




Stromček už žiari, Vianočné trhy 2012 sa začali

Slávnostné otvorenie obľúbeného podujatia spojeného so záverom roka sa uskutoč-
nilo v piatok 30. novembra o 17. hodine. Publikum najprv rozohriali známi trnavskí 
bigbítoví veteráni z kapely The Breakers. Po skončení koncertu predstavitelia Mesta 
Trnavy a organizátori spoločnými silami slávnostne rozžiarili nádherný 16-metrový 
vianočný smrek, ktorý je dominantou Trojičného námestia. Priamo pod stromčekom 
je umiestnený Betlehem. 
 Predajné stánky s ponukou klasického tovaru, ale aj produktov šikovných rúk ľudo-
vých umelcov budú otvorené denne od 9. do 18. hodiny. Stánky s ponukou dobrého 
jedla a tradičných nápojov majú posunuté otváracie hodiny každý deň až do 22. hodiny.
 Pri zostavovaní kultúrneho programu kládli organizátori dôraz na domácich hu-
dobníkov a interpretov. Pri hlavnom pódiu, ktoré bude umiestnené medzi domom 
kultúry a Jednotou, si prídu na svoje priaznivci popu, rocku, rock’n rollu, dychovky, 
folklóru. Organizátori nezabudli ani na vianočné tradície a zvyky, ktoré predstaví 
počas trhov viacero interpretov.
 Oživením Vianočných trhov bude aj obľúbená zabíjačka spojená s predajom zabí-
jačkových špecialít. Tento rok sú naplánované tri – vždy v sobotu od rána. Posledná 
sobota 22. decembra bude na námestí vyhradená rovnako obľúbenému opekaniu 
býčka. Predaj kvalitného mäska potrvá až do popoludnia.
 Súčasťou Vianočných trhov budú aj tradičné charitatívne podujatia, predaj vare-
ného vína s výťažkom na dobročinné ciele. Štrngnúť čajom a rumom si môžu počas 
posledného predvianočného týždňa návštevníci aj s trnavským primátorom.
 Bohatý na kultúru a zábavu bude v centre Trnavy aj úplný záver roka. Po úspechu 
z vlaňajška je pripravený Detský Silvester určený pre rodiny a ich ratolesti. Vyvrcho-
lením približne dvojhodinového programu bude ohňostroj o 18. hodine. Silvestrovská 
oslava bude na námestí pokračovať od 20. hodiny koncertami a produkciou DJ-ov. 
Krátko po polnoci privítajú Trnavčania rok 2013 veľkým Novoročným ohňostrojom.               

-poko-

Osemdesiatpäť predajcov, vystúpenia sedemsto detí z trnavských mater-
ských a základných škôl, najmenej tridsaťpäť koncertov s predpokladaných 
počtom vyše dvesto účinkujúcich. To sú základné čísla Vianočných trhov 
2012, ktoré potrvajú na Trojičnom námestí v Trnave dvadsaťpäť dní.

Dobročinné podujatia mesta počas adventu

Charitatívne zamerané spoločenské akcie sa začali tento rok už v novembri, keď bol 
venovaný výťažok z Benefičného koncertu miešaného speváckeho zboru Tirnavia vo 
výške 320 eur Dennému stacionáru pri Stredisku evanjelickej diakonie na Kalinčia-
kovej ulici v Trnave. Ďalšie tradičné dobročinné podujatia sa uskutočnia počas Via-
nočných trhov na Trojičnom námestí, kde Mesto Trnava v spolupráci s organizátormi 
trhov poskytne zdarma stánok ôsmim organizáciám, ktoré budú predávať výrobky 
na podporu svojej činnosti. 
 Nebude chýbať neodmysliteľný predaj vareného vína na dobročinné ciele, novin-
kou v ponuke bude tento rok aj voňavý vianočný punč. Výťažok z predaja odovzdá 
primátor Vladimír Butko 21. decembra o 17.30 h súčasne so symbolickým prija-
tím Betlehemského svetla sociálnym zariadeniam, ktorých klienti nemôžu prežívať 
sviatky v kruhu svojej rodiny. 

Aj počas tohtoročného predvianočného obdobia organizuje Mesto Trnava 
v spolupráci s viacerými organizáciami dobročinné podujatia s cieľom po-
môcť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. 
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nočných trhov na Trojičnom námestí, kde Mesto Trnava v spolupráci s organizátormi 
trhov poskytne zdarma stánok ôsmim organizáciám, ktoré budú predávať výrobky 
na podporu svojej činnosti. 
 Nebude chýbať neodmysliteľný predaj vareného vína na dobročinné ciele, novin-
kou v ponuke bude tento rok aj voňavý vianočný punč. Výťažok z predaja odovzdá 
primátor Vladimír Butko 21. decembra o 17.30 h súčasne so symbolickým prijatím 
Betlehemského svetla sociálnym zariadeniam, ktorých klienti nemôžu prežívať sviat-
ky v kruhu svojej rodiny. 
 Pokračovanie bude mať aj tradícia adventných stretnutí pri pohári horúceho Pri-
mátorského radničného čaju, ktorý budú podávať zdarma na Trojičnom námestí Tr-
navčanom aj návštevníkom mesta primátor Trnavy a jeho zástupcovia. 
 Príspevok k Vianociam vo forme balíčka dostanú opustení starí ľudia v zariadeniach 
pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, opatrovaní a nesvojprávni spolu-
občania. Do Zariadenia pre seniorov v Trnave príde aj tento rok Mikuláš s darčekmi 
a zároveň zástupcovia mesta zablahoželajú jubilantom s okrúhlym výročím. V kultúr-
nom programe vystúpi Denné centrum pre seniorov na Beethovenovej ulici v Trnave. 

Mesto Trnava a City-Arena podpísali zmluvy 

Mesto poskytlo investorovi 
pozemky a City-Arena, a. s. 
Trnava, sa zaviazala zrekon-
štruovať a odovzdať do vlast-
níctva mesta futbalový štadión 
v hodnote 15 miliónov eur. Pri 
výstavbe tohto moderného 
športového štadiónu s poly-
funkčnými komerčnými aktivi-
tami investor plánuje v Trnave 
preinvestovať 76 miliónov eur.

 „Sme radi, že sa Trnavčania rozhodli urobiť odvážny krok a dovolili nám zmoder-
nizovať nielen štadión, ale aj celú priľahlú mestskú zónu,“ hovorí Ing. arch. Pavol 
Adamec, predseda predstavenstva investora City-Arena, a. s., zo skupiny Euro MAX 
Slovakia. „Ak bude aj naďalej príprava projektu postupovať podľa harmonogramu, 
tak v roku 2014 by sme chceli byť s prácami hotoví a v roku 2015 už bude štadión 
pýchou Trnavy. Štadión Antona Malatinského sme totiž povinní postaviť a skolaudovať 
ako prvý objekt celého komplexu.“
 Štadión je projektovaný podľa technických parametrov a požiadaviek UEFA a FIFA 
s kapacitou 19 000 miest. Súčasťou areálu bude aj dvojpodlažné podzemné parko-
visko (1 150 miest), administratívne priestory (4 150 m2) s multikinom (600 miest) 
a možno aj 32 apartmánových bytov, s ktorými investor počíta ako s čiastočnou 
alternatívou pôvodne zamýšľaného hotela. Celý komplex bude spĺňať štandardy mo-
derných stavieb vrátane ekologických technológií a energetickej úspornosti.

Tlačová správa spoločnosti City-Arena

Mesto Trnava a trnavská akciová spoločnosť City-Arena 22. novembra 2012 
slávnostne podpísali zmluvy umožňujúce realizáciu modernej City Areny, 
ktorá nahradí súčasný futbalový štadión a oživí centrum Trnavy. 



3

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy na predaj 
a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta so spoločnosťou City-Arena, ktorá chce 
na svoje náklady realizovať rovnomenný projekt rekonštrukcie a výstavby futbalového 
štadiónu Antona Malatinského spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám a normám FIFA 
a UEFA, vrátane výstavby polyfunkčného centra s kinom a hotelom. Súhlas so záme-
rom investora vyslovilo mesto prostredníctvom uznesenia mestského zastupiteľstva 
č. 338/2012 zo dňa 26. 6. 2012, s následným uzatvorením memoranda o spolupráci.
 Ako je uvedené v dôvodovej správe, Mesto Trnava má záujem na zhodnotení, mo-
dernizácii, úprave a plnohodnotnom užívaní Štadióna Antona Malatinského a nehnu-
teľností v jeho okolí, ale vzhľadom na rozsah nevyhnutnej investície nemôže tento 
zámer realizovať z vlastných finančných zdrojov. Preto samospráva dlhodobo hľadala 
dôveryhodného investora, ktorý dokáže tento zámer zrealizovať.
 Náklady na realizáciu celého projektu odhaduje spoločnosť City-Arena na 76 milió-
nov eur. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podá podľa dohodnutého časového 
harmonogramu do konca roka 2012, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2014.
 S ohľadom na značnú výšku investície do rekonštrukcie a výstavby štadióna sa 
Mesto Trnava a investor dohodli o nájomnom 1 euro ročne a na prevedení nehnuteľ-
ností v jeho okolí v hodnote približne 7 miliónov eur za účelom výstavby polyfunkč-
ného centra, parkovacích miest a prestavby časti ulice Dolné Bašty na pešiu zónu, 
za symbolickú kúpnu cenu 1 euro. Investícia, ktorú takto mesto získa, je však oveľa 
vyššia, než zľava poskytnutá investorovi, lebo samotný futbalový štadión, ktorý City-
-Arena na základe nájomnej zmluvy zmodernizuje s odhadovanými nákladmi približ-
ne 15 miliónov eur, ostáva vo vlastníctve mesta. Jeho následnú prevádzku a udržia-
vanie bude investor zabezpečovať na vlastné náklady.

Mesto bude hľadať ďalšie možnosti riešenia problémov na Coburgovej

Na rokovaní o sťažnosti obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán v Trnave na ne-
únosné správanie neprispôsobivých spoluobyvateľov a návrhu na ich presťahovanie 
do inej lokality do sociálnych obydlí s nižším štandardom, Mesto Trnava predložilo 
súpis činností, ktoré dlhodobo vykonáva s cieľom zlepšiť túto situáciu. Patrí k nim 
nielen činnosť odborných zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, ale aj 
vznik a činnosť komunitného centra, ktoré bolo zamerané na prácu s rómskymi ob-
čanmi, zlepšenie ich sociálnych kontaktov s inštitúciami vrátane školskej dochádzky 
a spolupráce s pediatrami, zabraňovanie devastácii bytov, pokles kriminality, od-
straňovanie čiernych skládok a zvýšenie zamestnanosti, činnosť centra MAK zame-
raná najmä na prácu s deťmi, riešenie krízových situácií v rodinách a zlepšovanie 
vzťahov v komunite, atď.
 Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky mestské zastupiteľstvo prijalo  
rozhodnutie vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov 
a odborných zamestnancov mestského úradu, ktorá má pripraviť možné varianty 
ďalších riešení.

Medzi najdôležitejšie body rokovania 11. riadneho Mestského zastupiteľ-
stva mesta Trnavy, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2012, patrili návrhy na 
uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy so spoločnosťou City-Arena v súvislosti 
s rekonštrukciou futbalového štadiónu Antona Malatinského a zhodnotením 
priľahlého areálu, sťažnosť obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán tý-
kajúcu sa neprispôsobivých spoluobyvateľov tejto lokality, a petícia občanov 
proti zmene Územného plánu mesta Trnavy a výstavbe na Kamennej ceste.
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 Krajným riešením je požadované presťahovanie neprispôsobivých občanov, odbor 
územného rozvoja a koncepcií mestského úradu však v tejto súvislosti upozorňuje na 
fakt, že taký postup nie je v súlade so Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 
2020, a vzhľadom na nevyhnutné investície do technickej infraštruktúry, základných 
sociálnych služieb, stráženia a dopravy, by sa nedal zrealizovať v krátkom čase. Na-
vyše, treba počítať aj s možnosťou, že voči presťahovaniu sa budú búriť obyvatelia 
z priľahlých oblastí. Týka sa to lokalít Medziháj, prípadne Malženická cesta, kde je 
okrem Coburgovej ulice na základe platného územného plánu možná výstavba obydlí 
s nižším štandardom pre neprispôsobivé vrstvy obyvateľstva.

Podmienky výstavy na Kamennej ceste sa sprísnia

Poslanci rokovali aj o petícii občanov proti zmene územného plánu a výstavbe na Ka-
mennej ceste. Na jej základe bol materiál stiahnutý z 10. mestského zastupiteľstva 
25. 9. 2012 a mestskému úradu bola uložená  úloha spracovať podrobnú analýzu 
postupu prípravy lokality na individuálnu bytovú výstavbu Kamenný mlyn za cintorí-
nom na Kamennej ceste. Vzhľadom na fakt, že proces prípravy investičnej výstavby  
v lokalite Kamenný mlyn prebieha v súlade s platnou legislatívou 20 rokov, a za ten 
čas sa už uskutočnili mnohé legislatívne kroky, zmena územného plánu v súčasnosti 
nie je reálna. Vyžiadala by si totiž od Mesta Trnavy znášanie nemalých finančných 
škôd vrátane vrátenia finančných prostriedkov z Európskej únie za vybudovanie 
kanalizačného zberača, vykúpenia všetkých pozemkov od súkromných vlastníkov 
a úhrady všetkých nákladov spojených s projekčnou a inžinierskou činnosťou na 
príprave výstavby.
 Mestské zastupiteľstvo však rozhodlo o sprísnení podmienok výstavby v tejto loka-
lite a prijatý bol aj návrh na hľadanie riešenia mimoúrovňového križovania prístupovej 
komunikácie s cyklochodníkom cez lesopark do Kamenného mlyna.                    -red-

O parkovacom dome Na hlinách ešte nerozhodli

Na neudržateľný stav a problémy s parkovaním upozorňovali obyvatelia sídliska  
Na hlinách prostredníctvom petície už v roku 2007. Mestská samospráva sa týmto 
problémom zaoberala a po vyhodnotení reálnych možností racionalizácie statickej 
dopravy vzhľadom na minimálne priestorové možnosti vybudovala v tejto lokalite 
nové parkovisko pre 191 vozidiel. Ďalšie parkovacie miesta pribudli aj na Saleziánskej  
ulici, ale ani súčasný počet parkovacích miest zďaleka nezodpovedá skutočným  
požiadavkám. 
 Na druhej strane sú však pochopiteľné obavy občanov, že výstavbou parkovacie-
ho domu by sa zhoršili životné podmienky v tejto lokalite. Mestská samospráva si  
tieto skutočnosti uvedomuje. Vo svojom vyjadrení k žiadosti investora zdôrazňuje, 
že z ekologicko-environmentálneho hľadiska i z hľadiska možností rozvoja krátko-
dobej oddychovo-rekreačnej funkcie a zachovania pohody bývania ide o cenné úze-
mie, preto nebude možné pripustiť výstavbu, ak investor nesplní viacero náročných  
podmienok. 
 Výstavba predovšetkým musí byť v súlade s plánom revitalizácie a humanizá-
cie obytného súboru Na hlinách, na ktorú má Mesto Trnava pripravenú projektovú 

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali na 11. riadnom zasadnutí 6. no-
vembra 2012 aj o návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu 
mesta Trnavy za účelom vybudovania viacpodlažného parkovacieho domu 
Na hlinách. Návrh podal súkromný investor vzhľadom na skutočnosť, že 
v tejto lokalite je značný nedostatok parkovacích miest.
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dokumentáciu aj s platným stavebným povolením, nesmie zasiahnuť do priestoru 
detského ihriska ani rampy pre chodcov, ktorú mesto Na hlinách vybudovalo. Medzi 
podmienkami je aj požiadavka, aby bola na streche parkovacieho domu strešná zá-
hrada využiteľná na krátkodobú rekreáciu obyvateľov. Súčasťou zastrešenia musí byť 
aj vjazd a výjazd na Saleziánsku ulicu, čím sa zabráni vtiahnutiu dynamickej dopravy 
do vnútorného priestoru medzi blokmi domov. Vonkajšie zvislé konštrukcie objektu 
musia byť konštrukčne prispôsobené na uchytenie zvislej vegetácie, ktorou sa zabez-
pečí súvislé celoročné ozelenenie stien. 
 Novinky z radnice oslovili v tejto súvislosti aj investora s otázkou, či je jeho in-
vestičný zámer v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Podľa jeho slov nie sú 
opodstatnené obavy obyvateľov, že sa zhorší ich životné prostredie a prídu o detské 
ihrisko. Štúdia parkovacieho domu do priestorov ihriska nezasahuje, naopak, v pro-
jekte je zahrnutá jeho obnova. Obyvatelia neprídu o výhľad z okien, lebo konštrukcia 
parkovacieho domu má byť umiestnená vo svahu a výška stavby nebude dosahovať 
ani úroveň prízemia bytových domov na Saleziánskej ulici. Okolie bude dotvorené 
v súlade so súčasným trendom úpravy zelených plôch výsadbou kríkov, stromov 
a zatrávnením tak, aby celkový vzhľad parkovacieho domu spĺňal požiadavky mesta. 
Splnená bude aj ďalšia požiadavka mesta na vysadenie popínavej zelene k bočným 
stenám. Pretože hlavným cieľom parkovacieho domu je znížiť neúnosný stav statickej 
dopravy na Saleziánskej a Na hlinách, po ukončení výstavby budú v prvom kole po-
nuky uprednostnení obyvatelia tejto lokality. 
 Mestské zastupiteľstvo návrh na povolenie spracovania zmien v územnom pláne 
odsúhlasilo. Po podrobnom spracovaní bude predložený na verejnoprávne preroko-
vanie. Súbežne sa musí uskutočniť proces posudzovania jeho vplyvov na životné pro-
stredie. Ak záverečné stanovisko všetkých zúčastnených úradov a organizácií bude 
kladné, návrh bude predložený mestskému zastupiteľstvu.                                 -red-

Na radnici bude opäť detská kreatívna zóna

Mesto Trnava v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Trnave pripravuje v poradí 
už piaty ročník Predvianočných tvorivých dielní pre deti. Od 30. novembra do 16. 
decembra v piatok, sobotu a nedeľu medzi 14. a 18. hodinou budú v priestoroch 
západného krídla trnavskej radnice pre deti pripravené rozmanité tvorivé aktivity 
s vianočnou a zimnou tematikou obohatené zaujímavým kultúrnym programom.
 Deti si za pomoci animátorov z detských a mládežníckych organizácii, ktoré pô-
sobia v Trnave, budú môcť z tradičných i netradičných materiálov vyrobiť rôzne 
vianočné pohľadnice, vianočné ozdoby na stromček alebo do okna, upiecť medov-
níky, prípadne si vyrobiť drobný darček, ktorým potešia nielen seba, ale aj niekoho 
blízkeho, ako napr. gélové sviečky, svietniky, atď.
 Významným zlepšením oproti predchádzajúcemu roku bude rozšírenie priestoru 
predvianočných dielní aj do ďalších miestností starobylej radnice – nový priestor 
nájdu obľúbené divadielka pre deti, ktoré budú v programe každý deň o 17. hodine, 
ako aj úplná novinka tohto ročníka – tradičné ľudovoumelecké dielne, ktoré budú 
organizačne zabezpečovať trnavské združenia Hojdačka a Dielnička u zlatej priadky. 
 Počas trvania Predvianočných tvorivých dielní organizátori vyhlasujú súťaž, 
do ktorej sa môže zapojiť každé dieťa, ktoré sa zúčastní na bohatom zážitkovom 
programe na trnavskej radnici. Deti dostanú od animátorov svoju menovku, ktorú 
pri odchode odovzdajú, a táto menovka bude zlosovateľná. Zlosovanie sa uskutoční 
vždy na konci dňa.                                                                                                  -rm-

Piaty ročník Predvianočných tvorivých dielní v najstaršom sídle trnavskej 
mestskej samosprávy prináša množstvo noviniek



  6

FestHry 2013 aj so stavebnicami a modelmi

Počas tohto januárového víkendu sa športová hala zmení na obrovskú herňu s nepre-
berným množstvom stoviek klasických a moderných spoločenských hier, nafukovacích 
atrakcií, stolných futbalov, hokejov, detských kútikov, vystúpení a súťaží. Ponuka má 
byť obohatená aj o stavebnice a tvorbu modelárskych krúžkov.
 „V období skôr známom plesovými radovánkami a s tým spojenou noblesou, chce-
me priniesť radosť a úsmevy do života všetkých návštevníkov bez rozdielu, malých 
i veľkých, jednotlivcov i rodín, bohatých peniazmi ale aj starosťami, unavených prácou 
ale aj ničnerobením. Ambíciu spojiť rodiny, deti, mladých vekom i mladých duchom 
v priateľskej atmosfére a pri spoločnej zábave sme zhmotnili do tohto podujatia, ktoré 
vám už po štvrtýkrát ponúkame a dúfame, že si získa vašu priazeň, poctíte nás vašou 
návštevou a odmeníte spokojným úsmevom. Nepozývame vás na výstavu. Pozývame 
vás na veľkú hernú akciu, kde si budete môcť hry nielen poobzerať, ale ak vás niektoré 
zaujmú, aj si ich vyskúšať, zahrať,“ oslovujú potenciálnych návštevníkov organizátori 
podujatia z Mestskej rady mládeže a Mesta Trnavy.
 Aktuálne informácie nájdete na www.festhry.sk.                                           -red-

Prvé zimné mesiace roka si svoje miesto v kalendároch, v Trnave i v srdciach 
jej obyvateľov a ľudí z okolia získalo spoločensko-herné podujatie pod ná-
zvom Festival hier, hračiek a zábavy – FestHry Trnava. Jeho štvrtý ročník sa 
uskutoční od piatka 18. do nedele 20. januára 2013 v Mestskej športovej hale 
na Rybníkovej ulici v Trnave. 

