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Spoluhráči života
Koncom roka ma zaujal rozhovor s Alexom Fergusonom, trénerom 

Manchestru United. Reagoval v ňom na nevhodné správanie svojich 
futbalových hviezd. „To, čo ma na hráčoch najviac rozčuľuje, 

je honba za slávou. Dajú gól a odrážajú spoluhráčov z cesty, len aby oni zlízali 
smotanu a mohli si užiť ovácie fanúšikov. Dnešný futbalista potrebuje, 

aby všetci obdivovali jeho náušnice a tetovania. Nejde do malej reštaurácie, 
ale tam, kde si ho všimne čo najviac ľudí.“

Atmosféra vo futbalovom svete, ktorú tréner výstižne naznačil, 
však nanešťastie pripomína aj prevládajúce tendencie v spoločnosti. 

Presadzovanie sa na úkor iných, znevažovanie tých, čo ohrozujú vlastný 
post, vulgárnosť, aroganciu a vyzdvihovanie samého seba. 

Poznáme to nielen v športe, ale i medzi sebou, v národe, mestách a obciach, 
v kultúre a neposlednej miere i v politickom živote. Dokonca mnohí, 

často využívajúc aj moc fyzickú či funkčné postavenie, to už považujú za 
normálny spôsob presadzovania myšlienok a vplyvu. 

So stúpajúcim úspechom a slávou zabúdame na skutočnosť, že nikto z nás, 
ani ten najdokonalejší jedinec, by nebol ničím bez rodičov, spolužiakov, 

priateľov, kolegov, bez tradície, jazyka či kultúry. 
Tak ako je futbal kolektívnou hrou, kde je každý hráč odkázaný na brankára 

i spoluhráčov, tak je to i v spoločnosti. Tá nie je vo svojej podstate 
postavená na konkurencii hraničiacej s likvidovaním nepohodlných, 

zosmiešňovaním iného myslenia a znevažovaním človeka, ale na spolupráci, 
hľadaní vzájomného kompromisu a na uplatnení každého jednotlivca. 

Naším ihriskom je svet, ktorý má svoje pravidlá. 
Dômyselnejšie ako je ľudská niekoľko tisícročná snaha prispôsobiť jeho 

fungovanie vlastným predstavám. 
Ak chceme svoj životný zápas doviesť do víťazného konca, musíme si to 
uvedomiť. Tak ako aj skutočnosť, že našimi spoluhráčmi sú všetci žijúci, 

pričom nemožno ničiť svet. Pre posun od vlastnej bránky, od vlastného ega 
k plnohodnotnému životu, sa nedá ignorovať skúsenosť tradície, vďaka 

ktorej sme sa stali sami sebou. Nikto z nás nevie, koľko minút, hodín či rokov 
ešte odohráme, a tak sa nikto z nás nemôže spoliehať na druhý polčas či 

záverečné minúty. Musíme žiť svoju ľudskú úlohu na poste, na ktorom sme 
práve dnes. Často unavení, zranení a nepochopení. No nikdy nie sami a len 

pre seba. Napriek tomu, že konštatovanie trénera Manchestru 
je charakteristické i pre spoločnosť, sú medzi nami ľudia, čo tušia, ku ktorej 

bránke smeruje ich život, ktorí nestratili ducha, srdce a rozum. 
Zdvihnime preto hlavu a hľadajme spoluhráčov života. 

Pavol TOMAŠOVIČ
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Oslávme spoločne jubilejný Rok mesta Trnava
Rok 2008, v ktorom si pripomíname 770. výročie udelenia výsad 
slobodného kráľovského mesta, vyhlásili poslanci mestského za-
stupiteľstva za Rok mesta Trnava. Významnému jubileu budú ve-
nované všetky tradičné mestské kultúrne, spoločenské i športové 
udalosti, ku ktorým pribudnú aj nové podujatia utvárané s týmto 
úmyslom už v rámci projektu Trnavy na súťaž Európske hlavné 
mesto kultúry. 

Hlavnou ideou Roka mesta Trnava je snaha zvýšiť spolupatričnosť 
obyvateľov Trnavy k sebe navzájom i k svojmu mestu. Magistrát chce 
preto zintenzívniť komunikáciu s občanmi nielen prostredníctvom 
podujatí, ale aj informačných materiálov a ankiet. Do vnímania historickej kontinuity 
mesta ako európskeho centra kultúry a vzdelanosti mieni zapojiť aj najmladšiu gene-
ráciu. Nielen hravou formou pre tých najmenších, ale aj literárnou, výtvarnou a foto-
grafickou súťažou, v ktorej bude v rôznych podobách figurovať Trnava. Začiatkom mája 
odovzdá samospráva občanom zrekonštruovaný amfiteáter, ktorý bude slúžiť ako miesto 
oddychu, i ako multifunkčný priestor na filmové, hudobné a iné kultúrne podujatia. 

Oslavy vyvrcholia počas druhého septembrového týždňa, v čase Tradičného trnavské-
ho jarmoku, ktorý je každoročnou pripomienkou faktu, že naše mesto bolo od počiatku 
dôležitou križovatkou obchodných ciest a aj pravidelným trhom vďačí za svoj rozvoj 
a prosperitu. V tomto období sa uskutočnia aj tradičné Trnavské dni, keď sa v Trnave 
stretnú významní rodáci z celého sveta a zástupcovia partnerských miest. 

Historickému jubileu a Roku mesta Trnava budú symbolicky venované aj kapitoly 
z histórie mesta v Novinkách z radnice a vydanie prvej časti Dejín Trnavy obohatené 
o nové poznatky z archeologických a pamiatkových výskumov. 

Prvými podujatiami venovanými výročiu mesta boli slávnostný novoročný koncert 
v priestoroch zrekonštruovanej historickej sály Marianum a bežecké preteky pre vyznáva-
čov rekreačného a kondičného športu v priestoroch mestského atletického štadióna. O ďal-
ších podujatiach bude magistrát priebežne informovať verejnosť všetkými dostupnými 
formami.                                                                                                                      -redakcia-

Chystá sa rozsiahla obnova Kamenného mlynu 
Mestský magistrát sa chce pustiť do revitalizácie trnavskej prímestskej rekreač-
nej zóny Kamenný mlyn. Projektová dokumentácia na tento účel bola dokončená 
v decembri minulého roka. Po vydaní stavebného povolenia by sa mali už v tomto 
roku začať práce na prvej etape projektu. Pretože ide o rozsiahly a finančne veľmi 
náročný zámer, mesto sa bude uchádzať o granty na jeho realizáciu z eurofondov. 

Projekt revitalizácie Kamenného mlynu rieši územie s rozlohou 15,9 ha, do ktorého sú 
zahrnuté aj oba brehy riečky Parná. Prvá etapa sa týka vstupného areálu. Po dokončení 
mu bude dominovať nové infocentrum, ktoré preberie funkcie pôvodnej budovy. Tu budú 
nielen občerstvovacie zariadenia, hygienické zázemie a administratívne priestory, aj pred-
nášková miestnosť využiteľná napríklad na popularizáciu prírodných hodnôt chráneného 
areálu trnavských rybníkov v spolupráci s univerzitami a ochranárskymi organizáciami. 
Do tejto etapy je zahrnuté aj detské ihrisko, do ktorého boli zapracované predstavy trnav-
ských detí vyjadrené prostredníctvom výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl. 
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V ďalších etapách sa projekt 
zameriava na amfiteáter, sa-
motný lesopark, rybníky a leso-
park Kočišské. Popri technickej 
stránke rieši aj vegetáciu, 
z ktorej 77 percent predstavujú 
listnaté stromy a kry, 23 per-
cent ihličnany. Zdravotný stav 
porastov v súčasnosti nie je 
optimálny, preto sa musí usku-
točniť ich ozdravné očistenie od 
stromov napadnutých škodcami 
a chorobami a následné dosa-
denie nových zdravých stromov 

s rešpektovaním doterajšej skladby zelene. 
Územie bude mať naďalej charakter lesoparku slúžiaceho verejnosti. Počíta sa aj 

s chodníkmi pre peších a cyklochodníkmi. Bude obnovená fitness-dráha, pribudne zaria-
denie pre kondičnú gymnastiku v prírode a ďalšie športovo-rekreačné atrakcie. V tomto 
roku bude pravdepodobne projekt doplnený ešte o samostatnú etapu, v ktorej sa usku-
toční rekonštrukcia prírodného kúpaliska. 

„Ak sa nám nepodarí získať na realizáciu tohto rozsiahleho projektu finančné 
prostriedky z Európskej únie, budeme vyberať najakútnejšie problémy Kamenného 
mlynu a postupne ich riešiť niekoľko rokov z vlastných zdrojov,“ povedal vedúci odboru 
investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.                             -eu-

 Medzi priority rozpočtu mesta 
patrí doprava a školstvo 
Vo vyrovnanom rozpočte mesta Trnavy 
na tento rok v sume približne 1,3 miliar-
dy korún sa počíta s vyššími výdavkami 
v niektorých kľúčových oblastiach. Naprí-
klad na realizáciu cieľov v oblasti dopravy 
mesto vynaloží až o takmer 43 miliónov 
viac ako v minulom roku. Časť sumy je 
opäť určená na opravy, rekonštrukciu i vý-
stavbu miestnych komunikácií, cyklistic-
kých chodníkov, chodníkov pre peších, par-
kovísk a križovatiek. O vyše 24 miliónov 
viac pôjde do oblasti životného prostredia, 
kde je okrem iného plánovaná aj príprava 
projektovej dokumentácie humanizácie 
obytných súborov Prednádražie II, Lin-
čianska, Na hlinách a Zátvor, a tiež revi-
talizácia niektorých plôch mestskej zelene. 
Ďalších takmer 24 miliónov navyše oproti 

tomuto roku je určených na školstvo, kde 
bude značná časť z celkovej sumy 194 mi-
liónov 414 tisíc použitá na pokračujúcu 
obnovu trnavských základných škôl.

 Prvá tohtoročná Trnavčanka 
nestihla ohňostroj
Prvou Trnavčankou roku 2008 sa stala 
Miroslava Fitzianová, ktorá sa narodila 
v trnavskej pôrodnici 2. januára o 13. 
hodine mamičke Eve Fitzianovej. Malá 
Mirka síce nestihla novoročný ohňostroj, 
ale jej krásna hmotnosť 4 000 gramov 
a dĺžka 53 centimetrov sú dôkazom, že 
sa na svoj príchod na tento svet najprv 
dôkladne pripravila. Starému roku stihol 
zamávať na rozlúčku posledný Trnavčan 
v minulom roku Šimonko Matula, ktorý 
sa narodil 30. decembra o 9.59 h mamičke 
Lenke Brezinovej. 

V skratke

vizualizácia projektu – amfiteáter



novinky 
z radnice február 2008udalosti

Oboch novorodencov privítal na svete 
a v našom meste aj primátor Trnavy Štefan 
Bošnák, ktorý okrem kytice kvetov a blaho-
želania pre mamičky nezabudol na obligát-
nu pozornosť deťom „do perinky“ v podobe 
vkladných knižiek so sumami 6 000 a 2 000 
korún, kožušinových kabátikov a ďalšieho 
„bábätkovského“ oblečenia. Rodičom blaho-
želáme aj za našu redakciu a deťom prajeme 
šťastné vykročenie do života.  

 Súťaž o granty mesta na tento rok 
je vyhlásená
Mesto Trnava vyčlenilo vo svojom rozpočte 
na tento rok takmer 5,5 milióna korún na 
podporu realizácie projektov neziskových 
organizácií a jednotlivcov v oblastiach kul-
túry, športu, vzdelávania, práce s mláde-
žou, zdravého životného štýlu a životného 
prostredia. Finančné prostriedky budú 
opäť rozdeľované prostredníctvom súťaže 
o granty mesta. Okrem kvality a predpo-
kladaného prínosu projektov pre rozvoj spo-
mínaných oblastí bude pri ich posudzovaní 
zohľadnená aj doterajšia činnosť žiadateľov, 
možnosti financovania projektov z iných 
zdrojov a možnosti spolupráce s mestom pri 
rozvíjaní tradičných podujatí. Uzávierka je 
15. marca, formuláre žiadosti sú k dispozícii 
na webovej stránke mesta www.trnava.sk, 
bližšie informácie o podmienkach súťaže 
nájdete aj na 33. stránke tohto vydania. 

 Trnava na veľtrhoch 
v Brne a Bratislave
Prvý mesiac v roku sa už tradične konajú 
dva významné medzinárodné veľtrhy 

cestovného ruchu. Sezónu začal druhý 
januárový týždeň veľtrh v Brne, na ktorý 
o sedem dní nadviazal bratislavský veľtrh 
ITF Slovakiatour. Na oboch sa predsta-
vilo i mesto Trnava, v Brne spoločne 
s Trnavským samosprávnym krajom, 
a v Bratislave so samostatnou expozíciou 
k Roku mesta Trnava. V novom dizajne 
s veľkoplošnými fotografiami prezentoval 
magistrát okrem ponuky najvýznamnej-
ších kultúrnych a spoločenských podujatí 
aj pamätihodnosti a históriu mesta spo-
ločne s možnosťami ubytovania, stravova-
nia a využitia voľného času pre turistov. 
Počas štyroch dní v Bratislave reagovali 
na ponuku mesta predstaviť svoje služby 
v stánku magistrátu aj nové hotely, reme-
selníci a vinári z Trnavy, ktorí spestrili 
atmosféru trnavskej expozície. Primátor 
Trnavy Štefan Bošnák absolvoval aj nie-
koľko pracovných rokovaní s vystavovateľ-
mi a zástupcami samospráv. 
Na výstavisku v Inchebe vystavovalo počas 
štyroch dní 880 vystavovateľov. Popri sa-
mosprávach a regiónoch sa prezentovali 
v Bratislave takmer všetky slovenské 
a mnohé zahraničné cestovné kancelárie. 
Z pohľadu miest je práve prítomnosť „ces-
toviek“ príležitosťou rokovať o ponukách, 
ktoré by mohli prilákať zahraničných 
turistov do slovenských regiónov. Nezane-
dbateľným rozmerom sú aj vzájomné kon-
frontácie ponúk, inšpiratívne i z hľadiska 
tvorby propagačných materiálov, turistic-
kých sprievodcov či iných produktov.

 Niektoré tuje pri dóme 
narúšajú statiku krypty
Statiku podzemnej krypty pri Dóme sv. 
Mikuláša narúša okrem iných vplyvov aj 
koreňová sústava niektorých tují na se-
verovýchodnej strane svätyne. Magistrát 
bol preto nútený rozhodnúť o vyrúbaní 
vybraných problematických stromov, ktoré 
sa má uskutočniť v priebehu februára. 
Po ukončení archeologického prieskumu, 
ktorý bude predchádzať novým úpravám 
terénu, sa zrealizuje náhradná výsadba 

foto: 4F
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tak, aby už neohrozovala koreňmi statiku 
podzemných priestorov. Pozostávať bude 
z hodnotnej zelene korešpondujúcej druho-
vo, vzhľadom a kompozíciou s mestským 
opevnením, dómom i ďalšou okolitou his-
torickou zástavbou. Cieľom je vytvoriť es-
teticky pôsobiace oddychové priestranstvo 
pre Trnavčanov i návštevníkov mesta. 

 Výťažok z predaja vareného vína 
opäť zohrieval duše
Výťažok z predaja vareného vína počas 
vianočných trhov vo výške takmer 18 tisíc 
200 korún odovzdal 22. decembra 2007 
primátor mesta Trnavy Štefan Bošnák 
tým, ktorí nemôžu prežívať teplo Vianoc 
v rodinnom kruhu. Suma bola rozdelená 
medzi deti z trnavských detských domo-
vov, obyvateľov Zariadenia opatrovateľskej 
služby pre zdravotne a sociálne núdznych 
na Coburgovej ulici a ženy v núdzi v Azylo-
vom dome Tamara v Trnave. 
Predaj vareného vína na charitatívne účely 
počas adventu sa už stal v Trnave tradíciou. 
Každoročne sa v úlohe predavačov vína 
v stánku na Trojičnom námestí striedajú 
zástupcovia trnavského magistrátu.

 Dobročinný predaj 
na podporu činnosti občianskych združení
Počas vianočných trhov sa v stánku na 
Trojičnom námestí, ktorý poskytlo mesto 
Trnava zdarma na charitatívne účely, 
vystriedalo niekoľko organizácií a občian-
skych združení. Kúpou ich výrobkov pod-
porili Trnavčania činnosť Strediska Evan-
jelickej diakonie, občianskych združení 
Žiarsko, Kubináci, Spoločnosti na pomoc 
osobám postihnutým autizmom, Úsmev 
ako dar, Šikovné ruky, Svetlo a Kliniky 
paliatívnej starostlivosti v Trnave.

 Informácie o separovanom zbere 
do každej domácnosti
Informačný kalendárik s tematikou se-
parovaného zberu odpadu na rok 2008 
pripravilo mesto Trnava v spolupráci so 
spoločnosťou .A.S.A., ktorá tento zber za-

bezpečuje. Náklady na vyhotovenie kalen-
dárikov refunduje mestu Recyklačný fond 
SR. Doručený bol do všetkých domácnosti 
v meste, čo predstavovalo množstvo takmer 
25 000 ks. Občania v kalendáriku nájdu 
základné vysvetlenie, čo je separovaný 
zber odpadu a harmonogram jeho zberu 
v tomto roku, spôsob jeho triedenia na sklo, 
papier, plasty, tetrapaky, plechovky a textil, 
informácie o tom, aký druh odpadu patrí do 
jednotlivých skupín, čo je biologický od-
pad, ako sa spracováva, atď. Nechýbajú in-
formácie o tom, kde sú umiestnené zberné 
dvory, na ktorých môžu občania bezplatne 
zložiť veľkorozmerný odpad vznikajúci 
napríklad pri prestavbách bytových jadier, 
starý nábytok, a pod. 

 Nie všetci Trnavčania 
si prevzali jódové profylaktiká
Koncom minulého roka boli do 19 556 tr-
navských domácností doručované jódové 
profylaktiká na ochranu pred účinkami 
rádioaktívneho ožiarenia. Podľa slov 
Tomáša Moťovského z odboru organizač-
ného a vnútornej správy Mestského úradu 
v Trnave boli jódové tabletky úspešne do-
ručené do 12 703 domácností, v poštových 
schránkach 6 823 domácnosti, ktorých 
obyvatelia neboli zastihnutí doma, zane-
chali doručovatelia výzvu na prevzatie. 
Akceptovalo ju 1 922 domácností, zvyšných 
4 901 neprejavilo o jódové tabletky záujem. 
Prípadné ohlásené nedostatky v doručova-
ní tabletiek sú riešené individuálne, aby 
bol dopyt po nich uspokojený.

 Trnavský objektív 
– výzva pre tvorivých fotografov
Neprofesionálni fotografi z okresov 
Trnava, Piešťany a Hlohovec budú mať 
čoskoro opäť možnosť vzájomnej konfron-
tácie svojej tvorby prostredníctvom 38. 
ročníka súťažnej výstavy Trnavský objek-
tív. Uzávierka je 11. februára, výstava sú-
ťažných prác bude otvorená od 14. marca 
do 19. mája v Západoslovenskom múzeu. 
Okrem tradičných cien a čestných uznaní 
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bude v rámci súťaže po druhý raz udelená 
aj Cena Mesta Trnava za najlepšie fotogra-
fie s tematikou mesta. 
Predchádzajúce ročníky Trnavského ob-
jektívu už potvrdili, že „digitálna hrozba“ 
devalvácie hodnôt klasickej fotografie sa 
nenaplnila. Fotografickej tvorbe sa v re-
giónoch naďalej aktívne venujú nielen 
renomovaní autori, ale objavujú sa aj 
nové mená najmä spomedzi študentov. 
Autori ocenených prác už tradične žnú 
ďalšie úspechy aj v krajskom kole súťaže. 
Trnavskému objektívu sa tak aj vo finále 
štvrtého desaťročia svojej existencie darí 
napĺňať cieľ objavovať talenty, podnecovať 
novú fotografickú tvorbu a poskytovať 
priestor na jej prezentáciu.
Trnavský objektív organizuje Trnavské 
osvetové stredisko v spolupráci s Mestom 
Trnava a Západoslovenským múzeom. Pro-
pozície súťaže a prihláška sú k dispozícii 
na www.trnava.sk alebo v Trnavskom osve-
tovom stredisku na Bratislavskej ulici.  

