skupina ABBA. Úlohy 
moderátorov sa ujmú Jana Borovská a Mar-
tin Chynoranský. Záujemcovia si môžu kúpiť 
vstupenky na ples od 14. februára 2011 až 
do vypredania v pokladni Mestského úradu 
v Trnave na Trhovej ulici 3. Cena jednej vstu-
penky na prízemie je 49 eur na osobu, cena 
vstupenky na galériu 44 eur.

 Mestská veža má dvojníčku z papiera
Mestská veža je prvou z dominánt Trnavy, 
ktorú si môžu záujemcovia kúpiť v podobe vy-
strihovačky z papiera. Učiteľ slovenčiny Juraj 
Gonšor sa podujal na neľahkú úlohu a vytvoril 
verný papierový model v mierke 1:200. Po-
stupne by mali pribudnúť papierové modely 
trnavských kostolov a ďalších zaujímavých 
budov. Mestská veža vyšla v podobe vystriho-
vačky, ktorú je potrebné poskladať. Vydava-
teľ Štefan Pösinger ju radí medzi náročnejšie 
modely. V praxi to podľa neho znamená, že 
menej skúsený modelár sa s jej zostavením 
bude musieť trochu potrápiť. Juraj Gonšor 
zameriaval, prepočítaval a kreslil mestskú 
vežu niekoľko mesiacov, viaceré záležitosti 
konzultoval aj s pamiatkarmi. Dnes garantuje, 
že model presne zodpovedá skutočnej stavbe 
zo 16. storočia. „V skutočnej mestskej veži sú 
vhodné priestory na vystavenie takýchto 
zaujímavostí. Určite by sme privítali pokračo-
vanie tejto aktivity, aby vzniklo čo najviac po-
dobných modelov,“ povedal Pavol Tomašovič 
z Mestského úradu v Trnave. Podľa neho by 
bolo možné touto formou zaujať aj deti v ško-
lách, ktoré by tak získavali vzťah k mestu. 
Gonšor sľubuje, že už v tomto roku sa pustí 
do tvorby ďalších vystrihovačiek inšpiro-
vaných Trnavou. Mestská veža v Trnave 
vyšla v náklade 500 kusov, vystrihovačku je 
možné kúpiť v špecializovaných predajniach 
a dobrých novinových stánkoch.

 Skupiny Anonymných alkoholikov 
opäť v Trnave
Trnavské občianske združenie Otvorené srd-
ce prišlo v jeseni minulého roku s ponukou 
vytvorenia skupiny Anonymných alkoholikov 
(AA), ktorá sa u klientov Ambulantného 
krízového centra Otvorené srdce stretla 
s pozitívnym ohlasom. Po viac ako 10-tich 
rokoch takto v Trnave opäť ožíva filozofia AA. 
Mítingy skupiny sa uskutočňujú každý prvý 
piatok v mesiaci o 17. hodine v priestoroch 
Ambulantného krízového centra Otvorené 
srdce na prvom poschodí Mestskej polikliniky 
v Trnave. Anonymní alkoholici sú dobrovoľ-
ným spoločenstvom mužov a žien všetkých 
spoločenských vrstiev a povolaní. Jedinou 
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podmienkou členstva je želanie zostať triez-
vy a skončiť s pitím alebo inou drogou. Tieto 
spoločenstvá aktívne pôsobia v rôznych 
krajinách sveta i na Slovensku. Ich filozofia 
nepredstavuje len terapeutickú metódu, ale 
najmä metódu osobnostného rastu človeka. 
Členovia sa pravidelne stretávajú s cieľom 
zostať triezvi. Spoločne otvorene a pravdivo 
pomenovávajú podstatu strádania svojich ži-
votov, utrpenia a bezmocnosti, ako aj hľadajú 
a nachádzajú vlastnú cestu znovuzrodenia. 

 Prvé zasadnutie 
nového mestského zastupiteľstva
Prvé riadne zasadnutie nového Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnavy sa uskutoční 15. 
februára 2011. Podľa informácií, ktoré mala 
redakcia NzR k dispozícii v termíne uzávierky 
tohto vydania, poslanci budú rokovať o vyše 
dvadsiatich bodoch programu. 
Medzi ne patria návrhy na voľbu členov novo 
zriadených komisií mestského zastupiteľstva 
a na voľbu členov výborov mestských častí 
spomedzi občanov mesta. Ďalšími bodmi 
programu majú byť napríklad majetkové 
záležitosti, návrh na voľbu členov Správnej 
rady Nadácie Trnava Trnavčanom v súvis-

losti s ukončením jej volebného obdobia, 
výmena zástupcov mesta v štatutárnych 
a kontrolných orgánoch v právnických oso-
bách s majetkovou účasťou mesta, návrh na 
ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravé mesto 
a protidrogová prevencia na volebné obdobie 
2010 – 2014, delegovanie zástupcov zriaďo-
vateľa do rád škôl a rád školských zariadení 
a určenie ich zloženia, atď. Hlasovať sa bude 
aj o povolení spracovania zmeny Územného 
plánu mesta Trnavy, návrhoch na udelenie 
ocenení mesta Trnavy, plnení Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 
organizačnom zabezpečení Tradičného trnav-
ského jarmoku 2011, atď. Na prvom zasadnutí 
MZ odznejú tiež správy o uskutočnených ve-
rejných obstarávaniach zákaziek a postupoch 
verejného obstarávania v II. polroku 2010 a  
o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta 
Trnava za rok 2010. 
Dôležitým bodom bude aj správa o kontro-
le plnenia uznesení MZ, v rámci ktorej sa 
uskutoční prezentácia projektu Optimali-
zácia liniek mestskej autobusovej dopravy 
v Trnave. 

-red, mach, PaedDr. Ľubica Hornáčková

Náklady na odstraňovanie divokých skládok rastú 
Mesto Trnava vynakladá každoročne nemalé finančné prostriedky na odstra-
ňovanie divokých skládok v katastri mesta. Náklady na ich odstraňovanie 
v roku 2009 predstavovali čiastku 34 684 eur, v roku 2010 až 63 319 eur. Naj-
väčšou mierou sa na tejto sume podieľala čierna skládka v katastri mesta pri 
strelnici, ktorá bránila výstavbe severného obchvatu. Náklady na jej likvidáciu 
dosiahli 23 300 eur.

Divoké skládky vznikajú aj napriek tomu, že v Trnave je už dlhší čas šesť zberných dvorov, kto-
rých hlavnou úlohou je najmä poskytnúť občanovi miesto, kde môže bezplatne odovzdať odpad. 
Občania, ktorí túto možnosť ignorujú a znečisťujú odpadom životné prostredie, sa dopúšťajú 
priestupku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnavy o nakladaní s odpadmi, za 
ktorý je možné uložiť im sankciu do výšky 165 eur, právnickej osobe až do výšky 6 638 eur.  

Podľa slov Petra Nováka z odboru dopravy a komunálnych služieb mestského úradu sa 
skládky najčastejšie tvoria v okrajových častiach mesta, ale výnimkou nie sú ani lokality, 
kde občania zakladajú divoké skládky priamo pri obydliach. „Snahou mestskej samosprávy je 
predchádzať vzniku divokých skládok, preto každoročne predlžujeme otváraciu dobu zberných 
dvorov, aby sme poskytli občanom túto službu v čo najvyššej možnej miere. Nemenej dôležitá je 
v tejto súvislosti osveta, preto sme v spolupráci s trnavskou Mestskou televíziou pripravili krátke 
informačno-propagačné relácie, ktoré informujú občanov ako nakladať s odpadmi, o zberných 
dvoroch a možnostiach ich využitia,“ povedal Peter Novák.                                                      -red-
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Odišiel popredný odborník z oblasti chirurgie
Vo víre predvianočného zhonu akosi zanikla smutná správa, že z radov lekárov 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP)v Trnave predčasne a po ťažkej cho-
robe odišiel Tibor Kružliak. Bol jedným z popredných odborníkov a známym 
chirurgom v oblasti proktológie. Bol aj pedagógom na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

Tibor Kružliak sa narodil 8. augusta 1952 v Bratislave. Po štúdiu 
na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave prijal 
v roku 1976 ponuku vstúpiť do kolektívu lekárov na chirurgickom 
oddelení vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia – v Ne-
mocnici s poliklinikou v Trnave. Jeho najbližším kolegom v trnavskej 
nemocnici sa už vtedy stal prednosta Chirurgickej kliniky FNsP 
prof. Miroslav Danaj. „Pamätám sa, že do praxe ho prijímal dnes už 
nebohý primár Holúbek. Od prvých chvíľ sme sa spriatelili. Strávili 
sme nekonečné množstvo večerov v debatách o pacientoch, ich 
ochoreniach a liečbe. Pôvodne chcel byť neurochirurgom, ale dal 
prednosť všeobecnej chirurgii. Veľmi rýchlo si urobil potrebné atestácie a mal kontakty aj 
s klinikou detskej chirurgie v Bratislave. Tam si veľmi dobre porozumel s rodákom z Hlohovca 
profesorom Pekarovičom. Ten nás aj opakovane na chirurgii v Trnave navštevoval a aktívne 
sa zúčastňoval na chirurgických zjazdoch, ktoré sme neskôr začali organizovať,“ spomína na 
svojho kolegu prof. Miroslav Danaj. 

V rokoch 1981 a 1987 získal Tibor Kružliak prvý a druhý stupeň atestácie v odbore chirur-
gia. V roku 1989 si na šesť mesiacov vyskúšal prácu na chirurgickom oddelení Detskej fa-
kultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1991 celých osem rokov bol zástupcom primára na 
chirurgickom oddelení trnavskej nemocnice. „Naša spolupráca sa zintenzívnila práve od roku 
1991, keď sa stal zástupcom primára a bok po boku sme odvtedy ťahali tú káru plnú bolestí 
a nádeje – chirurgiu. V roku 1994 aj vďaka nemu vznikla chirurgická klinika ako komplexné 
pracovisko. Neskôr, po rozbehnutí aktivít na univerzite, sa aj on zúčastňovať na odbornej 
príprave študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a bol spolu-
autorom skrípt a zborníkov z odborných stretnutí,“ hovorí Miroslav Danaj. 

V deväťdesiatych rokoch prišli na rad aj zahraničné aktivity Tibora Kružliaka. V roku 1992 
tri mesiace pracoval na oddelení chirurgie kantonskej oblasti vo švajčiarskom St. Gallene. Od 
roku 2000 bol konzultantom pre oblasť koloproktológie na chirurgickom oddelení Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou v Trnave. Bol aktívny aj v koloproktologickej sekcii Slovenskej chi-
rurgickej spoločnosti, od roku 1995 bol jej sekretárom. V roku 2008 dostal Cenu Trnavského 
samosprávneho kraja v oblasti chirurgie za celoživotné dielo. „Tibor Kružliak sa vypracoval 
na popredného európskeho odborníka v diagnostike a liečbe ochorení konečníka. Zaviedol 
u nás nové vyšetrovacie metódy manometrie konečníka, vyšetrenia pri nedostatočnosti 
panvového dna, liečby hemoroidov, fistúl v okolí konečníka. Naše pracovisko ako jedno pr-
vých v Európe urobilo operáciu na posilnenie činnosti nefunkčných zvieračov konečníka. 
Aj vďaka novým možnostiam sme organizovali medzinárodné chirurgické stretnutia. Do 
konca minulého roka ich bolo 9 a odborníci sa na nich venovali takým témam ako akútny 
zápal pankreasu, ochoreniam tenkého čreva, ohlas si získala aj téma Crohnova choroba v ére 
biologickej liečby. Ostatný zjazd bol v júni minulého roka pod názvom Gastrointestinálne 
stromálne tumory. Práve tie sú závažným nádorovým ochorením zažívacieho traktu. To bolo 
naše posledné spoločné odborné podujatie. Je paradoxné, že ešte dva týždne pred svojou 
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smrťou operoval ťažko chorého pacienta, ktorý dnes žije,“ spomína na svojho kolegu prof. 
Miroslav Danaj. 

Žiaľ, nestihol si už splniť svoj životný sen – urobiť z trnavského chirurgického pracoviska 
nemocnice výukovú bázu pre chirurgov z celého Slovenska, ktorí sa zaoberajú koloprokto-
logickou problematikou. Tibor Kružliak sa venoval na trnavskom Prednádraží aj súkromnej 
praxi. „My sme si rozumeli aj v literatúre. Čítal Zweiga, Hesseho, ale mal rád aj čínsku poéziu. 
Azda aj preto vedel zdieľať a prežívať osud s každým pacientom. Nezabudnem na jeho po-
sledné slová vo dverách v ten októbrový piatok minulého roka. Podali sme si ruky. Idem si 
domov trochu oddýchnuť. Viac neprišiel a 19. októbra nadránom zomrel,“ hovorí o svojom 
kolegovi prednosta Chirurgickej kliniky FNsP v Trnave prof. Miroslav Danaj. Na pamiatku chi-
rurga Tibora Kružliaka organizujú jeho kolegovia začiatkom marca tohto roka Pracovný deň 
koloproktologickej sekcie Slovenskej chirurgickej spoločnosti v Nitre. „Odborné podujatie je 
logickým pokračovaním kolorektálnych dní. Na podujatie ktoré sa uskutoční v priestoroch 
nitrianskeho Divadla Andreja Bagara, sú pozvaní renomovaní odborníci zo Slovenska i zo 
zahraničia, ktorí s primárom T. Kružliakom spolupracovali,“ informoval predseda koloprokto-
logickej sekcie Slovenskej chirurgickej spoločnosti doc. Jozef Korček. 

Martin JURČO, foto: archív FNsP 

Rekonštrukčné práce v hospici Svetlo boli ukončené
Finančný výťažok z predvianočného benefičného koncertu pre hospic Svetlo 
a z  vareného vína, medoviny a čaju, ktoré predávali zástupcovia neziskovej or-
ganizácie Svetlo na minuloročných vianočných trhoch, predstavuje približne 
2 260 eur. Suma bude použitá na dobudovanie hospicu Svetlo v kláštore men-
ších bratov františkánov na Františkánskej ulici v Trnave.

Rekonštrukčné práce v hospicovej časti boli v uplynulom roku úspešne zavŕšené, v nastávajú-
com roku stojí pred neziskovou organizáciou Svetlo úloha získať finančné prostriedky na montáž 
výťahu a zabezpečiť a zakúpiť všetko materiálne a prístrojové vybavenie hospicu. Jeho priesto-
ry sú už vymaľované, vo všetkých miestnostiach i na chodbe je položená podlahová krytina 
a v izbách i v hygienických priestoroch je osadená zdravotechnika (WC, umývadlá, batérie). 

Minulý rok boli tiež stavebne upravené vstupné priestory do objektu. Vzhľadom na to, že múry 
historickej budovy kláštora sú staré a navlhnuté, bolo potrebné odstrániť pôvodnú omietku a na-
hradiť ju sanačnou. Vybudovaním priečky na prízemí boli oddelené priestory kláštora a hospicu. 
V tejto časti zrekonštruovaného objektu boli tiež ukončené elektroinštalačné práce namontova-
ním vypínačov, zásuviek a svietidiel. Do všetkých miestností boli osadené nové zárubne a dvere.

Počas celého roka mali možnosť chorí a ich príbuzní požičať si kvalitné zdravotnícke a hy-
gienické pomôcky, ktoré v spolupráci s dobrovoľníkmi poskytovala nezisková organizácia 
Svetlo ako zaregistrovanú sociálnu službu. Podľa riaditeľky organizácie Viktórie Okšovej 
záujem o túto službu z roka na rok rastie. 

„Nezanedbali sme ani stálu úlohu informovať verejnosť o úlohe hospicu, hospicovej sta-
rostlivosti a aktivitách neziskovej organizácie Svetlo spojených s úsilím o tvorenie hospicu 
v Trnave. Aj v lete minulého roka sme sa aktívne zúčastnili workshopu v rámci festivalu 
Lumen s prednáškou pre mladých na túto tému. O danej problematike sme tiež informo-
vali verejnosť počas 2. ročníka Veľtrhu pre seniorov a 5. ročníka výstavy Veľtrhu sociálnych 
aktivít organizovaného Fórom kresťanských inštitúcií. Chceli by sme sa touto cestou poďa-
kovať všetkým, ktorí nás v uplynulom roku podporili akoukoľvek formou, či finančne alebo 
duchovne. Aj vďaka pomoci a štedrosti ľudí dobrej vôle a našich sponzorov sa budovanie 
hospicu dostalo do záverečnej fázy,“ povedala Viktória Okšová.                                          -red- 
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Dejiny Trnavy sú živým dielom, ktoré sa nekončí 
Slávnostné uvedenie prvého zväzku nových Dejín Trnavy sa uskutočnilo 2. de-
cembra 2010 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Jej priestorové možnosti 
ledva stačili uspokojiť veľký záujem Trnavčanov o toto podujatie, ktoré viacerí 
zhodne nazvali udalosťou roka. Ako prvý sa ujal slova editor knihy prof. PhDr. 
Jozef Šimončič, CSc.  