Atmosféru adventu v Trnave aj tento 
rok dokresľujú tri vianočné stromy
Tri veľké vianočné stromy aj tento rok v Tr-
nave dotvárajú tradičnú atmosféru najkraj-
ších sviatkov roka. Vôňu Vianoc na Trojičné 
námestie prinesol šestnásť metrov vysoký 
smrek z Javorovej ulice v Modranke, na 
Hlavnej ulici stojí približne dvadsaťmetro-
vý smrek z Bradlanskej ulice a na Mikuláš-
skom námestí desaťmetrový smrek z Ulice 
Štefana Parráka. Všetky tri stromy sú dar-
mi občanov Trnavy svojmu mestu. 
 Vianočný strom na Trojičnom námestí 
zaujme svoje tradičné miesto už siedmy raz 
po dlhoročnej prestávke v období socializ-
mu. Po prvý raz tu bol slávnostne inštalova-
ný a osvetlený v prítomnosti mestskej rady 
20. decembra v roku 1925. Svoj post obsa-
dzoval každoročne približne do roku 1971, 
a až potom, v čase „normalizácie“, sa pre-
sťahoval na Hlavnú ulicu. Na svoje pôvodné 
miesto v srdci mesta sa znova vrátil približ-
ne po troch desaťročiach v roku 2006, ale 
zároveň ostal zachovaný aj novodobý zvyk 
osadzovať vianočný strom na Hlavnej ulici. 
 Zvyk zdobiť vianočné stromčeky má 
pravdepodobne korene už v období starého 

Ríma, keď bolo zvykom prinášať do svo-
jich obydlí vetvičky olivy. Ihličnaté halúzky 
symbolizujúce ochranu a slama symbolizu-
júca prosperitu boli súčasťou našich vianoč-
ných obradových úkonov, ale prvý vianoč-
ný stromček sa objavil až okolo roku 1605 
v Alsasku. Postupne sa rozšíril do celej Eu-
rópy, no na Slovensku bol ešte v 19. storo-
čí iba mestskou záležitosťou. Na vidieku sa 
stal súčasťou našich zvykov až v 20. storo-
čí, najmä po 1. svetovej vojne. Svetlá roz-
žaté na vianočnom strome v kresťanskom 
vnímaní symbolizujú príchod Spasiteľa.

Pozvánka na cestu do stredoveku
na trnavský vianočný trh
„Horúcou“ atraktívnou novinkou tohtoroč-
ného adventu v Trnave budú Stredove-
ké vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 21. 
a 22. decembra na Námestí sv. Mikuláša. 
V réžii Kompánie trnavských žoldnierov 
a Trnavského šermiarskeho cechu na ná-
mestí ožije scéna zo stredoveku s autentic-
kými ukážkami dobových remesiel našich 
predchodcov. Svoj tovar predvedú výrob-
covia historického cínového riadu, vosko-
vých sviečok, drevených ružencov, kare-

  V SKRATKE



7

tiek, vyšívaných doplnkov odevu, kováč, 
minciar, včelár... Mešťanom a trhovníkom, 
ktorí nevedia písať, bude ponúkať svoje 
služby pisárka. Naprázdno neodídu ani tí, 
ktorí v chladnom decembrovom počasí vy-
hladli, lebo v ponuke budú vianočné dobro-
ty zo stredovekej kuchyne. Atmosféru svia-
točného očakávania doplní živý betlehem. 
Po zotmení dotvoria historický dobový ko-
lorit svetlá sviečok, fakieľ a dobových lámp.
 Cestu časom na stredoveký predvianoč-
ný trh budeme môcť absolvovať v piatok 
21. decembra od 12. do 18. hodiny a v so-
botu 22. decembra už od 10. do 18. hodiny. 

Nové bezbariérové prepojenia 
Na hlinách

Na hlinách v Trnave odovzdalo Mesto Trna-
va do užívania nové bezbariérové prepoje-
nia obytného súboru so Saleziánskou a Ve-
ternou ulicou. Cieľom tejto investičnej akcie 
bolo najmä zjednodušiť prechádzanie cez 
túto lokalitu v nerovnom teréne mamičkám 
s detskými vozíkmi, vozíčkarom a čiastoč-
ne imobilným občanom. 
 Bezbariérovo boli vyriešené dva priesto-
ry. Vo svahu pri jestvujúcom schodisku bola 
postavená betónová rampa s dĺžkou 126 
m a šírkou 1,3 m, pozostávajúca z dvoch 
ramien. Na jednej strane je lemovaná zá-
bradlím, na druhej strane palisádami. Kvôli 
uľahčeniu prekonávania výškového rozdie-
lu je rampa delená na približne 9-metrové 
úseky so sklonom okolo 8,3 %, ktoré sú 
zakončené rovnou, dva metre dlhou po-
destou. Súčasťou stavby sú tri nové stĺpy 
verejného osvetlenia s osvetľovacími tele-
sami. Svah, do ktorého bola rampa osade-
ná, je upravený a zatrávnený. Odvodnenie 
priestoru pozdĺž schodiska je zabezpečené 
drenážou. 
 Druhé nové bezbariérové prepojenie 
dlhé 28 m a široké 2,8 m, so zábradlím a na-

pojením na jestvujúce chodníky, pribudlo 
medzi obytným domom 31 a oplotením 
gymnázia. Aj plocha okolo tejto rampy bola 
upravená a vysiata trávovým semenom.

Rekonštrukcie mestských chodníkov 
pokračujú aj v druhom polroku
Odbor dopravy a komunálnych služieb 
mestského úradu zabezpečoval v čase na-
šej uzávierky rekonštrukcie chodníkov pre 
chodcov na Gavlovičovej ulici s výmerou 
995 m2 a na Slovenskej ulici s výmerou 
794 m2. Predpokladá sa, že suma vynalo-
žená z rozpočtu mesta na tieto rekonštruk-
cie dosiahne približne 118 074 eur. 
 Ako informoval Novinky z radnice Ro-
man Stacho z odboru dopravy a komunál-
nych služieb MsÚ, v druhej polovici tohto 
roka sa uskutočnili aj v meste ďalšie re-
konštrukčné práce: Nový chodník z betó-
novej dlažby na ploche dovedna 1 534 m2 
v hodnote 74 866 eur je v lokalite Spiegel-
saal – sever na Osvaldovej ulici. Podobný 
nový chodník s výmerou 605m2 v hodno-
te 31 435 eur pribudol aj na Kukučínovej 
ulici na úseku od Jánošikovej po Pažitnú 
ulicu. Súčasťou tejto rekonštrukcie bola 
aj bezbariérová úprava pred priechodmi 
pre chodcov s použitím signálneho pásu 
pre nevidomých. Uskutočnila sa aj oprava 
prepojovacieho chodníka pre peších a cyk-
listov z Modranky do Trnavy z asfaltobe-
tónu, a tiež úprava nespevneného úseku 
medzi Mikovíniho a Vlárskou ulicou povedľa 
toku Trnávky z betónovej dlažby na ploche 
2 476 m2 a v celkovej hodnote 45 197 eur.

Zeleň v parčíku za daňovým úradom 
bude zalievaná vodou zo studne
Odbor investičnej výstavby mestského 
úradu začal v druhej polovici novembra 
zabezpečovať stavbu nového závlahového 
systému v parčíku za daňovým úradom. 
Realizovaný bude formou tzv. vodných zá-
suviek, na ktoré sa pripoja krátke hadice 
s rozstrekovačmi. Hadice umožnia mobili-
tu rozstrekovača na nepravidelnej ploche 
trávnika. Súčasťou tohto systému a zdro-
jom vody pre závlahový systém je studňa, 
ktorá ho bude zásobovať úžitkovou vodou. 
Umiestnená je pod svahom parčíka, voda 
z nej sa čerpadlom cez potrubie vytlačí 
k vodným zásuvkám a ostrovčeky zelene so 
stromami sa budú zalievať klasicky hadicou.
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V Dome smútku na Ulici T. Vansovej 
pribudnú nové sociálne zariadenia
Odbor investičnej výstavy mestského úra-
du začal koncom novembra práce na pre-
stavbe miestností v Dome smútku na Cin-
toríne na Ulici T. Vansovej s cieľom vytvoriť 
nové sociálne zariadenia pre návštevníkov. 
Jedna z toaliet bude rozmermi a vybave-
ním prispôsobená pre imobilných občanov, 
prístup do nej bude umožnený prostredníc-
tvom rampy z exteriéru. Nové sociálne za-
riadenia by mali byť odovzdané do užívania 
ešte pred vianočnými sviatkami.

Začala sa stavba druhej etapy 
cyklochodníka na Vansovej 
V druhej polovici novembra sa začala druhá 
etapa výstavby cyklistického chodníka na 
Ulici T. Vansovej. Nadväzuje na prvú etapu 
zrealizovanú v roku 2011 od Hospodárskej 
ulice po križovatku ulíc J. Bottu a T. Vanso-
vej po ľavej strane a od tejto križovatky po-
vedie až po Zelenú ulicu. Trasa cyklistické-
ho chodníka širokého 2 metre s pridaným 
bezpečnostným odstupom vedie uličným 
priestorom v zeleni, pričom v niektorých 
častiach križuje jestvujúce spevnené plochy 
– vjazdy do nehnuteľností alebo chodník. 
Ako informovala Novinky z radnice Renáta 
Gregušová z referátu zákazkovej prípravy 
stavieb odboru investičnej výstavby mest-
ského úradu, súčasťou stavby je i rekon-
štrukcia a výstavba bezbariérových pre-
chodov pre chodcov s použitím vodiacich, 
varovných a signálnych pásov na oboch 
stranách ulice, úprava autobusových za-
stávok, obnova porušených častí chodníkov 
a vjazdov do nehnuteľností vrátane odvede-
nia dažďových vôd. Predpokladá sa, že prá-
ce by mali byť ukončené do 21. decembra.

Seniori spolu s vnúčatami 
zvládli základy práce s počítačom 
Kurz počítačovej zdatnosti pre starých rodi-
čov a vnúčatá pod názvom Nebojím sa po-
čítača, ktorý sa uskutočnil od 16. októbra 
do 13. novembra 2012 v Základnej škole 
na Ulici Maxima Gorkého 21 v Trnave, ab-
solvovalo 27 účastníkov. Pod vedením lek-
toriek ZŠ Ivice Krajčovičovej a Gabriely 
Stegmannovej získali základné zručnosti 
v práci s počítačom, naučili sa vytvárať ad-
resáre a ukladať súbory v operačnom sys-
téme MS Windovs, získali základné poznat-

ky o písaní v kancelárskom programe MS 
Word, dozvedeli sa o spôsoboch využitia 
a o nástrahách internetu v programe Inter-
net Explorer, vytvárali si e-mailové schrán-
ky a naučili sa odosielať a prijímať poštu, 
zvládli aj prácu s USB-kľúčom, sťahovanie 
a ukladanie obrázkov z fotoaparátu, prácu 
s CD a DVD mechanikou. Kurz, ktorý bol 
zároveň zameraný na vytváranie prirodze-
ných mostov medzi generáciami, vyvolal 
pozitívnu odozvu a jeho účastníci prejavili 
záujem o podobné akcie aj v budúcnosti.
 Kurz Nebojím sa počítača organizova-
la škola v spolupráci s Mestom Trnavou  
v rámci Európskeho roka aktívneho star-
nutia. 

Poznáme víťazov súťaže 
o najkrajší balkón a predzáhradku 
Komisia životného prostredia a prírodných 
hodnôt pri Mestskom zastupiteľstve v Trna-
ve vyhodnotila 13. ročník súťaže O najkrajšiu 
kvetinovú výzdobu balkóna a súťaže O naj-
krajšie upravenú predzáhradku v roku 2012. 
   Najkrajšiu výsadbu na balkóne má spo-
medzi účastníkov súťaže Danka Mihočko-
vá z Mozartovej ulice, na druhom mieste 
je Alžbeta Šimončičová z Coburgovej ulice 
a tretie miesto obsadila Zuzana Wittgruber 
z Čajkovského ulice. 
 Najkrajšiu predzáhradku prihlásila do súťa-
že Alžbeta Koleničová zo Zelenečskej ulice, 
na druhom mieste je so svojou predzáhrad-
kou Ivan Ševčovič zo Štúrovej ulice a dve 
tretie miesta patria Ľubici Holickej a Adele 
Bukovčákovej z Ulice Vl. Clementisa.
 Hlavnými kritériami pri hodnotení boli 
výber druhov balkónových a záhradných 
okrasných rastlín, hustota a kompaktnosť 
porastu, bohatosť kvetov, farebnosť a este-
tický vzhľad kompozície.

Vyhlásenie najlepšej volejbalistky 
Trnavy a okolia
Trnavská Volejbalová akadémia vyhlási 15. 
decembra na Športovom gymnáziu Jozefa 
Herdu v Trnave najlepšiu volejbalistku Tr-
navy a okolia v kategórii staršie žiačky, ka-
detky a ženy. Medzi ocenenými budú hráč-
ky Volejbalovej akadémie, volejbalistky 
pôsobiace na základných školách a členovia 
občianskeho združenia Hit Trnava. Novinky 
z radnice o tom informoval športový ma-
nažér Volejbalovej akadémie Pavol Mančák.
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 Volejbalová akadémia založená občian-
skym združením Hit začala pôsobiť v Trna-
ve v roku 2011 a má za sebou viac ako rok 
pôsobenia v ligových súťažiach. Odovzdá-
vanie ocenení sa uskutočňuje s finančným 
príspevkom Mesta Trnavy a Trnavského sa-
mosprávneho kraja.

Novoročný koncert 
Trnavského komorného orchestra 
Mesto Trnava a Trnavský komorný orchester 
srdečne pozývajú Trnavčanov aj návštevní-
kov mesta na tradičný Novoročný koncert, 
ktorý sa uskutoční 1. januára 2013 o 15.30 
h v Kostole sv. Jakuba. Pretože na budúci 
rok v máji uplynie 55 rokov od smrti Miku-
láša Schneidera Trnavského, významného 
trnavského rodáka, ktorý si vďaka svojej 
piesňovej tvorbe vyslúžil titul slovenský 
Schubert, ťažiskom programu budú práve 
jeho diela. Na koncerte zaznejú jeho pies-
ne pre ženský i mužský hlas s orchestrál-
nym sprievodom a ako sólisti sa predstavia 
Hana Friedová a Daniel Čapkovič.
 V programe koncertu je aj Concerto 
grosso Ladislava Kupkoviča, slovenské-
ho skladateľa žijúceho v Hannoveri, ktorý 
má blízky vzťah k Trnave a Trnavčanom. 
Kupkovič je čestným občanom obce Cífer 
a často sa vracia domácu pôdu, kde pravi-
delne znejú jeho diela. Dramaturgiu kon-
certu dopĺňa skladba Schneiderovho roves-
níka a priateľa Alexandra Albrechta. 

Betlehemy Márie Hanuskovej 
v západnom krídle radnice

Do 31. januára 2013 každý utorok a štvrtok 
od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 
h bude v západnom krídle radnice otvore-
ná výstava keramických betlehemov Márie 
Hanuskovej. Autorka sa začala tejto téme 
venovať už v roku 1985, keď vymodelovala 
svätú rodinu ako darček pre svojich rodičov. 

 „Veľmi rada modelujem betlehemy, ako-
by som sa pri tom vracala do detstva. Vy-
nárajú sa mi spomienky na prekrásne bet-
lehemy v kostoloch, ktoré som obdivovala 
a hovorila si, že aj ja to raz skúsim. Môj prvý 
betlehem, v ktorom už nechýbali ani traja 
králi, pastier, ovečky a stavba maštaľky, kto-
rú zhotovil môj manžel, som vymodelovala 
v roku 1987 pre Ústredie ľudovej umeleckej 
výroby. Neskôr sa stavba maštaľky zväč-
šila, pribudli somárik, kravička a pastierik 
s ovečkami. Tento typ betlehemu nás re-
prezentoval aj na výstave 100 betlehemov 
z celého sveta v roku 2006 v Ríme a minulý 
rok boli moje tri betlehemy na výstave vo 
Viedni v národopisnom múzeu,“ povedala 
pre Novinky z radnice Mária Hanusková. 
 Na výstave v západnom krídle radnice 
sú vystavené modelované betlehemy, svä-
té rodiny, madony s dieťaťom a anjeli v rôz-
nych veľkostiach a prevedeniach. Vianočnú 
atmosféru dopĺňajú keramické zvončeky, 
svietniky a rôzne ozdoby na stromček.

DISK vo svojej novej hre 
mapuje samotu
Premiéra nového titulu Divadelného súboru 
DISK s názvom Solitudo (Podtitul nezná-
my), sa uskutoční 29. decembra o 20.00 
h v Divadelnom štúdiu DISK na Kopánke. 
Ako vždy v posledných rokoch, aj tento raz 
je autorom aj režisérom hry Blaho Uhlár 
a spoluautorom tvorivý kolektív súboru. 
Podľa slov, ktorými DISK prezentuje svoje 
najnovšie spoločné dielo, sa súbor v po-
zmenenej zostave pokúša spoznať a zma-
povať situáciu, v ktorej sa človek často ocitá 
– samotu. Pre niekoho je bolesťou, pre nie-
koho vykúpením. Sám môže byť človek na 
opustenom ostrove, ale aj uprostred ľudí. 
Samota môže spôsobiť psychickú traumu, 
ale aj regenerovať vnútro človeka. Rôzne 
pohľady na samotu sa herci pokúšajú vy-
jadriť dynamickými výstupmi, veľmi často 
s komickým až groteskným akcentom. 
 Tí, ktorí poznajú tvorbu DISK-u, vedia, 
že napriek názvu ich nová hra publiku ne-
prináša samotu, ale s najväčšou pravdepo-
dobnosťou ďalší umelecký zážitok a inšpi-
ráciu na zamyslenie. Záujemcovia, ktorým 
unikne príležitosť vidieť premiéru Samoty 
na konci starého roka, môžu navštíviť prvú 
reprízu, ktorá je na programe v novom 
roku 26. januára.
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Náznak kúzla anglických záhrad v centre Trnavy