 Knižnica pripravila školenia pre senio-
rov o práci s počítačom a internetom
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (KJF), 
ktorej zriaďovateľom je Trnavský samo-
správny kraj, sa dlhodobo podieľa na zvyšo-
vaní informačnej gramotnosti jednotlivých 
vekových skupín obyvateľstva nášho regió-
nu. Každoročne pripravuje hodiny informač-
nej výchovy pre predškolský vek, pre žiakov 
základných škôl, ako aj študentov stredných 
a vysokých škôl. V roku 2008 pripravuje 
KJF v Trnave sériu školení pre ďalšiu 
vekovú skupinu – seniorov. Cieľom školení 
je poskytnúť účastníkom základné poznatky 
o práci s počítačom, s elektronickou poštou 
a o spôsoboch vyhľadávania občianskych in-
formácií na internete. Školenia sú bezplatné 
a uskutočnia sa v dvoch cykloch, jarnom od 
februára do apríla a jesennom od októbra 
do decembra. Prednášky v jesennom cykle 
budú tematicky nadväzovať na jarný cyklus. 
Témy školení nájdete na 40. strane.             

-eu, pt, KJF-

Odpadu je viac, cena za jeho likvidáciu stúpa
Poplatok za zber, prepravu a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného 
odpadu v Trnave bude v tomto roku vyšší ako vlani. V porovnaní s obyvateľmi 
iných krajských miest však Trnavčania naďalej budú platiť najmenej. 

Ročné náklady bežnej trnavskej štvorčlennej domácnosti v bytovom dome na tento 
účel budú 1 680 korún, čo je o 1 240 korún menej ako zaplatia Nitrania, o 1 384 korún 
menej ako v Trenčíne, o 880 korún menej ako v Banskej Bystrici, o 2 112 korún menej 
ako v Košiciach a až o 3 220 korún menej ako v Bratislave. Pomerne nízke poplatky sú 
iba v Prešove, ale aj jeho obyvatelia zaplatia o 220 korún viac ako Trnavčania. 

Trnavský magistrát bol nútený zvýšiť poplatky za likvidáciu odpadu pod tlakom stúpa-
júcich nákladov na tento účel. Od roku 2005, keď sa uskutočnila posledná cenová úprava, 
narástlo množstvo odpadu produkovaného domácnosťami do tej miery, že na sídliskách 
bolo nutné zvýšiť frekvenciu vyprázdňovania z dvoch na tri razy týždenne. Separovaný 
zber bol zavedený aj na základných školách, zvýšil sa počet zberných nádob na tento účel 
a zvýšila sa frekvencia ich vyprázdňovania z jedného za mesiac na jedno za týždeň. Sú-
stavne sa zvyšuje aj množstvo veľkorozmerného odpadu, ktorý občania v rozpore s prísluš-
ným všeobecne záväzným nariadením ukladajú k zberným nádobám na sídliskách. Jeho 
odvoz zabezpečovala spoločnosť .A.S.A. Trnava pôvodne jedenkrát za mesiac, v súčasnosti 
sa však už musí odvážať každý týždeň. Na zvýšení ceny za túto službu sa napokon podieľa 
aj vplyv inflácie a v neposlednom rade tiež zvýšenie poplatku za uloženie odpadov z 50 
korún v roku 2005 na 200 korún v roku 2007.                                                       -redakcia-
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Daň z nehnuteľností zohľadňuje infláciu
Po troch rokoch mesto Trnava pristúpilo k zvýšeniu daní z nehnuteľností. Rozhodli 
o tom poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom minuloročnom zasadnutí. 
K tomuto kroku viedla nevyhnutnosť zohľadniť infláciu za posledné tri roky, od 
ktorej sa odvíja aj zvýšenie sadzby daní z nehnuteľností ako dôležitého zdroja príj-
mov miest a obcí. Po desiatich rokoch nezvyšovania sa nedalo viac odkladať už ani 
zvýšenie sadzby dane za byty, ktorá bude teraz rovnaká ako u rodinných domov. 

Výška daní z nehnuteľností v Trnave je podobná ako v iných krajských mestách, 
s výnimkou Košíc a Bratislavy, kde je daň citeľne vyššia. Občania vo veku nad 62 
rokov, občania v hmotnej núdzi alebo s ťažkým zdravotným postihnutím si v Trnave 
môžu uplatniť nárok na 50-percentné zníženie dane z pozemkov, bytov a garáží, 
tieto nehnuteľnosti však musia slúžiť len na ich osobnú potrebu. Ostatní občania 
zaplatia v porovnaní s minulými rokmi o 20 halierov viac za 1 m2 záhrady, o 23 ha-
lierov viac za 1 m2 zastavanej plochy alebo nádvoria a o korunu viac za 1 m2 staveb-
ného pozemku. Sadzba dane z  rodinných domov a bytov je 7 korún za 1 m2.

Podrobné údaje o sadzbách daní z nehnuteľností sú obsiahnuté v príslušnom 
Všeobecne záväznom nariadení č. 292, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade i na 
webovej stránke mesta www.trnava.sk.                                                          -redakcia-

Sedemdesiatnička oslávi jubileum vynovená
Rekonštrukcia Bernolákovej brány, ktorá bola vybudovaná v roku 1938 pri príleži-
tosti 700. výročia udelenia kráľovských výsad Trnave, bude dokončená do termínu 
hlavných osláv 770. výročia tejto udalosti v septembri. 

Práce sa začali v lete minulého roka 
s cieľom obnoviť omietky, technicky 
zabrániť ďalšiemu znehodnocova-
niu stavby a navrátiť pôvodné es-
tetické hodnoty plastickej výzdoby. 
Prvá etapa spočívala v odstránení 
všetkých poškodených a zasolených 
omietok, druhá etapa v zhotovení 
hydroizolácie spodnej častí brány, 
ktorá zabráni opätovnému navĺha-
niu zo zrážkovej vody. Podľa slov 
reštaurátora Mgr. art. Tomáša 
Kucmana bola hydroizolácia reali-

zovaná progresívnou metódou – vtláčaním nerezových platní, pri ktorej nedochádza 
k žiadnym nežiaducim statickým posunom. 

V tretej etape sa začalo reštaurovanie reliéfov, ktoré vznikli v čase výstavby brány 
s výnimkou erbu nad prejazdom, ktorý pochádza podľa datovania prof. Jozefa Ši-
mončiča z roku 1619. Reliéf zobrazuje významné politické stretnutie Karola IV. 
a Ľudovíta I. v Trnave v polovici 14. storočia, na druhej strane sú zobrazení reme-
selníci. Počas prác na reliéfe s motívom stretnutia dvoch kráľov boli objavené pod 

foto: -ag-
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Namiesto poplatku za parkovanie 
platba za nájom parkovacieho miesta

Mesto Trnava zmenilo s platnosťou od začiatku tohto roka doterajší systém miest-
nej dane za parkovanie v centrálnej mestskej zóne na občianskoprávny vzťah, 
v ktorom sa poplatok za parkovanie mení na platbu za nájom parkovacieho miesta. 
Stalo sa tak na základe novelizácie zákona o miestnych daniach, ktorá od 1. januára 
2008 už neumožňuje mestám a obciam vyberať daň za dočasné parkovanie vozidla 
na verejnom priestranstve. 

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona túto daň so zreteľom na „dočasnosť“ ne-
možno v praxi vyberať ani spravovať. Ako vraj „prax ukázala, ustanovenia platného 
zákona sa obchádzajú a platby za dočasné parkovanie vozidla vyberajú rôzne spo-
ločnosti alebo fyzické osoby a nie obec, čo je v rozpore so zákonom a takúto platbu 
nemožno zaradiť do systému daní“. Preto by sa malo „parkovné“ za dočasné parko-
vanie vozidla ponechať v kategórii ceny za službu. 

Názory na to, či je poskytovanie parkovacieho miesta služba, sa v mestách zatiaľ 
rôznia. Podľa zákona o majetku obcí sú však mestá povinné hospodáriť so svojím 
majetkom v prospech občanov a ochrany i tvorby životného prostredia, a preto by 
mali mať aj nástroj na reguláciu obsadzovania parkovacích miest v historickom 
centre. Novela zákona o miestnych daniach tento problém, ktorý sa týka každého 
väčšieho mesta na Slovensku, nerieši. Ostala v nej síce možnosť vyberať poplatok už 
za vjazd do historických častí miest, tento spôsob riešenia regulácie dopravy a dĺžky 
parkovania by však nemusel byť výhodný pre samotných obyvateľov Trnavy. 

Dokladom o uzatvorení nájomnej zmluvy a úhrade nájomného za parkovacie miesto 
je parkovací lístok umiestnený za predným sklom vozidla. Platba ostáva v rovnakej 
výške ako bol parkovací poplatok. Zachovaný bude aj doterajší spôsob dopravného 
značenia a parkovacie automaty. Do konca januára mestská polícia priestupok voči 
povinnosti uhradiť platbu za nájom parkovacieho miesta riešila iba dohovorom. 

V rámci pripravovanej novely zákona o pozemných komunikáciách bude riešená aj 
možnosť spoplatnenia parkovania na miestnych komunikáciách. Možnosť parkovať 
bezplatne mali a naďalej budú mať návštevníci a obyvatelia mesta v bezprostrednej 
blízkosti historického centra na uliciach Kollárova, Hospodárska, Hlboká a Rybníková. 

-redakcia-

vrstvou tmelu dva erby, uhorský a český, ktoré boli prekryté pravdepodobne za 
komunistického režimu. 

„Po odstránení omietok zo železobetónového prekladu nad prejazdom sa zistili po-
škodenia betónovej hmoty a obnaženia armatúr prekladu. Na posúdenie tohto stavu 
bol prizvaný statik, ktorý určil aj technológiu sanácie prekladu. Charakter prác 
si vyžaduje stabilné teploty nad dvadsať stupňov, preto sa ich realizácia musela 
odsunúť a uskutoční sa až v teplejších mesiacoch tohto roka. Je však veľmi dobré, 
že sa rekonštrukcia začala, lebo vysvitlo, že stav brány bol oveľa horší, než sa pred-
pokladalo. Podkladové vrstvy boli natoľko poškodené, že vrchné omietky takmer 
viseli vo vzduchu a mohli kedykoľvek spadnúť. Tento problém sa týkal aj tehlových 
zámuroviek nad priechodmi pre chodcov, v ktorých bolo úplne degradované spojivo,“ 
povedal Tomáš Kucman.                                                                                                -eu-
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Bývalú botanickú záhradu čaká revitalizácia
Ak by ste sa spýtali kohokoľvek, či vie o botanickej záhrade, isto by odpovedal – že 
pozná napríklad Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. No vedeli ste, že jedna z bo-
tanických záhrad je aj v Trnave? Zdevastovaná a skrytá sa krčí medzi panelákmi na 
sídlisku Prednádražie. 

Vznikla pred štyridsiatimi rokmi 
ako školské pracovisko Pedagogic-
kého inštitútu, neskôr Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského. 
Tá sa však pred dvoma desaťro-
čiami presťahovala do Bratislavy. 
Záhrada mala pôvodne necelého 
poldruha hektára, a vtedy mala 
slúžiť len na pedagogicko-vedecké 
účely. Tri roky nato sa rozšírila viac 
ako dvojnásobne. Vtedy likvidovali 
časť vzácnych porastov na vtedajšej 
ulici SNP (dnes Hospodárska). Žila 
tam rodina Smékalovcov a záhradu 

budovali v čase prvej republiky, v tridsiatych rokoch. Po druhej svetovej vojne sa od-
sťahovali a záhrada pripadla vtedajším Komunálnym službám mesta Trnava. Časť 
zbierky v spomínanej záhrade sa v roku 1972 presunula do terajšej botanickej záhra-
dy. Pred tridsiatimi rokmi bolo v záhrade aj okolo 500 ovocných stromov. 

Dnes patrí záhrada trnavskej Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity (MtF). A práve Ústav bezpečnostného a environmentálneho 
inžinierstva a Katedra environmentálneho inžinierstva spomínanej fakulty majú 
s botanickou záhradou veľké plány. Už dva roky sa snažia zachrániť vzácne druhy 
drevín. Celý projekt revitalizácie botanickej záhrady sa naštartoval tento rok po tom, 
čo správa záhrady prešla pod spomínané vedecko-pedagogické pracovisko. „V botanic-
kej záhrade sa nachádzajú hodnotné dreviny, ktoré sa bežne nevyskytujú – napríklad 
sekvojovec mamutí alebo kryptomeria japonská. Sú to cudzokrajné dreviny, v našom 
kraji sú len v trnavskej botanickej záhrade,“ hovorí Kristína Gerulová z Ústavu bez-
pečnostného a environmentálneho inžinierstva. 

Ak by sa projekt obnovy botanickej záhrady stal realitou, prinieslo by to výhody 
nielen vysokým školám v meste, ale aj verejnosti, v neposlednom rade možno aj 
turistickému ruchu. „Jej využitie môže byť široké. Pre naše potreby, napríklad pre 
výučbu niektorých predmetov, napríklad základy environmentalistiky, obnova na-
rušených ekosystémov, základy biologických systémov. Záujem vyučovať niektoré 
svoje predmety v botanickej záhrade prejavila napríklad aj Fakulta prírodných 
vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, zareagovali aj na Pedagogickej fakulte 
Trnavskej univerzity. Realizovalo sa tu niekoľko diplomových prác Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre. Potenciál je vysoký pre vedu a má význam aj pre 
propagáciu a voľnočasové aktivity Trnavčanov,“ pripomína Maroš Sirotiak z Kated-
ry environmentálneho inžinierstva MtF. To, či sa projekt zrealizuje, závisí najmä od 
financií, celá obnova by stála niekoľko miliónov korún. Preto prípravný tím revitali-

foto: archív STU

udalosti



novinky 
z radnice február 2008

Môžem sa ubytovať v malometrážnom byte?
Na najčastejšie otázky občanov, ktorí majú záujem o bývanie v nájomných malo-
metrážnych bytoch na Clementisovej ulici v Trnave, odpovedá pracovníčka bytové-
ho referátu sociálneho odboru Mestského úradu v Trnave Marianna Tillingerová.

Mesto Trnava je vlastníkom nájomných malometrážnych bytov (MMB) na Ulici 
Vladimíra Clementisa 51. Je tu 153 jednoizbových bytov a 41 garsóniek, ktoré boli 
zriadené v rámci sociálnej starostlivosti o seniorov. Podmienky zaevidovania žiadostí 
a uzavretia nájomnej zmluvy so žiadateľmi schválilo mestské zastupiteľstvo. Tlačivá 
žiadosti sú k dispozícii na Mestskom úrade na Trhovej ulici 3 a na webovej stránke 
mesta www.trnava.sk. 
Žiadateľ o MMB musí spĺňať tri základné podmienky: dôchodkový vek, minimálne 
päť rokov pred podaním žiadosti trvalý pobyt na území Trnavy a uspokojivý zdra-
votný stav, lebo v malometrážnych bytoch nie sú vytvorené podmienky pre bývanie 
občanov, ktorí sa z akýchkoľvek zdravotných dôvodov nemôžu zaobísť bez celodennej 
starostlivosti. 

Treba však pripomenúť, že mesto eviduje nepretržite minimálne 150 žiadostí, ale 
všetky malometrážne byty sú obývané, a nie je možné vyhovieť v krátkom čase 
všetkým uchádzačom. Je preto dobré, keď občan, ktorý má záujem o bývanie v MMB, 
podá svoju žiadosť s určitým časovým predstihom. Žiadosť treba každý rok aktualizo-
vať a prípadne doplniť nové údaje. Občan je o tejto požiadavke písomne informovaný.

Bytová komisia vyberá na obdobie približne jedného roka zo všetkých evidovaných 
žiadostí užší zoznam, pričom citlivo zvažuje najmä bytové podmienky žiadateľa, nalie-
havosť riešenia jeho žiadosti vzhľadom na rodinnú situáciu, zdravotné problémy a prí-
padné ďalšie okolnosti, ktoré zhoršujú jeho doterajšie bytové podmienky. Žiadateľom 
– nájomníkom nájomných mestských bytov, ktorí byt odovzdajú správcovi a zároveň 
spĺňajú vyššie uvedené podmienky, bude MMB pridelený prednostne. Tento postup sa 
však, samozrejme, netýka bytov v osobnom vlastníctve. 

Ak sa niektorý byt v MMB uvoľní, pracovná skupina bytovej komisie na čele s dlhodo-
bo uvoľneným členom mestskej rady odporučí po zvážení všetkých okolností primátorovi 
mesta konkrétny návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.                              -redakcia-

zácie dúfa, že časť prostriedkov uhradí zo sponzorských príspevkov. „Z jednej strany 
nám chýba oplotenie, preto je dôležité v tejto chvíli ochrániť záhradu pred rôznymi 
živlami. Bol spracovaný návrh a treba urobiť podrobnú kalkuláciu. Otázne, je, či 
by chceli univerzity sídliace v Trnave spolufinancovať obnovu. Či by boli ochotné 
z malých rozpočtov vyčleniť čiastku na revitalizáciu územia, preto chceme využiť 
prostriedky Európskej únie, dostali sme podporu z Mesta Trnava i nadácie mesta. 
Žiadame napríklad aj Ministerstvo životného prostredia a envirofondy. Našťastie, 
niektoré veci si vieme urobiť svojpomocne, ale treba aj odborníkov – napríklad 
odborné ošetrenie drevín arboristom, naplánovanie inžinierskych sietí a podobne,“ 
pripomína Maroš Sirotiak. 

Doteraz sa im podarilo odstrániť invázne dreviny, staré a choré jedince, ktoré ohro-
zovali zdravie návštevníkov, zmladzovali niektoré dreviny a upravovali ich, pretože 
plocha záhrady bola neprehľadná. Či sa podarí nájsť finančné prostriedky od sponzo-
rov, nevedno, no i Trnavčania môžu pomôcť – materiálne či dobrovoľnícky.      -maju-
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Investitúra maltézskych rytierov v Trnave
V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa na sklonku uplynulého roka odohrala 
historická udalosť – na Slovensku prvá slávnosť investitúry nových slovenských ry-
tierov Zvrchovaného vojenského hospitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu 
a Malty, bežne nazývaných maltézski. 

Šesť laikov a jeden duchovný, za prítomnosti apoštolského nuncia Mons. Józefa 
Henryka Nowackého a viacerých prominentných hostí, zložilo sľub do rúk českého 
veľkopriora J. V. grófa Karola Paara. Bol medzi nimi aj Trnavčan Ing. Peter Kučera. 
Z ďalších osobností spomeňme aspoň predsedu KDH Ivana Hrušovského, či mediálne 
exponovaného kňaza ThDr. Mariána Červeného, PhD., niekdajšieho správcu farnosti 
v Brestovanoch.

Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup Mons. Ján Sokol, ktorý v homílii zdôraz-
nil široké pole možností pre konanie dobra rádu aj v dnešnej dobe. Dôstojnú hudobnú 
kulisu nevšednej udalosti vytvoril miešaný spevácky zbor Tirnavia pod taktovkou 
Andreja Rapanta s organistom Stanislavom Šurinom i sólistami Petrom Vymazalom 
a Jurajom Peterom.

Rád maltézskych rytierov, ktorého vznik potvrdzuje pápežská bula z roku 1113, je 
pozoruhodnou inštitúciou rytierov, ktorí aj v modernej dobe zachovávajú ideály ry-
tierstva. Služba blížnym, najmä chorým a slabým, ktorí pomoc potrebujú a snaha žiť 
v duchu kresťanských ideálov, to sú základné princípy, na ktorých stojí tak história 
ako i existencia tohto rádu. Už v 19. storočí sa z neho stala najväčšia katolícka cha-
ritatívna a zdravotnícka organizácia. Minulé storočie charakterizuje reorganizácia, 
rád zakladá nové asociácie, nadväzuje nové diplomatické styky a naplno rozvíja svoju 
špitálnickú a charitatívnu činnosť.                                                            Robert VAVRO

Kultúru preverí čas 
Vyhlásenie postupujúcich kandidátov do druhého kola súťaže o titul Európske hlavné 
mesto kultúry prinieslo dve prekvapenia. Prvé v podobe neúspechu jedného z najväč-
ších a dopredu favorizovaných víťazov – Banskej Bystrice. Druhé sa týkalo zmeny 
výberu kandidátov po samotnej prezentácii miest. Namiesto pôvodných dvoch miest 
boli do ďalšieho kola vybraté štyri mestá: Prešov, Košice, Martin a Nitra. Trnava spolu 
s Bratislavou, Trenčínom a ďalšími mestami neboli úspešné. 

Na jednej strane je to iste škoda, no zároveň je dobré, že sme sa do projektu zapo-
jili. A to aj napriek tomu, že pragmatické hlasy vzhľadom na neujasnené podmienky 
a neoficiálne vyjadrenia o presadení iných miest hovorili o dopredu prehratej súťaži. 
Dôležité však je, že projekt bol spracovaný a obsahovo podnetný. Potvrdil to aj pred-
seda komisie po ukončení prvého kola. Ten navyše podotkol, že všetkých deväť miest 
predložilo veľmi zaujímavé a kvalitné projekty. 