„Ako všetky knihy, aj táto má svoj vlastný 
osud, vlastné peripetie a meandre, ktorými sa kľukatila jej príprava. Nemožno (a ani netre-
ba) zakrývať, že kolektív starých i nových autorov pripravoval prvý zväzok Dejín Trnavy azda 
pridlho, najmä z hľadiska verných čitateľov, ktorí naň čakali... Keď sa povie, že niečo nie je 
načas hotové pre technické príčiny, každý si môže myslieť, čo chce, a márne by sme mu to 
vyvracali. Pôvodný zámer tvorcov bol pripraviť vydanie na rok 2008, teda k výročiu mesta. 
Ukázalo sa, že naše očakávania a predstavy o postupe prác, v mnohom opreté o skúsenosti 
z prípravy Dejín Trnavy roku 1988, nezodpovedali realite. Svet sa zmenil, všetko, a tobôž 
naše videnie vlastnej histórie, sa nevídane skomplikovalo. Nie je to dôvod na ľútosť, skôr 
naopak. Svedčí to o postupnom prekonávaní zjednodušených čierno-bielych schém výkladu 
dejín nášho národa, ktoré sa nám ideológovia predchádzajúceho režimu pokúšali (nie bez 
úspechu) naoktrojovať. Možnosť bádať a písať bez ideologických obmedzení ešte nezname-
ná zázračný prútik, ktorým stačí švihnúť a na svetlo Božie vyjdú hodnotné historické texty. 
Je to náročnejšie. Nepochybne aj to prispelo k omeškaniu vydania nových Dejín Trnavy. 
Priznávame však, že sa medzitým uvoľnila autorská disciplína, že pridlho trvalo, kým sme zís-
kali všetky texty, doplnky, opravy a úpravy, ťažko sa získavali nové, neobšúchané obrázkové 
dokumenty. Vyspelá technika paradoxne veci nie vždy zjednoduší. Napokon vyšlo najavo, že 
rozsah materiálu diela prekročil technické možnosti jediného zväzku a neostávalo nič iné, len 
akceptovať názor profesionálov, že dielo treba rozdeliť na dva zväzky.

Na druhej strane sa aj za túto cenu podarilo získať poznatky na doplnenie niektorých 
kapitol, napríklad o symboloch mesta, ďalej sme sa dočkali dokončenia výskumu a zhodno-
tenia viacerých významných objavov archeológov, nových nálezov mincí na teritóriu mesta. 
Doplnili sa údaje o stredovekej Trnave a roky 1848 – 1945 odznova spracovali noví autori spô-
sobom, ktorý zodpovedá stavu bádania o tomto období. Od základu nové a veľmi podnetné 
sú kapitoly o urbanistickom a architektonickom vývine mesta a jeho opevnenia, o literatúre, 
hudbe a divadle v Trnave. 

Prvý zväzok je samostatný edičný celok vybavený vlastnými registrami, aby sa uľahčilo 
jeho používanie. Obsahová kontinuita s pripravovaným druhým zväzkom je však conditio 
sine qua non ďalších prác. Neodmysliteľnú výberovú bibliografiu a viacjazyčné resumé po-
nechávame do záveru druhého zväzku. 
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Prichodí mi poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili na tvorbe prvého zväzku Dejín Trnavy: 
autorkám a autorom, neúnavnému organizátorovi Ing. Pavlovi Tomašovičovi, ktorý navyše 
sústreďoval obrázkový materiál, redaktorovi Dr. Jánovi Roháčovi, jazykovému upravovate-
ľovi Dr. Jánovi Štibranému, pracovníkom štúdií Pergamen a Garamond, ale aj ďalším, síce 
nemenovaným, ale napriek tomu ceneným spolupracovníkom, a napokon primátorovi mesta 
Trnavy Ing. Štefanovi Bošnákovi za jeho vzácnu trpezlivosť.“

K autorom, ktorí v knihe významne obohatili poznanie histórie nášho mesta, patria pa-
miatkarka Ing. arch Jaroslava Žuffová a archeológ Mgr. Jozef Urminský. Trnava je pre nich 
srdcovou záležitosťou a bádaniu v jej histórii venovali veľkú časť svojich doterajších životov. 
Nasledujúce riadky patria preto vyznaniam, ktoré vyslovili pri príležitosti uvedenia prvého 
zväzku Dejín Trnavy. 

Poznanie sa neustále vyvíja, 
už v čase vydania knihy boli na svete nové trnavské objavy
Od uverejnenia kapitoly nebohého Vendelína Jankoviča Pamiatkové bohatstvo mesta v pr-
vom vydaní Dejín Trnavy uplynulo už viac ako 20 rokov, počas ktorých pribudlo veľa nových 
poznatkov o stavebnom vývoji Trnavy. Poznanie najviac pokročilo v dovtedy prakticky ne-
prebádanej oblasti začiatkov mesta a jeho stredovekých stavebných dejín. Prvým význam-
ným prínosom bolo objasnenie vzniku a vývoja opevnenia, najstaršieho v rámci Slovenska, 
ktoré je jedinečné svojou dĺžkou a použitým tehlovým stavebným materiálom. Aj keď o vy-
spelosti stredovekej Trnavy nikdy nebolo, vzhľadom na najstaršie zachované privilégiá, po-
chýb, všeobecne sa až do začiatku 80. rokov 20. stor. tradovalo, že zo stredoveku sa zachoval 
iba hradobný systém a niektoré cirkevné stavby. Názor, že z pôvodnej obytnej zástavby už 
takmer nič nejestvuje, vychádzal z faktu, že napohľad neboli na dnešných domoch čitateľné 
žiadne stopy tohto slohového obdobia, na rozdiel od mnohých iných slovenských miest, kde 
podnes vidno stopy gotiky ako kamenné šambrány okien, dverné portály a podobne. Uvažo-
valo sa preto, že v Trnave boli stredoveké obydlia prevažne z netrvanlivých materiálov, a že 
až v renesancii ich nahradili murované stavby. 

Za najväčší prínos k poznaniu počiatkov mesta možno považovať objav typu najstaršieho 
murovaného meštianskeho domu. Môj kolega pamiatkar – inak špecialista najmä na fortifi-
kačné stavby Ing. arch. Ivan Staník – ho objavil ako „vedľajší produkt“ pri skúmaní mestského 
opevnenia. Zistil totiž, že technológia murovania, charakteristická pre najstaršiu etapu trnav-
ského opevnenia, pri ktorej sa steny tehlových stavieb ponechali bez omietok iba s úpravou 
malty v škárach (tzv. škárovanie, ktoré je zahraničným importom) sa nachádza aj v pivniciach 
niektorých dnešných domov. Preto Ivan Staník ako pracovník vtedajšieho Krajského ústavu 
štátnej pamiatkovej starostlivosti inicioval celoplošný vizuálny prieskum pivníc, ktorý vykonali 
v roku 1983 študenti Fakulty architektúry pod vedením pedagogičky –Trnavčanky Doc. Jany 
Gregorovej. Prieskum prekvapil stredovekým pôvodom väčšiny trnavských suterénov. Avšak 
iba v niektorých z nich sa našli steny upravené importovanou technológiou „škárovania“. A na-
vyše sa ukázalo, že tieto pivnice nemajú spoločnú iba úpravu povrchov stien, ale obsahujú 
aj ďalšie spoločné znaky (napr. zhodný typ vstupných a okenných otvorov, totožný spôsob 
zastropenia, umiestnenie pivnice na parcele, čiastočné vnorenie pivnice do vtedajšieho terénu 
s prístupovou komunikáciou priamo zvonka, atď.). Veľký počet spoločných znakov priviedol I. 
Staníka k názoru, že pivnice musia byť súčasťou domov vyspelého typu. 

Od polovice 80. rokov sme spoločne preverili opäť všetky pivnice v meste so zameraním na 
vyhľadávanie týchto spoločných znakov, čím sa počet dovtedy identifikovaných obytných do-
mov najstaršieho typu zvýšil z pôvodných 20 na 35, čo je možné v stredoeurópskom kontexte 
považovať za rekord v množstve potvrdených objektov prvej mestskej stavebnej vlny. Pre 
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skompletizovanie obrazu o type primárneho murovaného domu som sa neskôr s kolegami 
z Krajského pamiatkového úradu Trnava, najmä s Ing. Milanom Kazimírom, začala venovať 
výskumu poschodí nad najstaršími pivnicami, pričom sa ukázalo, že domy sú v mnohých 
prípadoch prekvapujúco dobre zachované vo svojej pôvodnej výške v rámci dnešnej hmoty 
domov. Zistili sme, že popri dvojpodlažných jestvovalo aj množstvo trojpodlažných objektov, 
ktoré boli rovnako vysoké ako dnešné domy. 

Priame analógie nachádzame zatiaľ iba v Bratislave, určité náznaky nás vedú do vyspelých oko-
litých krajín s východiskom v nemeckých oblastiach. Aj keď v Trnave nie je zatiaľ archeologicky 
doložené datovanie typu najstaršieho murovaného meštianskeho domu, na základe nepriamych 
dôkazov sa môžeme domnievať, že ako import z Nemecka sa tu objavil skoro po tatárskom vpá-
de – okolo pol. 13 stor., s hlavným výskytom v období 2. pol. 13. stor. – 1. tretina 14. stor. 

Vo vyspelej gotickej Trnave 14. a 15. stor. sme zaevidovali už úplne odlišný typ obytného 
domu. Zatiaľ čo najstarší typ bol len samostatnou murovanou stavbou na parcele, nový dom 
už lepšie využíval pozemok, keďže mal viacero murovaných krídel, ktoré olemovali jeho 
obvod. Z ulice sa do parcely vchádzalo cez uličné krídlo prejazdom, odtiaľ pochádza jeho 
názov „prejazdový dom“. Zatiaľ v európskej literatúre neznámy je typ tzv. jednokrídlového 
prejazdového domu, ktorý sme v 90. rokoch objavili s M. Kazimírom v historickom jadre 
Trnavy. Jeho osobitosť tkvie v tom, že nevznikol ako bežné prejazdové domy postupným 
rozširovaním zástavby na parcele, ale podobne ako najstaršie domy, aj on k nám musel byť 
importovaný už ako hotový typ. 

Veľké objaviteľské nadšenie nás opanovalo pri odkrývaní vzácnych kompozícií okien na fa-
sádach gotických prejazdových domov, ktorých zvyšky môžu Trnavčania podnes obdivovať 
na Štefánikovej ulici č. 3 (za mestskou vežou), na fasáde Zeleného domu na Trojičnom námes-
tí, na Hlavnej ul. č. 3 a tiež napr. na radnici v tzv. západnom krídle, ako aj na pôvodnej dvoro-
vej fasáde, ktorá bola počas vývoja vtiahnutá do miestnosti pred sekretariátom primátora. 

Pri skúmaní mesta neostali pomimo ani novoveké stavby. K poznaniu renesančného ob-
dobia významne prispel veľký počet nálezov domov s arkádovými nádvoriami. Dovtedy boli 
totiž známe iba tie štyri domy, v ktorých arkádová chodba (otvorená chodba s oblúkmi na 
stĺpoch) pretrvala v nezmenenom stave.

V priebehu dvoch desaťročí sa podstatne rozrástli aj poznatky o premenách spoločenských 
a cirkevných stavieb. Do repertoáru dôležitých mestských budov neočakávane pribudla stredo-
veká budova mestskej samosprávy, ktorú dovtedy historici považovali už za dávno zaniknutú. 
Podarilo sa ju takpovediac vylúpnuť z objemu západného krídla radnice počas jeho výskumu, 
ktorý sme v 90. rokoch vykonali spolu s Ing. arch. Gabrielou Kvetanovou, dnešnou riaditeľkou 
Krajského pamiatkového úradu Trnava. Aj pri skúmaní sakrálnych stavieb mesta sa poopra-
vili staršie tvrdenia a odstránili niektoré mýty. S mimoriadnym rešpektom som pristupovala 
k výskumu Baziliky sv. Mikuláša, ktorá je pre mnohých Trnavčanov najvýznamnejšou stavbou 
mesta, avšak dovtedy sa ešte žiadnemu výskumu nepodrobila. Pri odhaľovaní jej tajomstiev 
mi boli veľkou odbornou posilou historici umenia PhDr. Štefan Oriško, CSc. z Filozofickej fakulty 
Bratislava a Mgr. Danka Zacharová z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. 

Samostatnú oblasť, kde sa poznanie takisto posunulo výrazne vpred, reprezentovalo 
množstvo objavov výtvarnej výzdoby, realizovanej rôznymi technikami (nástenná maľba, 
štuka, nepravé sgrafito, terakota) a zahŕňajúcej všetky slohové obdobia a všetky druhy sta-
vieb od sakrálnych až po obytné, od interiérov po fasády. Do publikácie som mohla z priesto-
rových dôvodov začleniť iba zlomok týchto nálezov. Pre verejnosť sa najvypuklejšie prejavilo 
ich pretavenie do obnovy fasád mestskej veže. 

Mojou snahou bolo ponúknuť na stránkach Dejín Trnavy odborníkom aj širokej laickej verej-
nosti prierez najnovšími poznatkami z pamiatkových výskumov, ktoré priblížili urbanistický 
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a architektonický vývoj Trnavy. Aj keď pevne verím, že informácie sú podané zrozumiteľnou 
formou, rada zodpoviem prípadné otázky a privítam pripomienky a tiež návrhy na opravy. 

Je potrebné mať na zreteli, že poznanie sa neustále vyvíja, a že už v čase vydania knihy 
boli na svete nové trnavské objavy, medzi nimi napr. románsky karner pri Bazilike sv. Mikulá-
ša, ktoré sa už do tejto publikácie, žiaľ, nemohli dostať.

Ako archeológ sa pred Trnavou s úctou skláňam
S knihou Dejiny Trnavy z roku 1988 som vy-
rastal. Keď som bol ešte ako študent arche-
ológie na Masarykovej univerzite v Brne, boli 
dni, kedy som ju čítaval a memoroval si údaje 
z nej aj tri – štyrikrát do mesiaca. Možno aj 
preto pri mojom príchode do Trnavy, ako ar-
cheológ som bol doslova vzrušením napätý, 
že budem môcť archeologicky skúmať toto 
mesto. Výsledky archeologických výskumov, 
ktoré prezentovala pani dr. Klára Mészároso-
vá a jej kolega dr. Petr Novák boli tak unikátne 
a zaujímavé, že bez ich bádania v rokoch 1973 

– 1993 by som sa v archeológii stredovekej Trnavy zrejme dlho hľadal. Takto, pri mojom prí-
chode v roku 1999 som presne vedel, čo ma na akom mieste mesta čaká. Alebo som to aspoň 
mohol tušiť. A stredoveká Trnava moje očakávania naplnila. Postupne sme posunuli hranice 
poznania o jej najstaršom osídlení až do mladšej doby kamennej – neolitu (nálezy z Hlavnej 
a Vajanského ulice), eneolitu, potom aj do doby bronzovej, halštatskej i doby rímskej. 

Kedysi mi pán profesor Šimončič žartom vravel, či nemôžem do nejakého výkopu vhodiť kúsok 
rímskej tehly, že by sa datovanie mesta posunulo bližšie k zlomu letopočtov. Vtedy som sa tomu 
smial, ale roku 2008 prišiel náš výskum v Pekárskej ulici a nález sídliskovej vrstvy z doby rímskej. 
Bronzová spona, germánska keramika a kostené nástroje ma doslova posadili na zem a spomenul 
som si vtedy aj na slová prof. Šimončiča. Jeho želanie sa teda sčasti naplnilo. 

Obdobne to bolo aj roku 2006. Kolega a priateľ Vlado Rábik už vtedy predpokladal, že 
Trnava by mohla mať korene vo Veľkej Morave. Len nám chýbali archeologické nálezy 
z tohto obdobia a teda aj rukolapný dôkaz. Na jar v spomínanom roku sme robili výskum na 
Jeruzalemskej ulici u p. Sandtnera, kde sme v profile jamy našli dva hroby. Neveriacky som 
vtedy pozeral na prelamovanú železnú pracku a korálkový náhrdelník v detskom hrobe a na 
klasickú veľkomoravskú nádobku v hrobe dospelého jedinca. Veľká Morava bola v tej chvíli 
v Trnave na svete. Ono sa to možno zdá, že všetko to, čo sme si v Trnave želali nájsť, sa nám 
napokon aj podarilo. Niekto by možno povedal, že v tom nie je nič zvláštne, iba šťastie. Ale aj 
stará múdrosť vraví, že šťastie žičí iba pripraveným. Trnava sa stala pre mňa mestom, pred 
ktorým som sa ako archeológ z úcty už viackrát hlboko sklonil. Jej skvelá minulosť zazname-
naná v písomných prameňoch v ničom nezaostáva za tým, čo nám tu Trnavčania zanechali 
v archeologických nálezoch. 