Nové stromoradie vytvorí štyridsaťdeväť jaseňov mannových s guľovitým tvarom ko-
runy, a pred budovou sporiteľne bude ako akcent kompozície osem okrasných hrušiek 
so stĺpovitou korunou. 
 Trvalky, trávy a ruže budú vysadené na ploche približne 313 štvorcových metrov. 
Botanické tulipány, narcisy, cesnaky, veternice, modrice, krokusy a sedem fareb-
ných kombinácií tvorených šalviami, mliečnikmi, astrami, alchemilkami, rebríčkami, 
rozchodníkmi, ľaliovkami, kosatcami, pakostmi, levanduľou a čistcom, budú zdobiť 
záhony od konca zimy do neskorej jesene. Trvalý zelený základ a zjednocujúcu kom-
pozičnú líniu záhonov vytvoria pokryvné tisy prostredné. 
 Svoje miesto na novej pešej zóne budú mať nielen trvalky, ale aj letničky – naprí-
klad netýkavky, petúnie, begónie, sirôtky alebo nezábudky, ktoré budú spestrovať vy-
výšené záhony pod stĺpovitými formami hrušiek pred budovou sporiteľne. Farebnosť 
kvetov bude na tomto úseku podčiarkovať inú rytmiku výsadby stromov. Kvety budú 
farebne ladiť s priľahlými záhonmi, alebo príležitostne vytvárať farebné kontrasty. 
 Stromy aj zeleň na záhonoch budú zavlažované zabudovaným automatickým zá-
vlahovým systémom.
 Podľa slov Jarmily Garaiovej z referátu ekológie odboru územného rozvoja a kon-
cepcií mestského úradu základnou filozofiou návrhu zelene na pešej zóne je zjednotiť 
heterogénne slohové prostredie – gotiku, barok, klasicizmus, historizmus a moder-
nu, a ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta jej reprezentatívny a oddychovo 
– relaxačný charakter. Úlohou navrhovanej  zelene je nielen nechať vyniknúť jedineč-
nosť jednotlivých objektov, ale aj celoročne funkčne a esteticky pôsobiť. 
 K nepopulárnemu rozhodnutiu, že súčasné stromoradie na pešej zóne nahra-
dia nové stromy, Mesto Trnava nedospelo ľahko. Stalo sa tak až po viacnásobnom 
zvažovaní a prehodnocovaní aktuálneho stavu. Znalci v odvetví záhradníctva sa 
však vo svojich posudkoch zhodli na tom, že dlhodobé prežitie päťdesiatich piatich 
súčasných stromov už po obnove pešej zóny nie je pravdepodobné. Pod ich zdra-
votný stav sa podpísali nepriaznivé životné podmienky v nepriepustnej a slnkom 
prehrievanej asfaltovej ploche a aj pravidelný každoročný hlboký rez „na hlavu“, 
vykonávaný z priestorových dôvodov, lebo tento druh by bez rezu narástol do výš-
ky asi dvadsať a šírky asi desať metrov. Za týchto okolností sa v stlačených pôd-
nych podmienkach nemohla vytvoriť dostatočne veľká koreňová sústava s dobrou 
kotviacou schopnosťou, a po nevyhnutnom vybúraní súčasného chodníka do hĺbky 
minimálne pol metra počas rekonštrukcie povrchu pešej zóny by s veľkou pravde-
podobnosťou došlo k ďalšiemu poškodeniu koreňov s katastrofálnymi následkami. 
 Aj kry, ktoré tvoria súčasné záhony, sú pomerne staré, rôzneho zdravotného sta-
vu a rôznej, prevažne nízkej estetickej hodnoty. Priestor ulice kompozične nezjedno-
cujú, skôr pôsobia ako vizuálna a fyzická prekážka. Vzhľadom na tieto skutočnosti ich 
v kontexte novej pešej zóny nemožno považovať za perspektívne.                                -red-

Na novej trnavskej pešej zóne budú v blízkej budúcnosti záhony trvaliek, 
ruží a ozdobných tráv kontrastne lemované tmavozelenými konármi tisov. 
Ich vzhľad a farebnosť sa bude dynamicky meniť v závislosti od času kvitnu-
tia jednotlivých rastlín. Pešia zóna sa s novou výsadbou pridá k charakteru 
zelene v Univerzitnom parčíku a v centre Trnavy sa udomácni náznak kúzla 
anglických záhrad so starostlivo vytipovanými druhmi, ktoré znesú aj naše 
teplé a suché trnavské podnebie. Novo vysadeným odrasteným stromom 
nebude každoročne zrezávaná koruna, aby čím skôr vytvorili malé tienisté 
útočiská pred páliacim letným slnkom. Ich konáre na jar rozkvitnú bielymi 
kvetmi a na jeseň sa zafarbia do odtieňov žltej, oranžovej a šarlátovej farby. 
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Bezdomovci nemusia prežiť mrazivú noc na ulici

Pri navigovaní občanov do nocľahárne je nápomocná aj mestská polícia v súčinnosti 
so štátnou a železničnou políciou. Človeka, ktorého nájdu v mrazivých nočných hodi-
nách vonku bez pomoci, prevezú do nocľahárne, alebo, ak je to potrebné, zabezpečia 
aj jeho hospitalizáciu. „Tých, ktorí budú mať záujem o pravidelné prespávanie v noc-
ľahárni, odošle na druhý deň poriadková služba k nám na mestský úrad, kde im po-
skytneme služby v zmysle zákona 448/2008, resp. Všeobecne záväzného nariadenia 
318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok Mestom Trnavou,“ povedala 
Jarmila Mrvová z referátu sociálnej pomoci občanom na Mestskom úrade v Trnave.
 Sociálne poradenstvo poskytnú na referáte sociálnej pomoci počas celého roka 
každému klientovi, ktorý sa stal bezdomovcom a má trvalý pobyt na území mesta. 
Ak prejaví záujem o prespávanie v nocľahárni, pracovník referátu mu vystaví pre-
ukaz a súčasne ho oboznámi s ubytovacím poriadkom, ktorý sa zaviaže dodržiavať. 
V nocľahárni poriadková služba po predložení ubytovacieho preukazu klientovi pridelí 
lôžko a čistú posteľnú bielizeň. K dispozícii majú sprchu, každý z nich si môže pripra-
viť aj jednoduché jedlo. V čase mimo zimného krízového režimu je však prenocovanie 
poskytované iba bezdomovcom, ktorí nemajú zjavné príznaky požitia alkoholu alebo 
iných omamných látok. Ak má poriadková služba podozrenie, že klient pil alkohol, 
musí sa podrobiť dychovej skúške. „Žiaľ, s týmto majú bezdomovci problém, a preto 
často radšej prespávajú na ulici,“ dodala Jarmila Mrvová. Prevádzka v zimných me-
siacoch je od 17.00 do 9.00 h.
 Mesto Trnava aj tento rok úzko spolupracuje s Trnavskou arcidiecéznou charitou 
v činnosti s bezdomovcami a pokračuje aj služba Trnavskej arcidiecéznej charity pre 
ľudí bez domova Streetwork. Streetworkeri navštevujú miesta pravdepodobného vý-
skytu ľudí bez domova – železničnú stanicu, hypermarkety, okolie nemocnice alebo 
miesta, kde klienti bývajú v stanoch, kartónoch či spacích vakoch bez možnosti zakú-
riť si, a poskytujú bezdomovcom teplý nápoj, jedlo a informácie, kam sa dá v týchto 
chladných mesiacoch schovať. 
 Na Trnavskej arcidiecéznej charite v Centre pomoci človeku pri Helenke majú ľu-
dia bez domova možnosť zohriať sa, dostať teplé jedlo, čaj, kávu a stráviť čas v teple 
v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 13.00 hodiny, teplé jedlo sa podáva od 
11.45 h. V stredu je centrum otvorené  od 18.30 do 20.30 h a teplé jedlo sa podáva 
o 18.30 h. Okrem jedla môžu klienti v Centre dostať aj teplé oblečenie. 
Čo robiť, keď nájdeme bezdomovca, ktorý súrne potrebuje pomoc?
Ak práve nepotrebuje najviac zo všetkého neodkladnú lekársku starostlivosť, ale jeho 
osud nám aj tak nie je ľahostajný, počas pracovného dňa môžeme pre neho hľadať 
pomoc na mestskom úrade na tel. čísle 033/32 36 167 alebo na e-mailovej adrese 
jarmila.mrvova@trnava.sk. Cez deň aj v noci môžeme informovať mestskú políciu na 
čísle 159, resp. 033/32 36 401, štátnu políciu na tel. čísle 158, Trnavskú arcidiecéznu 
charitu na tel. čísle 0948 091 011, e-mailom na adresu pomoc@charitatt.sk alebo na 
ďalšie adresy uvedené na www.charitatt.sk.                                                                          -red-

Bezdomovci, ktorí sa zdržiavajú v Trnave počas zimného obdobia, aj tento 
rok môžu v noci nájsť útočisko pred mrazom v nocľahárni na Coburgovej 
ulici. Už od 1. novembra platí zimný krízový režim, počas ktorého je roz-
šírená kapacita tohto zariadenia o ďalších štyridsať lôžok. Azyl tu v tomto 
období môže nájsť takmer osemdesiat ľudí bez vlastnej strechy nad hlavou, 
bez ohľadu na mieru požitia alkoholu a príslušnosť podľa trvalého bydliska. 
Mestskú nocľaháreň bude môcť využiť od 17. do 9. hodiny denne každý, kto 
bude potrebovať stráviť noc v teple a nemôže si to zabezpečiť iným spôso-
bom. Za využitie služby v nocľahárni klienti neplatia.
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy december 2012
1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, 
hráč Rapidu Trnava a neskorší dlhoročný 
tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého 
vedením Spartak Trnava získal päťkrát ti-
tul majstra republiky. Čestný občan mes-
ta Trnava in memoriam, ktorého meno 
nesie futbalový štadión a ulica v Trnave 
(20. výročie). 
2. 12. 1962 – V Báči umrel náboženský 
publicista, prekladateľ a kňaz ILLUMINÁT 
IMRICH ŠMIDA, františkán, ktorý dlhé 
roky pôsobil v Trnave (50. výročie). 
4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil špor-
tovec, tréner slovenskej reprezentácie 
v pretláčaní rukou a seniorský vicemaj-
ster Európy JÁN ĎALÁK (65. narodeniny). 
5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel trnavský 
rodák FRANTIŠEK STUCKHART, medailér 
a rytec (155. výročie). 
7. 12. 1897 – Začala sa prevádzka na 
železničnej trati Břeclav – Kúty – Trnava 
(115. výročie). 
7. 12. 1897 – V Trstíne sa narodil bis-
kup, trnavský apoštolský administrátor 
a náboženský publicista AMBRÓZ LAZÍK, 
predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
(115. výročie). 
10. 12. 1837 – Vo Veľkom Záluží umrel 
trnavský rodák IGNÁC LIEB, člen Sloven-
ského učeného tovarišstva, trnavský ka-
nonik a autor priekopníckeho diela sloven-
skej zdravotníckej osvety (175. výročie). 
12. 12. 1922 – V Trnave sa narodil hu-
dobník a hudobný skladateľ JOZEF „Dodo“ 
KOPAČKA, autor viacerých operiet a po-
pulárnych tanečných piesní (90. výročie). 
15. 12. 1867 – V Abraháme sa narodil 
pedagóg, spisovateľ, dramatik a kňaz 
ANDREJ ČAMBÁL, profesor gymná-
zia, predstavený jezuitského rehoľného 
domu a organizátor pašiových hier v Tr-
nave, kde aj umrel (145. výročie). 
16. 12. 1882 – V Kecskeméte sa narodil 
maďarský hudobný skladateľ, etnomuzi-
kológ a pedagóg ZOLTÁN KODÁLY, kto-
rý v mladosti žil v Galante a študoval na 
gymnáziu v Trnave (130. výročie). 
16. 12. 1947 – V Dečíne v Čechách sa 
narodila poetka, publicistka a pedagogič-

ka EVA JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ, absol-
ventka Gymnázia Jána Hollého v Trnave 
a jeho dlhoročná profesorka (65. naro-
deniny). 
16. 12. 1987 – V Trnave umrel hudobný 
skladateľ a publicista JÁN SIVÁČEK, spo-
luzakladateľ festivalu Bratislavská lýra 
(25. výročie).
18. 12. 1947 – V Trnave sa narodil pr-
voligový futbalista a tréner KAROL DO-
BIÁŠ, reprezentant a bývalý člen maj-
strovského teamu Spartaka Trnava (65. 
narodeniny). 
22. 12. 1887 – V Trnave sa narodil 
zberateľ ľudového umenia a tvorca ob-
rovskej zbierky keramiky ŠTEFAN CYRIL 
PARRÁK, ktorého pamiatku v Trnave pri-
pomína ulica a pamätná tabuľa v Zsl. mú-
zeu (125. výročie). 
22. 12. 2002 – V Bratislave umrel pre-
kladateľ, redaktor a riaditeľ Slovenského 
divadelného a literárneho zastupiteľstva 
BLAHOSLAV HEČKO, rodák zo Suchej 
nad Parnou a absolvent Gymnázia Jána 
Hollého v Trnave (10. výročie).
24. 12. 1912 – Vo Vyšnej Šebastovej sa 
narodil gvardián františkánskeho klášto-
ra v Trnave a výtvarník VINCENT ANA-
TOL BARAN (100. výročie). 
24. 12. 1932 – V Brezovej pod Brad-
lom sa narodil novinár a publicista KALO 
UHRÍK, bývalý šéfredaktor humoristické-
ho týždenníka Roháč, ktorý žije v Trnave 
(80. narodeniny). 
27. 12. 1657 – V Bratislave umrel krá-
ľovský radca ŽIGMUND ZONGOR, rodák 
zo Špačiniec, ostrihomský kanonik so 
sídlom v Trnave a mecén, ktorý okrem 
iného prispel aj na generálny seminár 
v Trnave (355. výročie). 
30. 12. 1542 – Pri veľkom požiari v Trna-
ve zhorelo medzi Hornou a Dolnou mest-
skou bránou 96 domov spolu s predným 
traktom radnice (470. výročie).
30. 12. 1977 – Pápež PAVOL VI. zriadil 
samostatnú Slovenskú cirkevnú provin-
ciu so sídlom v Trnave, ktorá sa tak stala 
metropolitným sídlom (35. výročie).

P.R.
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy január 2013
1.1. 1703 – V Skalici sa narodil mate-
matik a pedagóg IGNÁC HERTL, profe-
sor gymnázia v Trnave, autor učebnice 
aritmetiky, v ktorej sa venoval aj astronó-
mii a jej dejinám v Trnave (310. výročie). 
3. 1. 1988 – V USA umrel výrobca hu-
dobných nástrojov a vynálezca rezofonic-
kej gitary – dobro JOHN DOPYERA, rodák 
zo Stráží, ktorý prežil detstvo v Dolnej 
Krupej a jeho pamiatke bol venovaný Me-
dzinárodný hudobný festival Dobrofest 
v Trnave. Roku 2003 mu mesto Trnava 
udelilo Čestné občianstvo in memoriam 
(25. výročie). 
4. 1. 1913 – V Trenčíne sa narodila kla-
viristka a hudobná pedagogička MARTA 
KIŠŠOVÁ- IVÁČKOVÁ, spoluzakladateľka 
a učiteľka Hudobnej školy v Trnave, kde 
aj umrela (100. výročie). 
6. 1. 1893 – V Štramberku v Čechách 
sa narodil pedagóg, redaktor, publicista 
a kňaz AUGUSTÍN RAŠKA, riaditeľ Uči-
teľského ústavu a gymnázia v Trnave, 
člen mestského zastupiteľstva, člen vý-
boru Spolku sv. Vojtecha a jeho dočasný 
správca, ktorý po nezákonnom odsúdení 
umrel roku 1953 vo väzení. V Trnave jeho 
pamiatku pripomína pamätná tabuľa na 
budove gymnázia (120. výročie). 
10. 1. 1493 – V dnešnom Rumunsku sa 
narodil ostrihomský arcibiskup a uhor-
ský prímas so sídlom v Trnave MIKULÁŠ 
OLÁH, zakladateľ školy a seminára pre 
výchovu kňazov v Trnave (520. výročie). 
10. 1. 1913 – V Rohove sa narodil herec 
a režisér DEZIDER JANDA, tvorca prvého 
slovenského divadelného slovníka, ktorý 
v rokoch 1959 – 1965 pôsobil v Trnave 
ako riaditeľ Krajového divadla (100. vý-
ročie). 
14. 1. 1883 – V Spišskom Podhradí sa 
narodil slepý organista a hudobný skla-
dateľ ERNEST EMANUEL SCHUMERA, 
ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. 
Jeho pamiatku pripomína pamätná ta-
buľa vo Františkánskom kostole. Roku 
2002 mu bolo udelené Uznanie za záslu-
hy a reprezentáciu mesta Trnava in me-
moriam (130. výročie). 

14. 1. 1998 – Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Trnave na svojom zasadnutí 
rozhodli o premenovaní futbalového šta-
diónu FC Spartak na Štadión Antona Ma-
latinského (15. výročie). 
15. 1. 1813 – V Nových Zámkoch um-
rel jazykovedec, pedagóg a kňaz ANTON 
BERNOLÁK, uzákoniteľ prvého sloven-
ského spisovného jazyka a zakladateľ 
Slovenského učeného tovarišstva, ktorý 
pôsobil v Trnave ako arcibiskupský ta-
jomník a archivár. Jeho pamiatku v Trna-
ve pripomína pomník, ulica a sad nesúci 
jeho meno (200. výročie). 
21. 1. 1743 – V Trnave umrel nábožen-
ský spisovateľ, historik, teológ a peda-
góg JOZEF FRÜHWIRT, profesor Trnav-
skej univerzity a autor historickej práce 
o vzniku mesta Trnava (270. výročie). 
26. 1. 2008 – V Bratislave umrel vy-
sokoškolský pedagóg, cirkevný hodnos-
tár, náboženský spisovateľ, prekladateľ 
a kňaz VINCENT MALÝ, ktorý v rokoch 
1959 – 69 pôsobil v Trnave na Kopánke 
a roku 1997 mu Trnavská univerzita ude-
lila čestný doktorát filozofických vied (5. 
výročie). 
27. 1. 1918 – V Trnave sa narodil major 
JÁN KRIŠTOFÍK, dlhoročný predseda TJ 
Slávia Trnava a spoluzakladateľ TJ Slo-
všport, iniciátor výstavby areálu Rybník 
a vedúci športovej haly Družba, na ktorej 
je umiestená pamätná tabuľa pripomí-
najúca jeho pamiatku (95. výročie). 
30. 1. 1878 – Vo Voderadoch sa naro-
dil nestor slovenských sochárov JÁN KO-
NIAREK, ktorý od roku 1924 až do svojej 
smrti pôsobil v Trnave, pre ktorú vytvoril 
tri monumentálne diela – Pomník gene-
rála M. R. Štefánika, Pomník A. Berno-
láka a Pomník padlým. Jeho meno nesie 
galéria a jedna z mestských ulíc v Trnave 
(135. výročie). 
30. 1. 1933 – V Spišskej Novej Vsi sa 
narodil lekár a vysokoškolský peda-
góg LADISLAV ŠOLTÉS, v rokoch 1997 
– 2000 rektor Trnavskej univerzity (80. 
narodeniny). 

P.R.
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Štvrťstoročie Mestskej pamiatkovej rezervácie

Križovatka ciest, obchod, úrodná 
zem... Miesto ako stvorené pre 
progres. Prerod od nepamäti obý-
vaného sídliska na plnohodnotné 
mesto formálne spečatila v roku 
1238 výsadná listina Bela IV., 
uprednostňujúca v očiach kráľa tu 
žijúcich obyvateľov pred ostatným 
ľudom krajiny. Kráľovská ochrana 
znamenala obojstranne výhodný 
pakt prinášajúci prospech obom 
stranám. Panovníkovi kontrolu nad 
územím či odvody do štátnej kasy, 
generáciám trnavských mešťanov 

podmienky na vlastný ekonomický a spoločenský rast. Stredoveká Trnava ako krá-
ľovské mesto na vlastnej koži zažila medzinárodné diplomatické rokovania najvyš-
ších štátnikov, sobášnu politiku kráľovských rodov predurčujúcu chod strednej Európy, 
i nečakanú smrť jedného z najväčších uhorských panovníkov – Ľudovíta I. 
 Mesto na vtedajšie pomery nezvyklých rozmerov, úctyhodných 56 hektárov vy-
medzených obručou hradieb s vodnou priekopou, lákalo napriek striedaniu lepších 
a horších chvíľ neustále nových prišelcov. No tak ako v ľudských životoch, i do osudov 
komunít či celých sídel vstupovali dejiny nepredvídateľným spôsobom. Paradoxne to, 
čo začiatkom 16. storočia sužovalo Európu ako neovládnuteľná hrozba, Trnave prinies-
lo druhý dych a kultúrny rozmach. Neslávne slávna prehratá bitka pri Moháči v roku 
1526, pokladaná tiež za symbolický medzník znamenajúci koniec stredoveku a nástup 
novoveku, umožnila neodvratný postup osmanskej sily smerom na západ. Po dobytí 
Ostrihomu tureckou armádou v roku 1543 našiel arcibiskup utekajúci s celou kapitulou 
útočisko práve v našom meste. Nik sa vtedy nenazdal, že z azylu pokladaného za do-
časné riešenie sa stanú dlhé tri storočia – z hľadiska histórie síce nepatrný zlomok, no 
v meradle ľudského života neskutočné veky. Rekatolizačné snaženie v konfesionálne 
pohnutej dobe, vrcholiace v založení Trnavskej univerzity, vynieslo mestu označenie 
Malý alebo tiež Slovenský Rím. Táto významná dejinná kapitola zasiahla nielen kultúr-
no-spoločenskú sféru, no definitívne a radikálne zmenila aj podobu starého gotického 
mesta. A nový stavebný sloh – barok sprostredkovaný zo západných krajín, sa šíril 
z Trnavy ďalej do celej krajiny. 
    Architektonické dedičstvo zhmotňujúce všetky uplynulé storočia, vytvorilo auten-
tický a neopakovateľný urbanistický celok, ktorý sa v kompaktnej podobe dočkal dní 
poslednej storočnice druhého milénia. Takto prežil 1. svetovú vojnu i skazu 2. sveto-
vej vojny, no takmer neuniesol filozofiu socialistického režimu, direktívne hlásajúceho 
„preč so starým!“ 
    Budovateľská doba sa potrebovala presadiť novou kvantitou, a tak vznikal hlava-
-nehlava okolo stáročia nepreniknuteľného prstenca stredovekých hradieb nový, agre-
sívne vysoký, nepreniknuteľný prstenec panelákov, ktorý mal zatieniť svedkov dávnej 
slávy mesta. No našťastie, nikdy nezatienil, aj keď staré mesto, honosné sídla bohatých 

V roku 2012 uplynulo práve dvadsaťpäť rokov od aktu vyhlásenia historické-
ho jadra Trnavy za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Stalo sa tak uznesením 
vlády SSR č.194 zo dňa 11. septembra 1987. Tento dátum sa stal medzníkom 
novej éry fungovania centra mesta, medzníkom, ktorý vrátil tomuto jedineč-
nému urbanistickému celku opäť jeho dávny význam. 