Objektívne povedané, z pohľadu stanovených podmienok pri konfrontácii s inými do-
terajšími držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) bola pre slovenské 
mestá hendikepom hlavne otázka financovania projektu a čiastočná apatia občianskej 
spoločnosti. Projekt mal totiž vzniknúť na základe iniciatívy zdola, čím mal garantovať 
veľkú účasť divákov z celej Európy počas roka 2013. Z pohľadu zostavenia projektu 
a celkových nákladov na jeho realizáciu v rokoch 2009 až 2014 bolo financovanie 
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stanovené tak, že 50 % nákladov mal hradiť štát. No ani pri decembrovej prezentácii 
nevedelo príslušné ministerstvo garantovať žiadnu výšku príspevku. Každý z ôsmich 
projektov, medzi nimi i trnavský, však prekročil sumu 2 miliardy korún, čo nie je 
možné zrealizovať bez štátnej podpory, i keď táto výška nákladov na projekty bola 
v porovnaní s ostatnými zahraničnými úspešnými kandidátmi na najnižšej úrovni. 

Trnavský projekt, tak ako sme vás informovali v decembrovom čísle NzR, mal názov 
Trnava na križovatke ciest. Založený bol na idei križovatiek nielen materiálnych, ale 
predovšetkým duchovných, myšlienkových a kultúrnych ciest. Podľa zástupcov mesta 
časť aktivít z projektu sa bude napriek neúspešnosti kandidatúry v Trnave realizovať. 
Už tento rok sa rozšíri miesto pre kultúru o nový multifunkčný priestor v amfiteátri. 

Z pohľadu tvorby projektu a jeho konečnej podoby je dobré, že sa podarilo v spo-
lupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ostatnými inštitúciami, občianskymi 
združeniami i občanmi mapovať možné perspektívy rozvoja v kultúrnej oblasti, a tým 
otvoriť i otázku, ako posilniť jej úlohu a nezávislosť. Kultúra nezávisí v prvom rade na 
financiách či samosprávach a neurčujú ju inštitúcie, akademici, celebrity ani komisie. 
Tie ju môžu len rozširovať alebo dusiť. Kultúru nemožno ani zamieňať za masové či 
zábavné podujatia, čo sa dnes často stáva. Pritom nie je chyba v zábavnom priemysle. 
Ten produkuje podľa požiadaviek ľudí zábavu. Kultúra nie je ohrozená zábavou, ale 
ohrozenie kultúry súvisí so stratou starosti o svet a s jej premenou z nadčasovosti na 
spotrebu. Umelecké diela sa nespotrebovávajú ako spotrebné zbožie. Vnímať pravú 
cenu vecí a neuvažovať o ich funkčnosti a užitočnosti je úloha, ktorá stojí pred nami 
všetkými. Umenie a spoločnosť sú prepojené starosťou o to, ako má náš svet vyzerať 
a čo v ňom chýba. Ak chceme zostať kultúrnym mestom, nemali by sme stratiť starosť 
o svet a vytváranie prirodzeného domova pre ľudí. 

Kultúru nepreveruje obchod, komisia ani inštitúcia. Preveruje ju čas a život sám. 
Patria k nej nielen podujatia, ale predovšetkým otázky smerovania spoločnosti, úcty 
k životu, svetu a vedomie fyzickej konečnosti. Z kultúry ako zodpovednosti za svet 
a človeka v ňom možno pochopiť i zdroje tvorivosti. Je neodmysliteľne spojená s tradí-
ciou a vzdelaním. Trnava sa má o čo oprieť. Počas definovania vízií projektu sa usku-
točnilo niekoľko desiatok rozhovorov s ľuďmi, ktorým na kultúre tohto mesta záleží. 
Pri spojení všetkých tvorivých síl a pri skoordinovaní krokov nestrácame nádej, že 
budeme kultúru cítiť v každodennom živote.                                                 

Zomrel trnavský rodák Jozef Ferkovič 
Na sklonku minulého roka opustil tento svet po dlhej chorobe známy trnavský rodák 

Jozef Ferkovič. Pochádzal z Kapitulskej ulice v Trnave. Bol prvým rodákom, ktorý sa po 
revolúcii vrátil z USA do svojho rodného mesta. Zúčastnil sa viacerých mítingov na ná-
mestí. Nadšene privítal 1. 1. 1993 vznik Slovenskej republiky a so slzami v očiach spie-
val na Trojičnom námestí slovenskú hymnu. Po uvedení projektu Trnavských dní v roku 
1994 bol jedným z prvých zahraničných hostí, ktorých spoluzakladateľ a dramaturg 
podujatia Peter Horváth predstavil na galaprograme trnavskej verejnosti – ako človeka, 
ktorému sa podarilo uniknúť z jáchymovskej väznice, a po strastiplných osudoch v Eu-
rópe a južnej Amerike zakotvil napokon v Detroite v štáte Michigan. Bol spoluzaklada-
teľom tamojšej Slovenskej Ligy, mal vlastné rádio a vysielal krajanské relácie. Podporo-
val všetky aktivity mesta a propagoval Trnavu v zahraničí. Je pre neho príznačné, že bol 
známy aj pod umeleckým menom Trnavčan.                                                        -redakcia-

Pavol TOMAŠOVIČ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy 
2. 2. 1728 – V Rakúsku sa narodil pedagóg, 
prekladateľ a cirkevný hodnostár Jozef 
WINTERL, profesor hebrejčiny a gréčtiny 
na Trnavskej univerzite (280. výročie). 
2. 2. 1743 – V Bratislave sa narodil univer-
zitný profesor a podporovateľ bernolákov-
cov František HUBERT, dekan teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity, neskôr rektor 
univerzity v Budíne a rektor Generálneho 
seminára v Bratislave (265. výročie). 
4. 2. 1573 – V Trnave sa narodil pedagóg, 
diplomat, náboženský spisovateľ a pre-
kladateľ Juraj KÁLDI, rektor jezuitského 
kolégia v Trnave a prefekt útulku pre 
chudobných študentov, ktorý pripravil 
prvý úplný preklad Svätého písma do 
maďarského jazyka (435. výročie). 
4. 2. 1923 – V Liskovej pri Ružomberku sa 
narodil hudobník Jindřich RICHTER, ktorý 
pôsobil ako učiteľ hry na akordeón a riaditeľ 
ZUŠ v Trnave, kde aj umrel (85. výročie). 
6. 2. 1998 – V Trnavskom divadle sa 
uskutočnila slávnostná prezentácia 
prvého slovníka trnafčiny – Malého slo-
vára trnafsko-slovenského, ktorý zostavil 
známy trnavský lokálpatriot, historik 
a publicista Peter Horváth (10. výročie). 
7. 2. 1908 – V Chynoranoch sa narodil 
generál Dezider KIŠ-KALINA, spoluor-
ganizátor a účastník SNP, ktorý po pre-
pustení z armády žil až do svojej smrti 
v Trnave (100. výročie). 
8. 2. 1748 – Vo Viedni umrel historik, lexi-
kograf, pedagóg a autor učebníc František 
WAGNER, profesor Trnavskej univerzity 
a riaditeľ seminára (260. výročie). 
8. 2. 1988 – V Bratislave umrel trnavský 
rodák Jozef LÁNIK, vl. menom Alfréd 
Wetzler, spisovateľ a publicista väzne-
ný v koncentračnom tábore Osvienčim, 
odkiaľ sa mu podarilo utiecť. Jeho pamiat-
ku pripomína pamätná tabuľa v priesto-
roch trnavskej synagógy (20. výročie). 
13. 2. 1928 – V Budapešti umrel trnavský 
rodák HUGO KROLOPP, univerzitný pro-
fesor, poľnohospodársky odborník, redaktor 

a poslanec uhorského snemu (80. výročie). 
15. 2. 1948 – V Cíferi sa narodil novinár 
a publicista Marián PAVLÍK, bývalý šéfre-
daktor Trnavského hlasu (60. narodeniny). 
17. 2. 1608 – V Rakúsku sa narodil 
teológ a pedagóg Anton ZERGOLL, pro-
fesor Trnavskej univerzity a dekan jej 
filozofickej fakulty (400. výročie). 
17. 2. 1958 – V Trnave umrel verejný čini-
teľ, publicista a kňaz Vojtech PLECHLO, 
poslanec Slovenského snemu (50. výročie). 
19. 2. 1993 – Bola založená Slovenská 
bluesová spoločnosť, ktorá sídlila 11 
rokov v Trnave (15. výročie). 
20. 2. 1558 – Arcibiskup Mikuláš OLÁH 
vydal pravidlá mestskej školy v Trnave 
a navrhol jej absolventom udeľovať titul 
bakalára a magistra (450. výročie). 
21. 2. 1928 – V Bratislave umrel náro-
dovec a publicista Vladimír KUTLÍK, 
rodák z Trnavy (80. výročie). 
24. 2. 1698 – Trnava utrpela veľké škody 
pri povodni spôsobenej potokom Trnáv-
ka (310. výročie). 
 24. 2. 1908 – V Borovej sa narodil kňaz, 
športovec, organizátor a funkcionár 
Slovenského orla, publicista a redaktor 
týždenníka Trnavské noviny Alexej IZA-
KOVIČ, ktorý pôsobil v Trnave. Mesto 
mu udelilo roku 2005 Čestné občianstvo 
in memoriam (100. výročie). 
24. 2. 1928 – V Suchej nad Parnou sa 
narodil básnik, prekladateľ a literárny 
vedec Viliam TURČÁNY, absolvent 
trnavského gymnázia a nositeľ Ceny 
mesta Trnava za rok 1997, ktorá mu 
bola udelená za jeho celoživotné dielo 
a báseň o Trnave Mám svoje mesto rád 
(80. narodeniny). 
27. 2. 1428 – Husiti obkľúčili Trnavu 
(580. výročie). 
27. 2. 1843 – V Mojmírovciach sa narodil 
historik, pedagóg a cirkevný hodnostár 
Viliam FRAKNÓI, profesor trnavského 
gymnázia a člen Uhorskej akadémie vied 
(165. výročie).                                     P.R.
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Spiegelsaal odhaľuje svoje tajomstvá
Na prízemí pavilónu boli objavené pozostatky unikátnej maliarskej výzdo-
by, ktorá vytvárala ilúziu drevenej filagórie obrastenej popínavou zeleňou 

Určite je pre mnohých Trnavčanov, ktorí k zá-
hradnému pavilónu známemu ako Spiegelsaal 
zablúdili pri potulkách Trnavou, tajuplnou stav-
bou, ktorá láka pre svoju odlišnosť, jedinečnosť 
a v podmienkach Trnavy aj ojedinelosť. I keď sa 
teraz nachádza v zajatí modernej architektúry 20. 
storočia, zhmotňuje kúsok „zašlých čias“ a spôsob 
života v 19. a v priebehu 1. polovice 20. storočia. 

Treba však povedať, že súčasný urbanizmus 
Hospodárskej ulice bol vytvorený až panelovou 
výstavbou na konci 60. rokov 20. storočia. Dovte-
dy bola zložená zo samostatných dvorov, majerov, 
domov a záhrad. Táto štruktúra sa začala tvoriť 
od konca 18. storočia, pričom podnetom na jej 
vznik bol nový klasicisticko-romantický životný 
štýl, ktorý obyvatelia miest odpozerali od šľachty. 
Súkromné záhrady s cudzokrajnými rastlinami, 
letohrádky či pavilóny už nie sú len súčasťou 
rozsiahlych šľachtických parkov, ale sa stávajú 
súčasťou miest. Keďže urbanistická štruktúra 
starého mesta Trnavy, vtesnaného do hradieb, nedovoľovala vytváranie takýchto záhrad 
vo svojom vnútri, začali sa postupne vytvárať práve na západ od mesta. Dôkazom toho je 
do dnešných dní zachovaný letohrádok na ulici Terézie Vansovej a záhradný pavilón na 
Kalinčiakovej ulici známy ako „Špíglsál“ (Spiegelsaal). Neboli však jediné svojho druhu. 
Ešte v 30. rokoch 20. storočia sa spomínajú okrem nich ďalšie tri zaujímavé stavby na 
Hospodárskej ulici.

Prvýkrát sa dozvedáme o záhradnom pavilóne z archívnych prameňov z roku 1791, 
a to za pozoruhodných okolností. V tomto roku ctihodný pán Jozef Skollonič požiadal 
mesto Trnavu, aby mohol dostavať už začatú stavbu filagórie (záhradného pavilónu) 
vo svojej záhrade na majeri za bránkou otcov františkánov, ktorá zhora susedila so 
záhradou pána Mikuláša Šimkoviča a zdola so záhradou dôstojného pána Juraja Hol-
lošiho. Na miesto boli mestom 12. septembra vyslaní traja mestskí poverenci – konzul 
Martin Mentler, senátor Stanislav Imrikovič a tribún ľudu Anton Hoffman. Priestor 
preskúmali i v prítomnosti mestského účtovníka Pavla Granszkého a murárskeho 
majstra Michala Himmera. Ako vysvitá zo správy, ktorú vyhotovili po obhliadke pre 
mesto, poslední dvaja boli prítomní z čisto praktických dôvodov. Vyslanci totiž zistili, 
že žiadateľ už so stavbou filagórie kruhového tvaru začal, dokonca múry už boli vytiah-
nuté do výšky 1. poschodia. Závažnejšie však bolo iné zistenie, a to, že časť zo stavby 
zasahovala i do verejnej cesty, ktorá viedla za majermi (v smere sever – juh). Išlo však 
len o polovicu siahy – čo predstavuje približne 90 cm, pričom cesta mala šírku 4 siahy 
(7,5 m). A toto presne vymeral prítomný murársky majster. Keďže tento zásah stavby 
do cesty neohrozil jej riadne užívanie a funkčnosť, mesto vyslovilo súhlas s dokonče-
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ním stavby filagórie pod podmienkou, že žiadateľ zaplatí 20 zlatých. Túto sumu s naj-
väčšou pravdepodobnosťou vypočítal prítomný mestský účtovník. Získané peniaze sa 
mali obratom použiť na vymaľovanie mestskej veže.   

Uvedená správa a celé konanie okolo výstavby záhradného pavilónu dávajú tušiť, 
že Skolloničove stavebné plány na časti mestského pozemku, pravdepodobne z dôvodu 
malého rozsahu vlastnej záhrady, prezradil niektorý z „dobroprajných“ susedov. Nám 
sa však vďaka tomu zachoval prvý záznam o tejto významnej stavbe. Filagória bola 
dokončená v roku 1792, ako to hlása letopočet nad vstupom. 

Jozef Skollonič bol nájomcom viacerých mestských majetkov. Pochádzal z chorvát-
skej rodiny Skolloničovcov. Bratia Jozef a František získali 24. januára 1783 od cisára 
Jozefa II. šľachtictvo a erbovú listinu (armáles). Do Trnavy tak Jozef prichádza už 
ako šľachtic – zeman. Skolloničovo podnikanie nebolo asi veľmi úspešné, keďže už na 
začiatku 19. storočia sa jeho predmestský majer ocitol v rukách veriteľov. Avšak len 
na jeden rok, lebo už v roku 1801/1802 ho vlastnil cirkevný hodnostár ostrihomský 
kanonik, kapitulný vikár a titulárny biskup, a od roku 1808 (1808 – 1826) nitriansky 
biskup Jozef Kluch. Biskup bol významným podporovateľom Bernolákovcov, od roku 
1773 bol profesorom etiky na Trnavskej univerzite. V roku 1806 Kluch rozšíril majer 
o susednú záhradu, ktorú kúpil od generálneho vikára trnavského dištriktu a titulár-
neho belehradského biskupa Jozefa Ignáca Vilta za 3 352 zlatých. Tým majer získal 
rozlohu, akú mal až do polovice 20. storočia. 

Po biskupovi Kluchovi vlastnili predmestský majer od roku 1812 postupne jednotliví 
členovia rodiny Frimmelovej: najskôr Jozef Frimmel, potom jeho manželka (už ako 
vdova), syn Ján – profesor teológie v Nitre a napokon dcéra Anna s manželom Kaje-
tánom Zadlom (Czadl). Zadlovci sa stali majiteľmi v roku 1836. Kajetán Zadl bol 12. 
mája 1820 prijatý za trnavského mešťana. Bol zvonolejárom a pochádzal z Rakúska. 
Ešte dva roky po jeho smrti (1858) bol majer v rukách jeho dedičov, na krátku dobu 
(1860 – 1861) bol jeho vlastníkom Hermann Groszmann a po ňom v rokoch 1862 – 1875 
Imrich Paulovič. Napokon dedením prešiel majer na takmer sedemdesiat rokov do rúk 
rodiny Krausz. Posledným majiteľom z rodiny Krausz – Ottom – bol spečatený aj osud 
majera. Otto predal 8. júna 1942 celý dom na Hospodárskej ulici č. 8 Jozefovi Hulíkovi. 
Ten ešte v tom istom roku požiadal Okresný úrad v Trnave o jeho zbúranie. Úrad jeho 
žiadosti vyhovel len čiastočne; povolil mu zbúrať uličnú časť, kde boli štyri jednoizbové 
byty, a zadnú otvorenú šopu. Ponechaná a patrične opravená mala zostať obytná časť 
pristavaná ku starej veži tzv. Spiegelsaalu. K zbúraniu prednej časti naozaj došlo, lebo 
Hulík si tu zamýšľal postaviť údenársky závod, ktorý pre tesnosť miesta chcel presťa-
hovať z Františkánskej ulice. V prednej časti postavil výrobňu údenín, ale zadná zo-
stala zatiaľ nedotknutá – zmenilo sa len jej využitie na sklady. Po znárodnení (r. 1948) 
tu i naďalej zostala prevádzka mäsopriemyslu. Finančné prostriedky boli vynakladané 
len na modernizáciu výroby a zadná časť – záhradný pavilón – chátrala. Obnovy sa 
dočkala až v 21. storočí za nového majiteľa. 

Z architektonického hľadiska môžeme objekt charakterizovať ako solitérnu valco-
vú dvojpodlažnú stavbu s priemerom 6,5 m, ukončenú manzardovou strechou, ktorej 
súčasťou sú po bokoch (zo severu a juhu) pripojené tiež valcové, ale mierne znížené 
hmoty schodiskových rizalitov. Okrem schodísk sú obe podlažia len 1-priestorové. 
Spodný priestor je zaklenutý kupolou s lunetami. Horná miestnosť má rovný strop. 
Typologicky ide o záhradný pavilón – malú murovanú neobytnú stavbu určenú na 
odpočinok, samostatne stojacu v parku alebo záhrade. Prekvapujúce bolo zistenie, že 
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aj keď stavba nemala slúžiť na bývanie, reprezentačný bol nielen jej exteriér s boha-
tou štukovou výzdobou, ale kvalitou stvárnenia nezaostával ani interiér. Pritom je 
potrebné zohľadniť, že reprezentačne stvárnený pavilón bol len doplnkovou stavbou 
k už jestvujúcemu obytno-hospodárskemu areálu. Vyplýva z toho, že hlavná obytná 
budova, situovaná do Hospodárskej ulice, bola nielen staršia (asi ešte baroková), ale 
určite musela byť tiež architektonicky kvalitná. To však nezabránilo jej zbúraniu v pr-
vej polovici 20. storočia. 

Našťastie, typologicky veľmi ojedinelá, no ťažko využiteľná stavba pavilónu sa za-
chovala, ale jej problematická využiteľnosť spôsobila zanedbanie údržby a chátranie. 
Pavilón zachránilo pred zánikom až jeho vyhlásenie za kultúrnu pamiatku v roku 
1963. V roku 1979 sa konečne začalo uvažovať o obnove stavby, ale až koncom 80-tych 
rokov bola obnovená aspoň strecha a vytvorená izolácia múrov. To umožnilo pavilónu 
prežiť následnú dobu reštitúcií, keď rodina Hulíková nemala záujem do vráteného 
objektu investovať. 