Dnes otváram prvý zväzok novej knihy Dejiny Trnavy. A opäť po jej prečítaní, tak ako ke-
dysi, aj dnes sa ma zmocňuje vzrušenie. Aké prekvapenia a tajomstvá nám toto mesto ešte 
ponúkne? Som presvedčený, že určite na ďalších „pripravených“ čakajú v zemi nové a nové 
poklady, unikátne archeologické nálezy, z ktorých budú mať radosť a so svojimi šťastnými 
objavmi sa podelia s nami všetkými, tak ako som sa o to pokúsil i ja v kapitole o archeologic-
kých objavoch v Trnave z období praveku a stredoveku.        Jozef URMINSKÝ, 14. 1. 2011

Foto: B.Vittek

Jaroslava ŽUFFOVÁ, 20. 1. 2011
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy     február 

 1. 2. 2006 – V Ivánke pri Dunaji umrel pro-
rektor novodobej Trnavskej univerzity, zakla-
dateľ vydavateľstva Dobrá kniha, publicista 
a kňaz FÉLIX LITVA, ktorý vyrastal v Trnave, 
kde je aj pochovaný. Roku 1997 mu bola ude-
lená Cena Mesta Trnava (5. výročie).
2. 2. 1551 – V Suchej nad Parnou sa na-
rodil arcibiskup ŠTEFAN SUHAY, diplomat 
a politik, ktorý v Trnave študoval a neskôr 
aj krátko pôsobil (460. výročie). 
3. 2. 1906 – V Rajci sa narodil matematik, 
stredoškolský pedagóg a odborný publicista 
ANTON DUBEC, absolvent trnavského gymná-
zia a jeho neskorší profesor (105. výročie). 
3. 2. 1936 – V Trnave sa narodil dramatik, 
básnik, prekladateľ a publicista IGOR RUS-
NÁK (75. narodeniny). 
4. 2. 1821 – V Moravskom Svätom Jáne 
sa narodil predseda Spolku sv. Vojtecha 
a biskup JOZEF BOLTIŽÁR, ktorý v Trnave 
študoval a neskôr aj pôsobil vo funkcii ar-
cibiskupského vikára (190. výročie). 
5. 2. 1801 – V Bratislave umrel staviteľ 
a projektant JURAJ KAROL ZILLACK, ktorý 
pracoval v Trnave na projektoch a pre-
stavbe budov bývalého astronomického 
observatória a Ústavu anatómie Lekárskej 
fakulty Trnavskej univerzity (210. výročie). 
7. 2. 1946 – V Košiciach sa narodil futba-
lový tréner KAROL PECZE, ktorý pôsobil aj 
v Spartaku Trnava (65. narodeniny). 
8. 2. 1781 – V Trnave sa narodil medailér 
a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, ktorý pô-
sobil vo Viedni (230. výročie). 
9. 2. 1971 – V Trnave umrel profesor 
a riaditeľ Strednej ekonomickej školy 
JÚLIUS LANÁK, odborný publicista a autor 
učebníc, priekopník zavedenia strojopisu 
ako učebnej a praktickej disciplíny na Slo-
vensku (40. výročie). 
11. 2. 1946 – V Pezinku sa narodil baletný 
majster, choreograf a pedagóg DUŠAN NE-
BYLA, dlhoročný sólista Baletu SND v Bra-
tislave, ktorý pôsobil v Trnave, kde založil 
Štúdio baletu a súčasného scénického tan-
ca a Súkromné tanečné konzervatórium, 

ktoré bolo prvou strednou umeleckou 
školou s maturitou v Trnavskom samo-
správnom kraji (65. výročie). 
16. 2. 1931 – V Trnave sa narodil orienta-
lista, arabista, prekladateľ a odborný pub-
licista SVETOZÁR PANTŮČEK (80. výročie). 
16. 2. 1936 – V Bratislave sa narodil diva-
delný a filmový herec LEOPOLD HAVERL, 
ktorý v rokoch 1960 – 65 pôsobil v Krajo-
vom divadle v Trnave (75. narodeniny). 
18. 2. 1941 – Pred 70 rokmi v Horných Ze-
leniciach sa narodil sklársky odborník, vy-
nálezca a odborný publicista JÁN MÚDRY, 
generálny riaditeľ VHJ Tatrasklo v Trnave 
(70. narodeniny). 
20. 2. 1961 – V Trnave sa narodil pedagóg, 
zbormajster a dirigent GABRIEL KALAPOŠ, 
vedúci speváckeho zboru gymnázií mesta 
Trnavy Cantica nova, speváckeho zboru Can-
tica /z/nova, Detského speváckeho zboru 
pri ZUŠ Trnava, člen Slovenskej hudobnej 
spoločnosti, zakladateľ a umelecký riaditeľ 
Medzinárodného festivalu speváckych zbo-
rov Trnavské zborové dni (50. narodeniny). 
20. 2. 1996 – V Trnave bol založený Filate-
listický klub Tirnavia, ktorému bolo udelené 
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 
mesta Trnava za rok 1997 (15. výročie). 
23. 2. 1811 – V Hrnčiarovciach sa narodil 
národovec a zvonolejár pôsobiaci v Buda-
pešti JOZEF POZDECH, vynálezca železnej 
zvonovej stolice, zlepšiteľ kováčskych 
mechov a jeden z vodcov Novej školy slo-
venskej (200. výročie).
24. 2. 1801– V Banskej Bystrici umrel cir-
kevný hodnostár, právnik a historik MATEJ 
PLATY, profesor Trnavskej univerzity a de-
kan jej filozofickej fakulty, (210. výročie). 
24. 2. 1941 – V Trnave sa narodil novinár, 
publicista a pedagóg EDUARD KRIŠTOFOVIČ 
(70. narodeniny). 
25. 2. 1896 – V Dohňanoch sa narodila spi-
sovateľka a prekladateľka ANNA GLEIMA-
NOVÁ, dcéra Ferka Urbánka, ktorá prežila 
detstvo v Trnave, kde chodila do ľudovej 
i meštianskej školy (115. výročie). P.R.
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Richtári Trnavy v stredoveku V.
Husitská okupácia a obnova mesta (1432 – 1440)
Od konca dvadsiatych, no najmä v prvej polovici tridsiatych rokov 15. storočia bolo územie Slo-
venska intenzívne zasiahnuté opakujúcimi sa útokmi husitských vojsk, ktoré sa takto usilovali 
oslabovať postavenie uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského v jeho vlastnej domovine 
a súčasne aj oplácať útoky tohto kráľa na českých vzbúrencov. Kráľ Žigmund totiž po smrti 
svojho brata a českého kráľa Václava sa v roku 1419 stal zákonitým dedičom českej koruny a tú 
sa aj usiloval získať, čo však bolo spojené s potlačením heretickej husitskej revolty v krajine. 
Bola to úloha, ktorú posvätil samotný Rím a preto uhorský a nádejajúci sa český kráľ Žigmund 
vyhlásil husitom krížovú výpravu. Niet divu, že v Čechách sa stal najnenávidenejšou postavou 
a ešte aj dnes rezonuje jeho osoba v povedomí tamojšieho obyvateľstva prevažne len v nega-
tívnom svetle. Odhliadnuc od českých záležitostí bol však Žigmund jedným z najvýznamnejších 
stredovekých panovníkov, v Uhorskom kráľovstve (a teda aj na Slovensku) vládol neuveriteľné 
polstoročie (1387 – 1437). A bolo to prevažne obdobie, kedy sa krajina rozvíjala, ako to bolo aj 
v prípade Trnavy a iných slovenských miest. Kráľ Žigmund bol však úspešný aj v zahraničnej 
politike, vďaka jeho úsiliu a angažovanosti sa podarilo ukončiť cirkevnú schizmu a opäť zjedno-
tiť západnú cirkev pod jediným pápežom Martinom V. (1417), napokon sa Žigmundovi podarilo 
potlačiť aj husitskú revoltu, keď títo v bitke pri Lipanoch v roku 1434 utrpeli zdrvujúcu po-
rážku. V roku 1410 sa stal nemeckým kráľom a v roku 1433 získal aj cisársku korunu. V tomto 
zmysle nijako nezaostal za povesťou a významom svojho otca, českého kráľa a cisára Karola 
IV. Na druhej strane práve Žigmundova angažovanosť v zahraničnej politike nechávala Uhorsko 
často nechránené pred útokmi a rabovaním husitov. Tí si svojim násilným správaním medzi 
miestnym obyvateľstvom nezískali žiadne sympatie, práve naopak, preto aj súdobé historické 
pramene z nášho územia často označujú husitov len ako „českých lotrov“ (latrones Bohemici). 
Do kontextu týchto udalostí patrí aj obdobie rokov 1432 až 1435, kedy bola Trnava okupovaná 
husitami a načas stratila svoje slobodné postavenie. Husitom sa však mesto nepodarilo dobiť 
vojenskou silou, ako sa o to usilovali v predchádzajúcich rokoch, ale zmocnili sa ho ľsťou. Sve-
dectvo o tom – okrem viacerých zmienok v neskorších listinách – podáva uhorský kronikár 
Ján z Turca, ktorý poznamenal: „keď kráľ odišiel do cudzích krajín vybavovať svoje záležitosti, 
istý Blažek, muž s nepatrným majetkom a menom, dal dovedna z uhorských a českých voja-
kov bažiacich po koristi veľkú armádu. Keď mešťania usnuli v nočnom pokoji, vtiahli nebadane 
najprv do Trnavy, do mesta s vysokými vežami, ktoré sú spojené tehlovými hradbami. Zmocnil 
sa tejto pevnosti a jeho ozbrojená sila vzrástla. Ako prudká víchrica vrútil sa do severných 
oblastí krajiny, ktoré my nazývame Matúšovou krajinou (Slovensko), nešetriac ani cirkevné 
imanie, ani pohlavie, ani vek a všetko až po Dunaj ohňom a mečom spustošil a ukojil nenásytnú 
túžbu po koristi.“ Tieto udalosti sa odohrali počas jarmoku konaného na sviatok narodenia 
sv. Jána Krstiteľa 24. júna 1432. Blažko s komplicmi prenikli do mesta preoblečení za kupcov, 
v noci premohli stráže a otvorili mestské brány pre vojsko, skrývajúce sa neďaleko mesta. 
Z nasledujúceho obdobia sú správy o tom, čo sa dialo v Trnave, len veľmi kusé, no obsadené 
mesto sa usilovali opustiť viacerí významní mešťania, často zanechajúc svoj tunajší majetok 
a so snahou zachrániť si aspoň holý život. Na druhej strane však Blažko potreboval, aby mesto 
fungovalo aj naďalej, pretože jeho úmyslom nebolo Trnavu vyplieniť a vyrabovať, ale zamýšľal 
si z mesta spraviť svoje hlavné uhorské sídlo a východiskovú základňu pre útoky na ďalšie ciele 
na juhozápadnom Slovensku. Usiloval sa preto, aby sa pomery v Trnave rýchlo skonsolidovali. 
V tomto období sa preto aj Blažko v listinách označuje za „držiteľa“ Trnavy (possessor). Do akej 
miery však umožnil fungovanie mestských orgánov, nevedno, celkom iste bola moc radných 
pánov výrazne limitovaná. Možno ľahko predpokladať, že Blažko bol nielen držiteľom mesta, 
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ale aj jeho najvyšším správcom a sudcom a zrejme neobmedzene disponoval aj mestskými 
financiami, ktoré potreboval na výplatu žoldu pre svoje vojsko. Správy o existencii mestských 
orgánov však naznačujú, že predsa len mestská správa aj s vlastným richtárom v istom zmysle 
fungovala, nie je však známe žiadne meno richtára či prísažných. O obmedzenom pôsobení 
týchto funkcionárov svedčia aj chýbajúce zápisy v hlavnej mestskej knihe, posledný záznam 
pochádza z 1. marca 1432. Týkal sa oltárnej základiny kremnického mešťana Henricha, ktorý 
daroval farskému oltáru Božieho tela šesťdesiatdva a pol zlatých, za ktoré sa mala pri uvede-
nom oltári každodenne slúžiť svätá omša a taktiež tu mala neustále svietiť zapálená lampa. Za 
zvyšok peňazí mali byť zaobstarané odevy pre chudobné obyvateľstvo. Nasledujúci záznam 
potom pochádza až z 3. februára 1436, keď sa v dome aktuálneho richtára Štefana z Vacova 
zišla mestská rada a potvrdila vyúčtovanie mestskej dane v sume štyristotridsaťsedem a pol 
zlatých. Bola to len desatina z toho, čo mesto vyberalo na daniach v období pred svojím ob-
sadením husitami, čo je výrečné svedectvo o pomeroch v meste. Keď v roku 1434 utrpeli 
husiti zdrvujúcu porážku v bitke pri Lipanoch, začali sa postupne jednotlivé husitské posádky 
sťahovať z územia Slovenska späť do Čiech, často aj s bohatým výkupným. Podobne to bolo 
aj v prípade Blažka z Borotína, ktorý mesto opustil niekedy začiatkom jari 1435, keď mu kráľ 
daroval ako odškodné moravské panstvo Veselí. Krátko nato kráľ Žigmund osobne pricestoval 
do Trnavy, v meste bol už 7. apríla 1435 a ihneď sa usiloval svojimi mandátmi a ochrannými 
listinami zmierniť spôsobené škody. Tie boli pomerne veľké, a to nielen na bezprostrednom 
majetku mesta, ale týkali sa aj viacerých zničených a ukradnutých mestských listín a privilé-
gií, čo malo ďaleko závažnejšie dôsledky. V roku 1437 mestský notár spísal do mestskej knihy 
niektoré škody spôsobené husitami. Podľa tohto záznamu husiti ukradli dva kalichy, dve misy, 
dve knihy, víno v hodnote šesťdesiat zlatých a v hotovosti ďalších dvesto zlatých. Išlo zrejme 
o veci a peniaze uložené v mestskej pokladnici. Boli však ukradnuté aj viaceré iné dokumen-
ty, ba i samotná zlatá bula od Bela IV. z roku 1238, ktorej hodnotu si mesto cenilo na štrnásť 
zlatých. Navyše husiti vylúpili aj trnavské kostoly – z farského kostola ulúpili dve biblie a via-
ceré iné bohoslužobné predmety a rúcha, a tiež víno v hodnote osemdesiat zlatých. Mesto 
preto muselo kostolu zaobstarať dve nové monštrancie v hodnote štrnástich zlatých. Kráľ 
Žigmund preto vystavil v prospech Trnavčanov viaceré listiny, ktorými chránil ich stratené 
privilégiá. Išlo najmä o rozličné mýtne slobody.

Súčasne s odchodom husitov z mesta však bola aj obnovená mestská samospráva. Novým 
richtárom sa stal Mathes Reynman a prísažnými mešťanmi Štefan Kübelwirt, Mikuláš z Krem-
nice, Štefan z Vacova (Vácu), Rudel, Jakub z Nového Mesta (Horné Lovčice), zlatník Hannus 
(Goldsmid), Januš Wogner, Hannus March, mäsiar Enderl (Flaschiker) a Mikuláš z Nitry. Všetci 
predstavovali vtedajšie najváženejšie mestské rodiny a aj v nasledujúcom období sa plne anga-
žovali v mestskej správe. V roku 1436 (od 24. apríla) vystriedal v úrade richtára Mathesa Reyn-
mana významný mešťan a na nasledujúce obdobie najvýraznejšia osobnosť mestskej society 
dovtedajší konzul Štefan z Vacova (Vácu). Ten už 17. júna 1436 vyrazil so sprievodom na cestu 
do Budína ku kráľovskému kancelárovi s cieľom dať potvrdiť, či presnejšie obnoviť, výsadnú 
listinu Trnavy (zrejme tu išlo o privilégium Bela IV. z roku 1238). Celá cesta vyšla mestskú po-
kladnicu na stopäťdesiat zlatých a okrem toho si kráľovská kancelária za vydanie novej listiny 
vyúčtovala ďalších sedemdesiat zlatých. Cesta sa však nepochybne vyplatila a bola úspešná, 
pretože z roku 1436 sa v mestskom archíve Trnavy ešte aj dnes nachádza viacero výsadných 
listín a mandátov uhorského kráľa a cisára Žigmunda Luxemburského. Pritom priamo v Budíne 
vydal panovník v prospech Trnavčanov až osem svojich listín. Mesto však zrejme panovníkovi 
adresovalo svoje žiadosti ešte skôr, pretože už 25. mája (teda pred príchodom trnavského 
posolstva) vydal kráľ mandát, ktorým zakázal vyberať od Trnavčanov akékoľvek mýta a clá. 
Ďalšiu skupinu listín panovník vydal 24. júna, keď už bol trnavský richtár so svojím sprievodom 
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na kráľovskom dvore. Žigmund Luxemburský v tento deň potvrdil Trnavčanom konfirmáciu 
Ľudovíta I. z 30. apríla 1359 so znením výsadnej listiny Karola I. Róberta z 10. augusta 1326 
o poplatkoch a dávkach, ktoré boli za svoje vinice Trnavčania povinní odovzdávať majiteľom 
majetkov v Modre a v Malom Tŕni. Ďalšou listinou panovník zakázal sedmohradskému vojvo-
dovi Petrovi Čechovi z Levíc a Petrovi Forgáčovi z Gýmeša vyberať od Trnavčanov akékoľvek 
mýtne poplatky. Nové listiny vydal kráľ v prospech Trnavčanov už začiatkom júla krátko pred 
svojím odchodom do Čiech. Najskôr 1. júla vydal mandáty, ktorými zakazoval cudzím obchodní-
kom predávať súkno mimo oficiálnych trnavských trhov (čo sa v poslednom čase udomácnilo 
v okolitých dedinách) a zakázal tiež väzniť a súdiť akéhokoľvek trnavského mešťana, pretože 
toto právo prislúchalo len a výlučne mestskej rade Trnavy. Najvýznamnejšiu listinu od panovní-
ka však dosiahlo trnavské posolstvo na čele s richtárom Štefanom z Vacova nasledujúci deň 2. 
júla, keď kráľ udelil Trnave novú výsadu – jarmočné práva na sviatky sv. Jakuba (25. júla) a sv. 
Mikuláša (6. decembra). Jarmoky sa smeli v tieto termíny konať v meste až v rozmedzí tridsia-
tich dní (pätnásť dní pred sviatkom a pätnásť dní po sviatku). Ako sa však v listine osobitne 
zdôrazňuje, v tieto dni sa v Trnave podobné trhy zvykli s povolením panovníkov organizovať 
už oddávna, Trnavčania si teda dali od kráľa Žigmunda len zlegalizovať svoj starší zvyk. Je však 
tiež pravdepodobné, že udelením privilégia sa Trnavčania snažili len nahradiť stratenú staršiu 
výsadnú listinu, zrejme tiež ulúpenú husitami. Napokon poslednú listinu vydal kráľ Žigmund na 
žiadosť trnavského posolstva 6. júla a panovník ňou zakázal vyberať mýtne poplatky od ľudí, 
ktorí sa sťahovali do Trnavy. Z celej tejto situácie je zrejmé, že mesto sa potrebovalo po odcho-
de husitov spamätať najmä z ekonomickej stránky, k čomu bola potrebná kráľovská podpora. 
Ako vidno, bola skutočne pomerne veľká.  