Trojičné námestie začiatkom 20. storočia
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kupcov i malebné domčeky remeselníkov 
boli bez záujmu mocných ponechané napo-
spas ťažkému osudu „vybývania“ novými 
nanútenými obyvateľmi. Z dávneho lesku 
prvého slovenského kráľovského mesta sa 
stala bieda zahalená do univerzálnej so-
cialistickej šede. Viaceré časti jeho zloži-
tého starého organizmu boli amputované 
a ďalšie mali na ľúbivo vyfarbených ma-
pách naplánovaný rovnaký zákrok, po kto-
rom by prakticky nezostal kameň na ka-
meni, len suché skonštatovanie: „Exitus.“ 
      Nie každý sa s tým však dokázal zmie-
riť, a tak doslova v hodine dvanástej, pres-

ne pred štvrťstoročím, sa podarilo historické jadro zachrániť vyhlásením za Mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Všetky nezdravé „ozdravné plány“ razom padli. Sily zainte-
resovaných sa vrhli do obnovy a Stará Trnava tak nabrala správny kurz zveľaďova-
nia „rodinného striebra“. Po štyroch desaťročiach devastácie to znamenalo obrovské 
množstvo úsilia. Všetky rany sa kvôli tomu dodnes nepodarilo zahojiť a niektoré sú, 
žiaľ, už nevyliečiteľné. Preto aj väčšina Trnavčanov môže poznať mnohé čarovné zá-
kutia i významné paláce a meštianske domy len zo starých fotografií. Monštruózne 
stavby nedávnej doby, vsadené do historického jadra, budú navždy mementom nepo-
chopenia a nerešpektovania genia loci mesta. Odstraňovanie starého sa, chvalabohu, 
vyhlo všetkým dominantám, ktorých má Trnava v porovnaní s ostatnými slovenskými 
mestami požehnane. Veľkorysá rozloha najväčšieho stredovekého mesta na Slovensku 
dala možnosť zrodu takého obrovského množstva pamiatok, že aj napriek ich dras-
tickému úbytku dýcha centrum mesta stále históriou, tvorenou toľkými stáročnými 
architektúrami, ako málokde v našej krajine. Vo svojej vyše 800-ročnej histórii nebola 

Trnava nikdy podrobená takému intenzívnemu skúmaniu, 
ako za posledné tri desaťročia, a táto práca nenechala dlho 
čakať na svoje plody. V podobe vzácnych nálezov z ob-
dobia baroka, renesancie, gotiky, viditeľných takmer na 
každom kroku, vyšli opäť na povrch sveta. Dnes už vie-
me, že nánosy mladších slohov prekrývajú aj pôvodnú 
matériu stredovekej Trnavy, ktorú vraj mali zničiť veľké 
požiare 17. storočia. Za strieľňami mohutných, hrdých 
hradieb sa i dnes snúbia rozmanité architektonické šperky 
a v harmonickej symbióze spolunažívajú majestátne chrá-
my, honosné paláce, bohaté domy mešťanov i niekdajšie 
domčeky mestskej chudoby. Spolu sú dôkazom toho, že 
historické jadro Trnavy, takej skúpej na prírodné krásy, je 
jej najväčším pokladom. Ulice či uličky meštianskych do-
mov popretkávané množstvom veží najrozličnejších tva-
rov a veľkostí, dávajú mestu na dlani jeho tretí rozmer. 
Tvoria jeho nezameniteľnú siluetu.
       Vyhlásením stredovekého historického jadra Trnavy 
za Mestskú pamiatkovú rezerváciu sa stala celá jeho plo-
cha, obkolesená mestským opevnením, chráneným úze-
mím podľa pamiatkového zákona. V zmysle tohto zákona 
musí byť usmerňovaná stavebná činnosť nielen na jednot-
livých objektoch, ktoré sú priamo národnými kultúrnymi 
pamiatkami, ale aj na všetkých ostatných nehnuteľnostiach 

Dodnes zachovaná a zreštaurovaná ranogotická 
bočná fasáda domu na Štefánikovej 32 je uniká-
tom nielen v rámci Trnavy.

Gotické okno západného krídla 
radnice. Zistenie, že najstaršie 
stredoveké sídlo trnavskej sa-
mosprávy sa zachovalo v pô-
vodnej hmote a rozsahu, pat-
rilo k najväčším prekvapeniam 
uplynulého štvrťstoročia.
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v historickom jadre mesta. Zjednodušene povedané, celé staré centrum mesta sa stalo 
akoby jednou veľkou pamiatkou, s cieľom vytvoriť opatrenia na zachovanie historických 
a kultúrnych hodnôt tejto celoslovensky významnej lokality ako urbanistického celku.
 Štvrťstoročné aplikovanie týchto opatrení do praxe prinieslo výrazný posun v zá-
chrane a obnove urbanistických pamiatkových hodnôt stredovekého historického jadra 
Trnavy. Tomuto výročiu bude venovaná aj podstatná časť 19. ročníka odborného pa-
miatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, ktorý sa bude konať 4. de-
cembra 2012 na obvyklom mieste na trnavskej radnici. Zároveň Mesto Trnava pripra-
vuje začiatkom roka 2013 vydanie knižnej publikácie venovanej mestskej pamiatkovej 
rezervácii. Veríme, že sa stane pozvánkou a sprievodkyňou na potulkách po krásach 
tohto jedinečného miesta, po uliciach a námestiach s bohatou históriou, kde dominan-
ty, vynárajúce sa v priehľadoch ako majáky, nedajú zablúdiť domácim, ani hosťom.                                

Daniela ZACHAROVÁ, Milan KAZIMÍR, foto: eu, reprofoto: bv

Zápas o obnovenie Trnavskej univerzity

Články uverejnené v trnavských Novinkách z radnice (apríl a máj 2012) zachytáva-
jú atmosféru a niektoré udalosti spred dvadsiatich rokov, ktoré sa udiali v období 
vzniku Trnavskej univerzity. Pretože uvedené obdobie bolo „postihnuté“ výraznými, 
mnohokrát veľmi protichodnými spoločensko-politickými pohybmi, je aj pre historika 
neľahké dopracovať sa až k absolútnej presnosti zachytenia týchto udalostí. To, mi-
mochodom, platí aj o príspevku autora nasledujúcich riadkov.
 Pre jednoznačné pochopenie priebehu udalostí ich uvádzam bez zložitého vysvet-
ľovania všetkých podrobností. Tie však budú podľa možnosti zverejnené postupne 
tak, aby pre nasledujúce generácie boli zachytené komplexne a očistené od nepod-
statných pohľadov na priebeh udalostí. 
V prvom kroku treba rozdeliť udalosti na tri obdobia, lebo hlavne pre bežného čitateľa 
nie je jednoduché vniknúť do zákulisia, ktoré viedlo k vzniku Trnavskej univerzity. 
V tomto príspevku sa však, aj keď v skrátenej forme, budem venovať hlavne druhé-
mu obdobiu – samotnému schvaľovaciemu procesu v SNR a teda k „de iure“ vzniku 
Trnavskej univerzity.
 I. obdobie:
Po politických zmenách v roku 1989 sa začali celospoločenské diskusie o rôznych té-
mach. Medzi nimi na miestnej úrovni napr. o súsoší Najsvätejšej Trojice, o Štefánikovi 
a opätovnom umiestnení jeho pamätníka a o Trnavskej univerzite. Táto všeobecná 
diskusia vyústila do prípravy odborných dokumentov a ich predloženia všetkým inšti-
túciám, ktoré sa museli vyjadriť k zámeru konštituovania Trnavskej univerzity. 
V tejto súvislosti musím spomenúť profesora Júliusa Kováča, ktorý bol „otcom“ väč-
šiny odborných dokumentov predložených na oficiálne schvaľovanie. 
 II. obdobie:
Ústavní činitelia ktorí si prví osvojili a pripravili poslanecký návrh zákona, boli po-
chopiteľne poslanci SNR z Trnavy – Július Brocka a Rastislav Diovčoš, ktorí sa ihneď 
snažili získať aj podporu poslancov zo svojich poslaneckých klubov KDH a ODÚ-VPN. 
 Avšak už na počiatku získavania podpory nastali udalosti, ktoré výrazným spôso-
bom zasiahli do procesu získavania podpory pre návrh zákona:
a) Nastalo štiepenie v rámci KDH, a tým prišlo k vážnemu skomplikovaniu spoločné-
ho postupu poslancov Júliusa Brocku (KDH) a Rastislava Diovčoša (ODÚ-VPN). 
b) Iniciatíva niektorých poslancov na konštituovanie ACADEMIE ISTROPOLITANY 

Doplnenie zásadných dejinných súvislostí k faktografii v článkoch Dr. Petra 
Horvátha, uverejnených v dvoch častiach v tohtoročných aprílových a májo-
vých Novinkách z radnice
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v Bratislave. Tým sa prakticky návrhy zákonov stali čiastočne konkurenčnými. Zároveň 
nadšenie v spoločnosti a odbornej verejnosti k univerzitám „narazilo“ na hranicu reál-
nych možností, hlavne po návrhoch na vznik a po vzniku iných univerzít na Slovensku.
 Za daného stavu vecí nemal návrh na vznik Trnavskej univerzity prakticky šancu 
prejsť legislatívnym postupom ani do druhého čítania. Nastala tak na prvý pohľad 
neriešiteľná situácia.
 Po zvažovaní viacerých možností som sa rozhodol postupovať tak, že som pristúpil 
k získavaniu zásadnej podpory pre zákon (vyjadrenú podpisom pod zákon) čiastočne 
iným spôsobom, aký bol bežný v reálne rozdelenom parlamente na koalíciu a opozíciu.
Keďže pre prijatie zákona bol dôležitý aj postoj opozičných poslancov, začal som 
komunikovať hneď od začiatku aj s nimi. Obrátil som sa na poslancov SNS. Uvažoval 
som, že asi bude jednoznačné, že poslanci za SNS budú za vznik univerzity na Slo-
vensku. Obdobne som rokoval postupne aj s poslancami zo Strany zelených, SDĽ, 
DS a HZDS a poslancami za Spolužitie. Samozrejme som oslovil aj členov nášho po-
slaneckého klubu ODÚ-VPN. Spolu s poslancami KDH bolo nakoniec celkovo 23 pod-
porných vyjadrení (teda podpisov) k návrhu zákona z rôznych poslaneckých klubov. 
Tento fakt ma priviedol k tomu, aby som poslancom predkladal k podpisu netradične 
aj druhý originál návrhu zákona (pre „historickú pamäť“), ktorý s hrdosťou uchová-
vam spolu s inými dokumentmi tej doby.
 Po získaní podpory a predložení návrhu zákona vo februári 1992 prebiehalo pre-
rokovanie a schvaľovanie návrhu zákona vo všetkých výboroch SNR. Tu bol prítomný 
aj profesor Július Kováč ako zostavovateľ odborných častí návrhu, aby na požiadanie 
poslancov mohol prípadne objasniť všetky detaily odbornej časti návrhu zákona.
Na základe kladného stanoviska výborov, ako aj kladného stanoviska vlády SR bol na 
plenárnej schôdzi SNR návrh zákona schválený. Prepis stenografického zápisu priebe-
hu plenárnej schôdze v časti zaznamenávajúcej schvaľovanie zákona v SNR je možné 
nájsť na adrese: http://www.psp.cz/eknih/1990snr/stenprot/023schuz/s023029.htm
 III. obdobie:
Toto obdobie sa začína po schválení zákona prijatím uznesenia o zostavení dočasnej 
komisie na vykonávanie činnosti a odborný dohľad do doby ustanovenia rektora no-
vovzniknutej univerzity. Tieto udalosti však už nie sú predmetom tohto príspevku.

Ing. Rastislav DIOVČOŠ 

Vychádza nový časopis Universitas Tyrnaviensis

V prvom čísle po úvodnom príhovore prof. doc. JUDr. Mareka Šmída, PhD., rektora 
univerzity, zaujme čitateľov predstavenie dekanov jednotlivých fakúlt a v rubrike Čas 
na interview rozhovor s Dr. h. c. prof. JUDr. Petrom Blahom, CSc., rektorom Trnavskej 
univerzity v rokoch 2000 – 2007, jedným z európskych právnych romanistov, ktorý 
pôsobí na Katedre rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty. Spravodajstvo 
z jednotlivých fakúlt a študentského života dopĺňajú články o zakladateľovi Trnavskej 
univerzity, ostrihomskom arcibiskupovi a primasovi Uhorska Petrovi Pázmaňovi (1570 
– 1637), profesorovi Ladislavovi Turóciovi (1682 – 1765) a štúdia Ignaciánske korene 
Trnavskej univerzity.                                                   prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

K oslavám dvadsiateho výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave vy-
šlo prvé slávnostné číslo periodika UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS. Časopis, 
nateraz štvrťročník, chce byť trvale na pulze univerzitného života slovom 
a obrazom – s odrazom života univerzity, jednotlivých fakúlt a pracovísk, 
pedagógov i študentov, chce spájať súčasnú Trnavskú univerzitu s univerzi-
tou historickou. Časopis pripravuje redakčná rada, ktorej predsedom je prof. 
RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
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Anton Bernolák – Tovarišstva najvatší ridiťel 

Najnovšiu knihu Mariána Tkáča, predse-
du Matice slovenskej, predstavila kniž-
nica 7. novembra 2012. Marián Tkáč je 
autorom mnohých kníh faktu a histo-
rizujúcej beletrie. V knižnici sa rozprá-
valo o jeho románe Bernolák, ktorý vy-
šiel do vydavateľstve Matice slovenskej 
ako druhá kniha v novej edícii Sloven-
ské príbehy, prvou bola jeho kniha Päť 
slovenských rodov. Marián Tkáč zaujal 
publikum svojím rozprávaním o viacvrs-
tevnatosti svojich záujmov. Hosťom pre-
zentácie bol aj literárny historik Augustín 

Maťovčík, riaditeľ Biografického ústavu SNK. Vo svojom príhovore sa snažil účastní-
kom ozrejmiť, v čom spočíva význam tejto publikácie, priblížil jej obsah a podčiar-
kol, že román má čitateľsky príťažlivú detektívnu zápletku. Knihu do sveta čitateľov 
a kníh slávnostne uviedol Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja. 
Vyjadril uznanie autorovi a ubezpečil ho, že aj naďalej sa bude snažiť o zvyšovanie 
národného povedomia ľudí, žijúcich v Trnavskom kraji. 
 Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj slávnostný akt ocenenia Margaréty Partelovej, 
ktorá prevzala z rúk Mariána Tkáča Zlatú medailu Matice slovenskej za dlhoročnú 
aktívnu prácu v miestnom odbore. 
 Druhou aktivitou na počesť Antona Bernoláka bola výstava Anton Bernolák a ber-
nolákovské hnutie, ktorú pripravila Slovenská národná knižnica, jej autorom je Au-
gustín Maťovčík. Výstava, prostredníctvom ktorej sa návštevníci oboznámili so živo-
tom a dielom A. Bernoláka, jeho odkazom a nasledovníkmi, bola v čitárni Knižnice 
Juraja Fándlyho v Trnave otvorená od 7. do 30. novembra 2012.
 Medzi súputníkov A. Bernoláka patril aj Juraj Fándly, ktorý bol v Slovenskom uče-
nom tovarišstve popri A. Bernolákovi „dohlidač kassi tovarišskej“. Od roku 2007 nesie 
knižnica meno po Jurajovi Fándlym a obidve kľúčové osobnosti Slovenského učeného 
tovarišstva si pripomenula aj medailónmi na svojej webovej stránke. 
 Úctu k tradíciám a národné cítenie treba prebúdzať už u detí. Preto Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave zaradila do svojich aktivít na počesť Antona Bernoláka aj literárne 
vychádzky Po stopách Antona Bernoláka. Uskutočnili sa počas letných akcií Prázd-
ninového superklubu, ale i v jesenných mesiacoch. Zúčastnili sa na nich nielen deti, 
ale aj ich rodičia či starí rodičia. Putovanie malo svoje zakončenie v Spolku svätého 
Vojtecha v Trnave, kde sa im odkrylo veľa dosiaľ pre nich utajených priestorov. 
 Tak trochu vážny, ale zároveň aj zábavný bol program literárneho klubu Fórum 
humoristov. Program pod názvom Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši si 
mohli pozrieť nielen návštevníci Veľtrhu pre seniorov v Trnave, ale aj milovníci lite-
ratúry na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2012 v bratislavskej Inchebe. 
Moderátori Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák uviedli ďalších autorov, ktorí sa 
uchádzali o členstvo v učenom tovarišstve. Antona Bernoláka stvárnil Palo Lančarič. 
So svojimi zdravicami prišli poetka Beata Vargová-Kuracinová, ktorá pridala aj pár 
„trnavlýk“, Karol Bodorik s básňou Bernolák, trnafský budzytel. „Echtovná Trnafčan-

250. výročie narodenia významného jazykovedca, buditeľa, zakladateľa 
Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka je jedinečnou príleži-
tosťou pripomenúť si odkaz našich národovcov pre nás – súčasníkov. Kniž-
nica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pri tejto príležitosti sériu podujatí. 
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ka“ Janka Blašková sa zamyslela nad tým, prečo sa k soche A. Bernoláka v Trnave 
nasťahovali bezdomovci. Makar Mrva oboznámil všetkých so svojím pátraním nielen 
po rodnom dome svojej ženy, ale i po rodnom dome Bernoláka v Slanici. Trnafčina 
znela aj v hudobných vstupoch Kajca Bodorika a Mariána Makara Mrvu – v piesňach 
z CD Krásný zapadák, ktorých texty napísal ďalší trnafský tovariš Benjamín Škreko. 
 Odkaz za všetkých tovarišov vyjadrila Beata Vargová-Kuracinová: „Urodzený pán 
Bernolák, scem vám povedat, že o trnafčinu sa nemosíte bát. Prežíva medzi ludma 
v domácnoscách, na ulicách, v šenkoch, na fotbále, ve ftipoch, skrátka šadze, dze sa 
dá. Krivdu a útlak pocicujeme akurát ve školách a úradoch, dze nás núcá vyprávat, 
a čo je ešče horšé, aj písat s tú ich štúrofčinu.“ 
                                                 Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Emil Paulovič – bohém, ktorý miloval život