Cenný objekt sa však napokon dočkal svojich záchrancov. Ing. Ján Hidvéghy a Anas-
tázia Tomašovičová kúpili objekt s cieľom vrátiť mu niekdajší „lesk“, čo znamenalo 
obnoviť pôvodný výraz z roku 1792. Keďže štuková výzdoba bola pred začatím obnovy 
takmer úplne zaniknutá, nebolo by to možné bez existencie fotografií a kvalitného za-
merania, ktoré boli vyhotovené v roku 1979. Aj tak bolo ale potrebné overiť si mnohé 
nejasnosti sondami na stavbe. Tak sa podarilo dokázať, že všetky slepé (zamurované) 
fasádne otvory boli pôvodne funkčné. Pri tomto zistení mal zásadný význam z hľadis-
ka pôvodného dispozičného fungovania nález druhého exteriérového vstupu, nachá-
dzajúceho sa oproti jestvujúcemu vstupu z východnej strany, v strede medzi rizalitmi. 
Všetky otvory boli zamurované rovnakými tehlami s označením Mittacsek, vyrábaný-
mi okolo roku 1900, čo je zároveň v súlade s nálezom dosky s datovaním 1909. Po od-
stránení zámuroviek otvorov bolo treba určiť typ okenných výplní. Podarilo sa to vďaka 
jednej z fotografií z roku 1979, zachytávajúcej v jedinom nezaslepenom okne ešte aj 
jeho výplň. Prekvapivé je, že nebola typicky klasicistická – dvojitá s vonkajšími krídla-
mi otvárajúcimi sa smerom von a lícujúcimi s fasádou, ale len jednovrstvová, osadená 
v hĺbke ostenia, sledujúca zaoblenie budovy. Navyše, pevný kríž okenného rámu mal 
zvonku typický znak baroka – oblý prút. Príklad okenných výplní objektu poukazuje 
na anachronické prežívanie prvku v prevedení typickom pre staršie slohové obdobie 
na vtedajšej novostavbe. Takéto riešenie malo však svoj logický dôvod – šetrenie finan-
cií, lebo v barokovom vyhotovení boli výplne okien prakticky o polovicu lacnejšie ako 
dvojité. Dupľovanie zasklenia – vynález klasicizmu, malo význam v zime, keď bol ale 
pavilón mimo prevádzky, lebo pôvodne nemal vykurovací systém. 

Osadené nové výplne sa inšpirovali pôvodným vzorom, ale sú už bez zaoblenia, ktoré 
by dnes ťažko niekto vyrobil, a ešte ťažšie zaplatil. Pri obnove exteriérových omietok 
sa dali zachrániť už iba veľmi malé fragmenty originálu. Zväčša bolo treba robiť formy 
aspoň z fragmentov dekorácie a prvky domodelovávať aj za pomoci starej fotodokumen-
tácie a zamerania. Najväčším problémom boli prvky, ktoré od zdokumentovania v roku 
1979 úplne zanikli. Napríklad štukové zrkadlá s rozetkami na poschodí schodiskových 
rizalitov boli odvodené len podľa fotografií. 

Zaujímavá situácia vznikla pri obnove takmer zaniknutých podokenných štukových 
dekorácií poschodia. Fotografiami a zameraním bol doložený iba stav parapetov boč-
ných okien. Zhodne s nimi boli vyhotovené aj štuky pod stredovými oknami. Paradoxne 
v deň, keď boli zrealizované, zohnal vlastník fotografiu od zberateľa pána Beňa, ktorá 
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je najstaršou známou fotografiou pavilónu. Na nej bolo vidno ešte aj dekoráciu para-
petu stredného okna, ktorá sa však líšila od vedľajších, takže bolo treba čerstvú prácu 
prerábať. Veľmi významným prvkom výzdoby bolo aj štukové datovanie doby výstavby 
– rok 1792 vytvorený z rímskych číslic symetricky nad vstupom z ulice. Poznali sme ho 
len z fotografií z 1. polovice 20.storočia. Podarilo sa nám ale objaviť obrysy posledných 
troch číslic, čo spolu s fotografiami umožnilo vytvoriť kópiu datovania. Exteriér objek-
tu sa tak dostal prakticky do pôvodného stavu.

Jedinečný objav sa podaril v miestnosti prízemia, kde sa našla na stenách i klenbe 
výtvarne kvalitná maliarska výzdoba z doby vzniku objektu, dotvárajúca reprezen-
tačnosť stavby. Išlo o motív netradičnej iluzívnej architektúry. Miestnosť mala budiť 
dojem, že sa nachádzame vo filagóriii – v malej drevenej rezbársky zdobenej centrál-
nej architektúre, obrastenej popínavou zeleňou, kde tu prerastajúcou aj do interiéru. 
K dokonalosti ilúzie prispievala aj hra svetla a tieňa. V súvislosti s objavom maliar-
skej výzdoby bola zistená aj významná dispozično-prevádzková skutočnosť, že v styku 
s hmotami schodísk sú zamurované pôvodné vstupy, sprístupňujúce točité schodiská 
priamo z interiéru. Tieto pravouhlé vstupy zjednocovali tvarovo s ostatnými oblúko-
vými otvormi miestnosti aspoň maľované oblúkové nadpražia. Na rozdiel od prízemia, 
pôvodne hlavná miestnosť objektu nachádzajúca sa na poschodí maliarsku výzdobu 
nemala. Zistili sme, že sa do nej dalo vstúpiť nielen z južného, ale z oboch drevených 
točitých schodísk, zaniknutých po roku 1979 (nové schodiskové stupne vyrobené podľa 
slohových analógií už čakajú na montáž).    

Na základe najnovších poznatkov môžeme konštatovať, že pavilón počas svojej exis-
tencie nebol výraznejšie prestavaný. Vznikol ako klasicistická novostavba s reprezen-
tačným stvárnením, v areáli starších budov. Pôvodne išlo o dobre presvetlenú, odľahče-
ne pôsobiacu budovu. Okrem významného nálezu maliarskej výzdoby, najväčší posun 
vo vedomostiach nastal v poznaní jej pôvodného dispozično-prevádzkového riešenia. 
Dnes vieme, že do budovy sa vstupovalo aj priamo zo zadnej ulice (Kalinčiakovej) 
a miestnosť prízemia bola hlavne komunikačným priestorom, akýmsi komunikačným 
uzlom, lebo okrem jej priechodnosti v osi ulica – dvor, boli kolmo na túto os situova-
né aj pôvodné vstupy na obe schodiská. Nevylučuje to aj možnosť typického využitia 
takýchto stavieb na posedenie. Novým dispozičným poznaním je aj pôvodná možnosť 
prístupu na poschodie z oboch schodísk. Obdobne riešené schodiská neboli však už od 
začiatku úplne rovnocenné. Kým južné viedlo len na poschodie, severné pokračovalo 
až do podkrovia. V stene južného schodiska je navyše pôvodná nika pre osvetľovacie 
teleso, pre lepšie použitie schodiska potme. Aj preto ho pokladáme za hlavnejšie. Zo 
zistení vyplynulo, že hlavným priestorom bola pôvodne miestnosť na poschodí. 

Jediná úprava objektu, ktorá stojí za zmienku, bola v roku 1909. Kvalitu objektu 
ale nepozdvihla. Naopak, napriek ponechaniu štukovej výzdoby získal objekt zamuro-
vaním otvorov pochmúrny, no vďaka tomu aj záhadný charakter. Drobné premurovky 
však výrazne zmenili prevádzkové vzťahy priestorov. Dolná miestnosť po zamurovaní 
vstupov na schodiská a vstupu z ulice stratila komunikačnú funkciu a fungovala sa-
mostatne. Schodiská boli novo sprístupnené z dvora, na poschodie sa však dalo dostať 
už len južným. Po zamurovaní vstupu na poschodie bolo severné schodisko využívané 
len pre kontrolu podkrovia. Pri tejto drobnej prestavbe pribudol vykurovací systém, 
takže objekt začal byť využívaný celoročne. Neskôr už menil svoju tvár v podstate len 
v dôsledku chátrania. Za 1. Československej republiky bola k pavilónu pristavaná 
prízemná stavba so sedlovou strechou. Jej odstránenie na konci 20. storočia umož-
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Minulý rok sa začala nová epocha DISK-u
Na prvý pohľad by sa zdalo, že rok 2007 nebol pre trnavský divadelný súbor DISK 
ničím výnimočný. Zopár repríz, reprezentácia slovenskej umeleckej tvorby v zahra-
ničí a premiéry dvoch inscenácií. Nuž, nič zvláštne. A predsa. Podarilo sa vybudovať 
a sprevádzkovať Divadelné štúdio DISK Trnava. 

„Ako k tomu prišlo? Myslím si, že tu boli minimálne dva dôležité podnety. Prvý bol 
fakt, že za normálnych okolností je pre DISK Divadlo J. Palárika nedostupné a jediný 
spôsob, ako prezentovať v Trnave alternatívne divadlo, bol vytvoriť si vlastnú scénu. 
Druhý podnet vzišiel od nášho staronového režiséra Blaha Uhlára, ktorý nás upozor-
ňoval, že oveľa lepšie sa tvorí v divadelných priestoroch ako v stuchnutej pivnici. A čo 
bolo vari najdôležitejšie, sám prevzal iniciatívu a bol najvytrvalejší spomedzi nás. Tak 
sa zrodilo naše divadelné štúdio – najmenšie divadlo na Slovensku, ktoré má kapacitu 
33 sediacich divákov a od 13. júna minulého roka sa v ňom pravidelne konajú naše 
divadelné predstavenia. Toto všetko by sa neuskutočnilo bez úzkej spolupráce s občian-
skym združením S.T.O.K.A.,“ spomína na najdôležitejšie stimuly minulého roka člen 
DISK-u Milan Brežák.

Vďaka existencii nového štúdia sa už v Trnave uskutočnili dve premiéry a sedem 
repríz inscenácie B. Uhlár a kol. DISK VÝHĽAD v réžii B. Uhlára a jedna premiéra 
inscenácie B. Uhlár a kol. DISK PLAZENIE, tiež v réžii B. Uhlára. I keď bratislavská 
Stoka, v ktorej DISK pravidelne hrával, v marci roku 2006 nedobrovoľne skončila 
svoju činnosť, súbor reprezentoval naše mesto aj v hlavnom meste Slovenska v rámci 
Staromestského kultúrneho leta v Zičiho paláci, a v období od marca do októbra odo-
hral v Českej republike štyri predstavenia inscenácie Padesátka a tri predstavenia in-
scenácie Geniálna epocha podľa Schulza s veľmi dobrou odozvou obecenstva i divadel-
nej kritiky. Výsledkom bola pozitívna popularizácia slovenskej amatérskej umeleckej 
tvorby nielen pred českým publikom, ale aj pred ďalšími účastníkmi festivalov – diva-
delníkmi z Chorvátska, Ruska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Španielska, Nemecka, 
USA, Sýrie a Thajska. 

„Prostredníctvom inscenácií i vzájomných stretnutí sme dokumentovali, že Sloven-
sko v oblasti umenia i všeobecne kultúry je pri zohľadnení národnej osobitosti porov-
nateľné s ostatnými krajinami Európy i sveta a v jednotlivostiach ich aj predstihuje. 

nilo úspešnú obnovu exteriéru. Teraz je pred dokončením obnova interiéru, ktorého 
výsledná podoba bude ale závislá od finančných možnosti na prezentáciu unikátnej 
maliarskej výzdoby. Zo strany vlastníka je záujem odhaliť a zreštaurovať aspoň časť 
malieb v takej polohe a veľkosti, ktorá by čo najviac vystihla celkový motív výzdoby. 
Vzhľadom na takmer úplné zachovanie a jedinečnosti maľby by však bolo ideálnym 
riešením získať financie na celkové zreštaurovanie miestnosti, čím by Trnava získala 
jeden z najzaujímavejších priestorov.   

Na záver treba vyzdvihnúť prístup vlastníkov, ktorí sa aj za pomoci finančnej pod-
pory štátu z programu Obnovme si svoj dom vydali na neľahkú cestu záchrany schát-
ranej pamiatky. Ich doterajšia aktivita dáva záruku, že netreba mať obavu o ďalšie 
zachovanie tohto malého, ale v rámci trnavského regiónu jedinečného objektu. 

Zuzana RÁBIKOVÁ, Milan KAZIMÍR, Krajský pamiatkový úrad Trnava
Roman MACURA, Archív ZVJS v Leopoldove
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Plazenie – ďalšia hra DISK-u s Blahom Uhlárom
Režisér Blahoslav Uhlár v období tesne pred i po tzv. 
nežnej revolúcii preslávil Trnavu nielen víťazstva-
mi na celoslovenských divadelných prehliadkach, 
ale najmä novým, dovtedy nebývalým divadelným 
štýlom svojej práce, ktorý divadelná teória nazvala 
„alternatívne divadlo“, presnejšie – autorské divadlo 
postavené na princípe dekompozície, improvizácie 
(vytvorené formou tvorivej dielne), ktoré má ambíciu 
neopierať sa o cudzie texty, ale vypovedať vlastný 
životný postoj, názor a stanovisko k spoločnosti 
i k človeku. DISK a neskôr aj jeho vlastné divadlo 
STOKA v Bratislave ponúkali otvorený a kritický 
pohľad na negatívne javy, ktoré otravovali ovzdušie 
spoločnosti. 

Keď sa vlani v lete Uhlár vrátil k spolupráci s Dis-
kom, očakávanie divadelníkov bolo i veľké, ale možno 
i skeptické. No jeho inscenácia Výhľad potvrdila, že 
ani on, ani DISK nič nestratili zo svojej ambície, 
zo svojej schopnosti strhávať masku pretvárke, či 
divadelne účinnou metaforou zarezať do neduhov, 

ktorými a v ktorých žijeme. Ale nielen to. Vďaka ich spoločnému nadšeniu doslova 
vlastnými mozoľmi vyčistili pivnicu Kultúrneho domu na Kopánke a zariadili si diva-
delný priestor, v ktorom každý posledný štvrtok v mesiaci hrávajú pre verejnosť. Zatiaľ 
vypredané predstavenia. Dokonca na konci vlaňajšieho roku – 29. 12. – premiérovali 
novú hru pod výstižným názvom Plazenie: veď môžeme sa plaziť pod niečím, alebo pred 
niekým, alebo aj niekam hore (či dolu?) – asociácií je veľa. Uhlár a jeho kolektív – ako 
u nich býva zvykom – nás nepoučujú, nemudrujú, nedávajú lacné návody. Len predkla-
dajú situácie – a ty, divák – zabávaj sa, rozmýšľaj, hnevaj sa, či odíď, ak sa ti to nepáči. 
Neodišiel nikto. Pretože vďaka tvorivej invencii naplnili svoje predsavzatia sformulova-
né do vlastnej noticky o predstavení: „Inscenácia je voľným rozjímaním o neurčitosti, 
nejasnosti a nekonkrétnosti. Hlas sa používa skôr pre zvuk ako pre význam a ani dyna-

V neposlednom rade treba pozitívne hodnotiť poznatky z inscenácií – najmä na festivale 
APOSTROF – pre členov nášho divadelného súboru, a pre rozvoj jeho ďalšej umeleckej 
tvorby,“ pokračuje v retrospektíve na rok 2007 Milan Brežák. 

Na záver, 29. decembra, sa uskutočnila premiéra už druhej inscenácie DISK-u v no-
vom štúdiu s názvom Plazenie, o ktorej píšeme na inom mieste nášho časopisu. 

A čo plány do roku 2008? Aj naďalej sa budú každý posledný štvrtok v mesiaci usku-
točňovať divadelnom štúdiu na Kopánke predstavenia pre verejnosť. Vo februári to bude 
opäť inscenácia Výhľad, v marci Plazenie. Súčasne bude DISK pracovať na prispôsobo-
vaní svojich starších úspešných inscenácií Geniálna epocha podľa Schulza a Padesátka 
na podmienky divadelného štúdia a ešte tento rok s nimi chce obohatiť svoj repertoár. 
Okrem toho sa pravdepodobne znova zúčastní domácej súťaže ochotníckych súborov 
a vycestuje aj niekam do zahraničia. „Avšak ťažiskom našej práce v roku 2008 bude 
účinkovanie pre nášho trnavského diváka,“ zdôrazňuje Milan Brežák.

                                                                            -redakcia-

foto: DISK
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Knižná spomienka na výnimočného umelca
S príchodom nového roka sa zvykne bilancovať ten 
starý, práve uplynulý. Tak ako všetky predchádza-
júce, aj tento mal svoje mínusy a plusy. K najväčším 
mínusom minulého roku pre Trnavu patrí celkom ne-
pochybne smrť známeho sochára a medailéra Williama 
Schiffera, ktorý umrel v auguste krátko pred svojimi 
87. narodeninami. Na umelca a človeka jeho formátu 
sa nezabúda. Dôkazom toho je kniha s názvom Mosty 
z medailí, ktorá vyšla na rozhraní rokov vo vydava-
teľstve Tirna. Zostavili a spoluautorsky ju pripravili 
Peter Horváth a Zdenko Šimko. S prvým z nich, s blíz-
kym Schifferovým priateľom Petrom Horváthom, sme 
sa o novej knihe porozprávali. 

 Ako viem, kniha mala vyjsť už v minulom roku 
k umelcovým narodeninám. Prečo sa jej vydanie 
oneskorilo?
Áno, kniha bola pripravená na vydanie už v lete uply-
nulého roka a mala byť darom k maestrovým 87. naro-
deninám. Pôvodne sme ju chceli prezentovať verejnosti 
na septembrových Trnavských dňoch. No po nečakanom zhoršení jeho zdravotného stavu 
a následnej predčasnej smrti sme sa rozhodli zmeniť pôvodný zámer, aby sme mohli 
textovú i obrazovú časť knihy doplniť o nové príspevky zohľadňujúce tieto reálie. Preto 
tento „sklz“.
 Touto knihou sa vám podarilo nenásilne vytvoriť akýsi druh pôsobivého spomien-
kového pomníčka pre Williama Schiffera. Spomienky na stretnutia s ním pripomí-
najú nielen jeho umelecký, ale najmä človečenský rozmer. Podľa akého kľúča ste 
vyberali príspevky, respektíve ich autorov? 
Oslovili sme vyše pol stovky jeho priateľov a známych osobností, o ktorých sme vedeli, 
že sa s Williamom Schifferom poznali. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že takmer všetci 
prijali našu ponuku a prerozprávali svoj príbeh viažuci sa na stretnutie alebo nevšedný 
zážitok s maestrom. Ako to už pri takýchto projektoch býva, nie všetky príspevky mohli 

mický či statický pohyb hercov nepomáha nič vyjasniť a zrozumiteľniť.“ A divák zrazu 
pocíti – aha, veď naozaj, koľké veci sú mi denne nejasné, alebo naschvál predo mnou 
zahmlievané, ako sa nemôžem dopátrať pravdy pre neurčitosť, ktorou je zneisťovaná, či 
pre nekonkrétnosť neraz končiacu v balaste slov, ba aj názorov! Samozrejme, že v takto 
koncipovanom predstavení sú situácie, ktoré pôsobia živšie, plnšie, a sú i také, ktoré 
nezasahujú, ako by chceli. To je výzva pre kolektív, aby svojou príslovečnou usilovnosťou 
dopracoval tieto miesta. 

Oporami predstavenia sú starší členova súboru – Milan Brežák, Ivan Kazimír, Pavol 
Lančarič a Ján Rampák. Je dobré pre súbor i pre divákov, že aj novšie, či celkom nové 
tváre – Monika Babicová, Tatiana Ivaničová, Jozef Belica a Ján Novák využili šancu, 
ktorú dostali, a je nádej, že popri svojich skúsených kolegoch sa vypracujú na rovno-
cenných partnerov.  Výborný výber hudby, ktorý súznie, dopĺňa a aj pointuje situácie, 
vybral Juraj Mironov. 

Mikuláš FEHÉR
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byť do knihy zaradené, ale tie, ktoré sme do publikácie vybrali, sú jej obohatením. Nerád 
by som niekoho uprednostnil, ale predsa len spomeniem aspoň niektorých z autorov. 
Napríklad, veľmi ma teší, že v knihe je aj príspevok od Schifferovho celoživotného pria-
teľa, operného speváka Jozefa Heribana, ktorý sa, bohužiaľ, pobral o mesiac neskôr za 
ním. Čitateľ si môže ďalej prečítať spomienkové príspevky od Jozefa kardinála Tomka, 
spisovateľa Michala Lošonského-Želiara, bývalého riaditeľa Slovenského národného 
múzea Branislava Matouška, spisovateľa Drahoša Machalu, reverenda Dušana Tótha 
z Toronta, diplomata Ivana Puškáča, herečky Soni Valentovej, či od blízkych rodinných 
príslušníkov nebohého umelca. Sú to všetko ich osobné vyznania a spomienky, často hu-
morné, lebo maestro mal veľký cit pre atmosféru a svojim humorom vedel často zahnať 
búrku, či zľahčiť a vyriešiť nejeden problém. Napokon, ten kto poznal Vilka Schiffera 
bližšie, môže iba potvrdiť, že všetky svoje životné zážitky a stretnutia si dokázal ukladať 
v pamäti pomocou nejakého „záhadného kódu“, ktorého pointou bol humorný bonmot. 
I keď mal veľa dní, keď mu bolo skôr do plaču, nikdy to pred nikým nedal najavo, ale jeho 
stále pozitívne nastavený mechanizmus myslenia chrlil okolo seba mierny optimizmus 
životnej optiky, ktorá dokázala jeho priateľov a známych vždy rozosmiať alebo aspoň 
naladiť na krajšiu vlnu. A tento mechanizmus mierneho optimizmu, tolerancie a tak 
prepotrebného humoru sme sa snažili podržať aj v našej knihe.
 Ako ste si so Zdenkom Šimkom podelili prácu na knihe? 
Projekt knihy bol vypracovaný ešte za života umelca, ktorého veľmi nadchla myšlienka 
„pohľadu z druhého brehu“. Pokiaľ vo svojich predchádzajúcich autorských publikáciách 
prezentoval svoje životné príbehy a osobné postoje sám, našim zámerom bolo prerozprá-
vať časť jeho života zo zorného uhla iných. 