V nasledujúcom funkčnom období bol za trnavského richtára zvolený ďalší významný 
mešťan, zlatník Ján Kisling, ktorý bol trnavským richtárom už aj v rokoch 1426 a 1427 (mest-
skú radu tvorili Štefan Kublwirt, Görig Kleinswürstl, Marich Hannus, Štefan z Vacova, Rudl 
Leikew, Jakub z Nového Mesta, Januš Wogner, Marich Hannus, Enderl Flasker, Michel Neithekl, 
Niklas Cramer, Hannus Lemwater a Niklas Leschendurst). Vďaka úsiliu nového richtára sa po-
darilo získať od nitrianskeho biskupa Juraja z Rozhanoviec oslobodenia od platenia mýtneho 
na mostoch v Nitre a majetkoch veľmožského rodu Forgáčovcov. V rokoch 1438 a 1439 (do 
23. apríla) bol však za richtára Trnavy opätovne dosadený Štefan z Vacova, ktorý sa vtedy 
postaral o získanie ďalších mýtnych imunít. Medzi členmi mestskej rady došlo pritom len 
k minimálnym zmenám, keď sa objavujú nové osoby, reprezentujúce už aj novo prisťahova-
né obyvateľstvo – takým bol predovšetkým mešťan Štefan z Dubovej. Novými prísažnými 
boli aj Pecz Kursner, Wolfgang Pondl a Niklas Rot. V roku 1439 richtár Štefan z Vacova sa 
so sprievodom zúčastnili aj korunovácie nového uhorského kráľa Albrechta a následne mu 
predložili na potvrdenie privilégium Bela IV. z roku 1238. Za vyhotovenie konfirmačnej listi-
ny zaplatili kancelárovi osemdesiatštyri zlatých. Trnavský richtár pri tej príležitosti daroval 
panovníkovi aj viaceré vecné dary v celkovej hodnote šesťdesiattri zlatých. Celý trnavský 
sprievod sa v Budíne zdržal päť týždňov a ich pobyt mestskú pokladnicu stál navyše ešte aj 
päťdesiatpäť zlatých. Štefana z Vacova v období od 24. apríla 1439 do 23. apríla 1440 potom 
opätovne vystriedal v richtárskom úrade zlatník Ján Kisling. Medzi prísažnými sa objavuje 
len jedno nové meno – Heincz Junker, potomok iného trnavského richtára v roku 1402 Petra 
Junkera. Tým sa zavŕšilo obdobie rekonštrukcie mesta po ničivej husitskej okupácii. Ako vid-
no z uvedených menoslovov a aktivity trnavských richtárov, obnova mesta prebiehala pod 
kuratelou starobylých trnavských rodov, v oboch prípadoch išlo o vážené osoby, ktoré tento 
úrad zastávali ešte v období pred husitskou okupáciou. Dialo sa tak v úzkej spolupráci s krá-
ľom Žigmundom a jeho hodnostármi.                                   doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
                                   Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave



novinky 
z radnice február 2011história

Od architektúry k trnavskej úzkokoľajnej železnici
V Trnave býva len niekoľko mesiacov. No za ten 
krátky čas sa v nej výborne aklimatizoval. A to 
natoľko, že sa hneď rozhodol mapovať jeden 
z úsekov dejín mesta. Hovoríme o Tomášovi Ha-
viarovi. O milovníkovi železníc, železničiek, archi-
tektovi, ale aj publicistovi a historikovi. 

Tomáš Haviar sa narodil v Žiline, no rýchlo sa stal 
Trnavčanom. Je absolventom Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave (odbor architektúra) a v súčasnosti 
autorizovaným architektom Slovenskej komory 
architektov. Vo svojom portfóliu má desiatky projektov 
verejného riešenia priestoru – napríklad návrh reinštalácie 
Pamätníka SNP v Skalici, spoluautorsky revitalizáciu 
čitárne Červený rak v Bratislave, či interiérové návrhy 

inštalácií rekonštruovaných sôch v Čunove. Z prezentácií spomeňme napríklad spoluautorskú 
prezentáciu výsledkov výskumov kostola v kláštore klarisiek v Trnave, či prezentáciu výsledkov 
reštaurátorského výskumu v Nitre. Jeho meno je spojené aj s realizovanými projektmi 
v oblasti kultúry. Spomeňme štúdie obnovy bývalého depa v Hrabičove pre účely múzea, či 
realizáciu štúdie k náučnému chodníku Kľakovskou dolinou – lesnou železnicou, alebo prácu 
na katalogizácii vežových vodojemov na Slovensku. Pre Tomáša Haviara sú však úzkokoľajné 
železnice koníčkom i zanietenosťou zároveň. Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine 
na jeho iniciatívu začalo vydávať edíciu Zaniknuté koľaje, ktorá chce mapovať zabudnuté 
úzkokoľajné železnice. Doteraz z jeho pera vyšli dve monografie – Uhranská električka a Príbeh 
železničky spod Vtáčnika. Dejinám trnavskej úzkokoľajnej železnice v cukrovare by sa mal 
venovať v pokračovaní tohto cyklu. A ako sa Tomáš Haviar dostal do Trnavy?
- Bola to náhoda. Osobné dôvody ma prinútili hľadať miesto, kde s manželkou zložím osobné 
veci a usídlime sa. Zvolili sme si Trnavu. Narodil som sa v Žiline, v Martine som strávil detstvo 
a absolvoval strednú školu. Do Bratislavy som chodil na vysokú školu. Manželka, pracuje 
v podobnom odbore, pochádza z východu zo Starej Ľubovne, takže sme začas bývali aj tam. 
A keď sa nám narodila dcérka, tak sme sa presťahovali do Trnavy. Železničkám sa venujem už 
asi šesť rokov a zistil som, že Slovensko bolo nimi doslova posiate. A to ma sprevádza všade, 
kde chodím. Malé železničky a historické fotografie. Bolo teda celkom logické, že keď som 
prišiel do Trnavy, tak som začal pátrať po tom, či tu nablízku také železničky neboli. A našiel 
som skutočne hlavolam, ktorý sa snažím rozpliesť.
 S malými železničkami súvisia cukrovary. Nie je to tak len v Trnave, ale aj v všade, 
kde boli cukrovary, teda v Sládkovičove, ale povedzme aj v Pohronskom Ruskove, 
Trebišove, Šuranoch...
- Bola to opäť taká zhoda náhod. Keď bola na Trnavskej univerzite konferencia k technickej 
pamiatke – trnavskému cukrovaru, vystúpil tam aj jeden nadšenec a obdivovateľ 
úzkokoľajnej železničky v Trnave. Vtedy som sa dozvedel nové informácie a mená mnohých 
pamätníkov, ktorí mali so železničkou niečo spoločné. Aj na základe toho som začal pátrať. 
Po informáciách, ľuďoch, spomienkach a histórii. Mnohí obyvatelia mesta si pamätajú, že 
zo železničnej stanice išla do cukrovaru železnica so štandardným rozchodom, a išla cez 
celé mesto popri Trnávke. Úzkokoľajná železnica sa nachádzala presne na opačnej strane 
cukrovaru ako je centrum mesta. Teda od fabriky smerom na Špačince, Malženice a Biely 
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Kostol. Pamätníkov stretávam niekedy aj celkom náhodne. Nedávno, keď som robil prácu 
pre piaristov v Nitre, predstavený kláštora, rodák z Cífera, mi rozprával o tom, keď ako dieťa 
vídaval parnú lokomotívu prechádzajúcu Trnavou. 
 Čo sa vám podarilo doteraz zozbierať a čo na svoje odhalenie ešte len čaká?
- Trnavská úzkokoľajná železnička bola stavaná ako čisto účelová vec. Majiteľ barón Karol 
Stummer, vtedajší podnikateľ, ju chcel postaviť čo najlacnejšie s čo najväčším efektom. 
Bola teda tak trasovaná, aby sa vyhla veľkým stavbám. Bola jednoduchá, nechceli mosty 
a väčšie násypy. Až potom neskôr sa na ňu začali nabaľovať veci, ktoré nie sú dodnes známe. 
Ja tomu hovorím, že sú to mýty a legendy úzkokoľajnej železnice. A tých isto nie je málo. 
To by mala byť jedna z tém pripravovanej knižky, kde by som chcel objasniť práve niektoré 
mýty a legendy. Napríklad, či táto železnička bola v koncovej stanici v Nižnej prepojená 
s pálfiovskou železničkou z Dobrej Vody. Niekto hovorí áno, niekto nie, no nikto nepriniesol 
dôkaz. Alebo, či táto železnička bola napojená cez majer Vieska na springerovskú železničku 
vo Veľkých Kostoľanoch. Ďalšia otázka, o ktorej málokto vie, je existencia detskej, resp. 
Pionierskej železnice v Trnave, ktorá fungovala na cukrovarských koľajach. 
 Samozrejme, isto hľadáte v archívoch. Čo všetko sa vám doteraz podarilo 
o železničke nájsť? Veľa prezradia aj staré novinové články, fotografie. Všetko sú 
to však len marginálne informácie. Sú aj konkrétni bádatelia, ktorí sa v minulosti 
venovali úzkokoľajným železničkám na území Trnavy?
- Dokumentácia po zrušení železničky v polovici šesťdesiatych rokov stratila pre cukrovar 
význam a preto bola určená na skartáciu. Takže dnes máme o nej len nepriame dokumenty. 
Ja osobne poznám len jedného bádateľa. Jemu sa pošťastilo pri rušení cukrovaru dostať 
sa k osobnému archívu posledného správcu dopravy v cukrovare. On si v jednej miestnosti 
v unimobunke pri vrátnici zhromažďoval veci určené na skartáciu. Po tomto správcovi to 
prevzal a zosumarizoval. Ale je tam stále veľa bielych miest. O rozvoji či nejakých zmenách 
na železničke rozhodoval predsa okruh istých úradov. Tento okruh niečo povoľoval alebo 
menil, vyjadroval sa k stavbe, to znamená, že veľa informácií je práve nepriamo doložených 
cez ich záznamy. Paradoxné je, že najviac informácií je v Prahe alebo v Bratislave. No nedá 
sa hľadať fond „železnica Trnava“, ale musí sa ísť cez rôzne iné zložky. Väčšinou je to však 
lotéria, dá sa ísť spôsobom pokus-omyl, niekedy to vyjde, inokedy nie. Napríklad, informácia 
o úzkokoľajnej železnici v Trnave je v Prahe aj v zložke Československých stavebných 
závodov. Podľa jedného zo záznamov bola cukrovaru v Trnave zapožičaná lokomotíva pre 
úzkokoľajnú železnicu. Z toho sa dá usúdiť napríklad to, že iná lokomotíva mala poruchu 
alebo potrebovali vykryť väčšiu intenzitu prevádzky. V archívoch je stále čo hľadať. 
Spomeňme napríklad bratislavský štátny archív, kde je uložený fond Bratislavskej župy 
a pozostáva z rôznych oddelení tejto župy. Župný úrad bol jedným z tých, ktorý schvaľoval 
výstavbu a kolaudáciu železničky. Priamo v tomto fonde sa cez inventáre dajú vyhľadať 
zápisnice z administratívnych alebo technických pochôdzok, ktoré sa riešili iba na lokálnej 
úrovni bez Ministerstva železníc v Prahe. Ďalej sa dá veľa vecí nájsť napríklad v zložkách 
magistrátu mesta Trnavy, krajských a okresných národných výborov, ktoré sa taktiež 
vyjadrovali k rôznym zmenám na železnici, úrazom a nehodám. Takže treba pozrieť príslušný 
odbor a tam hľadať a dúfať, že sa informácia nájde. Možno práve pre komplikovanosť tohto 
bádania dodnes nie je výskum hlbšie zrealizovaný. Nejedna informácia bola v doteraz 
publikovaných materiáloch preberaná práve len z jedného zdroja. Okrem toho, nie všetky 
publikované informácie sú aj pravdivé. Mnoho monografií miest a obcí má práve v tomto 
rezervy. Veľa si sľubujem získať z fondu Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického 
v Prahe, ktorý zahŕňa detailný popis celého majetku v cukrovarníckom sektore v republike 
od roku 1920 približne do roku 1947. 
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 Našli ste aj informácie, ktoré by sme mohli považovať za rarity alebo ktoré vás 
v kontexte doterajšieho výskumu v oblasti úzkokoľajných železníc prekvapili?
- Sú to najmä fotografie. Veľké pátranie rozbieham práve pokiaľ ide o detskú alebo pioniersku 
železničku. Napríklad sme našli fotografiu z odovzdávania vagónikov vo Vozovke Trnava v roku 
1950, kde sa v rámci brigádnických hodín podarilo vyrobiť šesť kusov pre detskú železnicu. Ďalšia 
zaujímavosť sa našla v bratislavskom Večerníku, je to fotografia lokomotívy a vagónikov na jednom 
dvore v Bratislave, odkiaľ sa neskôr vagóniky vrátili do Trnavy. Kolega z Brna našiel fotografiu, na 
ktorej sa podarilo určiť, že ide o detskú železnicu v Trnave. Teraz je najťažšie dať do kontextu a časovo 
usporiadať tieto informácie a vytvoriť príbeh. Zmapovať existenciu úzkokoľajných železníc nie je 
jednoduché, ale pomalým pátraním sa darí skladať mozaiku histórie. Mnoho vecí priniesli náhody. 
 Tých úzkokoľajných železníc na Slovensku bolo niekoľko desiatok. Komunikujete 
s kolegami z iných úzkokoľajných železníc po Slovensku, ktorí spracovávajú históriu?
- Úzkokoľajných železníc bolo veľmi veľa. Ak si pozrieme v akom stave existovala na začiatku 
20. storočia cestná sieť, tak výhodnejšie bolo budovať práve takéto železničky, ktoré boli 
jediným kapacitne dostačujúcim prostriedkom. A úzkokoľajná železnica bola dostupná aj 
pre menších podnikateľov. Napríklad, v bratislavskej župe, do ktorej patrila aj Trnava, som 
ich narátal 38. Zoberme si, koľko žúp bolo na Slovensku a dostaneme celkom zaujímavé 
počty. Každý kraj má svojho tútora, ktorý sa úzkokoľajným železniciam venuje. Žiaľ, nie sú 
prostriedky, ktorými by sa intenzívnejšie financovala prezentácia výsledkov bádania.
 Vy stále hľadáte pamätníkov. Tí ľudia chodia po trnavských uliciach, mnohí majú 
doma staré fotografie, zážitky, možno aj nejaký ten výstrižok z novín....
- Opäť sa potvrdzuje, že všetko je vec náhody. Napríklad, keď sa na trnavskej radnici konala 
konferencia o technických pamiatkach Trnavy, vyšli sme s jedným starším pánom von, dali 
sme sa do reči a zrazu vysvitlo, že tento pán vie historické informácie o železničke. Mal znalosť 
o tom, ako skončili lokomotívy železničky. Bol by som rád, keby sa mi ozvali všetci tí, ktorí 
majú doma staré fotografie alebo nejaký materiál z trnavskej cukrovarskej úzkokoľajnej 
železnice alebo detskej železničky z Trnavy na Kamenný mlyn. Aj vďaka ich pomoci bude 
dielo kompletnejšie a pútavejšie. Stačí napísať na mailovú adresu: tomas.haviar@gmail.com.
 Spomínali ste, že pripravujte publikáciu. Zistili ste, čo sa stalo s celou technológiou 
železničky po jej zrušení? Možno predpokladať, že sa roztavila a išla do zberu?
- Monografia by mala vyjsť ešte v tomto roku. Ak bude pozitívne rozhodnutie z grantovej komisie 
Ministerstva kultúry SR začlení sa do edície Zaniknuté koľaje, ktorej každý diel je venovaný jednej 
železnici. Snahou je pokryť celé Slovensko. Samozrejme, ambíciou nie je autorská, ale kolektívna 
monografia. A pokiaľ ide o použitie vagónikov alebo lokomotív, tie vozidlá boli veľmi špecifické. 
K rušeniu týchto železníc prišlo v 60. rokoch, keď začala úradovať veľká motoristická loby, tak 
ako je to aj dnes. Začali sa asfaltovať cesty a zlacnela doprava motorovými vozidlami. Preto sa 
zanedbávala údržba železničných vozidiel. Tým, že boli konštrukčne postavené na špecifický 
rozchod (760 milimetrov), nedali sa upraviť na iný rozchod a väčšinou skončili v šrote. Napríklad, 
trnavský cukrovar časť areálu prenajímal Kovošrotu Leopoldov. Lokomotívy skončili priamo 
v tejto časti areálu. Tam boli rozpálené. Jedna zaujímavosť sa mi podarila nájsť v spomienkach 
pamätníkov. A to o likvidácii vagónikov. Niekde pri cukrovare existovala kolónia neprispôsobivých 
občanov, ktorí kúrili drevom. Vagóny s drevenými časťami na repu sa zasunuli k týmto domom, 
tam sa nechali stáť nejaký čas. Zatiaľ ich ľudia očistili od drevených súčastí až po surové kovové 
zvyšky, tie sa potom previezli do areálu cukrovaru a tam sa rozpílili autogénom. V cukrovare 
v Trnave sa používali tri typy týchto vozňov. Jeden typ mal dve nápravy na 3 kubické metre repy, 
potom štvornápravové vozne na 6 metrov kubických repy. Neskôr prišli z Moravy štvornápravové 
vozne s vyššími bočnicami, ktoré dokázali odviezť 9 metrov kubických repy.          