Keď ste spomenuli v 60. a 70. rokoch meno Emil Paulovič, 
každý Trnavčan vedel, kto to je. Nikdy ste ho nevideli samé-
ho, vždy bol obklopený priateľmi alebo kolegami. V hlúčiku 
silno znel jeho výrazný hlas zabávajúci celú spoločnosť. 
    Často navštevoval ateliér môjho otca a jeho pria-
teľa, s ktorým neskôr usporiadali niekoľko spoločných ma-
liarsko-sochárskych výstav. Bola som dieťa, keď som ho 
začala vnímať ako výraznú osobnosť, extroverta, a tak si 
ho pamätám podnes. Až po nejakom čase som si uvedomi-
la, že sa prosto naraz stratil z môjho obzoru. Presťahoval 
sa s druhou manželkou do Piešťan, usadil sa a postupne si 

zvykol na uzavretejší spôsob života. Neskôr mu cestovanie obmedzil aj zhoršujúci sa 
zdravotný stav. Jeho život sa viaže na Trnavu v istom konkrétnom období, ktoré však 
bolo – podľa mňa – jedným z najplodnejších a asi aj najšťastnejších v jeho živote. 
 Akademický maliar Emil Paulovič sa narodil v Leopoldove 7. marca 1922. Vyštu-
doval maľbu na výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
u Martina Benku, Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Maxa Schurmanna (1940 – 45). 
Úzky vzťah mal i k sochárovi Jánovi Koniarkovi, najmä v poslednom období jeho živo-
ta, keď sa obaja stretli v Trnave.
 Do slovenského umeleckého života vstúpil tento maliar na kolektívnej výstave 
v Bratislave pod názvom Najmladší slovenskí výtvarníci. Po vojne v roku 1946 vysta-
voval spolu so Štefanom Cpinom. 
 K divadlu mal blízko už od mladosti, ešte počas štúdia na vysokej škole navrhoval 
scény pre Divadelný ochotnícky krúžok v Leopoldove (1940 – 45) a pre Akademické 
divadlo v Trnave (1943 – 45). Emil Paulovič sa po štúdiách etabloval ako scénický 
a kostýmový výtvarník, ba dokonca aj ako herec. Najskôr pôsobil v Banskej Bystrici 
(1946 – 49), potom vo Zvolene (1949 – 60), Martine (1953 – 57) a napokon v Krajo-
vom divadle v Trnave (1960 – 65). Ešte pôsobil v mládežníckom súbore Vysokoškolák 
pri Stálej scéne v Trnave (1965 – 1970). 
 V Trnave sa okolo roku 1960 začala formovať výtvarná skupina (Ambrušová, Balo-
gh, Čech, Bartek, Dóka, Hučko, Jurča, Tekel), ku ktorej sa zaradil svojou maliarskou 
tvorbou. Po roku 1970 postupne prestal s divadelnou tvorbou a viac pôsobil ako slo-
bodný umelec – maliar. Venoval sa najmä krajinomaľbe, zátišiam s kvetinami a portré-
tom. V 80. rokoch vystavoval svoju tvorbu v slede niekoľkých autorských výstav naj-
mä v Trnave a na okolí. Veľkou retrospektívou bola výstava k jubileu (60) v roku 1982 

Výstava jeho diel je otvorená v Západoslovenskom 
múzeu do 3. februára 2013.
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v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Tematika rodného kraja a koreňov rezonuje na 
samostatných výstavách koncom 80. a začiatkom 90. rokov najmä v Piešťanoch, Le-
opoldove a Hlohovci (Moja domovina, Cesty a návraty, Obrazy domova, Naše korene).
 Emil Paulovič sa začiatkom 80. rokov presťahoval z Trnavy do Piešťan, kde žil 
a tvoril až do smrti v roku 2004. V jeho rodnom Leopoldove mu vytvorili malú galériu 
z tvorby. Tento rok v marci bolo 90. výročie od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti si 
na maliara Emila Pauloviča spomíname v Západoslovenskom múzeu v Trnave malou 
výstavou jeho diel, ktorú sme pripravili zo zbierok múzea a súkromnej zbierky za 
pomoci jeho dcéry Marcely Zuzany Hujsiovej (Pavlovičovej). Výstava bude otvorená 
v rámci podujatia Advent v múzeu v nedeľu 2. 12. 2012 o 14.30 a v múzeu potrvá do 
3. februára 2013.                                                                     PaedDr. Simona Jurčová 

Témou tvorivých ateliérov na radnici boli ikony

Vo vystavených dielach sa predstavili Mykola Biloshytsky, Oksana Lukomska, Peter 
Babka a hosť Dave Mc Red. Ich tvorivou úlohou bolo skúmať tenkú hranicu medzi 
„kreatívnym“ kresťanským a „abstraktným“ sakrálnym umením. Autori si pojem iko-
na roztvorili do rôznych podôb – pohľad na Konštantína a Metoda, hudobnú inter-
pretáciu tvorby protestantského skladateľa J. S. Bacha, sakrálne pamiatky Trnavy, 
ikona symbolov totality, pohľad na večnosť a nekonečnosť. Interpretácií bolo viac, no 
v popredí stála tradičná koncepcia, teda ako sakrálny obraz namaľovaný najčastejšie 
na dreve, pochádzajúci z byzantskej kultúry a vyjadrujúci postavy svätých, scény 
z ich života a biblické motívy. Ako pripomenul tvorca projektu Mykola Biloshytsky, aj 
západné krídlo radnice môže byť priestorom na stíšenie i hlboké rozjímanie. 
 Súčasťou podujatia bolo otvorenie tvorivého ateliéru s tematikou ikony. Počas ce-
lého trvania výstavy bol k dispozícii improvizovaný ateliér umelca. „Pracoval som tu 
od rána do večera. Ľudia mali záujem a prišli, mnohí chceli v tvorivom ateliéri začať 
od nuly. Preto sme na nadstavbu mali menej času. Mnohí prvýkrát spoznali maľbu, 
prvýkrát pracovali s olejovými farbami, akrylom. V tomto prípade bolo dôležité im 
vysvetliť symboliku farebnosti. Každý deň sme tu mali dvoch – troch ľudí, ktorí boli 
ochotní urobiť ten svoj prvý krôčik vo výtvarnom umení. Ľudí fascinujú tajomstvá 
symbolu ikony, snažia sa. No zisťujem, že kresťania veľmi slabo poznajú symboliku, 
ktorá je so sakrálnym umením spojená,“ hovorí Mykola Biloshytsky. 
 Ako pripomenul, skúsenosť z tohto pilotného projektu výstavy by mohla byť dob-
rým východiskom do budúceho roka, keď by chceli znova spustiť podobný tvorivý 
ateliér. Chcú opäť pokračovať ikonami, aj pre jubilejný rok Konštantína a Metoda. 
„Začali by sme od prvých krôčikov, od miešania farieb, cez kresbu, rôzne odtiene, až 
k samotnej interpretácii ikon. Aj tento rok sme išli cez interpretáciu – ikony západné 
a východné, západné inklinujú k realizmu a východné k symbolizmu, až k abstrakcii. 
Tí viac pripravení môžu pokračovať v realistickej škole, no deti aj dospelých fascinuje 
to abstraktné ponímanie ikon,“ hovorí Mykola Biloshytsky. 
 Do tvorivých ateliérov v roku 2013 by chceli členovi združenia BonArt pozvať aj tr-
navských seniorov združených v mestských odbočkách Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku, všetko však závisí aj od grantových prostriedkov.                                              -maju-

Aj keď výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu si pripome-
nieme až budúci rok, umelci zo združenia BonArt pripravili v novembri v zá-
padnom krídle trnavskej radnice nevšednú výstavu Okno do večnosti, ktorej 
ústredným motívom boli ikony. Stretnutie bolo nielen expozíciou, ale aj inte-
raktívnym stretnutím tvorcov združenia s témou. Po pozitívnej odozve plá-
nuje umelec združenia Mykola Biloshytsky tvorivý ateliér v západnom krídle 
radnice obnoviť aj v roku 2013.



21

Zimné cesty k umeniu II – Vločky v splne 

Dva roky po úspešnej výstave Zimné cesty k umeniu 
(2. 12. 2010 – 10. 1. 2011) v západnom krídle radnice 
opäť prichádza do tohto reprezentatívneho priestoru so 
svojou výročnou výstavou trnavská Základná umelec-
ká škola na Mozartovej ulici 10 v spolupráci s Mestom 
Trnavou. Prehliadka toho najlepšieho, čo žiaci v sied-
mich ateliéroch výtvarného umenia a v literárno-dra-
matickom oddelení vytvorili, je kompendium všetkých 
základných výtvarných druhov a žánrov, predovšetkým 
maľby, kresby, kombinovanej techniky, plastiky, kerami-
ky či inštalácie so špecifikami jednotlivých ateliérov. Te-
matická pestrosť a rôznorodosť obsiahne zimné motívy, 
Vianoce, ale aj univerzálnu ikonografiu života. Zimné 
cesty k umeniu II – Vločky v splne doplnia na vernisáži 
v utorok 18. decembra o 18. hodine noty v splne, ktoré 
splní, rovnako ako aj na prvých cestách, Základná ume-
lecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského. Harmónia 
hudby a výtvarného umenia ladila v spolupráci oboch 
škôl aj vo výtvarnom riešení Celoslovenskej interpre-
tačnej súťaže Schneiderova Trnava v apríli tohto roku. 

 Ateliér Mgr. Beáty Balgavej, riaditeľky školy a kurátorky výstavy v programe Ulo-
žené z obidvoch strán okien ukáže predstavu a videnie Vianoc najmenších žia-
kov prostredníctvom imanentnej atmosféry domova aj pohľadom cez otvorené okná 
vzdušných zámkov, otvorených niekedy len do dospelosti. 
 Práce žiakov Mgr. Dušana Horvátha Aj svätí boli deti anticipujú blížiace sa tisíc-
stopäťdesiate výročie svätých Cyrila a Metoda, a výtvarným jazykom ich včleňujú do 
kompozície svätosti Vianoc, ktorá má v prvom pláne svätosť detstva. 
 O všetky vekové kategórie zastúpené v ateliéri PaedDr. Gabriely Hornáčkovej Noc 
si štetec obtrela, čarovná, kúzelná, magická noc, ktorá vedie nielen štetec, a vedie 
v tomto čase, keď tma je obalom tajomstva, domov. 
 Architektúra v doslovnom aj prenesenom význame tvorí bordúru zázraku Keď sú 
hostia doma a s autoportrétom Vianoc v tvárach žiakov Mgr. art Kataríny Horvátho-
vej-Pripkovej stíši, aj v zátiší, nevyslovené. 
 Dar prinášajú žiaci Mgr. Heleny Migrovej na keramických misách naplnených for-
málnym aj obsahovým leitmotívom, obsiahnutým v tomto jednoslabičnom slove, kto-
rého sila je výzvou aj pre výtvarné umenie, a hlavne pre umenie. 
 Veže Malého Ríma – akupunktúrne ihly z „ambulancie“ Mgr. Moniky Reháko-
vej idú pod kožu ako domov aj ako vôňa ihličia z vianočného stromčeka, pod ktorý 
súčasne ukladajú hračky, detský necesér. 
 Iné recepty ako táto predstaviteľka najmladších pedagógov predpisuje jej gene-
račný kolega Mgr. art Miroslav Trubač. Zimomriavky – materiál pre realitu ikono-
grafiou života reflektujú emócie a imagináciu predovšetkým dospievajúcej generácie 
a sú leporelom tradícii a experimentov. 
 Tvorbu výtvarného umelca a napätie medzi ním a farbami aj medzi farbami na-
vzájom od začiatku po obraz zdramatizuje Literárno-dramatické oddelenie Mgr. Jany 
Buchelovej v dvoch pásmach Všetky na jedného, jeden na všetky farby.

Vernisáž výstavy trnavskej Základnej umeleckej školy s výtvarným a lite-
rárno-dramatickým odborom sa uskutoční 18. decembra 2012 o 18. hodine 
v západnom krídle radnice 
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 V sobotu 24. novembra, necelý mesiac pred vernisážou Zimných ciest k umeniu, kto-
ré budú viesť návštevníkov výstavy až do konca januára 2013, dotvorili v Divadle Jána 
Palárika diela žiakov Základnej umeleckej školy na Mozartovej ulici scénickými prvkami 
baletné predstavenie Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave 
Šípková Ruženka, Statočný krajčírik z baletu Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky.
 Pedagógovia a ich žiaci sú vďaka svojej práci už druhýkrát na Zimných cestách 
k umeniu, čo vytvára predpoklad tradície s kontinuitou kvality. Treba im len želať, aby 
im vždy pri výchove žiakov od najmladších po dospelých na križovatke svietila zelená.
Viac informácií o škole na www.zus-trnava.sk 
                                                  Juraj ŽEMBERA, pedagóg dejín umenia, ZUŠ, Mozartova 10

Foto: Mgr. Monika Reháková 

S Lacom Hannikerom a jeho novou knihou Mreže

Hneď na úvod moderátorka Eva Ja-
rábková-Chabadová vysvetlila po-
četnému publiku, prečo hosťa Kniž-
nice Juraja Fándlyho v Trnave Laca 
Hannikera budú spovedať až traja 
moderátori – okrem nej aj Peter 
Dobák a Alena Beňová. Laco Han-
niker je vzácny človek, ktorého si 
váži veľa ľudí, a ktorý sa hrdo hlási 
k Trnave, k svojej knižnici a k svoj-
im priateľom. Pravda je však aj to, 
že Laco Hanniker je „živel“, výborný 
rozprávač a moderátori sa chceli svojmu priateľovi pomstiť za to, že v predchádzajú-
com programe Dobrý ročník ich takmer nepustil k slovu. 
 Laco Hanniker rozprával o tom, aká je jeho práca prokurátora náročná a zodpo-
vedná, veď rozhoduje o osudoch ľudí. Prezradil, že písaním relaxuje, i keď opäť píše 
o svojej práci. Pripustil, že píše len o tom, čomu rozumie, a jeho príbehy v knihe 
Mreže vychádzajú zo skutočných osudov ľudí, s ktorými sa stretol. Väčšina z nich sa 
končí optimisticky a aj moderátori sa snažili vo svojej analýze publikum presvedčiť, 
že kniha s vážnou témou obsahuje tiež veselé okamihy a vtipné dialógy. 
 Fórum humoristov nechýbalo ani na prezentácii knihy v septembri v Divadelnom 
klube SND, kde Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák predniesli zdravicu, ktorú 
ukončili vyznaním: „Laco je človek do každého počasia. Keď prší, pozve vás na ryby, 
keď je horúco, tak do chládku a keď treba, tak aj za mreže.“
 Laco Hanniker je totiž aj vášnivý rybár a na svojom konte má tiež pár kníh o rybárče-
ní. Priznal, že na rybačke nesedí tichučko ako každý iný rybár. On sa s rybami rozpráva. 
Momentálne sa chystá napísať knižku pre svojho vnúčika – Rozprávky o pruhovanom 
chrobáčikovi, a pracuje na knihe zážitkov zo svojho detstva. Zatiaľ je hotových 30 strán 
a kniha má pracovný názov: AntiFilan. Už sa tešíme, ako si spoločne zaspomíname. 
 Prekvapením bolo, že spomedzi návštevníkov, ktorí mu položili otázku, vyžreboval 
Laco Hanniker jednu čitateľku, ktorej daroval knihu Mreže aj s venovaním. Ostatní 
závideli, lebo knihy na predaj neboli. Vraj sú vypredané. 
 Stretnutie s Lacom Hannikerom bolo bezprostredné, úprimné a popretkávané 
hudbou Paľa Opatovského a Jozefa „Laciho“ Pagáča. 

Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica JF v Trnave

Prokurátor a spisovateľ Laco Hanniker, autor viacerých scenárov rozhlaso-
vých a televíznych relácií, predstavil v Knižnici Juraja Fándlyho svoju desia-
tu knižku Mreže. 
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Miroslav Danaj: Smiem si prisadnúť?

Schopnosť koncentrovať pomenovanie reality do krátkeho literárneho útvaru, formálne 
ho vycizelovať a dať mu ešte aj morálne, no nie moralizujúce poučenie. Aj tak mož-
no charakterizovať ostatný výber z autorovej rozsiahlej rukopisnej tvorby sentencií 
a aforizmov. Príznačný názov akoby symbolizoval naturel autora byť akýmsi nezainte-
resovaným pozorovateľom, ktorý hľadá v konkrétnom všeobecné, a tieto javy aj chce 
pomenúvať. Okrem schopnosti vidieť podstatu má autor Miroslav Danaj akoby o devízu 
navyše, a to intuíciu. Aj to odznelo na prezentácii knihy, na ktorej sa tvorca stretnutia, 
Pavol Tomašovič, chcel pozrieť na tvorbu Miroslava Danaja nielen cez súčasnú aktuálnu 
zbierku, ale aj cez vnútornú motiváciu autorskej tvorby i na moment preklenutia od 
napísaného k publikovanému. Sentencie v tejto zbierke vyberal Štefan Haviar z množ-
stva asi tritisíc rukopisných textov. Sú príznačné svojou láskavou iróniou, sčasti aj 
so súcitiacim podtónom predstavovaného javu. Ako odznelo i v charakteristike tejto 
básnickej zbierky, autor neraz využíva protiklady ako základ pre sentenciu: na jednej 
strane humor, ale i filozofická hĺbka, pomenovanie reality, inokedy obraznosť. Nová 
zbierka vyšla tento rok vo vydavateľstve P+M Turany. S priam duchovnou kompatibili-
tou ju ilustroval Martin Kellenberger. 
 Štúdio Divadla Jána Palárika bolo na takúto prezentáciu ideálnym priestorom, aj 
keď záujem verejnosti prevyšoval jeho kapacitu. Súčasťou rozprávania autora o svojej 
ceste k poézii, o otvorení sa verejnosti a inšpiráciách bola aj nevšedná interpretácia 
Danajovej poézie v podaní Mariána Mrvu. „Ja som začal so zhudobňovaním poézie 
prakticky už pred rokmi, keď som ako líder skupiny Pramene zhudobnil text Zlaty Mat-
lákovej a vznikla pieseň Jeseň. Ďalšie prišli na rad až po rokoch a okrem dvoch básní 
Miroslava Danaja to boli básne Evy Jarábkovej, Beáty Kuracinovej-Vargovej či ďalších 
autorov,“ hovorí Marián Mrva, ktorý bol aj súčasťou ďalšieho zoskupenia, keď sa svoji-
mi bluesovými skladbami na uvedení knihy predstavila formácia Bonzo Resonators pod 
vedením Petra Radványiho. 
 Súčasťou večera, ktorý zútulňovalo rozvážne a nevšedné rozprávanie protagonistu, 
autora a lekára Miroslava Danaja, bolo aj rozprávanie spomínanej autorky, poetky Zla-
ty Matlákovej. Ako prezradil v rozhovore Miroslav Danaj, práve Zlata Matláková stála 
pred rokmi pri autorovom rozhodnutí podeliť sa so svojou tvorbou aj pred verejnosťou. 
Aj tu sa potvrdilo, že kvalita tvorby je neraz v priamoúmernom vzťahu k pokore jej 