Treba spomenúť, že počas prípravy jednotlivých častí sme s umelcom intenzívne spo-
lupracovali. Kým ja som mal to šťastie, že som s Vilkom Schifferom prežil stovky hodín 
a väčšinu príspevkov sme spolu prediskutovali, môj priateľ Zdenko s mimoriadnou mrav-
čou usilovnosťou prehrabal osobný archív umelca a zverejnil veľa cenných nových poznat-
kov, zaujímavých údajov a doteraz neznámych informácií z jeho súkromia. Tu musím ale 
zdôrazniť, že sme nehľadali žiadne bulvárne senzácie. Pre nás, i pre všetkých prispieva-
teľov, bol obohacujúcou skutočnosťou osobný vzťah a priateľská dôvera tohto nevšedného 
človeka, ktorému Pán Boh doprial prežiť báječný život plný stretnutí s mnohými veľkými 
osobnosťami tohto sveta. Aj preto by sa dalo povedať, že je to kniha písaná srdcom. 
 Záver knihy patrí fotografickej prílohe. Kto sú autori fotografií?
Tie historické čiernobiele sú z archívu samotného maestra. Titulná farebná fotografia 
W. Schiffera na obálke s jeho typickou námorníckou čapicou, modrou viazankou a s pod-
pisom pochádza od Ľuboša Novotného (áno, ten spevák, pozn. redakcie). Ďalšími fotogra-
fiami prispeli známi trnavskí fotografi ako Jozef Filípek, Blažej Vittek a Jozef Šelestiak, 
ktorý sa postaral aj o peknú grafickú úpravu knihy. Čitateľ v nej nájde aj vyobrazenie 54 
medailí, ktorými William Schiffer vytváral doslova mosty medzi ľuďmi. Často sa uvádza, 
že ich vytvoril vyše tisíc (!). Na spresnenie ich počtu a vlastne aj na komplexný súpis 
celého jeho umeleckého diela – obrazov, plastík, artprotisov, umeleckého skla... – sa 
ešte stále čaká. To by si zaslúžilo osobitnú monografiu. Naša kniha ponúka aspoň zá-
kladný prehľad údajov o Schifferovom živote, ilustratívny pre všeobecné poznanie tohto 
nevšedného človeka a umelca, ktorý žil vyše pol storočia v Paríži, precestoval celý svet, 
a napokon sa vrátil domov. Do Trnavy, kde prežil svoje detstvo. Do mesta, ktoré mu roku 
1997 udelilo svoje najvyššie ocenenie – Čestné občianstvo, a ktoré sa spolu s Trnavským 
samosprávnym krajom a viacerými sponzormi zaslúžilo aj o vydanie tejto knihy.

Peter RADVÁNYI 
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Krásna violončelistka a Cigánski diabli
Silvia Šarközyová: „Trnava je pre mňa mestom detstva...“

Augustom roku 2007 sa pre členov kapely Diabolské 
husle začína nová kapitola. Po odchode jedného z čle-
nov vzniká 8-členný orchester Cigánski diabli s novým 
sólistom – husľovým virtuózom Štefanom Banyákom. 
Orchester spolupracuje s mnohými poprednými spe-
vákmi a inštrumentalistami rozličných hudobných 
žánrov. Z vystúpení spomeňme tri z posledného obdo-
bia. Cigánski diabli sa predstavili na vianočnom kon-
certe v netradičnom spojení so Symfonickým orches-
trom Slovenského rozhlasu v Bratislave vo Veľkom 
štúdiu rozhlasu na Mýtnej ulici. Na Silvestra vystúpil 
orchester v hlavnom meste, a hneď po Novom roku 
účinkovali v koncertnej sále Berlínskej filharmónie. 
Po koncerte sa Cigánski diabli stretli s organizátormi 
umeleckých podujatí z Berlína a okolia. Výsledkom sú 
ďalšie dohodnuté koncerty v Nemecku. Medzi členmi 
súboru – aj napohľad – vyniká violončelistka Silvia 
Šarközyová. Mnohí však nevedia, že práve ona má 
silný vzťah k Trnave. A aj to bol dôvod, prečo sme ju 
oslovili pred jedným z nedávnych koncertov. 

 Aké boli vaše prvé kontakty so slovenskou hudobnou scénou?
„Pochádzam z hudobníckej rodiny. Najmä otec ma veľmi intenzívne viedol k hudbe, na 
violončelo hrám už od siedmich rokov. Všetky sviatky sme mali spojené s hudbou. Samo-
zrejme, od toho sa odrážala aj atmosféra na Veľkú noc, Vianoce, či novoročné sviatky. Tie 
boli najviac spojené s našimi hudobnými aktivitami. Neskôr som ako čerstvá absolvent-
ka konzervatória nastúpila do orchestra Diabolské husle, dnes, po zmenách, sme takmer 
všetci prešli do súboru Cigánski diabli a s úspechom účinkujeme nielen na Slovensku.“ 
 Ste jediná žena v orchestri Cigánski diabli a vynikáte medzi nimi nielen ako hu-
dobníčka, ale i napohľad. To však iste nie je jediný dôvod, prečo vás Trnavčania 
nikdy nikde neprehliadnu...
„V Trnave som strávila trinásť rokov života, ale keď som chodila na konzervatórium, 
vracala som sa do môjho rodného mesta už len na víkendy. Študent – hudobník má popri 
škole často aj iné aktivity, takže toho času bolo menej. Bola som asi dosť viditeľná, keď 
som chodila po vlakoch a po meste s týmto veľkým nástrojom – violončelom. Stáva sa mi 
neraz, že ma Trnavčania oslovujú a pýtajú sa ma práve na to violončelo, podľa ktorého 
ma poznajú. 
 Odišli ste študovať do Bratislavy ešte takmer ako dieťa. Neprekryli nové dojmy 
z hlavného mesta váš vzťah k Trnave?
Pokiaľ ide o môj vzťah k Trnave – je veľmi silný. Stratila som totiž veľmi skoro rodičov, 
preto som si chvíle s nimi a spomienky na detstvo zachovala ako také svetlé obdobie v mo-
jom živote. Trnava je hudobné mesto – chodila som tam nielen do základnej, ale aj do hu-
dobnej školy. A tá má veľkú tradíciu. Učil ma pán učiteľ Rašla, ktorý bol nielen dobrý pe-
dagóg, ale najmä dobrý človek. Som veľmi rada, že v tejto škole sú stále veľmi milí a hlásia 
sa aj oni ku mne. Keď majú dajaké výročie, vždy ma pozvú na koncert alebo vystúpenia.“ 

foto:  4F
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Výročné ocenenie pre bluesmana z Trnavy
Slovenská bluesová spoločnosť (SBS) udeľovala už tradične 

koncom minulého roka svoje výročné ceny. Jedna z nich po-
putovala aj do Trnavy. Kým titul Bluesman roka si odniesla 
zvolenská kapela ZVA 12-28 Band za svoj najnovší album 
Za fúzy ma poťahaj a prvenstvo ocenenie v kategórii Objav 
roka získal gitarista a spevák Jozef Nedbalec z Martina, za 
Bluesový počin roka 2007 bola vyhlásená rozhlasová relácia 
Bluesnenie, ktorú pravidelne každý týždeň pripravuje a vo 
vysielaní Rádia Devín uvádza známy trnavský hudobník, 
hráč na rezofonickú gitaru, spevák a publicista Peter „Bonzo“ 
Radványi. 

„Samozrejme, že ma ocenenie potešilo, i keď som s ním 
vôbec nerátal,“ hovorí ocenený Trnavčan, ktorého hlas si 
môžeme pamätať aj z vysielania dnes už nejestvujúcich tr-
navských rádií Forte a Naj. „Veď titul Bluesmana roka som 
získal už dvakrát, roku 1996 sólo a roku 1998 spolu so skupinou The Blues Mother-In-
-Law (Bluesová svokra) a Objavom roka sa stanem už asi ťažko,“ dodáva s úsmevom. Jeho 
Bluesnenie je jedinou hudobnou reláciou v slovenskom éteri, ktorá poslucháčom ponúka 
bluesovú hudbu. Pravda, Bonzo Radványi ponúka blues aj na pódiu a najnovšie skladby 
jeho súboru Bonzo & and the Resonators, v ktorom hrajú aj najznámejší slovenský hráč na 
ústnu harmoniku Boboš Procházka a gitarista Ivan Tomovič z Trnavy, vyšli prednedáv-
nom na CD sampleri s názvom Bluesová spoločnosť No.6, ktorý zachytáva aktuálne dianie 
na slovenskej bluesovej scéne.

-redakcia-

 S kolegami vystupujete nielen ako sólo orchester, ale aj v rôznych netradič-
ných spojeniach s telesami z iných žánrových odvetví – nedávno napríklad so 
Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Aké je to hrať s hudobníkmi, 
ktorí vnímajú hudbu trochu inak ako vy – v orchestri, ktorý čerpá predovšetkým 
z ľudovej hudby?
„Študovala som klasiku ako moji kolegovia. Dodnes si pamätám skladbičky, ktoré 
som hrala ako dieťa – bola to najmä vážna hudba, nielen pre violončelo. Mám rada 
Brahmsa, ale napríklad aj Chačaturjana. Spojenie takýchto dvoch telies je pre mňa 
obrovský zážitok. Je tam krásne cítiť aj rozdiely hudobných žánrov, aj rôzny pohľad 
aktívnych hráčov na hudbu. V takýchto vystúpeniach sa však všetko spája, my sa 
necháme inšpirovať klasikou, a možno zároveň aj my inšpirujeme klasických hudob-
níkov symfonického orchestra. Veľmi sa z tohto projektu tešíme. Podobne pozitívne 
skúsenosti máme so symfonickým orchestrom a operou v Košiciach, do budúcna 
máme plány podobného charakteru napríklad aj v Zlíne. Takáto spolupráca je pre 
nás z hudobného hľadiska veľmi atraktívna. My sme malý orchester, u nás je súhra 
veľmi veľká, a prichádza k nej veľmi jednoducho. No zosúladiť veľký orchester a ešte 
aj s naším telesom, to je obdivuhodné. Je to pozitívne aj pre nás – takto môžeme 
ukázať rozdiely vnímania tej istej skladby.“

Martin JURČO
Foto: archív

foto:  -eu-
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Štefan Cyril Parrák – pocta kráľovi zberateľov
Západoslovenské múzeum v Trnave otvorilo 24. januára 2008 novú stálu výstavu veno-
vanú zberateľovi, Trnavčanovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi, ktorého kolekcia predme-
tov sa stala základom zbierkového fondu tohto múzea založeného v roku 1954.

Štefan Cyril Parrák bol jednoduchý 
človek, pekár a cukrár, ktorý sám o sebe 
hovoril: „Nemám školy, iba štyri ľudové, 
no mám zato životnú univerzitu a prax.“ 
Rodený Trnavčan, hlboko nábožensky za-
ložený, sociálny idealista, až naivne milu-
júci slovenský národ, pre ktorý bol ochotný 
prinášať i tie najväčšie obete. Ako nadšený 
obdivovateľ ľudového umenia a starožit-
ností vytvoril rozsiahlu zbierku ľudových 
i umeleckohistorických pamiatok. Narodil 
sa 22. decembra 1887 v mnohodetnej rodine krčmára Michala Parráka. Za cukrára 
a pekára sa vyučil v Bratislave. V roku 1910 si s otcovou pomocou otvoril pekársku 
a cukrársku živnosť s dielňou a obchodom na dnešnej Hlavnej ulici v Trnave. Im-
pulzom pre začatie zberateľskej činnosti bola návšteva maďarskej obchodníčky so 
starožitnosťami v jeho predajni. Obchodníčka vyvážala slovenskú ľudovú keramiku 
na predaj do Budapešti. Vtedy sa Parrák rozhodol, že i on bude zbierať slovenské 
ľudové umenie a zachráni ho pred vývozom do zahraničia pre budúce generácie Slo-
vákov. Vytrvalo navštevoval dedinky po celom západnom Slovensku s neodmysliteľ-
ným ruksakom na pleciach. Vracal sa za súmraku, unavený, ale šťastný zo získania 
nových prírastkov do svojej zbierky.

Vo svojom zberateľstve sa Parrák zameriaval na slovenské ľudové umenie ako 
celok. Základ jeho zbierky tvorí keramika, predovšetkým fajansa zo západného Slo-
venska, ale bohatá je i zbierka úžitkovej hrnčiny z celého územia Slovenska. Časom 
sa jeho zberateľský záujem rozšíril i na predmety historické, a to nielen slovenskej, 
ale i zahraničnej proveniencie. V roku 1935 bola jeho zbierka už natoľko rozsiahla, 
že sa ju rozhodol prezentovať verejnosti vo svojej cukrárni. Parrákove múzeum sa 
stalo jednou z hlavných trnavských pozoruhodností. Navštevovali ho početné skupi-
ny domácich i zahraničných návštevníkov vrátane vládnych delegácií. 

Údržba a rozširovanie zbierky si však vyžadovali značné investície. Zberateľ preto 
neúnavne žiadal kompetentné vyššie orgány o finančnú podporu svojho múzea 
a zbierky argumentujúc, že zbierku netvorí pre seba, ale pre národ. Žiaľ, nachádzal 
u nich iba nepatrnú odozvu. Kvôli svojej zberateľskej záľube sa permanentne za-
dlžoval. Po celý čas sa nachádzal pod tlakom veriteľov a žil pod takmer neustálou 
hrozbou exekúcií, dražieb, či väzenia. Napriek zlej finančnej situácii odolával po-
nukám na odkúpenie svojej zbierky. Mal pred očami iný cieľ. Zbierku chcel venovať 
slovenskému národu a mestu Trnava. 

Pre nerentabilnosť a stúpajúci vek sa v roku 1948 vzdal cukrárskej a v roku 1950 
aj pekárskej živnosti. Pretože mu finančné pomery a údržba zbierky nedovolili 
zaháľať, zamestnal sa už ako 65-ročný v Považských mlynoch v Piešťanoch. Napriek 
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všetkým obetiam sa starnúci zberateľ nedokázal o svoje múzeum sám postarať a v roku 
1951 sa rozhodol odovzdať zbierku štátu. 

Od 1. februára 1953 sa Parrák stal riadnym zamestnancom Slovenského múzea 
v Bratislave vo funkcii správcu keramických zbierok v Trnave. V roku 1954 prešla jeho 
zbierka pod správu novozaloženého Krajského múzea v Trnave a Parrák sa stal jeho 
pracovníkom. Tu pôsobil až do roku 1962, keď dostal od riaditeľa múzea výpoveď. Bola 
to pre neho neopísateľná rana, pretože očakával, že so svojou zbierkou bude až do konca 
života. Jeho sklamanie bolo obrovské. 

Do Západoslovenského múzea v Trnave bolo v rokoch 1954 až 1963 od Š. C. Parráka prevza-
tých spolu vyše 7 700 predmetov. Menšie kolekcie predmetov sa nachádzajú v SNM – Etnogra-
fickom múzeu v Martine a vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Zberateľ dožil svoje posledné 
roky u dcéry v Bratislave, kde sa naďalej venoval zbieraniu svojej milovanej keramiky. Zomrel 
v roku 1969 vo veku nedožitých 82 rokov. Pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave a na po-
mníku má jeden zo svojich obľúbených výrokov „Bez utrpenia nič nedokážeš“. 

Pri príležitosti 120. výročia narodenia tejto výnimočnej, no napriek tomu málo známej 
osobnosti múzeum sprístupnilo verejnosti reprezentačný výber zo zbierky Š. C. Parrá-
ka v počte okolo 200 predmetov. Návštevníci si tak môžu prezrieť fajansovú produkciu 
známych džbánkarskych dielní, ľudovú úžitkovú hrnčinu, drevené sakrálne plastiky, 
maľby na skle, ľudový nábytok, ale i cínové a medené nádoby, hodiny, fajky penovky, 
obradné židovské predmety, sklo, porcelán a kameninu. Parrákove súkromné múzeum 
je prezentované prostredníctvom súboru čiernobielych fotografií, originálnymi vitrínami 
a krátkym filmovým zostrihom.  

Zároveň budú v priebehu roka v rámci prezentácie Predmet mesiaca vystavené rôzne 
súbory predmetov zo zbierky Š. C. Parráka, ktoré dopĺňajú jeho všestrannú zberateľskú 
činnosť.                                                             Mgr. Aneta CINTULOVÁ, foto: archív ZsM

Výber z Bienále ilustrácií Bratislava v múzeu
V Západoslovenskom múzeu je prezentovaná tvorba dvanástich ocenených ilu-
strátorov z celého sveta i kolekcia ocenených slovenských ilustrátorov na Bienále 
ilustrácií Bratislava počas rokov 1967 – 2005. Výstava potrvá do 3. marca.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále 
ilustrácií Bratislava (BIB) pripravovaná BIBIANOU, medzinárodným domom umenia 
pre deti, pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu, sa koná každý 
nepárny rok na jeseň v Bratislave. V oblasti výtvarného a ilustrátorského umenia pre 
deti je BIB najvýznamnejšou a ojedinelou udalosťou svojho druhu na svete. Každé dva 
roky sa v súvislosti s BIB v Bratislave stretáva svetová špička ilustrátorov a odborníkov 
na knižnú kultúru. Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu Grand prix BIB, Zlaté 
jablká BIB, Plakety BIB ilustrátorom a Čestné uznania vydavateľstvu. 

Na dielach trinástich slovenských autorov z tohto obdobia, ktoré môžeme vidieť v Zá-
padoslovenskom múzeu, je evidentná ilustrátorská škola založená profesorom Albínom 
Brunovským a následne vedená na oddelení voľnej tvorby, grafiky a ilustrácie na Vyso-
kej škole výtvarných umení v Bratislave profesorom Dušanom Kállayom. Zo slovenskej 
ilustrátorskej školy sa vyprofilovalo niekoľko generácií ilustrátorov, ktorí sú úspešní 
doma i v zahraničí. Na prezentovanej tvorbe je evidentný vývoj, charakter a profilácia 
ilustračnej tvorby na Slovensku. Na jubilejnom 20. ročníku BIB 2005 bol ocenený Zlatým 
jablkom ďalší slovenský ilustrátor Ľuboslav Paľo.                   Mgr. Barbara BRATHOVÁ

historička umenia, kurátorka BIB, vedúca oddelenia BIB (skrátené)
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Ľubo Stacho – Diptychy
Galéria Jána Koniarka v Trnave v rámci 
programu predstavovania kľúčových osob-
ností súčasnej slovenskej scény pripravila 
v Kopplovej vile výstavný projekt Ľuba 
Stacha pod názvom Diptychy. Výstava 
potrvá do 2. marca.

Galéria prezentuje dlhodobé zameranie 
autora na výtvarné myslenie v médiu fotogra-
fie a obrazovej „dvojexpozícii“ – práve zo stretnutia dvoch obrazov, v ich konfrontácii, 
dokáže Stacho vyťažiť nové napätie, nový obsah a silný estetický náboj. Samotná výstava 
je postavená v „časovom diptychu“ tvorby: minulosť predstavuje vstupný blok komorných 
čiernobielych dvojzáberov z rokov 1985 – 95 (39 diel) a súčasnosť dotvára dominantný 
fotocyklus s názvom Slovensko, tajomná a spirituálna krajina, vytvorený v rokoch 2000 
– 2007 (47 diptychov). Ako sám autor uvádza: „Slovensko je krajinou na hranici východ-
nej (byzantskej) a západnej židovsko-kresťanskej Európy. Práve na tomto území dochá-
dza k premiešaniu západného pragmatizmu s východnou spiritualitou a mystikou“. 