Martin JURČO, foto: archív T. H.



novinky 
z radnice február 2011história

Trnavské plesy a bály v 19. storočí
Plesová sezóna sa začínala vždy po Troch kráľoch 
a trvala do popolcovej stredy, teda do začiatku veľ-
konočného pôstu. Fašiangy boli príležitosťou skrátiť 
si dlhé večery. Bohato prestreté stoly mali podľa tra-
dície zabezpečiť hojnosť a prosperitu v nadchádzajú-
com roku a zároveň boli protikladom k blížiacemu sa 
pôstu.

Plesy či bály sa stali súčasťou spoločenského diania už v 15. 
až v 16. storočí vo Francúzsku. Zo začiatku sa konali na dvo-
roch panovníkov, alebo na šľachtických dvoroch. Veľmi skoro 
sa rozšírili aj do iných krajín a stali sa súčasťou zábav všetkých 
vrstiev mestského obyvateľstva. Vo veľkých mestách boli naj-
častejšie maškarné plesy a bály, ktoré sa tešili veľkej obľube už 
od 17. storočia. Mešťania nezaostávali za pánmi, aj keď mestské 
plesy boli o niečo chudobnejšie. Po celej Európe boli vychýrené 
cechové plesy, kde oslavovali obuvníci, mäsiari, zvonári, ako aj 
stavovské bály poľovníkov, učiteľov, hasičov. 

Plesy, ako ich poznáme v dnešnej podobe, sa začali konať až 
začiatkom 19. storočia. Pre mešťanov to bola príležitosť na roz-
ptýlenie a zároveň slúžili na zoznámenie pre mladých ľudí, ako 
aj dohodnutie sobášov. Tieto honosné plesy boli jednoznačne 

prejavom prestíže. Mešťania Trnavy v ničom nezaostávali. Vyššie vrstvy trnavských mešťa-
nov sa voľne pohybovali medzi Trnavou, Bratislavou, Budapešťou i Viedňou, nebolo preto 
žiadnou výnimkou, že sa zúčastňovali plesov i mimo Slovenska. Rodina majiteľa cukrovaru 
Mikuláša Vajmára prijala jedno z pozvaní na slovanský bál v roku 1848 v Budapešti, alebo na 
bál vo Viedni, ktorý sa konal v tanečnej sále vojenského kasína Veniec (Kränzchen). 

Každoročne v čase fašiangov sa v meste usporiadalo niekoľko plesov alebo tanečných 
zábav pod patronátom významných občanov mesta. Pochádzali z radov lekárov, právnikov, 
učiteľov, ale i mestských úradníkov. Ich manželky sa realizovali pri prípravách samotných 
plesov. Organizátormi plesov boli zvyčajne spolky, a pretože v meste ich fungovalo tak veľa, 
že snáď každý obyvateľ Trnavy patril do niektorého z nich, mesto žilo v zimnom období 
veľmi rušným spoločenským životom. Neodmysliteľným hosťom každého plesu bol, samo-
zrejme, starosta s manželkou. Plesov sa 
nezúčastňovali iba významní mešťania, 
tiež prijímali pozvania šľachtické rodiny 
z blízkeho okolia, a tak zvyšovali ich úro-
veň. Rodina Jozefa Zamoyskeho z Bres-
tovian tiež nebola výnimkou, napríklad 
v rokoch 1847 až 1850 sa zúčastňovala 
tanečných zábav v sále reštaurácie 
Koruna, organizátorom plesu bola tr-
navská vojenská posádka. O plesoch 
a báloch sa mešťania dočítali v miest-
nych novinách Tyrnauer Wochenblatt, 
ktoré od roku 1888 začali vychádzať 
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aj v maďarskej verzii Nagyszombati 
hetilap. Začiatkom 20. storočia vychá-
dzal týždenník Slovensko, neskôr Nové 
Slovensko s prílohou Plesový vestník. 
Plesy a tanečné zábavy sa konali aj 
v priestoroch Starej strelnice, nazýva-
nej (Schiesstatt – Šištót), na prízemí 
ktorej sa nachádzali dve spoločenské 
miestnosti. Prvý ples vojnových vete-
ránov pod záštitou a protektorátom 
grófa Mórica Pálfiho1 sa konal 20. janu-
ára 1883 „in den bürgerl. Schiesstätte 
– Localitäten“. Strelecký spolok zasa 
zorganizoval vo svojich priestoroch bál 
31. januára 1885, členmi prípravného 
výboru boli Karol Ostermayer, Juraj Hauntzwig, Ferdinand Haydt, Jozef Peller, Augustín Wie-
ser a Vojtech Čepan. Do tanca a na počúvanie hrala kapela Alexandra Beznáka. Vstupné pre 
členov spolku bolo na osobu 80 grajciarov a vstupné pre celú rodinu bol 1 florin a 50 grajcia-
rov2, pre nečlenov to bolo o niečo drahšie – na osobu 1 florin a pre celú rodinu 2 floriny. 

Ďalším zábavným podnikom bol Spie-
gesaal3 so zrkadlovou sálou, ktorý sa 
nachádzal v priestoroch nádherných 
záhrad na Hospodárskej ceste. Postave-
ný bol v susedstve riaditeľských domov 
cukrovaru. Jednou z najvýznamnejších 
tanečných sál koncom 19. storočia 
bola Zrkadlová sieň hotela Pannónia 
v divadle. Okresný hasičský spolok 11. 
februára 1888 pozýval na dobrú taneč-
nú zábavu všetkých svojich členov „im 
Theatersaale“ alebo „a városi szinház 
termében“. Do tanca a na počúvanie 
hrala kapela Alexandra Beznáka.

Každá tanečná zábava sa musela podriaďovať určitým nepísaným pravidlám, ktoré boli 
prejavom dobrého správania a spoločenského bontónu. Predpísaná bola plesová róba 
s hlbokým výstrihom, dlhou sukňou a predĺženou vlečkou vzadu. Plesové šaty si dávali šiť 
z hodvábu, taftu, ale i atlasu. Jedno z krajčírstiev, ktoré ponúkalo štrasové, bálové, domáce 
toalety a svadobné šaty, bolo v Divadelnej uličke a patrilo pani Ľudmile Riedlovej. Ešte za-
čiatkom 20. storočia sa dámy, mladé i tie staršie, sťahovali šnurovačkou, aby dali vyniknúť 

1 MÓRIC PÁLFFI (1812 – 1897) bol podmaršálom a vojenským gubernátorom Uhorska a nositeľom 
viacerých titulov a ocenení, zastával viaceré funkcie v štátnej i vojenskej správe. V r. 1864 sa trvalo 
usadil v Smoleniciach.
2 V rakúskej časti monarchie niesol zlatník alebo zlatý názov florin, v uhorských krajinách forint. 
Išlo o striebornú mincu používanú v obehu od 50. rokov 19. storočia.
3 Pod názvom Spiegelsaal je dnes známa rotundovitá stavba pavilónu na Kalinčiakovej ulici. Toto jej 
pomenovanie vzniklo omylom. Originálny Spiegelsaal, teda verejný zábavný podnik, stál v skutoč-
nosti o dve parcely ďalej. Ten zanikol pravdepodobne v 19. storočí, samotná stavba tu už desiatky 
rokov nestojí.
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štíhlemu pásu. Spod sukne mohla vytŕčať iba špička topánočky ušitej z kozinky na vyššom 
opätku a so šnurovaním vysoko nad členok. Neodmysliteľným doplnkom bohatej róby boli 
šperky, rukavičky, malé taštičky nazývané „pompadurky“ a, samozrejme, vejáre, ktoré tiež 
určovali hodnotu toalety. Vejáre boli z farbených pierok, z vystuženej drahej (háčkovanej) 
čipky, vykladané vzácnymi kamienkami, no niektoré zaujali i nádhernými ručnými maľbami 
kvetov. Zložité účesy rozdelené nad čelom na cestičku sa nad sluchami upravovali do bo-
hatých lokní a vyčesaných uzlov nad temenom hlavy. Neskôr ich vystriedali účesy vysoko 
vyčesané dohora s ozdobnou sponou alebo čelenkou. Za dámami nesmeli zaostávať ani 
páni, ktorí chodili na plesy oblečení do frakov, k nim sa nosila biela košeľa s vystuženými 
manžetami a náprsenkou. Na hlave nosili vysoký klobúk nazývaný cylinder, k nemu boli 
predpísané biele rukavičky a lakované topánky. Dobre situovaní páni svoje postavenie 
demonštrovali zlatými manžetovými gombíkmi s vkladaným kamienkom a, samozrejme, 
vreckovými hodinkami na zlatej šnúrke. Dámy si vyberali masky aj na maškarné plesy, tak 
ako si dnes dámy vyberajú večernú toaletu. Masky z mestských plesov sa väčšinou poná-
šali na divadelné kostýmy. A sály boli plné kráľovien noci, zimy či kvetín. Aj páni mali svoje 
populárne masky a s obľubou sa obliekali za Turkov či Číňanov, nechýbali postavy z com-
medie dell’arte Harlekýn a Pierot. 

Ďalšou zaujímavosťou je, ako sa mešťania na plesy dopravovali. Až do roku 1912 mesto za-
mestnávalo kočišov, ktorých hlavnou prácou bola okrem starostlivosti o mestské kone a ko-
če preprava cestujúcich zo železničnej stanice do centra mesta. Zámožnejší mešťania sa na 
plesy nechávali voziť týmito kočmi. Neskôr ich vozili šoféri na ich vlastných automobiloch. 

Správna mladá dáma mohla ísť do spoločnosti len v sprievode rodičov, čiže musela mať 
„garde“ a manželia museli sprevádzať svoje nádherne vyobliekané manželky. Napriek tomu 
mohli manželia spolu tancovať maximálne tri razy, lebo ples bol spoločenským podujatím, 
a preto bolo povinnosťou hostí striedať partnerov v tanci. Nepatrilo sa tiež, aby mladá 
dáma tancovala s mužom, ktorého nepoznala, alebo ktorý jej a jej rodičom nebol predsta-
vený ako sa patrilo. Dáma mohla odmietnuť tanec iba v prípade, že konkrétny tanec sľú-
bila inému gentlemanovi, alebo tanec vynechala úplne. Bolo však nepredstaviteľné, že by 
jedného tanečníka odmietla a vzápätí odišla na parket s iným. Aby sa predišlo podobným 
nepríjemnostiam, slobodné dievča si na tanečnú zábavu so sebou nosilo tanečný poriadok, 
do ktorého sa záujemcovia o tanec mohli po jej dovolení zapísať. Najprestížnejším tancom 
bola štvorylka, ktorá sa počas zábavy tancovala štyri až päťkrát. Ďalej si dámy a páni mohli 
zatancovať polku (francúzsku a rýchlu) alebo mazúrku, čardáš či valčík. 

Lucia DUCHOŇOVÁ
Použitá literatúra: 

Zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave
Nagyszombati hetilap z rokov 1882 – 1888 
Tirnauer Wochenblat 1873
Nagyszombati Náptár, VII. évfolyan, 1891
Tanečné poriadky SCHNEIDER TRNAVSKÝ, Mikuláš. 1938: Spoločenský život v Trnave. In: Trnava 
1238 – 1938. Trnava: Spolok sv. Vojtecha v Trnave.
BOCÁNOVÁ, Martina. 2007. Spolkový život v Trnave do roku 1945. Trnava: Katedra etnológie Fi-
lozofická fakulta UKF v Nitre 2007, 8 – 13 s. ISBN 978-80-8094-172-7 ČORDÁŠOVÁ, Silvia. 2008. 
Ako sa Trnavčania v 20. storočí zabávali a obliekali. In HORVÁTH, Peter, PECIAROVÁ, Mária, TOMA-
ŠOVIČ, Pavol. 2008. Trnavské dni 1993 – 2008. Trnava: Tirna, Mesto Trnava, 34 – 39 s.
Mesto Trnava. Publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Trnava 1932. 
Slovan Banská Bystrica 
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V minulosti sa naši predkovia obávali príchodu dlhej 
a studenej zimy. Pripravovali sa na ňu vopred, pretože 
sa museli spoľahnúť predovšetkým na svoje zásoby 
potravín a paliva. Zima bola sprevádzaná vždy obavami, 
či ju rodina v šťastí prežije. Tie samozrejme súviseli 
s postavením konkrétnej rodiny v spoločnosti. Čím 
chudobnejšia bola, tým bol i strach z nedostatku väčší. 
Deti sa však tešili na sneh, hlavne na zábavu spojenú 
s ním. Stavanie snehuliakov, sánkovanie, korčuľovanie 
a šmýkanie na zamrznutých mlákach, rybníkoch alebo 
potokoch patrili k obľúbeným zimným hrám. V kopco-
vitých oblastiach sa v zime ľudia pohybovali najmä na 
lyžiach a na saniach. 
Čitateľom Noviniek z radnice prinášame zopár ukážok 
zimných radovánok z minulosti. Niektoré pochádzajú 
z Trnavy, iné z blízkeho okolia. 

1. Najstaršia ukážka je zo zimy v roku 1768. Na strelec-
kom terči Spolku trnavských ostrostrelcov je vyobraze-
ný pár na saniach na zamrznutom jazere. Báseň v nemči-
ne hovorí o tom, že: „...krutý čas vládne v našom živote, 
no všetko má svoje zvyklosti a aj zima má svoje radosti...“ 

2. Mladý pár pred korčuľovaním, okolo roku 
1930. V rukách držia tzv. kvináky, ktoré sa 
pripevňovali k obuvi.

3. Doprava v zime na kopaniciach, polovica 20. 
storočia.

4. Zimná móda, ateliérová fotografia z I. polo-
vice 20. storočia

PaedDr. Simona JURČOVÁ
Reprodukované predmety pochádzajú zo 

zbierok Západoslovenského múzea v Trnave

1

2

3

4

Zimné radovánky v minulosti
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Iris otvára rok v západnom krídle radnice
Rovnaké a predsa iné. Takto by mohol znieť podtitul pripravovaného druhého 
ročníka výstavy fotoklubu Iris, ktorou sa 2. februára o 17.30 začína výstavný 
rok 2011 v západnom krídle trnavskej radnice. 
Iris má v súčasnosti 15 členov a 6 adeptov, ktorí sa o členstvo vo fotoklube uchádzajú. „Každý 
z nich má svoj obľúbený žáner, ktorému sa v prevažnej miere vo svoje tvorbe venuje. Repor-
táž a dokument, makro, krajina a krajinný detail, portrét i abstrakcia sú spoločným menova-
teľom pre jednotlivých autorov. Každý z nich však vidí veci svojím individuálnym pohľadom. 
Tvorivo, emotívne, realisticky i imaginárne. Cieľom výstavy nie je vzájomná konfrontácia, ale 
ponúknutie variácií v určitej oblasti fotografickej tvorby. Návštevník tak bude môcť vidieť 
veci podobné odlišne – spôsobom akým ich videli autori pri stlačení spúšte,“ hovorí predseda 
fotoklubu Iris Milan Marônek. Výstavu z ich tvorby budú môcť záujemcovia navštíviť do 24. 
februára vždy v utorok a štvrtok od 13. do 17. hodiny, v nedeľu od 14. do 18. hodiny. Výstava 
fotoklubu Iris (ukážka z nej je na obálke tohto vydania) predznamenáva, že aj v roku 2011 chce 

Spomienka na priekopníka trnavského horolezectva
Prejsť v tridsiatych rokoch minulého storočia dolniac-
kou Trnavou v turistickom oblečení, s riadnym bato-
hom, horolezeckým lanom, čakanom a navyše s lyžami 
– to bola tak trochu spoločenská odvaha. Trnavskí spo-
luobčania vás razom pasovali za šibnuté indivíduum. 
Štefanovi Poláčkovi – zanietenému turistovi, horolez-
covi, lyžiarovi, to neprekážalo. 
Narodil sa pred 100 rokmi v Bučanoch (+18. 12. 1910, †31. 7. 1977). 
Od detstva mal rád prírodu, čo ho napokon priviedlo k týmto ak-
tivitám. Čoskoro viedol trnavský, neskôr okresný turistický a ly-
žiarsky odbor. Vecou srdca mu bola najmä mládež. Premnohých 
priviedol k prírode v turistických topánkach či na lyžiach. Stále 
širšie záujmy a vyššie ciele ho napokon nasmerovali medzi začí-
najúcich trnavských horolezcov okolo Eugena – Buba Nemeša a hneď patril k najaktívnejším. 
Rýchlo si osvojil horolezeckú techniku a s veľkým zanietením ju začal uplatňovať na malokar-
patských cvičných skalách. Výrazný pilier na Havranici nad Smolenickým hradom dodnes ne-
sie meno prvovýstupcu: Poláčkov pilier. Stal sa spôsobilým pre naše veľhory – Vysoké Tatry, 
kde v lete i v zime vykonal dosť horolezeckých výstupov. Ešte v päťdesiatke preliezol „veľmi 
ťažké“ a „neobyčajne ťažké“ výstupy v stenách Kotlového štítu, Kačacej veže, Snehovej kopy, 
Širokej veže, na severovýchodnom pilieri Rumanovho štítu a mnohé ďalšie. Najčastejším spo-
lulezcom mu bol tiež Trnavčan, Ladislav Vitek.