Aj keď sa čitateľská verejnosť 
dostala k novej knihe Miroslava 
Danaja Smiem si prisadnúť? už 
v letných mesiacoch, čas na jej 
prezentáciu prišiel až na konci 
novembra. Časový odstup veci 
prospel, medzitým knižka mala 
možnosť dostať sa k širšiemu 
okruhu čitateľov a chýr o vše-
obecne platných a čitateľsky prí-
ťažlivých aforizmoch známeho 
trnavského lekára sa doniesol 
nielen do Bratislavy, ktorá väč-
šinou aj dodatočne uzná autorov 
z regiónov. Výber z aforizmov a sentencií je piatou autorovou knihou, dote-
raz vyšli dve jeho knihy podobného typu Niečím ťa možno liečim a OnaQjšia 
káva, okrem toho vyšiel aj výber z poézie Roztratená nahota a krátke prózy 
pod názvom V pohode, dá sa.
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pôvodcu, s čím súvisí aj potreba prezentovať sa na verejnosti. Na rozdiel od Miroslava 
Danaja sa denne stretávame s autormi, ktorých tvorba neraz nie je vhodná ani na 
verejné publikovanie, nieto ešte na vydanie básnickej zbierky. Zlata Matláková prišla 
na scénu s ružami a pointu tejto situácie potom rozviedla aj v rozprávaní o svojom 
nevšednom stretnutí s Miroslavom Danajom i o básni Medzi nami ruže. „Moje prvé 
básne som napísala vo voľnom verši. Keď som ich chcela publikovať, Vojtech Mihálik, 
ktorý vedel o mojom prírodovednom vzdelaní, chcel dôkazy o tom, že ovládam základy 
poetiky. Dával mi malé domáce úlohy. A tak som napísala básne v trocheji, daktyle, 
jambe, niekoľko sonetov, rispetov. Odobril ich a ďalšie moje verše publikoval bez vý-
hrad, ale s kritickými poznámkami, čo bolo veľmi podnetné. Netušila som, ako sa ryt-
mizované texty dostanú hlboko do môjho podvedomia... Pred viacerými rokmi som sa 
po operačnom zákroku preberala z narkózy. Na sále som začala vnímať text: Prišla? / 
Stačí pohľad jediný / sťahujú sa vrany z dediny / okopneli blízke Karpaty / vietor riedku 
trávu strapatí. Prekvapivo som sa vo svojom vnútri spytovala, kto tu pozná môj Sonet 
o jari. Zdesene som si uvedomila, že to recitujem ja. Mala som priškrtený hlas a samu 
seba som hneď nespoznala. V zlomku sekundy som zvažovala: vodorovná poloha, 
oblečenie viac než úsporné...  Statočne som dokončila: Rašia listy, stromy v korune / 
bažia ako ovce po rúne. / Na blyskáčoch slnko zaspáva. / Nepramení v lúčoch púpava? 
Lekár, ktorý ma operoval, profesor Miroslav Danaj, sa spýtal, kto je autorom textu. Au-
torstvo som priznala. Neskôr som sa dozvedela, že veršami som odpovedala na otázku 
anestéziologičky, primárky tohto oddelenia Hanky Danajovej, ktorá ma otázkou, čo 
pekné sa mi snívalo, vovádzala do skutočnosti. Tak som sa v jednom dni zoznámila 
s manželmi Danajovcami,“ spomínala Zlata Matláková, ktorá sa dnes teší zo svojich 
básní uverejnených v rozsiahlej antológii, v ktorej je zaradených 22 po slovensky píšu-
cich poetiek zo Srbska, Rumunska, Maďarska a, samozrejme, zo Slovenska. 
 Po spomínanom zoznámení Zlaty Matlákovej s prof. Miroslavom Danajom bolo teda 
len otázkou času, kedy príde aj na vzájomnú autorskú spoluprácu. Stretli sa v jeho 
prvej zbierke Niečím ťa možno liečim, do ktorej napísala doslov. „Požiadal ma oň zodpo-
vedný redaktor Vydavateľstva Matice slovenskej Štefan Haviar. Nebolo to jednoduché. 
Veď Umberto Eco napísal, že aforizmus je najťažšie definovateľný literárny žáner... Na-
šťastie, text sa mi vydaril,“ povedala Zlata Matláková. Potom prišli recenzie aj k ďalším 
jeho knižkám – OnaQjšia káva i aktuálna Smiem si prisadnúť? Prítomní sa dozvedeli 
o kontexte napísania jej básne Choď preč! Recitátorka Lucia Rakúsová túto báseň inter-
pretovala a do tretice tú istú báseň v hudobnej podobe zahral a zaspieval Marián Mrva. 
 Knižočka aforizmov a sentencií Smiem si prisadnúť nadväzuje na predchádzajúce 
dve zbierky Niečím ťa možno liečim a OnaQjšia káva. „Niečím ťa možno liečim je diel-
ko, ktoré je súborom všetkých od mladosti nahromadených postrehov, úvah, zamys-
lení nad tým, čo je hlavne okolo nás, neraz s hravým veselým podtónom, v OnaQjšej 
káve som sa pokúšal už o hlbšie preniknutie do vnútra iných, ale aj seba samého. 
V tejto aktuálnej zbierke sentencií sa v prológu snažím stručne predstaviť čitateľovi, 
čo môže od obsahu štrnástich kapitol očakávať, a v epilógu si s ním, s kýmsi úplne 
neznámym, sadám kdesi v kúte obchodného domu k stolu a spoločne pijeme kávu. 
Ani sa nepredstavíme, pretože autor väčšinou nevidí svojho čitateľa, a predsa s ním 
na diaľku polemizuje, a tak ako čitateľ kdesi kladie otázky autorovi, teraz sa to udeje 
’v priamom prenose’, zatiaľ čo ostatní ľudia chodia nevšímavo okolo, títo dvaja nezná-
mi si majú viac čo povedať, ako tí, s ktorými sa síce ’vídajú, ale nevidia a nepočujú’. 
Smiem si prisadnúť je snahou ísť naproti čitateľovi už rozsahom väčšou knižkou. Úplne 
nové sentencie a aforizmy vznikali niekedy v úplnej samote tak, že som sa snažil mo-
notematicky rozobrať životné situácie, príbehy a osudy z rôznych uhlov pohľadu, iné 
vznikali zasa ako odraz, zrkadlenie konkrétneho momentu, napríklad na akademickom 
senáte, s presahom danej chvíle rovno do histórie,“ povedal Miroslav Danaj.

Martin JURČO, foto: Blažej Vittek
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Dosky získal hudobník na divadelných doskách

Úspešná bola spomínaná dramatizácia 
známej autobiografie Jána Roznera, ktorá 
sa v roku 2009 stala Knihou roka. Hovo-
rí o známej slovenskej prekladateľke Zore 
Jesenskej a opisuje dni od jej smrti až do 
poslednej rozlúčky. Literárne dielo do di-
vadelnej podoby previedol Peter Pavlac 
a naštudoval ho režisér Ľubomír Vajdička. 
Pre Dana Heribana (nar. 25. marca 1980 
v Trnave) je táto inscenácia divadelnou 
súčasnosťou a aj ďalším z úspešných stu-
pienkov od jeho nástupu do divadla v Mar-
tine, v ktorom pôsobí od 1. júna 2007. 
Medziiným doteraz účinkoval napríklad aj 
v bratislavskom Divadle Aréna, v Radošinskom naivnom divadle, v Mestskom divadle 
v Bratislave, v divadle a.ha, divadle GUnaGU, na Novej scéne i v žilinskom Mestskom 
divadle. V Slovenskom národnom divadle sa predstavil v dvoch inscenáciách Mizantrop 
(2004), Cyrano z Bergeracu (2005). V roku 2007 dostal Prémiu Literárneho fondu za 
herecký výkon v inscenácii Závisláci (Som billboard). Dano Heriban je aj aktívny skla-
dateľ a textár, doteraz uviedol dve CD platne Leporelo a Na jeden dych. Debutové CD 
Leporelo bolo nominované na Aurela 2007 v kategórii Objav roka. Na svojom konte má 
aj niekoľko scénických hudieb. Paradoxne, aj keď vyšiel z Trnavy, na doskách nášho 
divadla doteraz neúčinkoval, ak nepočítame hosťovanie s martinským súborom. 

Pozornosť divadelnej verejnosti sa tento rok pri udeľovaní ocenení Dosky 2012 
zamerala na inscenáciu roka Sedem dní do pohrebu zo Slovenského komorné-
ho divadla v Martine a Najlepší mužský herecký výkon sezóny pre trnavského 
rodáka, herca Dana Heribana. 

Dano Heriban s Janou Oľhovou v inscenácii 
Sedem dní do pohrebu

■ Tí, ktorí vás sledujú už dlhé roky, 
vedia, že ste syntetický umelec 
v tom zmysle, že viete dobre zahrať, 
zaspievať, aj napísať. Nie je veľa ta-
kých hercov, ktorí stíhajú svoje inter-
né angažmán v divadle, a popritom 
skladajú a najmä koncertujú. Boli 
ste takýto veľmi aktívny už ako dieťa 
vyrastajúce v širšom centre mesta?
- Vyrastal som na Hospodárskej, najprv 
to bolo pri niekdajšej Kocke, neskôr pri 
cukrovare na Merkúre. Odjakživa som 
rád vyspevoval, spieval som všetko, čo 
sa mi dostalo do rúk. Obohral som všet-
ky platne, čo sme mali doma. Je jedno, 
čo to bolo, ako päťročný som mal naprí-
klad významné obdobie s kapelou Queen. 
Už ako šesťročné dieťa som začal chodiť 
do trnavskej základnej umeleckej školy 
na akordeón. Neskôr som si pridal aj hu-
dobno-dramatický odbor, ale to ma príliš 
neťahalo. Potom som s akordeónom po-

kračoval na bratislavskom Konzervatóriu, 
a bolo to teda značne skoro, pretože už 
ako štrnásťročný som začal dochádzať 
z Trnavy do Bratislavy. Nebolo nás veľa, 
čo takto dochádzali, vôbec som nebol 
ostrieľaný. Dokonca si pamätám, že po 
prvom skúšobnom týždni na internáte 
som sa vrátil domov s malou dušičkou, že 
tam nechcem byť… bez našich. Prvé týžd-
ne som si zvykal. Môj príchod do Bratisla-
vy nebol celkom automatický.
■ Aká bola vaša cesta na konzerva-
tórium?
- Pre konzervatórium som sa rozhodol na 
poslednú chvíľu, dokonca si pamätám, 
že som nemal ani koncertný nástroj. 
Moji rodičia museli sľúbiť, že ak ma zo-
berú, tento nástroj kúpia. No to nebolo 
také jednoduché. V tej dobe to boli veľ-
ké peniaze, napríklad v roku 1994 stál 
koncertný akordeón okolo 50-tisíc korún. 
Učili ma asi všetci pedagógovia, ktorí na 
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konzervatóriu pôsobili. Mojím najväčším 
zážitkom však boli akordeónové festiva-
ly. Tam sa stretávali ľudia z mnohých kú-
tov Európy, z Ruska a ďalších krajín. Na 
záver sme mali vždy spoločný koncert. 
Nacvičila sa spoločná skladba a celý or-
chester, čo bolo asi dvadsať či tridsať 
akordeonistov, hral na záver festivalu. 
Medzi mojich pedagógov patril najmä Pe-
ter Celec, pedagóg, ktorý učil akordeón, 
alebo prof. Daniela Varínska.
■ Čo znamenal pre vás akordeón? 
Nebolo jednoduchšie študovať kla-
vír, ktorý je univerzálnym hudobným 
nástrojom a nájdeme ho prakticky 
v každom type orchestra?
- Práve akordeón bol pre mňa veľmi dob-
rou školou, je to nástroj, ktorý vás vycib-
rí v harmóniách, ľavá ruka, to sú basové 
linky, pravá je melódia. Pre akordeón 
existuje množstvo súčasnej literatúry, no 
na konzervatóriu sme sa venovali aj kla-
vírnym či organovým kúskom, teda pre-
dovšetkým klasickej literatúre. Keď som 
išiel na školu, chcel som študoval hudbu, 
bolo mi jedno, čo to presne bude, a keď-
že som predtým ovládal najmä akordeón, 
tak to bola samozrejmá voľba. To bola 
pre mňa vstupná brána k tomu, aby som 
sa naučil o hudbe čo najviac. 
■ Potom ste študovali herectvo na 
Vysokej škole múzických umení.
- Všetko je to premiešané, ako to už v ži-
vote býva. Už počas strednej školy som 
sa stretával so spolužiakmi muzikantmi aj 
hercami, ktorí mali na škole kapely a cho-
dili sme si spolu kedykoľvek zahrať, len 
tak pre seba, pre radosť. Čiže – ťahalo 
ma to k inej ako klasickej muzike. No po-
pritom som mal v Trnave kapelu, v ktorej 
som bol pre zmenu bubeníkom… Mimo-
chodom, v tom čase trnavský klubový 
život zažíval rozkvet. Okrem koncertov 
to boli najmä klubové večery v Arche, 
kde boli súťaže v divadelnej improvizá-
cii. Robili sa aj rôzne paródie na televíz-
ne programy. Tam som zistil, že ľudia na 
moje komediantstvo reagujú. Bol som 
v kontakte tiež s Kamilom Žiškom a Ja-
kubom Nvotom, ktorí mali svoje divadlo 
a niekoľko rokov sme fungovali prirodze-
ne spolu. Začal som koketovať s myš-

lienkou, čo keby som sa začal herectvu 
venovať profesionálnejšie. Dokonca si 
pamätám, že už na konzervatóriu si ma 
vyučujúci mýlili so študentmi herectva. 
Mali sme totiž spoločné predmety a cho-
dili sme na hodiny aj s hercami. 
■ Absolventský koncert na konzer-
vatóriu ste vraj už nemali.
- Neuskutočnil sa. Mňa vtedy totiž už na 
druhý pokus prijali na vysokú školu mú-
zických umení, na herectvo. V tom čase, 
keď som mal 19 – 20 rokov, som žil veľmi 
zvláštnym spôsobom života, nekonečné 
spoločenské zážitky, potreba sa osamo-
statniť... Odišiel som od rodičov a školu 
som nezabsolvoval. Od nástupu na Vyso-
kú školu múzických umení sa vo mne čosi 
pohlo jasnejším smerom. V ročníku sme 
boli takí zanietení pre herectvo, že sme 
v škole trávili 10 až 12 hodín, každý deň 
od pondelka do nedele. Našimi pedagóg-
mi boli Emil Horváth, Peter Mikulík a Ju-
raj Slezáček. Veľmi nás to bavilo a všetci 
sme sa zdravo snažili čo najviac školou 
získať, čo je snáď prirodzená vec. Mojimi 
spolužiakmi boli napríklad Ján Koleník, 
Karin Haydu, Elena Kolek Spasková, ale 
i Marek Geišberg, on je aj môj súčasný 
kolega v Martine.  
■ Vaša ďalšia cesta je po skončení 
vysokej školy známa. Niekoľko hos-
ťovaní, úspešné inscenácie, dokonca 
aj dva tituly na našej prvej scéne, až 
napokon zakotvenie v Slovenskom 
komornom divadle v Martine. Máte 
čas vracať sa občas do Trnavy? Spá-
ja vás dnes niečo s rodiskom? Naprí-
klad divadelná scéna?
- Na trnavských doskách som vystupoval 
len ako hosť alebo v rámci programu Tr-
navské dni ako hudobník a spevák. V po-
sledných rokoch som našiel na trnavskej 
tabuli spriaznené duše, a mám teda v ka-
pele dvoch muzikantov z Trnavy – Jakuba 
a Filipa Hittrichovcov, s nimi som nahral 
obidva albumy a v zostave spolu s gitaris-
tom Andrejom Hruškom a klávesistom Ro-
landom Kánikom máme súčasnú kapelu. 
■ Píšete si skladby a aj texty. Ako 
u vás vznikajú piesne? Je to momen-
tálna inšpirácia, či postupné dopra-
covávanie hudby v štúdiu? Mnohí 
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odborníci vás prirovnávajú k Dežovi 
Ursinymu či Jarovi Filipovi.
-  Prirovnaniam som sa akosi vždy skôr 
bránil, ale dnes to chápem ako pomoc 
pre ľudí, ktorí konkrétneho interpre-
ta ešte nepoznajú a treba im ho struč-
ne priblížiť, pomôcť zaradiť. S obidvoma 
pánmi ma podľa mňa spája skôr potreba 
výpovede, hľadám a čakám na témy, kto-
ré majú pre mňa hlbší význam či akosi 
korešpondujú s mojim vnímaním. Zvuk 
či aranžmány, sú pri všetkej úcte k maj-
strom tohto remesla, pre mňa otázkou 
skôr momentálneho pocitu pri nahrávaní 
a dohovoru s muzikantmi. Tvorím viac-
-menej výlučne v behu života, nie v štú-
diu, je to drahý špás. Ale výsledný tvar 
je, samozrejme, potrebné dopilovať tam. 
Nech sa nápad zdá akokoľvek dobrý, od-
ležanie v čase a návrat k nemu, zdá sa, 
nie je na škodu.
■ Tento rok ste zožali slávu vďaka 
dramatizácii prózy Jána Roznera Se-
dem dní do pohrebu. Ocenenie Dosky 

sú pre niekoho nedosiahnuteľnou 
métou. Vy ste ich vzhľadom na roky 
kariéry získali pomerne skoro. Čo 
teda môže tvoriť ďalší teoreticky 
úspešný stupienok v pomyselnom 
rebríčku vašej úspešnej kariéry?
- Som majiteľom šťastia v tom, ako ma 
moja práca napĺňa a môžem si ju, chva-
labohu, zatiaľ vychutnávať na viacerých 
frontoch. V Martine sa bude inscenovať 
napr. Hamlet v réžii Doda Gombára, kto-
rému bude onedlho predchádzať taktiež 
v jeho réžii experiment s divadelným sit-
comom. Objavia sa v ňom nielen nežijú-
ce osobnosti z národného cintorína, de-
batujúce medzi sebou, ale tiež náhodne 
zakopaný pes. Čo k tomu dodať? Okrem 
divadla by som veľmi rád posunul do 
konkrétnej podoby dva autorské hudob-
né projekty, ktoré mám už od leta v plá-
ne. Ak k inšpirácii pribudnú aj potrebné 
zdroje, mohlo by sa čosi z plánov naplniť 
už v nasledujúcom roku. 

Martin JURČO, foto: archív D. H.

Naživo Christmas in jazz, rock, afro, pop...

Zaujímavosťou koncertu je, že odznejú vianočné piesne a melódie „naživo“ v rôznych 
úpravách a štýloch – jazz, pop, rock, afro hudba, piesne z filmov s vianočnou tema-
tikou. Hodinový koncert bude vítaným vybočením zo zaužívaných tradícií vianočných 
koncertov a tradičných kolied a potešenie v ňom môžu nájsť nielen samotní interpre-
ti, ale i všetky generácie poslucháčov.
 Na koncerte budú účinkovať gitarovo-flautový súbor Gemini, Dixieland ZUŠ, hu-
dobná skupina Forte a sólisti ZUŠ. Hosť koncertu – miešaný spevácky zbor Canti-
ca /Z/nova  prekvapí poslucháčov vydarenými a pôsobivými úpravami vianočných 
melódií od renomovaných amerických skladateľov, interpretovanými so sprievodnou 
kapelou, v ktorej účinkujú učitelia a žiaci ZUŠ napr. Jakub Hittrich, Juraj Gregorík, 
Maroš Kokavec.
 To však ešte nie je všetko: ZUŠ M. Schneidera Trnavského pozýva širokú verej-
nosť na ďalší Vianočný koncert žiakov a učiteľov, ktorý sa uskutoční v utorok 18. de-
cembra o 17. hodine v krásnych priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika. Na 
koncerte odznejú diela renomovaných autorov klasickej hudby i diela súčasnej tvorby 
s vianočnou tematikou.
 A do tretice: Vianočný koncert pripravil aj spevácky zbor Cantica nova. Uskutoční 
sa v piatok 14. decembra o 18.30 v Kostole Najsv. Trojice.                                 -red-

Vianočné koncerty a vystúpenia amatérskych umelcov majú v Trnave dl-
horočnú tradíciu. V tomto roku však prichádza Základná umelecká škola 
Mikuláša Schneidera Trnavského s dramaturgickou novinkou – koncertom 
viacerých súborov pracujúcich pri ZUŠ a s hosťom koncertu pod názvom 
Christmas in jazz, rock, afro, pop..., ktorý sa uskutoční v sobotu 8. decem-
bra 2012 o 17. hodine v kine Hviezda.
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Noc divadiel s poéziou a divadelným súborom Disk

„Nadviazali sme na myšlienku kolegov 
z Chorvátska a zdala sa nám to dob-
rá príležitosť. Na Slovensku máme Noc 
galérií a múzeí, Noc knižníc, prečo by aj 
divadlá nemohli rozvíjať túto myšlien-
ku? Vždy v ďalšom ročníku sa pridávajú 
viaceré divadlá, ale aj kultúrne centrá, 
školy, neprofesionálne divadlá, do-
konca aj nezávislé divadlá bez svojho 
priestoru. Vytvára to družnú náladu na 
celom Slovensku, v ten deň sa v divad-
lách prestáva uvažovať o problémoch, 
a divadlo sa otvára divákovi. Pokiaľ ide 
o Divadlo Jána Palárika, je úžasné, že 

si dokážeme vychádzať v ústrety, že si pomáhame v produkcii a marketingu, aj to je 
zmyslom noci divadiel,“ povedala Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu 
v Bratislave na margo „prepožičania“ priestoru Divadla Jána Palárika pre súbor Disk 
z trnavskej Kopánky. Práve ten otváral Noc divadiel. Pásmo Disk v centre s podtitu-
lom Šou tvorby kolektívu Disk komponovali tvorcovia ako skladačku z doterajších in-
scenácií Status, Plazenie a pripravovanej inscenácie Ponor. Úryvky boli kombinované 
s ukážkami z mimodivadelnej tvorby členov súboru Disk Beáty Vargovej-Kuracinovej, 
Alžbety Sersenovej a Milana Brežáka. 
 Divadelný súbor Disk v Trnave na Kopánke vznikol v roku 1955. Do polovice 70. 
rokov sa zameriaval najmä na realistickú poetiku a spolupracoval s profesionálmi, na-
príklad s hercami či umeleckými pracovníkmi trnavského Krajového divadla, neskôr aj 
Divadla pre deti a mládež. Ich poetika sa zmenila, zaiste aj príchodom silnej osobnos-
ti – režiséra Blaha Uhlára. V čase existencie Divadla pre deti a mládež boli Blaho Uhlár 
spolu s Jurajom Nvotom výraznými osobnosťami formujúcimi dve odlišné línie súboru. 
 Blaho Uhlár pracoval v divadle Disk vo viacerých etapách, najnovšia sa začala 
v roku 2006. Hrajú pravidelne každú druhú sobotu v Dome kultúry Augustína Kubá-
na na trnavskej Kopánke. „Náš divák je náročný, citlivý, vnímavý, musí mať zmysel 
pre Uhlárovu poetiku. Minulý rok sme premiérovali hru Status s podtitulom Divadlo, 
vášeň láska samota a hru Solitudo uvedieme koncom decembra tohto roku. Insce-
nácie nemajú jednotnú dejovú líniu, sú zostavené z viacerých výstupov, sú súčasné 
a plné moderných divadelných prvkov, ktoré zaiste posúvajú nielen ochotnícke di-
vadlo vpred. Naši členovia sú amatéri, nemajú herecké vzdelanie, aj keď sú výnimky, 
napríklad, máme aj študentov bábkoherectva, absolventov základných umeleckých 
škôl. Súbor sa postupne profesionalizuje, aj keď základ tvoria amatéri od 18 rokov 
po 73 rokov,“ hovorí členka súboru divadla Monika Babicová a pripomína, že vstup do 
radov divadla je otvorený. 
 Po mozaike výberu z tvorby inscenácií a členov divadla Disk pokračovala Noc 
divadiel prehliadkou divadelného zákulisia, garderóby, výpravy i hereckých šatní či 