Stacho prináša osobitý, hlbší, senzitívnejší a neidealizovaný pohľad na súčasné podoby 
a zmeny slovenskej kultúry a krajiny. Dokáže vyhmatať a zaznamenať citlivé momenty 
v živote spoločnosti a jednotlivca. Vytvára tak dokumentárny a imaginatívny album 
súčasnosti, mozaiku kultúrnych detailov, čo vypovedá o celku. Je to vlastná obrazová 
kronika krajiny, v ktorej žijeme. Kronika metaforická, láskavá a tolerantná, ale niekedy 
aj pravdivo nelichotivá a kritická. Osobný neturistický sprievodca fotocestou Slovenska. 
Stacho v nej vypovedá o hmotnej a duchovnej potrave dneška, o stretnutí odlišných 
svetov v spoločnom priestore: svet tradičných kresťanských hodnôt a silnejúcej komer-
cie, McDonaldizácie, svet chudoby a zbohatlíctva, stretnutie odlišných symbolov, kultov 
a ideológií, spolunažívanie väčšinovej komunity a menšinových kultúr (predovšetkým 
rómskej a židovskej), a pod. Na fotografiách tak vidíme napr. dražovský kostolík spolu 
s bilbordom na americkú poisťovňu v slovenskej krajine; vlkolínsky ľudový dom a trup 
mamutieho lietadla; supermarkety a jarmočné stánky; utešený rodinný dom s bazénom 
strieda rozpadajúca sa maringotka, atď.

Stacho prináša obrazovú fotosprávu o zastavenom čase a zanikajúcom svete na jednej 
strane a o zrýchlenom tempe agresivity dnešných dní, o potrebe uchovania formovania 
vlastnej kultúrnej identity v globalizujúcom sa svete. 

Ľubo Stacho (nar. 1953), vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave (1976) a Ka-
tedru fotografie FAMU v Prahe (1984). Od roku 1991 vedie ateliér fotografie a interme-
diálnych presahov na katedre fotografie VŠVU v Bratislave. V roku 1995 habilitoval na 
FAMU na docenta. Je nositeľom viacerých ocenení (Cena Bienále fotografie v Metro-
politnom múzeu Tokio (1995), Prvá cena v súťaži Fondu svetových pamiatok UNESCO 
(1993) a pod.).

Realizoval vyše 50 samostatných výstav a zúčastnil sa vyše 115 kolektívnych výstav. 
Z nich: Mattress Factory Pittsburgh 1995, Bienále Tokio 1995, Fotofest Houston 1996, 
Fotogaléria Viedeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007 (zoznam 
výstav na www.lubostacho.com). 

Žije a tvorí v Bratislave. Publikácie: J. Geržová, A. Hrabušický, A. Vrbanová: Tri eseje 
o fotografiách Ľuba Stacha, Bratislava 2004.                              Vladimír BESKID, GJK
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Ladislav Sabo – Príbeh sochy
Synagóga – Centrum súčasného umenia

kurátor: Vladimír Beskid
do 2. marca 2008

Príbeh sochy je neoddeliteľnou súčasťou život-
ného príbehu akad. sochára Ladislava Saba. 
Výstava bronzových skulptúr a objektov v tr-
navskej synagóge skutočne predstavuje retro-
spektívny pohľad na tvorbu tohto významného 
regionálneho umelca, keďže prezentuje kľúčo-
vé diela z jeho tvorby v rozmedzí rokov 1990 
– 2007. Vystavené diela zahŕňajú jeho komornú 

i monumentálnu tvorbu (z tej máme v čerstvej pamäti najmä pomník obetiam leteckého 
nešťastia v obci Hejce), pričom spoločným menovateľom je hlavne klasický materiál – 
bronz. Toto médium ani po stáročiach nestráca na atraktivite; aj v konkurencii moderných 
materiálov jeho hlavnou prednosťou ostávajú neopakovateľne charakteristické farebné 
a reflexné vlastnosti. Práve bronz sa stal od roku 1991 Sabovým nosným sochárskym ma-
teriálom, a aj preto býva zaraďovaný medzi popredných predstaviteľov tradicionalistickej 
línie v slovenskom sochárstve, čo dokazuje aj výber klasických motívov v jeho dielach. 

V komornej tvorbe dominujú hlavne témy materstva, plodnosti, interakcia muža 
a ženy, vzťah hmoty a duchovna, pričom v priebehu rokov badať náznaky kubistických 
experimentov a pokusy začleňovať abstraktné prvky do klasických kompozícií. Ani 
v nich však nezanikne typický Sabov rukopis, keďže namiesto robustných, členitých 
štruktúr aj tu vyniká hlavne elegancia, pretiahnuté krivky a jemná línia. Za zvláštny 
prvok môžeme považovať občasnú záľubu v začleňovaní pohyblivých komponentov do 
bronzových skulptúr, čo nebýva pri tomto médiu bežné. V posledných rokoch sa autor 
vrátil k realistickej tvorbe (Modelka, 2000; Pastierka, 2000), ktorú však obohatil sil-
nejšou štylizáciou a variovaním materiálov (Kolobeh života, 2000; Materstvo, 2000). 
Paralelne rozvíja i sakrálne motívy (Kalvária, 2001), pričom biblia preňho predstavuje 
inšpiráciu, ale i spätnú väzbu s aktuálnou životnou skúsenosťou.

Ladislav Sabo (1954 v Galante)
V rokoch 1980 – 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 
odbor sochárstvo, v ateliéri prof. Rudolfa Pribiša a v ateliéri prof. Jána Kulicha. Po skončení 
školy prvé sochy realizoval do kameňa a od roku 1991 svoju tvorbu začal realizovať do ma-
teriálu bronz. V roku 1994 založil spolu s J. Hoborom medzinárodné sochárske sympózium 
v Galante. Po úspešných ročníkoch sympózií v Galante (1994, 95, 96, 98) sa zúčastňoval na 
mnohých medzinárodných sochárskych bronziarskych sympóziách v zahraničí. V roku 2005 
bol zakladateľom odlievania do bronzu na sympóziu v Lendave (Slovinsko).

Bol aktívnym členom združenia Gerulata od založenia až do jeho zániku a členom 
Združenia medailérov na Slovensku. Krátko po absolvovaní vysokej školy vyhral súťaž 
Bratislava – mesto mieru a dva roky sa venoval tvorbe tohto pamätníka. Dielo sa nezrea-
lizovalo. Po roku 1989 zrealizoval niekoľko monumentálnych sochárskych diel, z ktorých 
najvýznamnejšie sú: Prvá poštová schránka (Bratislava 2001), Pamätníky Dolnozem-
ských Slovákov v Maďarsku (Sarvaš 2002, Slovenský Komlóš 2006), Pamätník obetiam 
leteckého nešťastia (Hejce, Maďarsko, 2007). V poslednom období sa venuje aj portrétnej 
tvorbe: Janko Matuška 2005, Kühne E., Tallós B. K. Janics 2006, J. Haydn, M. A. Balug-
jansky 2007.                                                                                   Michal MIRONOV, GJK

foto: GJK
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Koniec éry konštruktérov obrnených bicyklov
Keď som v predposledný deň roku 2007 popoludní prechádzal autom cez hranice 
v Kitsee do Rakúska, už sa začalo stmievať. Na pozadí zimnej oblohy sa hmlisto ry-
sovali „búdky“ pre colníkov. Známy obraz, a predsa čímsi nový. Nikde ani človiečika, 
len sivomodrý pokoj a ticho schengenského priestoru. 

„Človeče, veď vy ste už pol hodiny emigrantom,“ reval na mňa na hraničnom prie-
chode Berg mladý colník s mojím služobným pasom Slovkoncertu v ruke, keď som 
sa v jeseni roku 1980 vracal cez Rakúsko z Juhoslávie. „Víza vám platili do polnoci, 
a teraz je presne tridsať minút a dvadsať sekúnd po termíne!“

Márne bolo vysvetľovanie, že som prešiel cez rakúsku colnicu už včera pred pol-
nocou, ale bol taký veľký nával čakateľov na návrat do vlasti, že som sa k slovenskej 
colnici skôr nedostal. „Vás mrzí, že cestujete! Ja vám ten pas zoberiem a v živote sa 
cez hranicu nedostanete!“, reval colník, až mu hlas preskakoval do falzetu. Potom 
rozkázal podriadeným, aby naše auto náležite prezreli. Nastúpili mladší colníci a my 
sme sa voľky-nevoľky pustili do vykladania nástrojov a debien s hudobnou aparatú-
rou. V nestráženom okamihu som colníkom šuchol litrovku juhoslovanského koňaku. 
Po chvíli nám zavelili, že môžeme vykladanie nástrojov ukončiť a začať opäť s nakla-
daním. Objavil sa colník, ktorý ma odhalil ako emigranta, zagánil na mňa spod obočia 
a pomaly, neochotne, mi služobný pas vrátil. 

Za socializmu boli hranice do Rakúska z našej strany prvý a posledný raz nakrátko 
otvorené počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 
1968. Občanov o tom informovali vtedy ilegálne československé rádiostanice. Tie 
legálne boli už obsadené okupantmi a ich odborníkmi. Veľa našich občanov možnosť 
emigrovať využilo. 

Odísť na západ chcel aj Marián W. z Bolerázu. Narýchlo naložil rodinu do auta 
a zamieril na hranice. Nevedel, že ľudia vtedy otáčali dopravné značenia miest 
a obcí, aby zmiatli okupantov. Ráno, po dlhej jazde, zistil, že je na východnom 
Slovensku. Poznačilo ho to, ale nevzdal sa. Myšlienkam na emigráciu zostal verný 
aj v období normalizácie. Vlastnoručne vyrobil obrnený bicykel na prerazenie hra-
ničných závor, operoval s ním dlhé roky v priestore medzi Trnavou a Bolerázom 
a vychytával konštrukčné nedostatky. Svoj vynález však na skutočnej hranici nikdy 
nevyskúšal.  

So skupinou Pramene sme úspešne urobili prehrávky pred západonemeckými 
agentmi na jar 1982 a dostali zmluvu na účinkovanie v bývalej Nemeckej spolkovej 
republiky (NSR). Bola to sláva. Pred naším vycestovaním prišiel na kapelu anonym, 
že chceme zostať vonku. Stálo nás to zopár fliaš whisky a koňaku, aby sme kompe-
tentných a aj iných presvedčili o opaku. Podarilo sa. Jedného rána sme dostali na 
pasovom oddelení služobné pasy a víza a večer sme už mali hrať v takmer 900 km 
vzdialenom Darmstadte. 

Neskoré vydávanie cestovných dokladov „západniarom“ bolo samozrejmosťou. 
Muzikanti tak pykali za to, že sa dostali na západ. Bol som svedkom, že tesne pred 
odchodom hrala jedna skupina na schôdzi ROH (Revolučné odborové hnutie). Keď do-
hrali a začali rýchlo baliť, šéfka ROH chcela, aby hrali ďalej. Zdvorilo odmietli, že sa 
ponáhľajú na západ. Šéfka vyhlásila, že keď je im hranie na západe prednejšie, vybaví 
im, aby vôbec nikam nemuseli cestovať... 
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Šikanovanie hudobníkov bolo zaužívané aj iných krajinách socialistického tábora. 
Dvaja poľskí muzikanti, ktorým vydali neskoro víza, sa zabili, keď sa hektickým spô-
sobom snažili dostať načas na hranie v Rakúsku.

Veľa mojich spolužiakov, kamarátov a dobrých známych v tom období emigrovalo 
z Trnavy na západ. V základnej škole bol predo mnou v abecednom zozname kamarát 
Maro Monček. Hneď po okupácii ušiel do Juhoafrickej republiky. Maro mal päť súro-
dencov, z ktorých ešte emigrovali dvaja, a tých, čo tu zostali, súdruhovia usilovne pé-
rovali. Napríklad Mira, ktorého syn Miro Monček junior preletel na rogale cez Dunaj 
z Petržalky do Rakúska. 

V abecednom zozname našej triedy IV-2 na trnavskej priemyslovke bol predo mnou 
Bobo Molnár a za mnou Jano Muránsky. Bobo emigroval do Kanady, Jano do NSR, 
kde doštudoval, a potom do USA. Z trnavskej trampskej osady Túlaví psi, do ktorej 
som patril, utiekli Šaman (Kamil Šimanský), Mates (Gusto Uhrík) a Škobla (Jožo 
Blažko). Bol už najvyšší čas odísť, aby na mňa nevyšla ako na posledného povinnosť 
zhasnúť a zamknúť za sebou dvere, preto som si v lete 1986 vybavil dovolenku v býva-
lej Juhoslávii, z ktorej som sa už nehodlal vrátiť. 

Žena súhlasila, ale s ťažko pochopiteľnou podmienkou, že najskôr musím vytapeto-
vať obývačku a kúpiť novú sedaciu súpravu. Odhodlaný zdolať na ceste do slobodného 
sveta všetky prekážky som jej vyhovel. S otcom sme sa pred odchodom dohodli na 
heslách – keď mu v určitý deň zavolám, že nad Srbskom je bezoblačné nebo, znamená 
to, že môj plán vyšiel a domov sa nevrátime. Jeho úlohou bolo odniesť z nášho bytu 
všetky hodnotné veci skôr, než ho súdruhovia zapečatia. Ale ak zavolám, že je tu veľmi 
zlé počasie, plány nám nevyšli a vrátime sa. Tak som vytapetoval obývačku, dôkladne 
vyskúšal novú sedaciu súpravu a vyrazil s rodinou a Autom hrdinom do sveta. 

Boli sme v Belehrade. Všetci, čo chceli emigrovať, museli absolvovať pohovor v centre Be-
lehradu na Ulice proletarskoj revolucii 58. Rozložil som stan v autokempingu na vrchu Ko-
šutniak nad mestom a čakal na pohovor. Pridala sa k nám domáca biela „bezbúdovkyňa“, 
ktorej dali dcéry meno Zina. Prichýlili sme ju. Blyslo mi hlavou, že je na tom takmer rovna-
ko ako my... V noci mi spávala pri nohách, a keď sa k nám niekto plichtil, bránila nás. 

Prišiel čas pohovoru. Mladý človek sa nás pýtal, prečo chceme emigrovať. Povedal 
som mu, že chceme žiť slobodne, v slobodnom svete. Hovoril, že to nestačí, že aby som 
hovoril o tom, čo zlé sa nám doma prihodilo zo strany „strany“ a iných osôb a inšti-
túcií. Poradil mi, aby som si na ďalší pohovor pripravil konkrétne fakty a výhrady, 
ktoré mám proti režimu v ČSSR, a keď ich nemám, aby som si ich vymyslel. Zrazu mi 
pripadalo trápne hovoriť o tom, ako ma doma, v rodnej krajine, chceli vyhodiť kvôli 
brade z roboty, a že som mal opletačky s verejnou a štátnou bezpečnosťou. 

Zavolal som Matesovi do Austrálie. Naposledy som s ním telefonicky hovoril na jar 
1986 z Rakúska a oznámil mu, že v lete idem za ním. Sľúbil, že ak budem mať nejaké 
problémy, pošle mi peniaze na cestu. Všetko sa zmenilo. Mates mi oznámil, že mi 
teraz pomôcť nemôže. Zašli sme aj na austrálsku ambasádu. Zvonil som niekoľkokrát, 
a nič. Asi neboli doma... 

V campingu zatiaľ „naša“ Zina pohrýzla poľskú turistku z Gdaňska, ktorá chcela od 
nás kúpiť valuty. Správcovia a turisti ju naháňali a ona im bravúrne unikala v lies-
kových kríkoch. Potom prišli za mnou a ja som sa tváril, že neviem, o čom je reč. Zina 
sa k nám opäť vrátila, smiala sa na celú papuľu a turisti ju opäť udali. Aj mňa. Nikto 
nás tam nechcel. S vyhliadkou na život bez domova sme nemohli dať domov ani Zine. 
Chúďa, ešte dlho utekala za Autom hrdinom. Manželka a dcéry plakali. Tuším aj ja. 
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Opäť pestré Trnavské dni telesnej kultúry
Trnavské dni telesnej kultúry tradične bývajú v závere starého roka sýtym pokr-
mom pre početných priaznivcov. Z nádielky sedemnástich ponúk vrcholového, vý-
konnostného a masového športu sa telegraficky pristavme pri najvýznamnejších 
podujatiach.

Karatisti si už 26. raz dali randevú na Vianočnom turnaji. Dovedna sa ich v Mestskej 
športovej hale stretlo 58. Okrem Slovenska malo zastúpenie Chorvátsko, Maďarsko 
a Srbsko. Súťaž trojčlenných družstiev v kumite sa stala korisťou reprezentačného 
výberu SR. Obhajcovia predošlého primátu, hostia z Belehradu, tentoraz dosiahli na 
tretí stupienok. Podelili sa oň spolu s usporiadateľským KK Slovšport. Súborné cvi-
čenie kata ovenčilo medzi ženami Bratislavčanku Kristínu Grmanovú, kým mužský 
primát pripadol Nitranovi Matejovi Uríkovi.

Memoriál Vlastimila Opálka v halovom futbale corgoňligových mužstiev sa hral 
pred plným hľadiskom MŠH. Primátor mesta Štefan Bošnák odovzdal hlavnú trofej 
11. ročníka futbalistom ZTS Dubnica nad Váhom. Strieborní boli domáci spartakovci. 
Po finálovej remíze 5:5 vyhrali Považania na pokutové kopy 2:0. Tretí post patril se-
neckému FC a štvrtý došpurtoval debutujúci ViOn Zlaté Moravce.

Brankársku legendu európskeho formátu, dvojnásobného účastníka futbalových 
MS Imricha Stachu, si uctil tucet žiackych výberov ObFZ zo západného Slovenska. 
Počas dvoch dní sa pod strechou trnavskej haly na Rybníkovej najlepšie zvŕtali Prievi-
džania. Najcennejší pohár prevzali z rúk zástupcu primátora mesta Jozefa Pobiecké-
ho. Partnerov na symbolickom stupni mali v strieborných Nitranoch a bronzových Tr-
navčanoch. Riaditeľský štáb pracoval pod spoľahlivou taktovkou Jozefa Brezovského.

Nohejbalová paráda trojíc o Trnavský vianočný smeč aj teraz, pri 12. kapitole, 
prilákala protagonistov svetového formátu. Jeden z nich, štvornásobný majster sveta 
a dvojnásobný európsky šampión Richard Makara, pomohol nohejbalistom z Nového 
Mesta nad Váhom obhájiť predošlý primát. Víťaznou cenou ich dekoroval zakladateľ 
turnaja Róbert Zwiržina. Trio spod Javoriny dostalo na svoj finálový štít A-celok 
Slávie Trnava až v trojsetovej dráme (-9, 7, 9). Domáca žlto-modrá zostava Marek No-
vosad, Juraj Zwiržina, Peter Hlinka však favoritov poriadne potrápila. Na 3. mieste 
skončil NK Kysucké Nové Mesto.

Nevedel som, kam ísť. Dcéry a žena na mňa tlačili, aby sme vyrazili naspäť. Do 
Trnavy. Naveľa som neochotne zavolal otcovi. Práve keď som mu vravel, že v Srbsku je 
veľmi zlé počasie, v éteri čosi zaškvŕkalo a spojenie sa nenávratne prerušilo. Cez našu 
hranicu som opäť prechádzal neskôr, ale tento raz mi nikto do emigrantov nenadával. 
Došiel som domov, sadol si do prázdnej vysťahovanej obývačky na parkety a konštato-
val, že nová tapeta má zaujímavý vzor. 

Na nový rok 2008 som sa vracal z Rakúska a v spomienkach mi ožívali dobrodružné 
a divoké príbehy o západnej hranici, colniciach, colníkoch a pohraničníkoch v časoch 
železnej opony. Na hraničnom prechode Kitsee som však zbadal iba jedného pána 
v uniforme, ktorý mi zakýval a ja som pozdrav opätoval. Divné – mal som jasať a mňa 
zrazu pochytila nostalgia, že tu, na bývalej rušnej hranici medzi slobodným svetom 
a socializmom, sa nekompromisne skončila éra konštruktérov obrnených bicyklov...                                                                                    

Marián MRVA
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Zimný beh zdravia mal na Štefana už 28. zápis do svojej kroniky a zároveň otvoril 
Trnavskú bežeckú trilógiu. Víťaz hlavných pretekov na 11,2 km, 22-ročný slovenský 
reprezentant na 3 000 m Ondrej Puškár, priletel z USA na sviatky v skvelej forme. 
Študentovi univerzity v Arkansase sa v cieli pozeral na chrbát o jedenásť rokov starší 
Keňan Francis Okumu (zaostal 1:48 min). Tretí prebehol konečnou métou Milan 
Jamrich zo Slávie STU Bratislava.