Koncom 40-tych rokov minulého storočia spolu s bratom Jozefom otvorili prvú predajňu 
so športovými potrebami a koženým tovarom v Trnave, ktorú úspešne prevádzkovali až do 
likvidácie živnostníkov vtedajším režimom. Okrem vlastného športovania obetavo pracoval 
ako športový funkcionár, cvičiteľ, organizátor, popularizátor športu. Patril k zakladateľom 
tradície povestných jesenných horolezeckých zrazov pod Havranicou, ktoré patrili k popred-
ným horolezecko-spoločenským podujatiam. Štefan Poláček – najstarší trnavský horolezec 
zomrel náhle v šesťdesiatom siedmom roku svojho života. Zostal po ňom kus záslužnej práce na 
poli telovýchovy a športu, veľa mladých ľudí, ktorých svojím zanietením a príkladom pobláznil do 
prírody a prírodných športov.                                                                                          Ivan BAJO
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Hľadali predovšetkým pozitívne emócie
Štyri zásadné básnické zbierky, niekoľko desiatok vydaných výberov z poézie, 
päť kníh poézie pre deti, knihy esejí a niekoľko kníh prekladov. To je stručný 
sumár autorských aktivít jedného z najvýznamnejších predstaviteľov našej 
modernej poézie 20. storočia, trnavského rodáka Miroslava Válka. Až na bás-
nickú zbierku Slovo možno o jeho poézii povedať, že je skutočne živá, pretože 
existuje vo vedomí čitateľov. Pri príležitosti 20. výročia úmrtia Miroslava Válka 
(zomrel v januári 1991 v Bratislave) pripravil autor Stanislav Šurin a dramatur-
gička Divadla Jána Palárika v Trnave Miroslava Čibenková spomienkový večer 
venovaný dielu a životu autora.

Aj keď dielo Miroslava Válka sčasti zatieňujú jeho politické aktivity (v rokoch 1969 – 88 bol 
ministrom kultúry SSR), predsa len je ako básnik vďaka svojim zásadným dielam uznávaný 
aj dnes, o to viac, že za 20 rokov po novembrovej revolúcii sa skutočná hodnota jeho poézie 
vykryštalizovala. Predstavitelia slovenskej kultúrnej obce dodnes vedú diskusiu o tom, do 
akej miery bolo šťastím, či smolou, že na poste ministra kultúry normalizačného Slovenska 
bol práve Miroslav Válek. Jeho politické aktivity boli v istom kontraste v porovnaní s radikál-
nejšími predstaviteľmi normalizácie kultúry ako boli Ľudovít Pezlár alebo u českých susedov 
Miroslav Müller. Práve tejto diskusii sa autori pásma Stanislav Šurin a Miroslava Čibenková 
chceli vyhnúť. Zaiste aj preto, že chceli zdôrazniť pozitívne hodnoty, ktoré priniesla Válkova 
poézia. A meno Miroslava Válka sa neskloňovalo prvýkrát v súvislosti s doskami trnavského 
divadla. Divadlo Jána Palárika už v minulosti uviedlo aj inscenáciu venovanú Miroslavovi Vál-
kovi v naštudovaní režiséra Romana Poláka. Prvá myšlienka vzniku spomienkového podujatia 
k výročiu úmrtia básnika sa zrodila ešte v roku 2007 pri príležitosti nedožitej osemdesiatky 
autora. Vtedy Stanislav Šurin zhudobnil niekoľko jeho básní. A ako sa autor Stanislav Šurin 

mestská samospráva pokračovať v organizovaní kultúrnych podujatí v západnom krídle radnice, 
najmä tých, ktoré boli pre tento atraktívny, históriou mesta dýchajúci priestor doslova „ušité“ 
ako súťažná výstava fotografií Genius loci Trnavy, voľný cyklus venovaný literatúre, hudbe a vý-
tvarnému umeniu pod názvom Na západnom krídle múzy, podujatie myšlienkovo zamerané na 
výročie Novembra ’89 s názvom Včera, dnes a... alebo predsviatočné literárno-hudobné rozjíma-
nie s názvom Adventný večer. Pokračovať bude aj výstavná činnosť, k výstave detských výtvar-
ných prác Moja Trnava, ktorej tradícia sa začala už pred rokmi v iných výstavných priestoroch, 
by mohli pribudnúť aj ďalšie, novo vytvárané tradície. Na minuloročný úspech u publika možno 
nadviaže aj benefičná výstava detskej tvorby Dar či výstava Prelet spektrom, obe „z dielne“ tr-
navského združenie umelcov BonArt a ani tento rok by nemali chýbať v západnom krídle výsta-
vy ďalších umelcov súvisiacich s Trnavou a regiónom. 

Nielen vďaka ústretovosti samosprávy, ale najmä vďaka entuziazmu viacerých tvorivých 
Trnavčanov sa tak západné krídlo radnice aj napriek krízou stlačenému rozpočtu postupne 
stáva priestorom na kultúrne aktivity, ktoré nie sú organizované „zhora“, ale vznikajú v úzkej 
spolupráci s občianskymi organizáciami a jednotlivcami. Ako príklad, že tento postup prináša 
očakávané ovocie, môžu poslúžiť aj minuloročné literárno-hudobno-výtvarné večery s názvom 
Rakurs. Pretože tieto stretnutia mali priaznivú odozvu a vytvorili si vlastný okruh pravidelných 
návštevníkov, uvažuje sa o ich pokračovaní. 
Atraktívnosť priestorov západného krídla a ich vhodnosť na originálne komorné kultúrne podu-
jatia nedávno podčiarklo aj niekoľko kusov staronového zariadenia dotvárajúceho autentickú at-
mosféru barokového väzenia, ktoré samospráva vybrala a zabezpečila v spolupráci s pamiatkarmi.                                                                                      
                                                                                                                             -red-, foto: B. Vittek
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ART FLEXUM
V Západoslovenskom múzeu v Trnave je od 20. ja-
nuára otvorená nová výtvarná výstava. Autormi sú 
umelci, ktorí sa zúčastnili na niektorom z ročníkov 
sympózia pod názvom ART FLEXUM organizovaných 
v maďarskom meste Mosonmagyaróvár.

Riaditeľ Hanságy múzea pán Karoly Szentkuti založil spolu 
s niekoľkými priateľmi – výtvarníkmi v roku 2003 umelec-
kú spoločnosť ART FLEXUM. Jej úlohou je najmä podpora 
a organizovanie umeleckého života v Mosonmagyaróvári. 
Od roku 1998 sa pravidelne každoročne v tomto mestečku 
koná medzinárodné sympózium maliarov, ktoré trvá približ-
ne 10 dní. Pozvaných býva 8 – 13 profesionálnych umelcov, 
ktorí počas svojho pobytu namaľujú najmenej tri obrazy. 
Dva z nich zostávajú majetkom Hanságy múzea, ktoré tak 
pravidelne rozširuje svoju zbierku súčasných umelcov, účastníkov sympózia. Múzeum tiež 
organizuje výstavy zo sympózií a sprostredkúva tvorbu spoločnosti ART FLEXUM aj iným mi-
lovníkom umenia za pomoci akad. mal. Róberta Almásiho, člena výboru pre riadiacu činnosť 

autor: Benjamin Benö Kelemen

dostal k osobnosti Miroslava Válka? „Jeho básne sú mimoriadne živé. Svedčí o tom aj moja 
skúsenosť na internete. Tam som našiel mnohokrát, že niekto napísal na svoju stránku alebo 
portál Válkovu báseň. A na to vznikla diskusia, aká je to úžasná tvorba, aké obrazy sú tam, a po-
dobne. Je pozitívom, že to vnímali čisto ako básnickú tvorbu a som rád, že to bolo bez akých-
koľvek predsudkov. V jeho tvorbe je prioritne stále živé to, že písal o vzťahoch medzi mužom 
a ženou. Tieto témy sú vždy aktuálne a myslím si, že to robí stále jeho tvorbu príťažlivou.“ 

V Divadle Jána Palárika niekoľko básní zhudobnených Stanislavom Šurinom predviedlo 
Pacora trio pod vedením hudobníka, aranžéra, huslistu a gitaristu Stanislava Palúcha. 
S ďalšími hudobníkmi Róbertom Raganom, Klaudiusom Kováčom a Petrom Stolárikom 
sa ako spevák predstavil Trnavčan, herec Kamil Mikulčík. Básne Miroslava Válka recitoval 
herec Divadla Jána Palárika Miroslav Beňuš a ukážku z detskej poézie predstavila herečka 
z domácej scény Barbora Bazsová. V spomienkovej časti vystúpil Trnavčan Peter Horváth 
s rozprávaním o trnavských kontextoch a zážitkami, napríklad aj z oslavy 750. výročia 
povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto v roku 1988. Osobnou spomienkou, ale 
aj básnickým exkurzom sa predstavil básnik Ľubomír Feldek, reflexiou Válkovej poézie sa 
zaoberal básnik a literárny kritik Erik Ondreička. A do akej miery sa Stanislav Šurin nechal 
ovplyvniť doteraz známymi úpravami zhudobnenia Válkových básní od Miroslava Žbirku 
či Mariána Vargu? „Našťastie, som hudobník z celkom z inej branže. Nepoznal som tieto 
úpravy. Keby som predtým poznal Smutnú rannú električku v zhudobnení Mariána Vargu, 
asi by som bol ovplyvnený.“ 
Spomienkový večer v rámci Divadelnej kaviarne bol prelínaním recitácie, spomienok, skladieb 

a rozhovorov s ľuďmi, ktorí s Miroslavom Válkom prišli do kontaktu. Dramaturgička Miroslava 
Čibenková tento cyklus pripravuje už osem rokov (raz mesačne v sobotu v Amfik Café) a začas sa 
tieto večery vysielali aj v Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín. „Za ten čas sa vystriedalo v našej 
kaviarni veľa žijúcich hostí. Toto je druhýkrát, čo je venovaná kaviareň nežijúcemu umelcovi. Prvá 
bola venovaná Jarovi Filipovi, druhá Miroslavovi Válkovi. A keďže jeho duchovný odkaz je veľký, 
tak aj dvadsať rokov po odchode autora sme mali chuť sa takto stretnúť a zaspomínať si na neho 
a porozprávať sa,“ hovorí Miroslava Čibenková.                                                              Martin JURČO



novinky 
z radnice február 2011kultúra

Trnavská rodáčka, speváčka Eva Kostolányiová
po tridsiatich siedmich rokoch opäť na doskách divadla. Aj keď už 
len ako spomienka
Aj keď spomienkové predstavenie pri-
pravovali viac ako pol roka, zhodli sa, 
že forma, akou si chceli pripomenúť 
speváčku a trnavskú rodáčku Evu Kos-
tolányiovú, bola najvhodnejšia. Zvolili 
si hudobno-slovné pásmo, v ktorom 
by nemali chýbať Evini súčasníci, ich 
spomienky a, samozrejme, orchester 
typický pre hudobný žáner, ktorý 
spievala. A vyplatilo sa. Dve vypre-
dané predstavenia v Divadle Jána 
Palárika v Trnave, dva ďalšie koncerty 
v regióne a (napriek prvotnej nedô-
vere) neočakávane pozitívny ohlas 
boli dokladom toho, že takáto spomienka a typ podujatia bol viac než očakávaný a v našom 
meste má svojho diváka. Eva Kostolányiová, ktorá tu mala koncom roka 1973 koncert spolu 
so spevákom Karolom Duchoňom, sa tak (aj keď vo forme spomienok) vrátila do trnavského 
divadla po tridsiatich siedmich rokoch.

Podujatie, ktoré sa v divadle uskutočnilo koncom novembra, pripravilo Občianske zdru-
ženie Pramene v tradičnej kultúre z Červeníka v spolupráci so sponzormi a partnermi. Jed-
ným zo spoluorganizátorov koncertov bol Slovenský rozhlas a záznam z prvého uvedenia 
odvysielal v decembri na programovej službe SRo2 – Rádio Regina. Impulzom na prípravu 
spomienkového koncertu, ktorý by pripomínal životné i pracovné etapy Evy Kostolányiovej, 
bolo udelenie Ceny Trnavského samosprávneho kraja in memoriam pre speváčku na jar mi-
nulého roka, pri príležitosti 35. výročia jej úmrtia. 

Najdôležitejšie však bolo nájsť orchester. A podarilo sa. Art Music Orchestra z Červeníka 
vedie člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave Marek Bielik, ktorý 
zostavil z niekoľkých telies veľkú kapelu zloženú z klasickej sláčikovej sekcie a tradičného 
bigbandu. Orchester vznikol pred troma rokmi v Červeníku z niekoľkých zoskupení ľudovej 
hudby. No hudobníci týchto skupín (Malí huslisti, Mladí huslisti, Heskovci, Milkivej) nemajú 
vzťah len k folklóru, ale osvojili si žáner populárnej hudby, džezu a vážnej hudby. Teleso 
zložené z 24 členov pod názvom Art Music Orchestra naštudovalo program a predstavilo aj 
interpretky, ktoré s rôznymi ďalšími zoskupeniami účinkujú po celom Slovensku. Skladby Evy 

spoločnosti. Jeho prispením sa na sympóziu zúčastnili aj výtvarníci z trnavského regiónu. 
V roku 2003 vyšiel tlačou katalóg diel z prvých piatich ročníkov sympózia. Práce vytvorené 
na sympóziu sú publikované aj na web stránke www.artflexum.hu. 

V Trnave je predstavený výber z tvorby umelcov tejto spoločnosti po prvý raz. Kolekciu 
približne 60 diel od autorov prevažne z Maďarska a Slovenska dopĺňajú maľby účastníkov 
sympózia z Poľska, Švajčiarska, Rakúska, Rumunska, Iránu, Ukrajiny a Nemecka. Autori okrem 
tradičných výtvarných techník využívajú nové možnosti, najmä hru s materiálom, kombino-
vanie a dotváranie, koláž a asambláž, plošné i reliéfne vyjadrenie. Výstavu ART FLEXUM si 
môžu návštevníci múzea pozrieť v klariskom kláštore do 13. marca 2011. 

Simona JURČOVÁ
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Kostolányiovej tak v divadle pripomenuli štyri mladé speváčky – Barbora Müllerová, Júlia Vlč-
ková, Anna Jakubíková a Katarína Micháliková, pre ktoré sa Kostolányiová stala inšpiračným 
zdrojom. Boli to skladby známe (Až bude pokosená tráva, Poď so mnou, Keď si sám, Výlety), 
i menej známe (Si dážď, Ťuk, ťuk, Mestom zvoní smiech, Príma panoptikum), ako aj duetá 
spievané s Michalom Dočolomanským (Haló tam a Smoliar). 

„Pre nás naštudovanie niekoľkých piesní Evy Kostolányiovej nebol skokom do neznáma. Jej 
repertoár je všeobecne známy a piesne sú to natoľko silné, že bol skôr problém vybrať z jej 
spevníka len niekoľko. Snažili sme sa vybrať známe i menej známe, a tak nepriamo poukázať 
aj na výrazové možnosti speváčky a jej dobrú intuíciu pri výbere repertoáru. V porovnaní 
s pôvodnými skladbami bolo potrebné len urobiť aranžmán a rozpis na náš orchester, a nájsť 
vhodné speváčky, ktoré by svojím naturelom a výrazom vedeli pripomenúť skladby, ktoré 
sú generačne o dve generácie staršie. Ale len napohľad, pretože dobrý spevák a hudobník 
nie je nikdy obmedzovaný žánrom či časom vzniku skladby. My sme s podobnými piesňami 
mali skúsenosti z našich predchádzajúcich projektov s Janou Kocianovou a Norou Blahovou 
či Zdenom Sychrom,“ hovorí dirigent orchestra Marek Bielik. 

Program bol okrem spomienok súčasníkov speváčky popretkávaný ukážkami pôvodných 
piesní z rozhlasového archívu, ktoré konkrétne dotvárali profesionálnu rôznorodosť jej aktivít. 
Pestrosť programu v Divadle Jána Palárika zaručovalo vyváženie hovoreného slova, konferansu, 
ukážok z archívu a naživo hraných piesní, ktorého výsledkom bol takmer dvojhodinové pásmo. 

Zdeno Sychra ako jeden z hostí pripomenul jedno z Kostolányiovej úspešných období 
v bratislavskej Tatra revue (ale napríklad aj ich spoločné účinkovanie v niekdajšom trnav-
skom Imperiáli). Postupne sa predstavovali hostia, ktorí rozprávali o jednej z etáp speváč-
kinho života. Napríklad, Karol Bodorik hneď na úvod hovoril o swingových kapelách v Trnave 
z konca 50. rokov: „Keď som ja začínal, ona už v dixielande bola. Pôvodne sme chodili do 
školy pod mestskou vežou. Eva spolu s mojou spolužiačkou z triedy Emou Gočálovou spievali 
krásne dvojhlasy. Pamätala si na tie časy, spomenula to, keď sme si podali ruky. Potom kapela 
hrala a ja som sa usiloval držať s ňou krok. Dali mi aj noty, ale dixielandy som skôr odohral 
podľa sluchu. Eva sa ozvala: – Ja mám rande, precvičme moje veci a potom si hrajte, pokiaľ 
vás dedo Vtoch nevyženie. – Hral som s kapelou skladby, ktoré Eva bezchybne odspievala. 
Medzi skladbami ma, zámerne v trnavčine, pochválila: – Kajo, s tú gitaru to zní omoc moder-
nejší a ty celkom mlado vizíraš. – Až som sa začervenal. Pri poslednej skladbe, ktorú spievala, 
poznamenala: – Chlapci, nalaďte si nástroje, niečo neladí. – Obliala ma horúčava, lebo som 
si myslel, že je to pripomienka na mňa. Nebola, keďže som skladby dokonale nepoznal, hral 
som veľmi pianissimo. Jej priateľ bol syn známeho trnavského kaviarenského kapelníka Laja 
Galbavého. Tomu rodičia bránili chodiť s Evou, lebo pre nich nebola dcéra „bírešskej“ rodiny 
dosť dobrá. Vyhnali ho kdesi do Čiech. Eva sa rozhodla zo žiaľu využiť príležitosť a odišla do 
Vojenského umeleckého súboru do Bratislavy tancovať,“ povedal Karol Bodorik, hudobník 
z Trnavského dixielandu, v ktorom Kostolányiová začínala v roku 1958. 