Už po tretíkrát pod gesciou Divadelného ústavu v Bratislave žilo Slovensko No-
cou divadiel. Úlohou a zmyslom projektu je ukázať scénu Tálie v trošku inom 
svetle a v trochu inej podobe ako to býva bežne počas divadelnej sezóny. Di-
vadlo Jána Palárika v Trnave zvolilo v porovnaní s minulým rokom odlišný model. 
Scénu štúdia divadla ponúklo divadelnému súboru Disk z trnavskej Kopánky, 
potom vlastnú inscenáciu v štúdiu, a cez trnavské literárne kluby sa herci di-
vadla predstavili v komponovanom pásme poézie a prózy trnavských autorov.
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javiskovej techniky. Potom v Zrkadlovej sieni uviedli pásmo výberu z tvorby trnav-
ských literárnych klubov. Na klavíri hral herec divadla Jozef Bujdák, recitovali Martin 
Križan, Barbora Bazsová a Tomáš Mosný. Výber dramaturgicky pripravila v spolupráci 
s Klubom priateľov Trnavy dramaturgička divadla Mirka Čibenková a režijne Ladislav 
Kočan. „Prišli organizátori literárnych klubov a využili noc na to, aby sa herci pred-
stavili aj trochu inak, čítali úryvky z básní a poviedky z tvorby trnavských autorov. 
Ja som vstúpil do fázy tohto projektu v čase, keď boli texty už vybraté. Urobil som 
kompromis a vybral som všetkých deväť autorov. Dominantnejšia bola próza listy, 
texty poviedkového charakteru. Nesledujem literárny život v Trnave, no všetci autori 
ma zaujali, čiže už ten prvotný výber bol dobrý,“ hovorí Ladislav Kočan a dodáva: 
„Naštudovanie nebolo náročné, nemalo to inscenačný tvar, neboli sme zameraní na 
presnú tému. Najviac priniesol nosný interpret.“ 
 Vďaka Noci divadiel sa takto prvýkrát podarilo zmapovať činnosť šiestich trnav-
ských literárnych klubov: Literárneho klubu Bernolák, Hnutia kresťanských peda-
gógov Slovenska, Klubu priateľov Trnavy, Literárneho klubu Trnava, Trnavského li-
terárneho klubu a Fóra humoristov. Odzneli ukážky z tvorby Márie Letovancovej, 
Juraja Žemberu, Pero Le Kveta, Beaty Vargovej-Kuracinovej, Laca Hannikera, Mar-
gity Kánikovej, Mariána Minárika-Častovského, Eduarda Grečnera a Jany Blaškovej. 
Tretiu časť Noci divadiel tvorilo uvedenie reprízy inscenácie Stavitelia budúcnosti 
v Štúdiu divadla.                                                                   -maju, foto: kjf-

Milka Babková – z učiteľky profesionálna speváčka

V televíznom archíve nájdeme len niekoľko piesní, ktoré 
nahrala so skupinou Pramene (Jeseň, Hore háj – Štydyri, 
štydyri, Za letom leto a ľudovú pieseň Macejko). Na obra-
zovom zázname sa zachovalo ešte menej – reláciu Vysiela 
štúdio X s podtitulom Magazín humoru, satiry a pesničiek 
so sprievodným slovom (1975) s poznámkou, že relácia 
nebola odvysielaná. Ďalej záznam z festivalu Oravské 
synkopy (1977) a relácia Päť kruhov s podtitulom Zábavno-súťažný program k olym-
pijským hrám v Moskve (1980). Jej meno nájdeme na jedinom singli Opusu s piesňami 
Deti z domova a Chlapec v džínsoch (1977) a na deviatich samostatných nahrávkach. 
No koncertov boli stovky, azda ich ani ona sama nemá spočítané. Vyštudovaná pedago-
gička Milka Babková bola dlhší čas svojej aktívnej kariéry skôr speváčka ako učiteľka.                        

Bola súčasťou skupiny trnavskej skupiny Prame-
ne, a s nimi nakrútila väčšinu ich piesní. V rozhla-
sovom archíve má aj svoje samostatné nahrávky, 
predovšetkým s Tanečným orchestrom Čs. rozhlasu 
v Bratislave. Skupine Pramene dala spolu s Eleo-
nórou Králikovou svoj ženský vklad. Ako speváčka 
však účinkovala aj s ďalšími skupinami. Hovoríme 
o speváčke Milke Babkovej (nar. 21. januára 1947 
na Myjave), pre ktorú sa Trnava stala miestom jej 
života i domovskou stanicou niektorých jej skupín. 

■ Narodili ste sa na Myjave, zhodou 
okolností blízko dnešného amfiteátra 
Trnovce, kde sa viac ako 50 rokov koná 
myjavský folklórny festival. Logicky ste 
teda asi museli nasiaknuť hudbou. Bolo 
to podporené aj rodinným prostredím?

- V rodinnom prostredí to nebolo, skôr my-
javskou tradíciou. Chodila som tam do ľu-
dovej školy umenia na husle. Po základnej 
škole som tam aj pokračovala – vtedy ešte 
nebolo gymnázium, ale všeobecnovzdelá-
vacia škola. Chcela som ísť do Bratislavy na 
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prírodné vedy, na matematiku a zemepis. 
Prijímačky som urobila, ale ma nevzali, tak 
som si našla v Trnave kombináciu hudob-
ná výchova – matematika. Myslím si, že to 
bolo dobré, pretože, keď si predstavím, že 
by som s hudbou takto nešla celý čas, asi 
by som bola o niečo ochudobnená.
■ Myjava je rázovitý región s krásnym 
folklórom. Keďže ste začínali s husľa-
mi, na začiatku bol teda folklór, nie 
populárna hudba?
- Začínala som v Kopaničiari. Netancovala 
som, ale spievala som tam asi dve – tri 
piesne. Bývali sme na samote, mala som 
dosť ďaleko do mesta, autobus tam ne-
chodil, takže pre mňa to bolo dosť zaťažu-
júce. Ale práve tam som si získala vzťah 
k ľudovej piesni. Myslím, že na Myjave je 
najkrajší folklór a na myjavské ľudovky 
nedám dopustiť. 
■ Odchod na vysokú školu teda zname-
nal aj váš definitívny príchod do Trnavy.
- Bývala som štyri roky na internáte, a to 
už som sa venovala hudbe, aj pre kom-
bináciu, ktorú som študovala. Potom som 
si v druhom ročníku našla hudobnú sku-
pinu, a s tou som pomerne dlho spieva-
la. Keď si niekoho vytipujem a mám pocit, 
že skupina je dobrá, tak tam zotrvám. Aj 
preto som neprešla mnohými zoskupenia-
mi. Podobne to bolo neskôr aj so skupi-
nou Pramene, a potom s jednou kapelou 
z Nitry. Spomínanú prvú kapelu počas vy-
sokoškolského štúdia – Septim Fera Hulí-
ka, tvorili muži v rokoch, len ja som bola 
študentka. Bolo nás sedem, náš kapelník, 
učiteľ zo Zelenča pán Hulík, bol dobrý mu-
zikant. Mali sme aj dychovú sekciu a ka-
pela mala na tú dobu dobrý zvuk. Hrali 
sme všetko. Účinkovali sme v Trnave a po 
okolí. Vtedy mali zábavy inú úroveň ako 
dnes, nebola to koncertná kapela, ale sku-
pina, ktorá robila vyložene produkciu na 
zábavách. Prešli sme takmer všetky hody 
a plesy v regióne. Potom som z tejto prvej 
skupiny prešla do trnavského kultúrne-
ho domu niekdajšieho Kovosmaltu, kde 
som spievala v skupine Ervína Kovalčíka. 
■ Pokiaľ ide o hudbu, bolo asi priro-
dzené, že „hudobníci“, teda študenti 
hudobnej výchovy na vtedajšej Peda-
gogickej fakulte UK, mali svoje teleso. 
Napríklad, svojím orchestrom tam bol 

známy hudobný skladateľ Ivan Ko-
nečný, ktorý pôsobil na fakulte v ro-
koch 1967 – 86. 
- Hrávala som aj v jeho orchestri. Keď pri-
šiel na fakultu, hneď tento orchester za-
ložil. Také niečo tam v tom čase chýbalo. 
Bolo to pre nás zaujímavé, dostávali sme 
sa do zoskupení, v ktorých by sme nemali 
inak šancu účinkovať, zároveň sme sa zdo-
konaľovali a poháňalo nás to cvičiť. Bolo to 
teleso, ktoré príležitostne účinkovalo na 
rôznych podujatiach v rámci fakulty. V or-
chestri som hrala na husle a strávila som 
tam dva roky. Okrem Ivana Konečného 
ma ovplyvnila napríklad Edita Višňovská, 
u ktorej som študovala intonáciu, spev 
sme mali u Magdalény Martinčekovej. 
■ Pre absolventov vtedy ešte fungo-
val systém umiesteniek. Zastihol aj 
vás...?
- Boli umiestenky, ale dalo sa to vždy ne-
jako vybaviť. Ja som mala ísť do Považskej 
Bystrice. No z mojich osobných dôvodov 
som si chcela nájsť niečo v Trnave alebo 
okolí. V Trnave to však nebolo možné, tak 
prvý rok som učila na škole v Dolných Ze-
leniciach. Druhý rok som potom prešla do 
Suchej nad Parnou. Tam som bola len krát-
ko, pretože som odišla na materskú dovo-
lenku. Napokon som učila v Smoleniciach, 
kde som potom s učením aj skončila. Po-
tom sa mi to troška bilo, pretože v tom 
čase to nešlo nejako dohromady – učiteľka 
a zároveň aktívna speváčka. Nebolo to ako 
dnes. Takže som potom prešla do skupi-
ny Pramene. Kapela sa orientovala na iný 
druh hudby ako tá, v ktorej som spievala 
počas vysokej školy, teda nielen na ’zába-
vovú’ produkciu, ale aj na koncertovanie 
a vlastnú tvorbu. Čiže, to sa v škole už tak 
nebralo. Dosť ma to však zaťažovalo – ces-
tovanie do Smoleníc, venovať sa hudbe, 
okrem toho som už bola vydatá a mala dve 
deti. Preto sme sa rozhodli, že odídem zo 
školstva a prejdeme na profesionálnu drá-
hu. Potom som už bola len speváčka. 
■ V tom čase bolo mnoho regionál-
nych festivalov, prehliadok, i na tej 
národnej úrovni, napríklad festival 
Zlatá ruža Detva. Dodnes je známy 
festival Oravské synkopy, ktorý sa 
dvadsať rokov konal v Istebnom. Na-
pokon i na martinskom festivale sa 
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neraz presadili piesne bez motivácie, 
ktorá by primárne zaváňala politikou.
- Bola som na dvoch alebo troch súťažiach, 
no nie som veľmi súťaživý typ. Keď môj 
manžel (známy fotograf Peter Babka – 
pozn. aut.) robil na osvete, prihlásil ma do 
jednej súťaže. Bol to prvý z festivalov Du-
najská kotva v Komárne, keď som ho vy-
hrala, išla som na Detviansku Zlatú ružu. 
Tú som v roku 1975 aj vyhrala. Spievala 
som pieseň z repertoára Jany Kocianovej 
Kadiaľ ísť, čo je slovenská verzia skladby 
Love Story s textom Zora Laurinca. Chodili 
sme potom ani nie priamo do súťaží, ale na 
prehliadky v rámci festivalov. Napríklad, aj 
na Festival politickej piesne do Martina. 
Dnes niekto na to pozerá negatívne, alebo 
sa pýta, čo to vlastne je politická pieseň. 
Paradoxne aj dnes vznikajú takéto sklad-
by, aj keď sa takto neoznačujú. Tá pieseň 
nemusela mať vždy ten charakter, že by 
tam išlo o politiku. Išlo o piesne zo živo-
ta. Festivaly mali dobrú úroveň a aj boli 
výborne zorganizované. V Martine sme 
boli dvakrát, a raz na podobnom festivale 
v Sokolove (Festival politické písně Sokolov 
existuje dodnes, aj keď v trochu inej podo-
be – pozn. aut.). V televízii sme účinkova-
li napríklad v Televíznom klube mladých. 
V tom čase všetko organizovala redakcia 
vysielania pre deti a mládež, myslím, že 
relácie takéhoto typu dnes chýbajú.
■ Vtedy, koncom sedemdesiatych ro-
kov, boli Pramene od vedením Mariá-
na Mrvu už zabehnutá kapela. Hrávali 
ste zaiste najmä vo svojej domovskej 
Trnave...

- Pramene hrali pod hlavičkou klubu For-
tuna. Niektoré koncerty boli vo Fortune, 
dosť dlho sme hrávali v Kaviarni Olympia 
na Prednádraží. Chodili tam zväčša štu-
denti z fakulty, takže tam bola dobrá at-
mosféra a publiku sa to páčilo. Mnohokrát 
sme účinkovali aj v bežných kultúrnych 
programoch, napríklad v amfiteátri. Do za-
hraničia sme sa veľakrát nedostali, bolo to 
naozaj komplikované, najmä dostať sa na 
Západ. Dostali sme sa však na zájazd do 
Mongolska. Myslím, že sme boli zaujímavá 
kapela pre ulanbátarské mladé publikum. 
Boli sme tam desať dní, mali sme tam 
dvanásť koncertov a vystúpili sme aj v te-
levízii. Ešte predtým sme boli v Rakúsku, 
čo bolo veľmi zaujímavé aj preto, lebo to 
nebolo veľmi bežné. Bolo to pri príležitos-
ti tamojších prvomájových osláv. Raz sme 
účinkovali aj na festivale vo vtedajšej NDR, 
bol to festival ako náš martinský, podobne 
sme boli aj v Bulharsku na festivale Červe-
ný mak, ktorý bol na veľmi dobrej úrovni. 
■ Keď spomínate Mongolsko, málo-
kto mal asi možnosť pozrieť sa až tak 
ďaleko. Je však všeobecne známe, že 
hudobný skladateľ Ján Siváček bol 
pozvaný práve do Mongolska, aby 
tam založil a viedol tanečný orches-
ter podľa vzoru nášho rozhlasového 
tanečného bigbandu. On bol známy 
aj ako teoretik populárnej hudby (pa-
radoxne zomrel práve v Trnave pred 25 
rokmi, v decembri 1987 – pozn. aut.). Bol 
myjavský rodák, rovnako ako vy a do 
nášho mesta chodil pravidelne na rôz-
ne metodické dni, keď sa hudobníci 
preskúšavali napríklad z hudobnej te-
órie. Dokonca Pramene mali v reper-
toári jednu jeho skladbu na text ďal-
šieho rozhlasáka – Ernesta Weidlera...
- To je zhoda okolností. Zistili sme to pri 
nejakej príležitosti tu v Trnave pri prehráv-
kach, keď sa hodnotili kapely. Boli sme 
stále v kontakte. Nielen vtedy, keď sme 
boli pod Fortunou, ale najmä v čase, keď 
sme už ako profesionáli boli pod agentú-
rou Slovkoncert. To už sme sa bežne stre-
távali s ľuďmi, ktorí stáli pri produkovaní 
populárnej hudby napr. v rozhlase. Pretože 
sme na festivale spievali jeho pieseň Keby 
všetky deti sveta, ponúkol mi ako sólovej 
interpretke pieseň Svet ľudí (pieseň s tex-
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tom Petra Petišku v inštrumentácii Vác-
lava Cibulku Emília Babková nahrala 17. 
februára 1981 – pozn. aut.). Bola to po-
sledná pieseň, ktorú som doteraz v rozhla-
se nahrala, a bolo to s veľkým tanečným 
orchestrom. Bola to veľmi pekná pieseň, 
ktorá sa často využívala aj napríklad pri 
uvítaní detí do života. 
■ Hovoríme už o osemdesiatych ro-
koch. To už ste boli rozhodnutá, že sa 
už k učiteľskému povolaniu nevrátite?
- Zo školstva som odišla v roku 1982. 
Vtedy si nás agent vybral ako kapelu do 
Nemecka. Potom som sa už do školstva 
nevrátila. So zahraničnými zájazdmi som 
skončila v roku 1997. Mala som päť rokov 
do dôchodku a keď som si predstavila, či 
sa vrátiť späť do školstva, rozhodla som sa 
pre iné povolanie. Zmenili sa osnovy, prí-
stup rodičov k škole bol iný, disciplína bola 
iná, uvedomila som si, že by som musela 
veľa zapracovať, aby som sa k tomu opäť 
plnohodnotne vrátila. A tak som sa zamest-
nala v jednej súkromnej firme, kde som 
robila personalistku. Môj posledný zájazd 
bol v Nórsku, kde som chodila desať rokov 
každý rok vždy na niekoľko mesiacov. Hrá-
vali sme v špičkových hoteloch alebo na 
lodi z Nórska do Dánska. Podobne predtým 
som účinkovala na lodi, ktorá premávala 
z Nemecka do Anglicka. Veľa sme účinko-
vali aj v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku, 
bola to drina, ale rada na to spomínam.
■ Dnes už oficiálne nespievate, napriek 
tomu vás občas možno vidieť. Naprí-
klad ste s piesňou Jeseň účinkovali na 
prezentácii zbierky Zlaty Matlákovej 
spolu s Mariánom Mrvom ako impro-
vizovaná zostava skupiny Pramene.
- Ja som asi taký typ, že keď s niečím 
skončím, tak už sa k tomu nevraciam. 
Spevu sa musí človek venovať, je to po-
dobné ako so športom. Ja som tiež mala 
ten nepríjemný pocit, že si nemôžem tak 
zaspievať, ako by som chcela. Mala som 
pocit, že mi zlyhá hlas, jednoducho, že to 
nebude dobré. Preto som vystúpenia dosť 
odopierala. Napriek tomu sa stalo, že raz – 
dvakrát za rok som sa nechala prehovoriť 
Mariánom Mrvom, najmä pri prezentáciách 
knižných noviniek, alebo na programoch 
pre seniorov. Je to prijateľné, pretože sme 
s publikom rovnakého veku. 