Predsilvestrovská futbalová šou o Pohár primátora mesta sa niesla v znamení oce-
nenia viacerých nezabudnuteľných strojcov najslávnejšej éry. Pozvanie na najstarší 
halový futbalový turnaj v rámci celého Slovenska prijali piati jubilanti. Traja z nich už 
65-roční. Vicemajster sveta 1962, držiteľ siedmich majstrovských titulov (dvoch počas 
vojenčiny v Dukle Praha) a štvornásobný federálny kráľ kanonierov Jozef Adamec. Na 
všetkých piatich majstrovských vysvedčeniach „bílích andelov“ rovnako svieti účasť 
brankára Josefa Geryka. Do hviezdnej zostavy nezabudnuteľných „bílích andelov“ 
patril aj ľavý obranca Ján Zlocha. Čerstvý šesťdesiatnik, majster Európy 1976 Karol 
„Patino“ Dobiaš pricestoval do mesta päťtitulového zásahu z Prahy, svojho terajšie-
ho bydliska. Šesť krížikov má na pleciach i Alojz Fandel. Nezabudnuteľný pracant 
v stredovej formácii bol členom štyroch majstrovských partií Spartaka. Škoda len, že 
výnimočnosť podvečera v MŠH nepochopilo zopár divákov. Vulgárnym správaním sa 
pokazili oslavu trnavského futbalu. Ba dokonca jeden z nich fyzicky napadol bývalého 
spartakovca Júliusa Šimona počas poturnajovej recepcie v reštaurácii Relax.

Najväčším ťahákom 25. dejstva Silvestrovskej ceny v hode atletickým bremenom 
Na rybníku bol štart štvornásobného kráľa slovenskej atletiky, držiteľa bronzovej me-
daily z MS 2007 v Osake, 30-ročného kladivára Libora Charfreitaga (Slávia Trnava). 
Zo žien posunula Martina Hrašnová – Danišová (Dukla Banská Bystrica) svoj lanský 
rekord mítingu na 24,64 m. Kategóriu nad 35 rokov si opantal slávista Roman Bach-
ratý najdlhším hodom 24,23 m.

Život, žiaľ, prináša aj smutné okamihy. Trnavskú športovú verejnosť zarmútili na 
sklonku roka dve úmrtia. Najskôr nás, vo veku 74 rokov, navždy opustil nezabud-
nuteľný hádzanár Jozef „Lulo“ Lukačovič. Zákerná choroba zasa vytrhla z atletickej 
rodiny Slávie iba 24-ročného Jaroslava Stachu. Spomienku na oboch kamarátov si 
uchováme vo svojich srdciach.

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Keňan Francis Okumu strieborný v T-6, 
súrodenci Ondrej a Jana Puškárovci víťazmi celej „trilógie“

Úvodné popoludnie 770. výročia povýšenia Trnavy na prvé slobodné kráľovské mesto 
patrilo kráľovnej športov na Slávii a vážnym tónom v koncertnej sále Marianum

Mestský magistrát ponúkol svojim občanom i návštevníkom veľkolepé vykročenie do 
pamätného roku 2008. Priestor dostala najskôr atletika, po nej vážna hudba. Trnav-
ský novoročný beh mal ouvertúru 1. januára 1988 v Kamennom mlyne. O rok neskôr 
sa pelotón presťahoval do centra mesta. Po Hlavnej ulici a Námestí SNP krúžilo pre-
tekárske pole až do r. 2007. Od úvodného popoludnia 2008 prišla zmena, dejiskom 21. 
ročníka TNB sa stal Mestský športový areál na Ulici Jána Hajdóczyho. Pred štartom 
63-členného poľa ich privítal primátor mesta Štefan Bošnák. Výnimočný rok pre-
zradili aj nevšedné vzdialenosti. Na žiakov čakalo 1 238 metrov, znázorňujúcich rok 
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udelenia výsad uhorským kráľom Belom IV. Historický piedestál si vybojoval Domi-
nik Stano z usporiadajúcej AŠK Slávia. No a 770-ku prvého slobodného kráľovského 
mesta pripomenula trasa dospelých účastníkov, 7 700 metrov. Najvyššie stupienky 
v rámci Memoriálu Ladislava Kmeča, spoluzakladateľa úvodného atletického festi-
valu v novom roku na Slovensku, pripadli slávistom Ondrejovi a Jane Puškárovcom. 
Medzi päťdesiatnikmi vystúpil na tretí stupienok januárový jubilant Milan Hrdina, 
svojho času v drese TJ Pozemné stavby Trnava popredný trnavský vytrvalec. Po 
skončení športovej oslavy Nového roku prišlo presťahovanie sa bežcov i divákov do 
zrekonštruovanej koncertnej sály Marianum. Nádherné tóny Vivaldiho a Piazzolu, 
pretavené do Štyroch ročných období, dotvorili sviatočnú kulisu prvého dňa v jubilu-
júcom slovenskom Ríme.

O päť dní neskôr sa Na rybníku znovu bežalo. Svoje zimné pestvá najskôr povystrá-
jala besniaca meluzína. Dlho sa zdalo, že deviata kapitola Trojkráľovej šestky nebude 
v pôvodnom termíne. Rovnú polstovku však neodradil od účasti ani mrznúci dážď. 
Pekný súboj v krose T-6 ponúkol tandem Ondrej Puškár – Francis Okumu. V cieli ich 
delil iba 26-sekundový rozdiel. No obdiv patril všetkým nepoddajným dlhotratiarom. 
Aj Zdenke Trulíkovej, prvej Trnavčanke so skalpom slávneho Newyorského marató-
nu. Získala ho začiatkom lanského októbra. Absolútny primát v Trnavskej bežeckej 
trilógii si odniesli súrodenci Puškárovci.

Trnavský športový kolotoč sa krúti ďalej. Najbližšie dostane slovo Memoriál Karola 
Holoviča, medzinárodný hokejový turnaj žiakov siedmych tried ZŠ. Stane sa tak 25. 
a 26. februára. Už sedemnásty raz. Mestský zimný štadión bude patriť spomienke na 
bývalého hráča Trnavy a Dubnice, neskôr zanieteného trénera hokejových nádejí v na-
šom meste. Krutá smrť mu v marci 1991 znenazdajky prestrihla niť v 41. roku života.

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Mladí spartakovci u priateľov v Zabrze
Mesto Trnava má pestré športové kontakty s partnermi zo Zabrze. Do vyše 183-tisí-
covej metropoly baníctva a hutníctva na juhu Poľska zavítali minulý mesiac starší 
dorastenci trnavského FC Spartak. 
Zverenci trénera Milana Malatinského, bývalého reprezentanta SR a vyše 300-ná-
sobného prvoligistu v dresoch Spartaka, bratislavského Interu či banskobystrickej 
Dukly, sa zúčastnili 12. a 13. januára tradičného medzinárodného halového turnaja 
o Pohár prezidentky mesta Zabrze. Za asistenta pre tento turnaj si vybral Ladislava 
Lihána, dlhoročného mládežníckeho trénera v Spartaku. Nomináciu tvoril 16-členný 
káder: Michal Železník, Bohuš Šimek, Pavel Šarmír, Patrik Banovič, Maroš Hutár 
(kapitán), Filip Pátek, Rastislav Vdovjak, Martin Mikovič, Jakub Šúry, Matej Rehák, 
Róbert Humel, Ondrej Trulík, Peter Uhrinec, Ján Krupa, Igor Súkenník, Martin Ki-
rinovič. Trnavský mestský magistrát im uhradil dopravu mimoriadnym autobusom. 
Poľskí partneri z mestskej samosprávy zasa našej výprave preplatili stravu a ubyto-
vanie v hoteli Staropolski.

Najkvalitnejšie obsadená zimná konfrontácia futbalovej kategórie do 19 rokov 
v Poľsku sa hrala v priestrannej mestskej hale MOSiR-u, najväčšej v celej krajine. 
Ihrisko malo dĺžku 102 metrov, šírku 56. Každý zápas trval 40 minút, bez polčasovej 
zmeny strán. Nastúpili doň 11-členné zostavy.
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Kurzy zdravej výživy pokračujú aj v tomto roku
Mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie už tradične pri-

pravuje pre všetkých, ktorí si chcú udržať alebo zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom 
zdravého stravovania, bezplatný kurz zdravej výživy. Prvá lekcia trinásteho ročníka 
podujatia sa uskutoční v pondelok 25. februára o 17. hodine v spoločenskej sále Združe-
nej priemyselnej školy na Komenského ulici. Na desiatich stretnutiach, ktoré budú vždy 
v pondelok o tom istom čase, sa návštevníci dozvedia, aká strava je prospešná pre pre-
venciu, pri liečení niektorých ochorení a na posilnenie imunity. Každá prednáška bude 
tematicky zameraná. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kancelária zdravé mesto Trnava a lektori OZ Život a zdravie

Prednáška o nových trendoch v rádiológii
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku šiesteho ročníka cyklu 

Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na témy Nové trendy v rá-
diológii, využívanie najnovších techník v diagnostike a prevencii v medicíne, prí-
stupnosť takýchto vyšetrovacích a preventívnych technológií v Trnave. Prednáška 
sa uskutoční 28. februára o 17.00 h v zasadačke na Trhovej ulici 2 (býv. Tatrasklo). 
Prednášať bude prof. MUDr. Peter Bořuta, CSc. Poliklinika v Trnave.

Garant: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Trnavská univerzita

Mladých „andelov“ zo slovenského Ríma najskôr čakali duely v základnej A-sku-
pine. S nemeckým SG Wattenscheid 09 hrali bez gólov, domácemu MSPN Górnik 
podľahli 0:3 a bezgólovú deľbu bodov dosiahli aj s GKS Belchatów, neskorším fina-
listom. Trnavčan Krupa v poslednej minúte nepremenil pokutový kop. Napokon si 
spartakovci zmerali sily s tretím tímom B-skupiny, SMS Lódž. Vyhrali nad ním 1:0, 
zásluhou presnej trefy Mikoviča.

Konečné poradie: 1. SKS Gwarek Zabrze (obhajca prvenstva), 2. GKS Belchatów, 3. 
F. C. Baltica Kaliningrad (Rusko), 4. Górnik Zabrze, 5. Spartak Trnava, 6. SMS Lódž, 
7. KS Hutnik Kraków, 8. SG Wattenscheid 09 (Nemecko).

Turnaj rámcovali veľkolepé otváracie i záverečné ceremoniály. Účastníkom sa počas 
nich prihovorila prezidentka hostiteľského mesta Malgorzata Maňka – Szulik. Jej zá-
stupca Krzysztof Lewandowski zasa pozval na slávnostné prijatie koučov a vedúcich 
všetkých zúčastnených družstiev.

Tréner M. Malatinský: „Na úvod tohtoročnej zimnej prípravy to bola kvalitná 
medzinárodná konfrontácia, hoci sme nemali k dispozícii kompletný káder. Pozorní 
domáci organizátori – pod vedením Andrzeja Kobialku – nám po príchode v piatok 
umožnili večerný tréning v hale.“

Našich partnerov z juhu Poľska najbližšie privítame v Trnave 12. – 13. apríla pri 
príležitosti 10. ročníka medzinárodného festivalu Grand Prix Tyrnavia v tanečnom 
športe o Pohár primátora mesta. Priatelia zo Zabrze prisľúbili účasť aj v ďalších špor-
tových sviatkoch jubilujúcej Trnavy, napríklad v júnovom futbalovom turnaji mest-
ských polícií, júlovom zápolení starších dorastencov Trnava Cup, alebo októbrovom 
Malokarpatskom maratóne a polmaratóne. 

Jaroslav LIESKOVSKÝ, Zabrze – Trnava
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Cintoríny majú nového prevádzkovateľa
Mesto Trnava oznamuje svojim občanom, že 1. 1. 2008 sa stal na základe vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže novým prevádzkovateľom pohrebísk nachádzajúcich sa 
na území mesta p. Vladimír Rigo. S predošlou prevádzkovateľkou pohrebísk p. Kve-
toslavou Peškovou na základe jej vlastnej žiadosti zmluvný vzťah mesto ukončilo 
31.12. 2007. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom pohrebísk a nájomcami hrobov 
vyplývajúce z Prevádzkového poriadku pre pohrebiská a Cenníka prác za poskyto-
vané služby, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú nezmenené.

Súťaž o granty programu Zdravé mesto
Mesto Trnava venuje mimoriadnu pozornosť rozvoju všetkých aktivít v oblasti 

rozvoja mesta. K nim nepochybne patrí aj oblasť zdravého životného štýlu a primár-
nej protidrogovej prevencie. Tieto oblasti svojho záujmu podporuje formou posky-
tovania finančných grantov. V tejto súvislosti vyhlasuje v zmysle VZN č. 231/2005, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania grantov z rozpočtu mesta súťaž o získanie 
grantu v oblastiach primárna protidrogová prevencia a realizácia projektov v rámci 
programu Zdravé mesto Trnava na rok 2008. 

V súlade s Plánom zdravia Riadiaci výbor projektu Zdravé mesto Trnava ustanovil témy 
pre žiadateľov o finančný grant v rámci programu Zdravé mesto Trnava nasledovne:
1. ZDRAVÉ RODINY – aktivity zamerané na účasť rodín v podpore zdravia,
2. ŽIŤ ZDRAVŠÍ ŽIVOT – aktivity zamerané na podporu zdravého spôsobu života, pre-
dovšetkým pohyb a zdravé stravovanie.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie finančného grantu budú uprednostnení 
tí uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky v zmysle VZN a ktorých projekty budú 
zamerané na dané témy.                                                                       Bližšie informácie:    

                                                                 Mgr. Ingrid Huňavá, Kancelária Zdravé mesto

Recepty zeleninových jedál z Dní zdravia
Špenátové rizoto
Potrebujeme: zeleninový vývar, olivový olej, cesnak, pokrájaný pór, ryžu, pohárik 
bieleho vína, zmes posekaných čerstvých (alebo mrazených) byliniek, mladý špenát, 
čierne korenie, soľ.

V hrnci necháme zovrieť zeleninový vývar. V kastróle opražíme 2 – 3 minúty na 
oleji cesnak s pórom, primiešame ryžu, premiešame, prilejeme biele víno a časť ho-
rúceho vývaru. Varíme na slabom ohni, postupne prilievame zvyšný vývar a víno, 
varíme, pokým ryža nemá vhodnú (krémovú) konzistenciu. Primiešame posekané 
bylinky a špenát, dochutíme korením a soľou, krátko dovaríme. Podávame teplé. 
Vhodný je pohár bieleho vína.

Do súťaže Dni zdravia 2007 na recepty zeleninových jedál zaslal čitateľ s nečita-
teľným podpisom. Pripravuje: MUDr. Bohumil Chmelík
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Energetické štítky už aj pre domy
Ak sa chystáte postaviť, zrekonštruovať či predať dom, alebo vlastníte budovu, ktorú 
chcete prenajímať, od januára 2008 sa vás týka energetická certifikácia budov.

Energetická certifikácia, čiže povinné vydávanie certifikátov o energetickej hospodár-
nosti budov, má chvályhodný cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť budov a znížiť emisie 
oxidu uhličitého spojené s ich prevádzkou. Upravuje ju zákon č. 555/2005 Z. z. o ener-
getickej hospodárnosti budov, ktorý jasne definuje postupy a opatrenia na dosiahnutie 
stanoveného cieľa, aj dotknuté budovy. 

Naše technické normy stanovujú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, 
ktoré musia spĺňať nové budovy, a ak je to technicky, funkčne a ekonomicky možné, mali 
by ich spĺňať aj existujúce budovy po významnej obnove.

Treba vedieť, že projektant je povinný určené minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na 
povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe 
projektovej dokumentácie. 
 Na ktoré budovy sa vzťahuje povinnosť energetickej certifikácie?
Energetická certifikácia je povinná pre všetky nové a významne obnovené budovy, kto-
rých kolaudačné konanie sa začne po 1. januári 2008, a aj pre budovy predávané alebo 
prenajímané po tomto termíne. Týka sa rodinných a bytových domov, ale aj ďalších 
budov, pri ktorých prevádzke sa spotrebúva energia.
Energetická certifikácia sa nevzťahuje na obytné budovy, ktoré sa využívajú kratšie než 4 
mesiace v roku, na samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou než 50 m2 a na 
dočasné stavby, ktoré sa budú používať menej než dva roky. Z certifikácie sú vyňaté tiež 
objekty chránené pre svoju architektonickú alebo historickú hodnotu, ako aj priemyselné 
stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie. 
 Čo je výsledkom energetickej certifikácie?
Pri energetickej certifikácii sa budova zaradí podľa energetickej hospodárnosti a emisií 
oxidu uhličitého do konkrétnej energetickej triedy od A až po G, pričom do triedy A budú 
patriť tie najúspornejšie budovy. Výsledkom energetickej certifikácie je osvedčenie 
– energetický certifikát, ktorý bude platiť najviac 10 rokov. Certifikát však môže stratiť 
platnosť aj pred uplynutím určeného obdobia – napríklad vykonaním stavebných úprav, 
ktoré ovplyvnia energetickú hospodárnosť budovy. 
 Aké má povinnosti vlastník budovy?
Vlastník budovy je povinný nielen zabezpečiť energetickú certifikáciu budovy, ale aj 
uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti. Pri predaji budovy musí odo-
vzdať platný certifikát novému vlastníkovi a pri prenájme jeho overenú kópiu nájomcovi. 
Vlastník budovy je povinný tiež umiestniť energetický štítok (čiže výňatok z energetické-
ho certifikátu) v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým používateľom.
 Kto energetickú certifikáciu vykonáva?
Podnikanie v oblasti energetickej certifikácie je živnosť, ale s podmienkou odbornej 
spôsobilosti, ktorá sa preukazuje skúškou. Odborne spôsobilé osoby hodnotia budovy 
v štyroch samostatných oblastiach (podľa miesta spotreby energie), a to: tepelná ochrana 
stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimati-
zácia, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov. 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb je možné vyhľadať na internetovej stránke www.sksi.sk
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Čo robiť v prípade nadmernej hlučnosti? 
Informácia pre obyvateľov mesta o možnostiach ochrany pred hlukom

Súčasná právna úprava zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-
ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 9. 
2007, neumožňuje obciam chrániť obyvateľstvo prostredníctvom všeobecne záväzného 
nariadenia pred nepriaznivými a nežiaducimi účinkami hluku súvisiaceho s aktivita-
mi ľudí alebo činnosťou zariadení. Orgánmi na ochranu zdravia vrátane ochrany pred 
hlukom sú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré v rámci stavebného kona-
nia vydávajú záväzné stanoviská z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné 
zdravie.

Podľa citovaného zákona musia všetci, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroje 
hluku, raz za rok zabezpečiť aj objektivizáciu a hodnotenie hluku, aby mu obyvatelia boli 
vystavení čo najmenej. Podrobnosti pri posudzovaní a meraní hluku a vibrácií vo vonkaj-
šom prostredí a v budovách (okrem posudzovania hluku a vibrácií na pracoviskách) sú 
určené vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z.z. 

Pôvodcami hluku môžu byť občania i podnikatelia, preto jestvujú dva spôsoby riešenia 
ochrany pred hlukom. 

Občania – susedské spory pre hlučnosť: 
Podľa občianskeho zákonníka nesmie občan svojím konaním neprimerane obťažovať 
iných, ani ohrozovať výkon ich práv. Také konanie môže byť posudzované ako priestupok, 
ktorý môže obec riešiť v rámci starostlivosti o verejný poriadok. Občanom, ktorých obťa-
žuje nadmerná hlučnosť iných občanov, preto odporúčame volať Mestskú políciu mesta 
Trnava na bezplatnom telefónnom čísle 159. 

V prípade, ak dôjde k zrejmému zásahu do pokojného stavu, môže sa občan domáhať 
ochrany od obce. Obec môže v takomto prípade zásah formou predbežného opatrenia 
zakázať, alebo môže uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. 

Podnikatelia – hlučnosť prevádzky: 
Odporúčame občanom obrátiť sa v zmysle zákona 355/2007 so sťažnosťou na nadmernú 
hlučnosť prevádzky na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, 
Limbová 6, 917 01 Trnava. 

Pod hlučnosťou prevádzky pritom rozumieme nielen hlučnú diskotéku či bar, ale akú-
koľvek podnikateľskú činnosť v prevádzke, ktorá prekračuje prípustné hodnoty dané cit. 
zákonom (napr. hluk z autodielne a pod.). 

V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že hlučné správanie občanov v nočnom čase 
na ulici a ostatných verejných priestranstvách, nie je hlučnosťou prevádzky. V tomto 
prípade ide o rušenie nočného pokoja a odporúčame volať mestskú políciu. 