Rôznorodosť Kostolányiovej aktivít – spevácke, tanečné, herecké, sa takto dostali do kon-
textu, na ktorom bolo možné pozorovať nevšedný životný príbeh ženy. Na jednej strane ako 
jediná zo svojej generácie začala spájať spev a tanec, a tak si získala široké vrstvy publika, 
a na druhej strane prežívala zdravotné komplikácie vychádzajúce z jej dlhotrvajúcej choroby 
a zväčša nie veľmi šťastný partnerský život. Zmena hlasu a neskôr aj imidžu patrili k násled-
kom vedľajších účinkov vtedajšej liečby. 

V programe Hommáge á E. K. / Pocta Eve Kostolányiovej sa hovorilo aj o jej pôsobení 
v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. O Vojenskom umeleckom súbore hovorila jej 
priateľka a baletmajsterka Gita Kopeliovičová-Šebová, o účinkovaní na pôde rozhlasu hovoril 
skladateľ a dlhoročný redaktor Redakcie populárnej hudby bratislavského rozhlasu Pavol 
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Zelenay. K svoju pôsobeniu v trnavskom divadle sa spomienkou vrátila aj dramaturgička 
a rozhlasová režisérka Viola Muránska. S Evou sa stretla až na pôde rozhlasu, až po tom, keď 
zrušili súbor Krajového divadla v roku 1965 a odišla do Bratislavy. A okrem rozhlasovej réžie 
sa začala venovať aj piesňovým textom. „Ja som sa ňou zoznámila cez Braňa Hronca, kde 
predtým spievala Jana Beláková. Eva spievala u Ľuba Beláka a potom si to vymenili. To bolo 
jedno jej najkrajšie a najúspešnejšie obdobie. Vtedy sme sa skamarátili, keď sa Eva dostáva-
la do ťažšieho a bolestnejšieho obdobia. Chodila za mnou, povedzme po text alebo skúšala 
Mamzelle Nitouche a potrebovala po režijnej stránke poradiť. Ale občas začala chodiť len tak, 
porozprávať sa, pritúliť, vysmútiť. A začala o tom rozprávať, ako je jej ťažko, ako ťažko sa 
človek niekedy dostáva cez niektoré situácie a ako sa ťažko zdvíha. A na základe toho som jej 
napísala text piesne Neplač viac. Bola to melódia amerického autora Burta Bacharacha. Tieto 
skladby mala veľmi rada a to bola jeden z nich, čo mi priniesla. A naozaj sa snažila neplakať 
ani v tých najhorších životných situáciách,“ spomínala Viola Muránska. 

Jednu z trnavských príhod pripomenul publicista Peter Horváth, autor celkom posledného 
článku o speváčke, ktorý vyšiel v časopise Kultúra a život Trnavy až po jej smrti v novembri 
1975. „Bolo to u Marty Florišovej, nezabudnuteľnej osobnosti trnavského divadelného živo-
ta, ktorá pozývala Evu vždy pred nejakým koncertom. Ja som nosil magnetofón, aby som 
tieto piesne či rozhovory zaznamenával. A presne vtedy vznikol rozsiahly rozhovor, ktorý 
sme toľko odkladali, až vyšiel až po Evinej smrti. Názov článku – Koncert, ktorý sa nekonal 
– som nezvolil náhodou. Práve v rozhovore sa vyznáva z toho, že v novembri 1975 pripraví 
pre Trnavčanov reprezentatívne podujatie. Trnava, žiaľ, Evu nemohla osloviť, pretože mala 
len spomienku na to, že sa tu narodila. Ona všetky svoje úspechy dosiahla v Bratislave. Ale 
v kútiku duše si zachovala vzťah k rovnocennej generácii, medzi ktorou rástla. Ja som na nej 
obdivoval talent a umenie, ktoré preukázala v slovenskej populárnej hudbe. A ona si uvedo-
movala, že má tento dar Boží, že to vedela zaspievať na prvý raz,“ povedal Peter Horváth. 

V niektorých skladbách sa predstavili aj členovia Art Music Orchestra. Okrem zboru členov 
sláčikovej sekcie orchestra napríklad dirigent Marek Bielik a pozaunista Rastislav Kalenský. 
Sólové partie v skladbách hrali členovia orchestra Miroslav Kusý (gitara) a Marek Bielik (kríd-
lovka). V podaní dirigenta (tentoraz v úlohe speváka) zaznela v programe aj pieseň z muziká-
lu Na skle maľované. Do jednej z rolí muzikálu na doskách činohry Slovenského národného 
divadla v Bratislave obsadil v premiérovom roku 1974 režisér Karol L. Zachar pôvodne Evu 
Kostolányiovú. No pre jej zdravotné problémy k reálnej spolupráci s divadlom už nedošlo (jej 
part potom hrala Božidara Turzonovová). Účinkovať v dvoch muzikáloch a dvoch groteskách 
v televízii sa jej však podarilo. Ľubomír Feldek pre ňu vtedy jeden z muzikálov písal priamo 
na telo: „Keď sa medzi jej priateľmi začala šíriť tá iba šeptom vyslovovaná správa, že Evička je 
vážne chorá, navštívil ma televízny dramaturg Slávo Marušiak s návrhom, aby sme pre Evičku 
tú veľkú príležitosť vymysleli. Konať bolo treba rýchlo, rýchlejšie než choroba. Dohodli sme 
sa, že tou príležitosťou bude Hervého Mamzelle Nitouche a že sa pokúsim z libreta starej, 
ale ešte vždy slávnej operety urobiť scenár pre modernú televíznu inscenáciu. Slávo mi dal 
voľnú ruku, hlavne aby som urobil niečo, čo by prehovorilo k súčasnosti. Bolo to v stiesnenej 
dobe po auguste 1968, žili sme v pasci normalizácie. A tak som pôvodný príbeh premenoval 
na Play Mamzelle Nitouche a prerobil som ho na trpkú komédiu, pohybujúcu sa v bezvýcho-
diskovom kruhu,“ spomínal spisovateľ a člen Trnavskej skupiny Ľubomír Feldek na muzikál, 
ktorý Evu azda preslávil medzi divákmi televízie najviac. 

Obdobie festivalov a dnes už zľudovených piesní pripomenul textár a libretista, trnavský 
rodák Tibor Grünner. Napríklad, svoju pieseň Až bude pokosená tráva, ktorú napísal spolu s hlo-
hovským rodákom. „Skladateľ Andrej Lieskovský bol vyslovene hitmaker. Vedel urobiť dobrú 
hudbu do ucha. S jej zapamätaním neboli nijaké ťažkosti. Túto pieseň mi rovno ponúkol v súvis-
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humor_zasináč.sk
Pod týmto názvom uzrel koncom roka svetlo sveta zborník Fóra humoristov 
2010 v elektronickej podobe

Literárny klub pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Fórum humoristov pokračuje kontinu-
álne vo svojej činnosti aj v roku 2011. Knižnica chce naďalej vytvárať priestor na umeleckú 
konfrontáciu s renomovanými autormi humoru a satiry, ale zároveň podporovať vlastné 
aktivity: čítačky, besedy, stretnutia, hudobné programy, výstavy. Klub je otvorený pre 
všetkých milovníkov humoru – hovoreného, písaného, kresleného i animovaného. V či-
tateľskej i širšej verejnosti si klub získal obľubu, autoritu i ďalších členov. Jeho členovia 
participujú aj na dramaturgii a aktívne sa zapájajú do scenárov podujatí. V roku 2010 
sa uskutočnilo 9 podujatí v rámci tohto klubu. Zaznamenali sme na nich 350 účastníkov. 
Výnimočným úspechom klubu bola účasť protagonistov na 30. ročníku európskeho festi-
valu humoru a satiry Kremnické gagy 2010. Dramaturgia KG si vybrala náš program, ktorý 
sme ponúkali pod názvom Trnafské rodinné balenie. Bola to čítačka s hudbou a piesňami. 
Program nahrával aj Slovenský rozhlas. 

Podarilo sa nám zozbierať literárne príspevky a karikatúry členov klubu a v závere roka 
uzrel svetlo sveta zborník pod názvom humor_zasináč.sk. Zborník Fóra humoristov 2010. Je 
vydaný v elektronickej forme na www.kniznicatrnava.sk. 

Podporili sme výborný nápad aktivistov tohto klubu a vytvoril sa zaujímavý rámec Rodin-
né balenie, v ktorom predstavujeme osobnosti, ktoré spája buď rodina alebo záujmy, záľuby 
a pod. Prvými tohtoročnými hosťami budú učitelia, ktorých spája okrem pedagogickej práce 
aj humor, počítače, hudba. 

Rodinné balenie pod názvom Keď kantori neskúšajú sa uskutoční 25. februára 2011 o 17. 
hodine v čitárni KJF v Trnave. Hosťami budú RNDr. Gabriela Cabanová, Ing. Peter Dobák a Ing. 
Ervín Kovalčík. Moderuje Eva Jarábková-Chabadová.

Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

losti so súťažou Zlatá ruža Detva 1972. Najprv bola hotová jej hudobná časť. Text považujem 
za vydarený. Minule ma jeden básnik pochválil, že to bol jeden z najlepších textov, ktoré sú 
v našej populárnej hudbe. Žiaľ, pieseň vtedy na festivale neuspela. Paradoxne sa stala známou 
až neskôr vďaka rozhlasovému vysielaniu a Eviným koncertom,“ povedal Tibor Grünner. 

Súčasťou podujatia, na ktorom bola zastúpená, stredná, staršia, ale aj mladšia generácia, 
bol aj bulletin, komplexne zachytávajúci nielen Kostolányiovej prácu pre rozhlas, televíziu 
a hudobné vydavateľstvá (autori zachytili všetky dodnes známe skladby, ktorých bolo okolo 
150), ale okrem obrazového materiálu priniesol aj spomienky známych Trnavčanov a spo-
lupracovníkov. Jedným z nich bol aj Milan Petráš, iniciátor komorného programu, ktorý sa 
uskutočnil ešte v roku 1997 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. „V roku 1990 som prišiel 
do Trnavy ako prvý ponovembrový, už konkurzný riaditeľ Západoslovenského múzea. Pred-
savzal som si širokospektrálne, vyvážené, ambiciózne aktivity. V nich nemohla chýbať spo-
mienka na Evu. Keď som avizoval podujatie, nie vždy som sa stretol s porozumením a uzna-
ním. Ale to už tak v živote chodí. Podujatie v koncertnej miestnosti múzea malo rodinný 
charakter,“ spomínal Milan Petráš. Myšlienka predstaviť život a osobnosť Evy Kostolányiovej 
formou spomienok jej súčasníkov a hudobného programu veľkého sláčikového orchestra 
a bigbandu v Trnave sa teda vyplatila. Aj keď spontánnosť pozitívneho ohlasu programu ne-
bola pred prvou premiérou celkom jasná, vzhľadom na konzervatívny pohľad jej trnavskej 
generácie na prostredie, z ktorého Kostolányiová vzišla, a žáner, ktorý interpretovala. 

Martin JURČO, foto: Marcel Rebro
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Ad: Prekvapujúca pravda o pôsobení mimozemšťanov
Tento príbeh sa ešte nekončí. Redakciu Noviniek z radnice navštívil v decembri pán Jozef Ha-
lán a vyjadril rozhorčenie nad literárnou fikciou Mariána Mrvu o pôsobení mimozemšťanov 
na území Trnavy a trnavského regiónu, ktorú sme pod názvom Prekvapujúca pravda o pô-
sobení mimozemšťanov zverejnili v Novinkách z radnice (december 2010 / január 2011, s. 
29). Vyslovil svoj nesúhlas s celým znením príbehu, obzvlášť však s úvodnou časťou, v ktorej 
Marián Mrva píše:  

Občas v meste stretnem priateľa a muzikanta Jozefa Halána. Každý náš rozhovor sa po 
chvíli zvrtne na rozprávanie o UFO a mimozemšťanoch. Jozef sa tým zaoberá roky, dokon-
ca zložil a nahral skladbu na oslavu mimozemšťanov. Prednedávnom sa tešil, že už to dlho 
nepotrvá, obsadia nás a bude koniec sveta. Tvrdil, že v týchto časoch sa to tu len tak hemží 
mimozemšťanmi. Ich domovom je vraj súhvezdie, ktoré raz za niekoľko tisíc rokov preletí 
teritóriom našej slnečnej sústavy a svojím magnetizmom spôsobí chaos v nebeskom poriad-
ku planét. Vraj preto je na zemi v poslednom čase toľko prírodných katastrof. Tie sa majú 
stupňovať až do decembra 2012, kedy má podľa kalendára Mayov nastať koniec sveta.

Jozefa Halána mrzí, že veľa jeho známych neberie tieto výstrahy vážne a mávajú nad nimi 
rukou. „A čo ty?“, spýtal sa ma priamo, „tiež si neveriaci Tomáš?“ Iba som sa uškrnul a kývol 
rukou. Veď je to kamarát, nerád by som mu rovno vytmavil, že s tými mimozemšťanmi to má 
v hlave trošku popletené. Ale ja som triezvo uvažujúci človek a v týchto veciach mám už jasno...

Na nasledujúcich riadkoch autor tejto humorne ladenej fikcie Marián Mrva odôvodňuje 
svoje slová opisom vlastnej skúsenosti s mimozemšťanmi, ktorá je vo veľkej miere odlišná 
od poznatkov pána Jozefa Halána. 

Oprávnenosť svojho rozhorčenia nad znením príbehu zdôraznil pán Jozef Halán aj písom-
ným vyjadrením, ktoré na jeho žiadosť zverejňujeme (pozn. red.: Text je v plnom znení, bez 
akýchkoľvek úprav, s výnimkou titulu istých novín, ktorý nemôžeme zverejniť, aby sme 
neporušili zákon o reklame). 

Milý Maroš Mrva,
Dakujem ti za medvediu reklamu ktorú si mi urobil vo vydaní čísla Novinky z Radni-

ce č.11/12-2010. Ako kamarát a bývalý novinár by si mal byť vedomý faktu že povedať 
o niekom že to má v hlave trošku poletené v súvislosti z menom sa nazýva nactiutrha-
nie. Toto sa vo veľa prípadoch končí až v trestnoprávnej rovine. Ja to beriem ako tvoju 
ľudovú prostorekosť v duchu ktorej napokon vyznieva aj celý tvoj článok, čo sa týka 
tvojho vyjadrenia ,že ma mrzí že moji známi neberú tieto veci vážne vôbec nie je pravda. 
Ja som ti povedal že na internete má niekto článok, kde to dokonca podčiarkol. Ten 
kto tieto veci nevidí musí byť slepý. A že sa to tu hemží mimozemšťanmi povedal som 
že prudko stúpol počet pozorovaní. Neviem prečo si napísal tento článok. Potreboval si 
sa zviditelniť alebo zarobil pár eur na úkor niečoho alebo niekoho. Ked že ty si triezvo 
uvažujúci človek a v týchto veciach máš už jasno , niečo ti poviem. Takých čo mali ,jasno 
som po odtajnení určitých materiálov videl skolabovať v posledných 15 rokoch minimál-
ne troch.Na menách nezáleží je ich však oveľa viac . Poznám ich roky. Ked v roku 1983 
vypustená sonda IRAS opustila našu slnečnú sústavu , stále vysielala snímky. Tlačou 
prebehol oznam. Vedci z NASA objavili za Plutom obrovskú planétu. Potom bolo dlho 
ticho. Až v 1996-7 sme sa z jedným známym z colnice zasmiali nad stručným oznamom 
v strede novín Xxxx xxx. A Americké námorníctvo tento bod ,či je to umelý objekt alebo 
planéta a ktorý sa pomaly ale iste približuje pozoruje z južnej pologule. V tom čase si 
,ak sa nemýlim skrachoval a brázdil ulice v niečom čomu som vtedy hovoril studený 
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Vyhlásenie súťaže o dotácie a dary mesta 
Mesto Trnava v zmysle VZN č. 350 a VZN č. 369, ktorým sa určuje metodika posky-
tovania dotácií a darov z rozpočtu Mesta Trnavy, vyhlasuje súťaž o získanie dotácií 
a darov pre nasledovné oblasti:

1. Športové aktivity 
Informácie: Mgr. Eduard Guniš/eduard.gunis@trnava.sk

2. Aktivity mládeže 
Informácie: Ing. Katarína Haršányiová/katarina.harsanyiova@trnava.sk

3. Výchova a vzdelávanie 
Informácie: Mgr. Daniela Bániková / daniela.banikova@trnava.sk

4. Umelecká činnosť a kultúrne aktivity 
Informácie: Mgr. Peter Cagala / peter.cagala@trnava.sk

5. Charita – Informácie: Mária Peciarová / maria.peciarova@trnava.sk

6. Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
Informácie: Ľubica Novanská / lubica.novanska@trnava.sk

7. Primárna protidrogová prevencia 
Informácie: Mgr. Ingrid Huňavá / ingrid.hunava@trnava.sk

8. Program Zdravé mesto 
Informácie: Mgr. Ingrid Huňavá / ingrid.hunava@trnava.sk

9. Ekológia a životné prostredie 
Informácie: Ing. Alena Dostálová / alena.dostalova@trnava.sk

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. marca 2011 na vzorových tlačivách na 
adresu Mestský úrad, Trhová ul. 3, Trnava. 
Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 350 a VZN č. 369, ktorým sa urču-
je metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu Mesta Trnavy.
Vzorové tlačivá sú zverejnené na www.trnava.sk, kde sú k dispozícii aj VZN č. 350 a VZN č. 369. 
Poznámka: VZN č. 369 sa vzťahuje len na dotácie poskytnuté priamo z rozpočtu mesta Trnava. 

odchov. V tom čase som už mal problematiku Nibiru dávno za sebou . Nemienim to tu 
rozvádzať . Poviem iba toľko že Amerika má tento objekt ktorý má 7 satelitov vyfotený 
z dvoch sond. Prečítaj si preložené sumerské taabuľky , dvanástu planétu Q potom sa ti 
ešte viac vyjasní . Na www.ufoklub-trnava.sk mám článok. Najdi si trochu času , ktorý 
stále nemáš , lebo stále niekam ponáhlaš a zareaguj nie však banálnosti že v r.2012 
končí Mayský kalendár a že bude koniec sveta na ktorý sa ja teším. Toho humbuku je už 
v médiách dosť. Scéna ohodnotí tvoj príspevok a bude to bez honoráru . Mimochodom , 
počul si o tom že šéf organizácie CSETI STEVEN Mc.GREEN dal prezidentovi Obamo-
vi rok na to ,aby oboznámil obyvateľov zeme koho máme spolunájomníkov planéty.Toto 
mal urobiť Bill Clinton ktorý od toho potom ustúpil. Za to ho Mr.Green nazval zbabel-
com. V tejto organizácií je asi 300 ľudí . Sú tam kozmonauti ktorý boli na mesiaci , šé-
fovia tajných služieb , piloti vojenských stíhačiek. Všetci sú očitý svedkovia UFO a chcú 
hovoriť . Myslím že toto je asi pre teba informačný startrek alebo sci-fi total. Ale je to 
tak . Potom si ešte zisti aký obraz visý v pápežovej pracovni. Nakrm kocúra ktorý ti robil 
tlmočníka a hlavne nechod cez križovatku na červenú, čas ukáže kto z nás dvoch to má 
v hlave trošku popletené.                                                                                             Jozef Halán



novinky 
z radnice február 2011Zdravé mesto/pozvánky

veľká sála
1. utorok 19.00  ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
2. streda 10.00  ADELKINA CESTA ZA 
ŠŤASTÍM 
19.00  PANDORINA SKRINKA 
3. štvrtok  18.00 POCTA DUŠANOVI 
NEBYLOVI Súkromné tanečné 
konzervatórium D. Nebylu v Trnave
4. piatok 9.00, 11.00  JAK SE DĚLÁ 
TANEČNÍK Tanečné centrum Praha
6. nedeľa 16.00  OSTROV OBJAVOV 
8. utorok 10.00  OSTROV OBJAVOV 
9. streda 19.00  VŠETKO O ŽENÁCH 
13. nedeľa 16.00  ROZPRÁVKA O RYBÁROVI 

A RYBKE Bratislavské bábkové divadlo
14. pondelok 10.00  800 MÍĽ PO AMAZONKE 
15. utorok 19.00  BENÁTKY POD SNEHOM 
16. streda 19.00  VŠETKO O MUŽOCH 
17. štvrtok 19.00  MACBETH Slovenské 
komorné divadlo Martin
18. piatok 19.00  VRÁTILA SA RAZ V NOCI 
20. nedeľa 16.00  O ZVEDAVOM SLONÍKOVI 
HAPPY Bratislava 
27. nedeľa 16.00  MACO MAŤO hľadá hniezdo 
28.  pondelok 19.00  ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
štúdio
11. piatok 10.00  Benjamín Škreko: PARVA 
ROMA, verejná generálka
19.00  Benjamín Škreko: PARVA ROMA, 
predpremiéra

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA

Fazuľová polievka
Potrebujeme: kilo fazule (namočenej cez noc), 1 cibuľu, 3 lyžice paradajkového pretlaku, 
olivový olej (extra panenský), soľ, mleté čierne korenie. 
Fazuľu uvaríme do mäkka a scedíme. Cibuľu osmažíme na oleji. Fazuľu zalejeme vodou, pridá-
me cibuľu, varíme a po chvíľke rozmixujeme. Pri ďalšom varení vlejeme paradajkový pretlak, 
ochutíme soľou a korením. 

Zapečené fazuľky s mrkvou
Potrebujeme: 500 g mrkvy, 500 g zelených fazuliek (možno použiť mrazené), 1 cibuľu, strú-
čik cesnaku, maslo, 2 – 3 vajcia, 250 ml mlieka, 125 ml šľahačky, strúhaný syr, soľ, čierne 
korenie, petržlenovú vňať.
Na masle osmažíme posekanú cibuľu do mäkka. Uvaríme mlieko so šľahačkou, pridáme cibuľu 
a petržlenovú vňať, a po chvíľke rozmixujeme. Fazuľky a mrkvu nakrájanú na plátky uvaríme 
nad parou. Na panvici v roztopenom masle opražíme fazuľky, pridáme cesnak. Do maslom 
vymazanej formy striedavo kladieme vrstvy fazuliek a mrkvy. Do snehu z bielkov vmiešame 
žĺtka, syr, cibuľovo – smotanovú omáčku, osolíme, podľa chuti okoreníme a vlejeme na zele-
ninu. Zapečieme.                                                Rubriku pripravuje MUDr. Bohumil Chmelík

Recepty na jedlá zo zeleniny

Dotácie a dary na rok 2011 – sumy, ktoré budú rozdelené v jednotlivých oblastiach:
1. športové aktivity – 21 570 eur
2. aktivity mládeže – 13 270 eur
3. výchova a vzdelávanie – 18 257 eur
4. umelecká činnosť a kultúrne aktivity – 13 941 eur
5. charita – 6 630 eur
6. zdravotníctvo a zdravotne postihnutí – 11 600 eur
7. primárna protidrogová prevencia – 3 320 eur
8. zdravé mesto – 3 320 eur
9. ekológia a životné prostredie – 5 975 eur

  POZVÁNKY
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12. sobota 19.00  Benjamín Škreko: PARVA 
ROMA – PREMIÉRA
14. pondelok  19.00 PARVA ROMA
15. utorok  10.00 TAJOMNÝ POKOJ VECÍ 
/Milan Rúfus/ 
16. streda  10.00 MÁŠA A BETA
19. sobota  19.00 PARVA ROMA
20. nedeľa 16.00  O ZVEDAVOM SLONÍKOVI 
HAPPY Bratislava
23. streda 19.00  VOĽAKEDY A DNES
26. sobota 19.00  PARVA ROMA

KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY 
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE 
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, 
ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, ĽUDOVÝ ODEV 
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH 
KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL 
PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, 
SAKRÁLNE PAMIATKY

VÝSTAVY:

 ART FLEXUM
výstava do 13. 3. 2011

KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011

 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012

 MAROKO 
do 28. 2. 2011

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
z paleontologickej zbierky múzea

 PODUJATIA
Škola ľudových remesiel – paličkovanie
sobota (presný termín nebol do uzávierky 
určený) o 11.00 h

 NEDELE V MÚZEU
v Západoslovenskom múzeu v Trnave 
– klariskom kláštore každú nedeľu od 15.00 
h prezentácie DVD pre návštevníkov

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY 
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek, 
gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV 
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10

EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO 
SOCHÁRA A MEDAILÉRA

VÝSTAVA
 MAPY A ATLASY 
Výstava z historického knižného fondu
sprístupnená do 30. 9. 2011

Kopplova vila 

 Michal Czinege: MUSÍ TAM NIEČO BYŤ 
Výstava súboru aktuálneho maliarskeho 
cyklu mladého slovenského autora, nar. 
1980 v Bratislave, doktoranda VŠVU 
Bratislava
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Otvorenie výstavy – 10. 2. 2011 (štvrtok) 
o 18.00 h
Výstava potrvá do 30. marca

klUb 3, Kopplova vila 

 Ivan Dudáš: 
SPOMIENKY NA BUDÚCNOSŤ
Výstava aktuálnej tvorby mladého 
trnavského videoumelca a maliara
Kurátor výstavy: Miroslav Zajac
Výstava potrvá do 6. februára 

 Patrik Ševčík: ...mlčať zlato
Výstava mladého slovenského umelca, 
absolventa Akadémie umení Banská 
Bystrica.
Kurátorka výstavy: Zuzana Ševčíková
Otvorenie výstavy – 10. 2. 2011 (štvrtok) 
o 18.00 h
Výstava potrvá do 6. marca

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA
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 5. februára v Mestskej športovej hale
AEROBIK – študenti stredných škôl

8. februára 
STOLNÝ TENIS – regionálne kolo žiakov ZŠ 

 12. februára o 14.00 h 
FAREBNÁ SOBOTA 

 15. februára o 9.00 h
ŠALIANSKY MAŤKO – Krajské kolo 
v recitovaní povestí 

 21. – 24. februára
JARNÉ PRÁZDNINY S KALOKAGATIOU 
Pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Prihlásiť 
sa môžete do 10. februára priamo v K-CVČ 
alebo na tel. číslach 033/3236697, 696 

alebo e-mailom na adrese cvc.trnava@gmail.com
Program:
Pondelok 21. februára – Výlet vlakom 
do Smoleníc spojený so sánkovačkou 
Utorok 22. februára – Športové 
a spoločensko-vedomostné hry + prekvapenie 
Streda 23. februára – Výlet vlakom 
do Piešťan, prechádzka po kúpeľnom 
ostrove Štvrtok 24. februára – Tvorivé 
dielne pre deti a rodičov + prekvapenie

 INTERNET PRE VEREJNOSŤ 
Každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h

 POČÍTAČOVÉ KURZY – každý štvrtok od 10.00 h 

 MAMA KLUB na Limbovej ulici 
– pre mamičky s deťmi na MD každý 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8.15 do 
11.30 h a od 15.30 do 18.30 h

MESTO TRNAVA VÁS POZÝVA
KALOKAGATIA

Stále expozície:

 JÁN KONIAREK (1878 – 1952) zakladateľ 
moderného slovenského sochárstva – stála 
expozícia sochárskej tvorby 

 KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické 
umenie 20. storočia

 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber 
diel z kolekcie portrétneho žánru 
reprezentujúce vývoj portrétneho 
maliarstva od konca 18.storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK

 EXPOZÍCIA JUDAÍK – z technických príčin 
uzavretá.
Synagóga - Centrum súčasného umenia, 
Halenárska 2 Trnava

 14. februára 2011 o 10.00 h v oddelení 
pre deti
o 12.30 h v pobočke Tulipán
ČÍTAJME SI SPOLU
Stretnutie detí s jubilujúcou ilustrátorkou 
Danielou Ondreičkovovu a spisovateľkou 
Danušou Dragulovou-Faktorovou

 25. februára o 17.00 h 
KEĎ KANTORI NESKÚŠAJÚ 
Stretnutie v rámci rodinného balenia klubu 
FÓRUM HUMORISTOV. Pozvanie prijali RNDr. 
Gabriela Cabanová, Ing. Peter Dobák a Ing. 
Ervín Kovalčík
Moderuje: Eva Jarábková-Chabadová

 ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI – 
ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI
Prázdninové aktivity pre deti. Začiatok vždy o 10.00 h
21. februára VEDOMOSTNÝ MILIONÁR
22. februára S ABECEDOU DO SVETA
23. februára KUFOR PLNÝ VEDOMOSTÍ
24. februára HÁDAJ S NAMI
25. februára SPOZNAJ HRAVO SVOJE TELO

 DETSKÝ SVET OČAMI GABRIELY FUTOVEJ
Písomná súťaž pre deti k jubileu 
spisovateľky Gabriely Futtovej. Súťažné 
otázky nájdete v oddelení pre deti a na 
pobočkách Prednádražie, Vodáreň a Tulipán.
Súťaž potrvá do konca marca 2011

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána 
Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižni-
ca Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trnavského samosprávneho kraja
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1. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  SIEDME NEBO 
20.00 h  SINGLE  MAN
2. – 3. 2. .30 a 19.30 h  BEZ SÚCITU
4. – 7. 2.  ONDINE
4. 2. iba o 19.30 h, 5. a 6. 2. o 17.30 a 19.30 
h, 7.2. iba o 19.30 h
8. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  WHISKEY S VODKOU
20.00 h  VÝSLUCH
9. – 10. 2. o 17.30 a 19.40 h  PÚŠTNY KVET
11. – 14. 2. o 17.30 a 19.30 h  DEADLINE
15. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  UMENIE PLAKAŤ
20.00 h  PANI POMSTA
16. 2. o 17.10; 18.20 a 19.30 h  MONGOLSKO: 
V TIENI DŽINGISCHÁNA 
17. 2. 17.30 a 19.30 h  KATKA
18. – 21. 2. 17.30 a 19.30 h  TAJOMSTVO 
MÚMIE
22. 2. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h  POUTA
20.00 h  JA TIEŽ
23. – 24. 2. o 17.30 a 19.30 h  KUKY SE VRACÍ

25. – 28. 2. 17.30 a 19.30 h  ŽIVOT JE TAKÝ

DETSKÉ PREDSTAVENIA
4. – 7. 2.  GULIVEROVE CESTY
4. – 5. 2. o 17.30 h, 6.2. o 13.30 a 15.30 h, 7. 
2. o 17.30 h
12. – 13. 2.  PRINCEZNÁ A ŽABA
12. 2. o 15.30 h, 13. 2. o 13.30 a 15.30 h 
19. – 20. 2.  MEGAMOZOK
19. 2. o 15.30 h, 20. 2. o 13.30 a 15.30 h

25. – 27. 2.  NA VLÁSKU
25. – 26. 2. o 15.30 h, 27. 2. o 13.30 a 15.30 h

 24. februára o 20.00 h 
PONOR (Sladké hry minulej sezóny)
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, réžia: Blaho Uhlár
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica, 
Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, 
Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Ján Rampák, 
Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská

O inscenácii:
V roku 1987 bola v súbore DISK Trnava 
premiéra inscenácie Ochotníci. Súbor vtedy 
pomenoval antagonizmus autoritatívneho 
a demokratického spolužitia na základe 
vzťahov medzi svojimi členmi. 
Po vyše dvoch desaťročiach v celkom 
zmenených spoločenských okolnostiach 
sa prezentuje ten istý súbor obohatený 
novými ľuďmi s ponorom do svojho 
vnútra. Vtedajšie jednoduché delenie 
už nestačí na vyjadrenie komplikovanej 
súčasnosti. Vnútorný svet plný osobných 
antagonizmov je veľmi nejednoznačný 
a ťažko pomenovateľný. 
Postavy sa však o to pokúšajú v napätých, 
ale i zábavných rozhovoroch, aby hľadali 
svoje očistenie.

Projekt podporili: Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, Nadácia Intenda, 
Trnavský samosprávny kraj Trnava, Mesto 
Trnava.

Predaj vstupeniek: TINS v mestskej veži 
v Trnave

 13. februára od 10. do 14.00 h 
Kompánia trnavských žoldnierov 
ponúka bezplatnú prehliadku veže 
spojenú so zaujímavým výkladom o dobovej 
kuchyni, stredovekej Trnave, rytierstve 
a mnohých iných útržkoch zo stredovekého 
života našich predkov. Prehliadky sa budú 
opakovať počas celého roka každú prvú 
nedeľu v mesiaci 

pozvánky

 KINO HVIEZDA

DIVADELNÉ ŠTÚDIO DISK

VEŽA PRI BERNOLÁKOVEJ BRÁNE
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Pripravujeme: 
 8. marca na Hlavnej ulici pred radnicou 
POCHOVÁVANIE BASY
15.30 h koncert kapely BOROVIENKA 
16.00 h Pochovávanie basy – program ľudovoumeleckého súboru LUSK
a kapely Borovienka

 4. marca 2011 o 20.00 h 
v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici 
16. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA TRNAVY
Predtancovanie: Intermadit Club Bratislava
Hudba: Orchester Pavla Zajačka so svojimi sólistami
DJ Marián Kukla
Ľudová hudba Trnafčan
Moderátori: Jana Borovská a Martin Chynoranský
Záujemcovia si môžu zakúpiť vstupenky od 14. februára 2011 až do vypredania 
v pokladni Mestského úradu v Trnave  na Trhovej ulici 3 (prízemie)
Cena vstupenky do sály: 49 eur 
Cena vstupenky na galériu: 44 eur 
Výťažok z plesu bude venovaný na charitatívne účely

 2. februára (utorok) o 17.30 h 
v západnom krídle radnice 
IRIS FOTO 2011
Vernisáž výročnej výstavy fotografií z tvorby členov trnavského fotoklubu Iris
Otvorené do 24. februára vždy v utorok a štvrtok od 13. do 17. hodiny, v nedeľu 
od 14. do 18. hodiny

 10. − 12. februára v Mestskej športovej hale
FESTHRY TRNAVA 2011 
Pre školy: 10. a 11. 2. od 8.30 do 14.00 h
Pre verejnosť: 10. a 11. 2. od 15.00 do 20.00 h, 12. 2. celý deň

 24. februára o 17. h v zasadacej miestnosti bývalého Tatraskla 
Škola verejného zdravia
CIEVNE OCHORENIA A ICH PREVENCIA
prednáša prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trnave
Garant podujatia: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., FZaSP, Trnavská univerzita

 27. februára o 14.30 h v Kostole sv. Jozefa 
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ RÁDU PAULÍNOV
Tematická prehliadka mesta
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