V prípade nedodržiavania prevádzkového času prevádzkarne je možné podať podnet 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom v Trnave podľa zákona č. 128/2002 Z.z. 
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v súlade s § 4 ods. 2 
písm. f) na výkon kontroly vnútorného trhu podľa § 2 písm. c) za opakované nedodržia-
vanie času predaja prevádzkarne – prevádzkovanie prevádzkarne po záverečnej. Podľa 
cit. zákona je slovenská obchodná inšpekcia, okrem iného, oprávnená zakázať výkon 
prevádzkovej alebo obchodnej činnosti, ako aj vydávať záväzné pokyny na odstránenie 
zistených nedostatkov. 

pripravila PhDr. Marcela ŠULGANOVÁ, referát obchodu a služieb MsÚ
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Súťaž o granty mesta Trnavy na rok 2008
Mesto Trnava v zmysle VZN č. 231/ 2005, ktorým sa určuje metodika poskyto-
vania grantov, vyhlasuje súťaž o získanie grantov pre nasledovné oblasti:

1. Športové aktivity
2. Aktivity mládeže
3. Výchova a vzdelávanie – v rámci tejto položky je možné podať žiadosti aj na 
podporu technického vzdelávania
4. Umelecká činnosť a kultúrne aktivity
5. Charita
6. Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
7. Primárna protidrogová prevencia
8. Realizácie projektov v rámci programu Zdravé mesto
9. Ekológia a životné prostredie

Žiadosti o získanie grantov je potrebné doručiť do 15. marca 2008 na vzorových 
tlačivách na adresu Mestský úrad, Trhová ul. 3, Trnava.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 231/ 2005, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania grantov z rozpočtu mesta Trnava. Vzorové formuláre 
žiadosti sú zverejnené na www.trnava.sk pod MsÚ v sekcii Tlačivá.
Do súťaže budú zaradené všetky žiadosti (projekty), ktoré budú spĺňať nasledovné 
kritériá v zmysle VZN č. 231/ 2005, ktorým sa určuje metodika poskytovania gran-
tov:
1. Budú zaslané, resp. doručené na vzorových formulároch do 15. marca 2008 na 
adresu:
 projekty pre oblasti 1 – 4: Mestský úrad v Trnave, odbor vzdelávania, športu 
a kultúry, Trhová 3, Trnava
 projekty pre oblasti 5 – 8: Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny, Trhová 3, 
917 71 Trnava
 projekty pre oblasť 9: Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného 
prostredia, Trhová 3, 917 71 Trnava

2. Budú obsahovať všetky požadované údaje:
a) oblasť, do ktorej je žiadosť (projekt) o grant nasmerovaný
b) údaje o žiadateľovi – fyzické osoby: meno, priezvisko a kontaktnú adresu, práv-
nické osoby: názov organizácie a adresu, kópiu totožnosti žiadateľa (právnická 
osoba – doklad o registrácii, fyzická osoba – občiansky preukaz),
c) charakter subjektu (právna forma organizácie),
d) názov projektu,
e) autor projektu,
f) odborný garant projektu,
g) miesto a dátum realizácie projektu (od – do),
h) bankové spojenie žiadateľa,
i) fyzická osoba – číslo občianskeho preukazu, právnická osoba – IČO,
j) rozpočet projektu obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov,
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k) požadovanú výšku grantu od mesta,
l) stručnú charakteristiku projektu,
m) podpis (fyzická osoba), pečiatku (právnická osoba),
n) ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou MZ (ak ich komisia vyžaduje).

Ak žiadosť nebude kompletne vyplnená, nebude zaradená do súťaže o získanie 
grantu. Bližšie informácie o podmienkach súťaže získate na príslušných odboroch 
Mestského úradu, Trhová ul. 3, Trnava, č. tel.: 033/32 36 101 – ústredňa).

Kritéria na posudzovanie projektov:
 kvalita projektu,
 predpokladaný prínos a forma uskutočnenia projektu,
 možnosť získania finančných prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti,
 rozvíjanie a skvalitnenie tradičných podujatí na území mesta,
 výsledky činnosti žiadateľa,
 spolupráca s mestom Trnava.

Občianske združenia, ozvite sa nám! 
Mesto Trnava chce vytvárať podmienky pre rozvoj občianskej spoločnosti a zapo-
jiť do života mesta čo najširšie sociálne spektrum obyvateľov. Jedným z krokov 
k naplneniu tohto cieľa je zmapovať trnavské mimovládne organizácie pôsobiace 
v sociálnej oblasti a vo verejných službách a podporiť ich činnosť. Databázu týchto 
organizácií mesto zverejní na svojej webovej stránke. 

Vyzývame preto všetky občianske združenia, ktoré chcú spolupracovať 
s mestom a pôsobia v sociálnej oblasti a vo verejných službách, aby poslali 
svoje kontaktné údaje na túto adresu: 

Mária Peciarová, referát tretieho sektora a charity, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 
917 71 Trnava, alebo priamo na e-mail: peciarova@trnava.sk

Mesto nemôže ovplyvňovať 
zriaďovanie exteriérových sedení na súkromných pozemkoch

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 295, ktoré vstúpilo do platnosti 11. 
decembra 2007, už nemusia prevádzkovatelia exteriérových sedení na súkromných 
pozemkoch na území Trnavy žiadať o určenie podmienok ich zriadenia a prevádz-
kovania a nemajú ani oznamovaciu povinnosť voči mestu. 

Magistrát v dôsledku tejto zmeny nebude mať informácie o exteriérových se-
deniach na súkromných pozemkoch s výnimkou tých prípadov, na ktoré sa budú 
vzťahovať podmienky stavebného zákona. Vo VZN však ostáva naďalej podmienka 
dodržiavania prevádzkového času maximálne do 23. hodiny. 

Nové VZN č. 295, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 229 o podmienkach zriaďova-
nia a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava, bolo prijaté na 
základe protestu Okresnej prokuratúry Trnava. 

Plné znenie VZN č. 295 a VZN č. 229 je k dispozícii na webovej stránke mesta 
www.trnava.sk. 
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Building na Rybníkovej vás pozýva
 5. februára o 19.30 h – Večer s Patri-
kom DUBOVSKÝM – ROZPAD JUHOSLÁVIE, 
prednáška s diskusiou. Vstup voľný.
 12. februára o 19.30 h – B’s Cinema 
– HOTEL RWANDA (JAR/V. Británia/Tal.), 
réžia: Terry George, projekcia filmu s dis-
kusiou. Vstup voľný.
 19. februára o 20.00 h – AMC TRIO 
& BORYS JANCZARSKI (SK/PL), Borys 
Janczarski – tenorsax, Peter Adamkovic 

– piano, Martin Marincak – bass, Stano 
Cvanciger – drums. Vynikajúci jazz, vyni-
kajúci muzikanti, vynikajúci koncert. 
 26. februára o 19.30 – PUTOVANIE 
IRÁNOM – spoznajte túto krajinu očami 
a ušami Mareka Kapustu. Vstup voľný.

Rybníková 14, www.the-building.com, 
tel.: 033/5504651, 0904 865 866, e-mail: 

infobuilding@yahoo.com

 VOĽNÉ MIESTA V KRÚŽKOCH
Ešte stále máte možnosť sa prihlásiť do 
týchto krúžkov: Stolný tenis, Keramický, 
Výtvarný, Počítače a Šach.

 INTERNET PRE VEREJNOSŤ
Každý štvrtok od 13.00 do16.00 h

 6. februára o 9.00 h 
ŠALIANSKY MAŤKO
Krajské kolo sa v prednese slovenskej poves-
ti v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici 

 POČÍTAČOVÉ KURZY
Dve hodiny jedenkrát do týždňa (deň a hodi-
na podľa dohody účastníkov kurzu). Obsah: 
MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet. 
Kurz A – základy, kurz B – pokročilí
 12. februára o 9.00 h 
BASKETBAL 
Regionálne kolo družstiev ZŠ v ZŠ na Ató-
movej ulici 

 21. februára o 9.00 h 
AEROBIK
Krajská súťaž študentov a študentiek SŠ 
v Mestskej športovej hale
 MAMA KLUB
Pozývame vás do obnovených priestorov 
Mama klubu v K – CVČ na Limbovej 4. Otvo-
rené v pondelok, utorok a štvrtok od 9.00 do 
12.00 h a poobede od 15.00 do 18.00 h 

 ČAROVNÝ SVET HUDBY
Kalokagatia – CVČ vyhlasuje výtvarnú 
súťaž pre deti MŠ, žiakov I. a II. stupňa 
ZŠ, študentov SŠ, SOU a žiakov špeciál-
nych škôl. Témy a technika sú ľubovoľné. 
Uzávierka je 15. februára. Informácie na 
t. č. 32 36 697.

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľné-
ho času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk, 
cvc.trnava.sk, tel. 3236697

Kalokagatia – Centrum voľného času

Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj – Knižnica Juraja Fándlyho organizujú 
2. ročník knižného salónu

LIBRIÁDA
27. – 28. marca v Mestskej športovej hale 
štvrtok od 9.30 do 18.00 h
piatok od 9.00 do 18.00 h

Bližšie informácie:
Mgr. A. Lančaričová, odbor vzdelávania, športu a kultúry, 

033/32 36 109, lancaricova@trnava.sk
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Západoslovenské múzeum
HLAVNÁ BUDOVA, MÚZEJNÉ NÁM. 3
Expozície:

Archeológia, Gotická Trnava, História mesta, 
Ázijské umenie, Kampanologická expozícia, 
Oratórium, Ľudová hrnčina, Ľudový odev zá-
padného Slovenska, Príroda Malých Karpát

 KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS
Nová expozícia múzea z historických zbierok
 ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – TRNAVSKÝ ZBE-
RATEĽ, nová expozícia

Výstavy:

 William Schiffer 
– SOCHÁR A MEDAILÉR, nová expozícia

 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

POKLADY ANTIKY
do 29. februára 2008
 ZAVIATE ČASOM
Výstava skamenelín z paleontologickej 
zbierky múzea, od 7. februára 2008 do 18. 
januára 2009
 TRADIČNÁ SLOVENSKÁ SVADBA NA 
DOLNEJ ZEMI
Výstava zo zbierok SNM v Bratislave
Vernisáž v utorok 12. februára o 16.00 h,
výstava potrvá do 6 júna 
 OCENENÍ ILUSTRÁTORI NA BIB 2007 
OCENENÍ SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI 1967 – 2005
Výstava v spolupráci s medzinárodným 
domom umenia pre deti BIBIANA
do 3. marca 
 U(S)CHOVANÝ ZVUK
Výstava prevzatá z Hudobného múzea SNM,
do konca decembra

 KAMENNÁ KRÁSA
Výstava z prírodovedných zbierok Západo-
slovenského múzea
 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Petrolejové lampy zo zbierky Š. C. Parráka

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, Trnava
Expozície:

PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEI-
DERA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIR-
KEVNÉHO HUDOBNÉHO SPOLKU, 
DVORANA SLÁVY DOBRA

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
Výstavy:

 William Schiffer 
– SOCHÁR A MEDAILÉR
nová expozícia

 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

POKLADY ANTIKY
do 29. februára 2008

 William Schiffer 
– SOCHÁR A MEDAILÉR
nová expozícia

 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

POKLADY ANTIKY
do 29. februára 2008

Kopplov kaštieľ
Ľubo Stacho – DIPTYCHY
kurátor: Vladimír Beskid
do 2. marca 2008 

Synagóga – Centrum súčasného umenia
Ladislav Sabo – PRÍBEH SOCHY
kurátor: Vladimír Beskid
do 2. marca 2008

Galéria Jána Koniarka



novinky 
z radnice február 2008

Divadlo Jána Palárika
veľká sála
3. nedeľa 16.00 █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
5. utorok 14.00 █ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
6. streda 19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
7. štvrtok 19.00 █ FAUST A MARGARÉTA
8. piatok 10.00 █ PEKIELKO A ANJELÍNKA
10. nedeľa 16.00 █ PEKIELKO A ANJELÍNKA
10.00 █ OSTROV OBJAVOV
12. utorok 19.00 █ CYMBELIN 
13. streda 10.00 █ CYMBELIN 
14. štvrtok 10.00 █ INKOGNITO
17. nedeľa 16.00 █ BARÓN PRÁŠIL alebo 
Širokouhlý sen penzistu Jozefa Prášila, 
Bratislavské bábkové divadlo
18. pondelok 9.00 a 11.00 █ BARÓN PRÁŠIL 

alebo Širokouhlý sen penzistu Jozefa 
Prášila, Bratislavské bábkové divadlo
19. utorok 19.00 █ AMERIKA
20. streda 19.00 █ MANŽELSKÉ HRY
21. štvrtok 10.00 █ RUŽIČKY ZO SRDCA
22. piatok 19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
26. utorok 10.00 █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
27. streda 10.00 █ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 

štúdio
11. pondelok 19.00 █ BOLA RAZ JEDNA DEDINA
15. piatok 19.00 █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
18. pondelok 19.00 █ LISTY MILENE
24. nedeľa 16.00 █ AKO SA KALO DANT 
DOSTAL NA SIEDMY SVET, BIBIANA, Bra-
tislava

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
█  16. februára o 10.00 h
AKO POUŽÍVAŤ INTERNET
Školenie určené seniorom
KJF v Trnave, študovňa

█  22. februára o 10.00 h
BÁSEŇ ČARODEJKA
Prezentácia knižnej novinky pre deti 
mladšieho školského veku za účasti autor-
ky Evy Kopúnkovej
KJF v Trnave, oddelenie pre deti

█  ZAŽEŇ NUDU SPOLU S NAMI – ZÁBAVNÝ-
MI SÚŤAŽAMI!
5 náučno-zábavných podujatí pre deti do 
15 rokov na spestrenie jarných prázdnin 
Trnavského kraja. Začiatok vždy o 10.00 h.
25. 2. S abecedou do sveta
26. 2. Tri hádanky pre Teba
27. 2. Vedomostný milionár
28. 2. Čo tie rúčky dokážu!
29. 2. Kufor plný vedomostí

█  GEJZA DUSÍK
Hudobno-slovné pásmo k 20. výročiu 
úmrtia hudobného skladateľa Gejzu 
Dusíka. Záujemcovia o kolektívnu návštevu 

tejto netradičnej hudobnej výchovy si môžu 
dohodnúť termín osobne alebo telefonicky 
v hudobnom oddelení (tel. 033/55 11 590)
█  NEZÁBUDKY KRISTY BENDOVEJ
Písomná literárna súťaž pre deti k ne-
dožitému 85. výročiu narodenia Kristy 
Bendovej. Do súťaže sa môžu zapojiť deti 
v oddelení pre deti i na všetkých poboč-
kách: Modranka, Prednádražie, Tulipán 
a Vodáreň. Súťaž trvá do konca februára.
█  TÉMY ŠKOLENÍ PRE SENIOROV O PRÁCI 
S POČÍTAČOM A INTERNETOM
16. II. a 15. X.: Ako využívať internet a e-mail 
12. III. a 12. XI.: Predstavujeme portál 
verejnej správy 
16. IV. a 10. XII.: Vyhľadávanie v elektro-
nickej zbierke zákonov
Počet miest je obmedzený, záujemcov preto 
prosíme, aby sa vopred prihlásili v KJF 
v Trnave, Rázusova 1 - v študovni na II. 
poschodí. Poznatky získané na školení 
si môžu účastníci overovať a zdokonaľo-
vať samostatným štúdiom na počítačoch 
verejného internetu, ktoré sú bezplatne 
k dispozícii v KJF v Trnave. 

Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Západoslovenské múzeum a Galéria Jána Koniarka 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
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tel. č: 55 11 042

1. – 4. 2.  AMERICKÝ GANGSTER – thriller
17.20 a 20.00 h 
5. 2.  FILMOVÝ KLUB
6. –7. 2.  BEOWULF – dobrodružný/fantasy
17.30 a 19.30 h
8. – 11. 2.  VOTRELCI VS. PREDÁTOR – akčný 
horror/sci-fi
17.30 a 19.30 h
12. 2.  FILMOVÝ KLUB
13. 2.  KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK 
– historický
17.30 a 19.30 h
14. – 18. 2.  NOC DLHÁ 30 DNÍ – horror
17.30 a 19.30 h
19. 2.  FILMOVÝ KLUB 
20. – 21. 2.  FILMOVÁ PREHLIADKA – JEDEN SVET
18.00 h
22. – 25. 2.  MEDVÍDEK – komédia
17.30 a 19.30 h
26. 2.  FILMOVÝ KLUB 
27. – 28. 2.  OUNCE – hudobná melodráma
17.30 a 19.30 h
29. 2. – 3. 3.  44 MM ZÚRIVOSTI – bláznivá komédia 
17.30 a 19.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA 

2. –3. 2.  SLÁVNY LOVEC PAMPALINY 1 
– animovaná rozprávka
2. 2. o 15.30 h, 3. 2. o 13.30 a 15.30 h
8. – 11. 2.  PÁN VČIELKA – animovaná rozprávka
8. a 9. 2. o 15.30 h, 10. 2. o 13.30 a 15.30 h, 
11. 2. o 15.30 h
16. – 17. 2.  SLÁVNY LOVEC PAMPALINY 2 
– animovaná rozprávka
16. 2. o 15.30 h, 17. 2. o 13.30 a 15.30 h

23. – 24. 2.  RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ 
– animovaná rozprávka
23. 2. o 15.30 h, 24. 2. o 13.30 a 15.30 h

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
www.naoko.sk

5. 2. o 18.00 h  Stvorení pre lásku 
(Dut yeung nin wa) – miniprofil režiséra 
Wong Kar-waia
5. 2. o 20.00 h  Faunov labyrint (El 
laberinto del fauno) – novinka v FK Naoko, 
réžia: Guillermo del Toro
12. 2. o 18.00  h Miniprofil Wong Kar-waia
12. 2. o 20.00 h  Import Export – Novinka 
v FK Naoko, réžia: Ulrich Seidl
19. 2. o 18.00 h  Albín menom Nói (Nói Albinoi) 
– Naposledy v FK Naoko, réžia: Dagur Kári
19. 2. o 20.00 h  Revízori (Kontroll), réžia: 
Antal Nimród
20. 2. o 18.00 h  JEDEN SVET – prehliadka 
dokumentárnych filmov 
Lekcia bieloruštiny / M. Dembiński, Poľsko 2006
Námestie / J. Chaščevatskij, Bielorusko 2007
Hlasujte za mňa / W. Chen, Čína 2006
Most cez Wadi / B. Heymann, Izrael 2006
21. 2. o 18.00 h  JEDEN SVET – prehliadka 
dokumentárnych filmov
Zlomené krídla / P. Barbadillo, Španielsko 2006
Potupa / M. Naqvi, Pakistan, USA 2006 
Mladý hrdý nácko / D. Modell, UK 2002
Suplent / A. Blanck, Švédsko 2006 
26. 2. o 18.00 h  Super size me, réžia: 
Morgan Spulrock
26. 2. o 20.00 h Motocyklové denníky 
(Diários de motocicleta) – Naposledy v FK 
Naoko, réžia: Walter Salles

Program kina Hviezda

5. februára pred radnicou
POCHOVÁVANIE BASY

15.30 h koncert kapely BOROVIENKA
16.00 h Pochovávanie basy

Účinkujú kapela Borovienka a ľudový umelecký súbor LUSK 
Krakovany
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ROK MESTA TRNAVA                                             1238 – 2008
V MENE SVÄTEJ A NEROZDIELNEJ TROJICE, BELO, Z BOŽEJ MILOSTI 
KRÁĽ UHORSKÝ, DALMÁTSKY, CHORVÁTSKY, BOSNIANSKY, SRBSKÝ, 
HALIČSKÝ, VLADIMÍRSKY A KUMÁNSKY, NA VEČNÉ ČASY. K POVINNOSTI 
KRÁĽOVSKÉHO VELIČENSTVA NÁLEŽÍ ZJEDNOCOVAŤ, ČO JE ROZPTÝLENÉ, 
ZACHOVÁVAŤ, ČO JE ZHROMAŽDENÉ, A V MIERI I POKOJI, PRIZNÁVANÍM 
KAŽDÉMU JEHO PRÁV, OCHRAŇOVAŤ ĽUD PODRIADENÝ 
JEHO MOCI. KEĎŽE MIESTO V BRATISLAVSKOM KOMITÁTE, 
NAZÝVANÉ ZUMBOTHEL, SA NÁM VIDÍ VEĽMI VHODNÉ NA USADENIE 
HOSTÍ, MEŠŤANOM, KTORÍ V ŇOM BÝVAJÚ, AKO AJ TÝM, KTORÍ BY 
V BUDÚCNOSTI CHCELI PRÍSŤ, UDELILI SME TAKÚ SLOBODU, ABY PRIAMO 
PATRILI POD KRÁĽOVSKÚ KORUNU A ABY DAROM ANI AKÝMKOĽVEK 
INÝM PREVODOM NEBOLI KOMUKOĽVEK DO PRÁVOMOCI ZVEROVANÍ...