■ Nie je to však také jednoduché, cel-
kom prestať spievať. Takže ste celkom 
neskončili.
- Našla som si jeden výborný zbor v Brati-
slave. Volá sa Cantus Bratislava a funguje 
pri Centre pre kultúru a umenie Bratislava 
– Ružinov. Chodím tam dvakrát do týždňa, 
v súčasnosti ho vedie mladý dirigent Ju-
raj Jartim. Sme výborná partia, sme tam 
zastúpené všetky generácie od dvadsaťpäť 
do osemdesiat. Spevácky sú všetci veľmi 
dobre fundovaní, buď bývalí profesionáli 
z Lúčnice alebo zo SĽUK-u či z iných zborov. 
V Trnave sme spievali pred dvomi rokmi 
v univerzitnom kostole. Robili sme program 
s Trnavským komorným orchestrom pod 
vedením Alžbety Ševečkovej. Zbor si vte-
dy pripomenul 25. výročie svojho zalo-
ženia. Pripravili sme Baladikon od Juraja 
Jartima, ktorý sme potom nahrali v Mod-
ranke v štúdiu, a tak sa dostal aj na CD. 
■ Už sme hovorili, že vaša kapela 
mala domovský pôvod v trnavskej 
Fortune. Tento obľúbený priestor ur-
čený aj pre kultúrne podujatia, žiaľ, 
dnes už neexistuje. Zanikol po roku 
1989 aj pre reštitučné nároky. Na-
priek tomu, isto ste si za čas od štú-
dií vytvorili vzťah k nášmu mestu. 
- Som tu v podstate od svojich osemnás-
tich rokov. Potom som už natrvalo neodiš-
la. Napríklad, keď som učila v Dolných Ze-
leniciach, bývala som aj tam, aj v Trnave. 
Vtedy som spievala v hoteli Imperiál pri 
stanici (Trnavčania si hotel pamätajú pod 
posledným názvom Hotel Park, a nachá-
dzal sa na mieste dnešnej lávky k železnič-
nej stanici pred budovou Okresného úradu 
na Kollárovej ulici – pozn. aut.). Bolo to 
zložité, presunúť sa z produkcie z Trna-
vy tak, aby som fungovala na druhý deň 
v škole v Zeleniciach. Vtedy sa učilo na 
etapy, raz som učila doobeda, inokedy po-
poludní. Potom som bývala chvíľu u pria-
teľky v Bielom Kostole. Ten Biely kostol 
sa mi stal osudným, kúpili sme tam dom 
a bývame tam 24 rokov. Považujem sa za 
Trnavčanku, ale narodila som sa na Myja-
ve, to si nemôžem odpustiť. Rodiskom mi 
bude vždy blízka, aj keď rodičia už nežijú, 
ale mám tam dvoch súrodencov a stojí tam 
aj môj rodný dom.
Martin JURČO, foto: Peter Babka a archív autora
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Trienále plagátu so spomienkou na Jozefa Dóku

Ako pripomenul predseda festivalového výboru, záro-
veň predseda občianskeho združenia Poster a predseda 
Klubu priateľov Trienále plagátu Trnava Róbert Paršo po 
udelení ocenení: „Podarilo sa zachytiť záujem zahranič-
ných autorov o výstavu a jej expozíciu, a odteraz už 
zbierame dojmy prvých návštevníkov. Hovoria nám na-
príklad, že výstava je úžasná a novátorská. Za to sa mô-
žeme poďakovať našim architektom, máme katalóg na 
dobrom papieri, myslím, že exponáty dostávajú dobrý 
priestor na medzinárodnej úrovni.“ 
 Úspešné plagáty vystavili nielen v Kopplovej vile 
a Synagóge – Centre súčasného umenia, teda v priesto-
roch Galérie Jána Koniarka, ale napríklad aj v netradič-
nom priestore chodieb kláštora na Štefánikovej ulici. 
Cena Master’s Eye Award 2012 pre medzinárodne uzná-
vanú osobnosť grafického dizajnu bola odovzdaná prof. 
Fonsovi Hickmannovi z Nemecka, Grand Prix Trienále 
plagátu Trnava 2012 – mimoriadnu cenu Jozefa Dóku 

ml. dostal plagát Where is my vote, Russia? od Piippa Kari z Fínska (obr. 1). V ka-
tegórii A, teda v kategórii profesionálnych tvorcov, dostal ocenenie slovenský tvorca 
Dušan Junek za plagát H. de Toulouse-Lautrec (obr. 2), ďalšie ocenenie bolo udelené 
Karlovi Míšekovi z Českej republiky za plagát k predstaveniu Veselá vdova a na 3. 
mieste bol ocenený Lex Drewinski z Nemecka za plagát Untitled (%). 
 V kategórii B, teda v kategórii plagátov študentov vysokých výtvarných škôl od 
18 rokov, bolo úspešné dielo od Jin Kang z Kórey s názvom Tibet – China, na dru-

hom mieste bola ocenená Katarzyna Zapart z Poľska za 
plagát Ubu the King a na 3. mieste Veronika Kořínková 
z Českej republiky s názvom Modelka XXL. 
 V kategórii C – plagáty študentov výtvarných škôl 
od 14 do 18 rokov, dostala cenu slovenská autorka Do-
minika Valentovičová s názvom Papier znesie všetko, 
druhé miesto si odniesla Adrianna Szczepanska z Poľska 
s plagátom Manipulation a 3. cenu Slovenka Miriam Ku-
lacsová s plagátom Závislosti. Okrem toho boli udele-
né čestné uznania v jednotlivých kategóriách, ocenenie 
rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 
Cena Slovenského centra dizajnu Cena V4, Cena Ico-
grada & Cena primátora Mesta Trnavy a Cena predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja. 
 V predchádzajúcich číslach Noviniek z radnice sme 
hovorili o charaktere toho ročníka Trienále plagátu tak, 
ako ho vnímala porota. Ako pripomenul Róbert Paršo, 

Spolu so spomienkou na tvorcu plagátov a zakladateľa Trienále plagátu Jo-
zefa Dóku ml. sa v Divadle Jána Palárika a Galérii Jána Koniarka uskutočnilo 
vyhodnotenie medzinárodného Trienále plagátu Trnava 2012. Súťaž, ktorá 
je určená pre profesionálnych autorov, študentov výtvarných škôl nad 18 
rokov a študentov výtvarných škôl od 14 do 18 rokov, bola vyhodnotená po 
ôsmykrát. Súťažné podmienky splnilo 1 240 plagátov a do finále bolo vybra-
ných 445 plagátov od 237 autorov z 30 krajín. Porota udelila 25 cien.



postupne sa mení aj pohľad návštevníkov na túto súťaž. Podľa jeho slov o plagátové 
umenie je záujem, no treba ho primerane spropagovať a zvoliť atraktívnejšiu formu 
prezentácie. „Niektorí naši čestní hostia hovorili v čase vyhodnocovania, že vo svete 
na rôznych iných podujatiach podobného typu sú stovky mladých ľudí, ktorí sa o pla-
gátové umenie zaujímajú. U nás to, žiaľ, tak stále nie je. Napríklad, dnes som dostal 
leták o podobnej akcii v Bolívii, a je vidno, že záujem majú tvorcovia i návštevníci, 
a teda nielen študenti umeleckých škôl. Na inej podobnej akcii im prišlo najviac pla-
gátov, mali dokonca problém ich spracovať. Veď vyše sedemtisíc plagátov, to je zhru-
ba naša celá zbierka za existenciu trienále,“ povedal Róbert Paršo. 
 V čase vyhodnocovania aktuálneho ročníka trienále si výtvarná verejnosť pri-
pomenula aj rok od úmrtia Jozefa Dóku mladšieho, na ktorého si počas otvorenia 
samostatnej expozície v Kopplovej vile spomenula aj Priska Tokarčíková-Štubňová, 
ktorá bola v čase vzniku trienále riaditeľkou Galérie Jána Koniarka: „Jozef Dóka chodil 
do galérie ešte ako čerstvý absolvent VŠVU. Navrhoval, že musíme urobiť prehliadky 
plagátov tak ako v Brne. Oni robili striedavo bienále grafiky, inokedy plagát, a potom 
úžitkovú grafiku. On chcel, aby sa v Trnave robil len plagát. Boli urobené projekty, 
no naši nadriadení nám schválili politický plagát. Tento koncept sme však neprijali. 
To sa však ešte zďaleka nehovorilo o Trienále plagátu, ale o prehliadke plagátovej 
tvorby. Keďže sa potom zmenili politické pomery, tak Jozef Dóka ml. opäť predstúpil 
so svojím projektom, a začali sme formulovať propozície Trienále plagátu do súčas-
nej podoby. V tom čase bolo všetko vo vývoji, a my sme sa nemali od koho naučiť, 
ako má vyzerať taká prehliadka, ako má pracovať porota, jednoducho, učili sme sa 
na vlastných chybách. Jeho bola myšlienka, no pre nás bola tá konkrétna realizácia, 
od vytvorenia a formovania poroty cez organizačné a finančné zabezpečenie. V čase 
neexistencie mobilov a internetu to nebolo jednoduché,“ spomína Priska Tokarčíko-
vá-Štubňová: „Nebolo jednoduché písať z vtedy neznámej postsocialistickej krajiny, 
z neznámeho mesta do sveta: Trnava vás pozýva... Na druhej strane to bolo pre 
tvorcov lákavé, že idú do neznáma, no nemali sa o čo oprieť, nemohli sme im pred-
ložiť nejaké výsledky z predchádzajúcich ročníkov. Predsa sa nám len podarilo získať 
kvalitné mená z grafického dizajnu, a do Trnavy napokon prišli. Prvý ročník bol čisto 
slovenský, na ňom sme si odskúšali svoje schopnosti. No nemali sme vlastné výstav-
né priestory, prvá výstava bola vo výkladoch obchodného domu Jednota. Druhý roč-
ník, teda prvý medzinárodný, mal trochu inú úroveň. Už sme sa museli popozerať po 
priestoroch a museli sme presviedčať svojich nadriadených a spoluorganizátorov o čo 
vlastne ide, a čo chceme dosiahnuť,“ spomína Priska Tokarčíková-Štubňová. A ako 
vníma aktuálny ročník súťaže, ktorý mnohí nazvali aj reštartom trienále? „Trošku sa 
mi zdá, že vidno tú rozpačitosť, že v galérii nie je stabilné vedenie. Všetko sa deje 
pod ťarchou neustálych zmien a nastala výmena generácií. Grafickí dizajnéri, ktorí 
vtedy učili a stávali sa pedagógmi na VŠVU, odišli do súkromných sfér a nastúpila 
nová generácia mladých, ktorí sa ujali tejto myšlienky,“ hovorí. 
 Podobný názor zastáva i kurátor výstavy Róbert Paršo. Mrzí ho však, že záujem 
o plagátové umenie stále nie je taký ako vo svete. „Ja by som to premietol cez štatis-
tiku, koľko Slovákov je a koľko je mobilných telefónov. Každý má aj dva a tri, a preto 
podceňujú iné médiá. Je to tak aj v prípade plagátu. Jeden z úspešných českých 
tvorcov plagátu Karel Míšek povedal, že ak má spoločnosť nejakú identitu, má kultúru 
a záujem robiť niektoré veci. Ak ju nemá, na niektoré veci rezignuje. Jednoducho, 
môžeme piť víno z kartónu, ale aj kvalitné z primeraného pohára,“ hodnotí Róbert 
Paršo a pokračuje: „Chápem Trienále plagátu ako produkt, ktorý treba nielen vytvo-
riť, ale treba sem tvorcov plagátov a diela prilákať, potom vytvoriť priestor, aby sa 
výborne vystavili. A v neposlednom rade pripraviť sprievodné akcie, urobiť okolo toho 
rozruch, a potom to bude mať svetovú úroveň. Tak sa dá zvyšovať záujem turistov 
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a návštevníkov. Vidím to pragmaticky, aj preto sme sa tento rok snažili vykročiť no-
vým smerom. Aby sme nezabúdali pozývať zahraničných hostí, a aby sme nachádzali 
zdroje na akcie, ktoré sem prilákajú zahraničných návštevníkov. To sa nám vráti nie-
koľkonásobne.“ 
 Ocenené diela aktuálneho ročníka Trienále plagátu možno vidieť až do 3. februá-
ra, všetko je okorenené sprievodnými akciami v Kopplovej vile a v západnom krídle 
radnice. Tvorcovia tento rok cez sociálnu sieť a stránku Trienále (www.tpt.sk) hľadajú 
aj cenu diváka, ktorú odovzdajú po skončení podujatia v marci budúceho roka na 
sprievodnej akcii Pecha Kucha.              Martin JURČO, reprint dvoch víťazných plagátov: gjk

Ulica v Trnave ponesie meno vynálezcu dobra

Už 25 rokov uplynie 3. januára od smrti 
Jána/Johna Dopyeru, ktorý v 20. rokoch 
minulého storočia skonštruoval prvú re-
zofonickú gitaru a následne aj jej slávny 
drevený model so slovenským názvom 
– dobro. Rodák zo Záhoria, ktorý vy-
rastal v Dolnej Krupej pri Trnave, sa 
v roku 1908 vysťahoval spolu s rodičmi 
a početnými súrodencami do USA. Bol 
technicky i hudobne nadaný, a po čase 
si spolu s bratmi založil v Los Angeles 
obchod s hudobnými nástrojmi. Keďže 
nástroje aj opravoval a mal skúsenos-
ti so stavbou huslí a banja, keď vznikol 
dopyt po hlasnejšej akustickej gitare, 
ktorej zvuk vo vtedajších orchestroch 
zanikal, bol pripravený v správnom čase 
a na správnom mieste. V tých dobách 

ešte nejestvovalo elektroakustické ozvučenie nástrojov, no jemu sa podaril doslova 
husársky kúsok, keď roku 1926 skonštruoval prototyp jedinečnej rezofonickej gitary 
s kovovým telom a s tromi prepojenými malými hliníkovými rezonátormi, ktoré zvuk 
gitary mechanicky zosilnili. Novinka s názvom National Tricone sa ujala najmä medzi 
swingovými, havajskými, country a bluesovými hudobníkmi.  
 O tri roky neskôr, v roku 1929 si John Dopyera spolu s bratmi založil firmu Dopyera 
Brothers Inc., a keď si dal patentovať novú rezofonickú gitaru, tentoraz s dreveným 
telom, s jedným veľkým hliníkovým rezonátorom a pozmeneným rezonančným sys-
témom, nazval ju podľa prvých slabík názvu novej firmy DOpyera BROthers – dobro. 
Samozrejme, aj s prihliadnutím na slovenský význam slova, o čom svedčil predajný 
slogan: „Dobro means good in any language“ (dobro znamená dobrý v každej reči). 
John Dopyera takto vytvoril nielen základné modely rezofonických gitár s kovový-
mi a drevenými telami, ale aj oba systémy osadenia rezonátorov, ako aj použitie 
okrúhlych a hranatých krkov. Okrem toho z jeho rúk vyšli aj jedinečné kovové rezo-
fonické husle a viacero ďalších rezofonických hudobných nástrojov. 

Začiatkom 20. storočia Slovensko prostredníctvom svojich rodákov pôso-
biacich v USA dalo svetu viacero významných vynálezov. Okrem Murgašo-
vých patentov z oblasti rádiotelegrafie a Baničovho skladacieho leteckého 
padáka to bola aj Dopyerova rezofonická gitara. Tá z nich ako jediná prežila 
skúšku času, a tak ako v dobách svojho vzniku, aj dnes prináša potešenie 
hudobníkom a ich poslucháčom na celom svete. 

August 1993. Syn John Edward Dopyera a dcéra 
vynálezcu J. Dopyeru Ann Dopyera-West na slávnost-
nom odhalení pamätnej tabule otcovi v Šaštíne-
Strážach.



 John Dopyera sa na Slovensko už nikdy nevrátil. Umrel 3. januára 1988 vo veku 
nedožitých 95 rokov v Grants Pass v Oregone a nedožil sa toho, že rezofonická gi-
tara sa medzičasom stala súčasťou amerického kultúrneho dedičstva, považuje sa 
za americký ľudový nástroj a v posledných desaťročiach sa stala aj symbolom tzv. 
unplugged music. 
 Na Slovensku pamiatku tohto amerického vynálezcu so slovenskými koreňmi pri-
pomínajú pamätné tabule v Šaštíne-Strážach a v Dolnej Krupej, ktoré boli odhalené 
roku 1993 pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V Trnave jestvuje od roku 1996 
Dvorana slávy dobra, prvé a jediné múzeum rezofonických gitár v Európe. Okrem 
toho Slovenská pošta vydala roku 2001 prvú a zatiaľ jedinú poštovú „dobro“ známku 
na svete a v roku 2003 Mesto Trnava udelilo Johnovi Dopyerovi aj Čestné občianstvo 
in memoriam. No jeho meno najviac zviditeľnil medzinárodný hudobný festival Dob-
rofest – Trnava, ktorý bol venovaný jeho pamiatke. V priebehu rokov 1992 – 2008 
v Trnave na ňom vystupovali najznámejší dobristi a hráči na rezofonické gitary z ce-
lého sveta, vrátane takých hviezd ako sú Jerry Douglas, Bob Brozman, Rob Ickes, 
Randy Kohrs a mnohí ďalší. 
 Hold vynálezcovi nedávno zložili aj dvaja slovenskí bluesmani a propagátori rezo-
fonických gitár – Ľuboš Beňa zo Skalice a Bonzo Radványi z Trnavy, ktorí svoje nové, 
v novembri vydané CD Nemám hlad, nemám smäd, venovali práve pamiatke Johna 
Dopyeru, bez ktorého gitár „by náš život i celý hudobný svet bol oveľa chudobnejší“, 
ako sa píše v booklete cédečka. 
 V nadchádzajúcom roku 2013 si okrem 25. výročia smrti Johna Dopyeru pripo-
menieme aj 125. výročie jeho narodenia (6. júla), a pri tejto príležitosti sa trnavská 
radnica rozhodla pomenovať jeho menom aj novú ulicu v lokalite Za traťou pri Ka-
mennom mlyne.                                                                                            -P.R.-

Čas odvial nezabudnuteľnú etapu, 

Historické snímky sú veľa-
vravnou výpoveďou doby. 
Priblížením cenných oka-
mihov. Tiež spomienkou 
na významné osobnosti. 
Náš mestský časopis na-
ďalej bude prinášať vzácne 
športové zábery z histó-
rie Trnavy. Túto fotogra-
fiu nám na publikovanie 
poskytol MUDr. Gabriel 
Gažo. Jeho otec František, 
výnimočný stredoškol-
ský pedagóg aj atletický, 
futbalový či hádzanársky 
tréner, sa v januári naro-

dil i zomrel. Na svet prišiel 17. 1. 1919 a svoju pozemskú púť ukončil 10. 1. 1990. 
Na zábere z nezabudnuteľnej etapy, ktorú do nenávratna už dávno odvial neúpros-
ný čas, stojí F. Gažo prvý zľava. Ide o atletické družstvo gymnazistov z Trnavy po  
získaní Strieborného venca Lidových novín 1947 v Brne. V hornom rade prvý  
sprava je zvečnený Anton Hajmássy, ďalší zo slávnych trénerov kráľovnej športov 
v našom meste.                                                                                                     -lies-

fotografia zostala výpoveďou doby
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Vianočný smeč s medzinárodnou účasťou 

História nohejbalu v Trnave sa píše od sezóny 1969. Prvých protagonistov pritúlila 
TJ SZM Fortuna. Nový šport lákal, hráčov bolo veľa. Okrem najvyššej súťaže pod 
strechou mládežníckej jednoty sa preto začala hrať v slovenskom Ríme aj druhá liga. 
Pred štyridsiatimi rokmi (4. apríla 1972) totiž vznikol ďalší oddiel, v TJ Slávia. 
 Tiež tieto nezabudnuteľné okamihy prídu na pretras v sobotu 22. decembra. Mest-
ská športová hala na Rybníkovej sa v ten predsviatočný deň zmení na priestor pre 
tradičné stretnutie ctiteľov nohejbalu. Viac už prezradí Peter Hlinka, šéf usporiada-
teľského štábu z NK Slávia: „Všetkých milovníkov nohejbalu pozývam na sedemnásty 
ročník medzinárodného turnaja trojíc. Podujatie nazvané Vianočný smeč sa začne 
o desiatej hodine a potrvá do šestnástej. Chystáme ho za finančnej podpory mest-
ského magistrátu. Publikum uvidí súperenie približne dvadsiatich družstiev, vrátane 
troch domácich. Popri výkonnostných a masových hráčoch z celého Slovenska očaká-
vame aj účasť popredných klubov z Česka a Maďarska. Vstup divákov bude zdarma.“ 
 Zároveň pôjde o Memoriál Róberta Zwiržinu st., ktorý koncom šesťdesiatych ro-
kov stál pri zrode nohejbalového oddielu vo Fortune. Nezabudnuteľný organizátor 
založil aj uvedený decembrový turnaj. Najkvalitnejšie pole sa stretlo pred dvanástimi 
rokmi. Turnaj niesol podtitul Milénium 2000 a trnavskí priaznivci aplaudovali siedmim 
aktuálnym majstrom sveta. 
 Žiaľ, v septembri 2009 odišiel Robo do nohejbalového neba. Kolegovu pamiatku si 
v ten december premiérovo uctili v štábe pridaním zakladateľovho mena do názvu. A tak 
terajší sedemnásty Vianočný smeč sa štvrtý raz bude hrať ako Zwiržinov memoriál.
 Zrejme najstarším účastníkom bude Trnavčan Mikuláš Hanzlík, dlhé roky zná-
my polygraf. Nohejbalový výstroj si oblieka už pekných pár rokov. V sedemdesiatom 
treťom sa pričinil o prvý cenný úspech domácich farieb, zisk majstrovského titulu 
v národnom šampionáte trojíc. „Samozrejme, dodnes si uchovávam v pamäti pekný 
víkend spred takmer štyridsiatich rokov. Zlaté medaily sme si vybojovali na pôde 
Fortuny. Okrem trnavského sídliska Šafárikovo vtedy súperila kompletná slovenská 
elita i na antukových ihriskách pedagogickej fakulty a Slávie,“ oprášil zašlý okamih. 
A prítomnosť? Trnavský matador opäť postaví na Vianočný smeč svoj vlastný celok. 
„S kamarátmi tak robím už viacero sezón. Nohejbal aj v pokročilom veku je pre 
mňa výborným relaxom. Teším sa, že sviatočné dni tradične oslávime na turnajovej 
palubovke. Početná komunita má tak možnosť opäť raz sa stretnúť, zbilancovať od-
chádzajúci rok, spoločne prežiť príjemný športový deň pohybu a aj si zaspomínať na 
priateľov, ktorí už nie sú medzi nami“, dodal.                                 Jaroslav LIESKOVSKÝ

Memoriál Róberta Zwiržinu st. spomienkou na zakladateľa trnavského nohejbalu

Zrod turnaja pred tridsiatimi rokmi

Do športového programu na sklonku roka patrí v Trnave aj Vianočný turnaj. Jeho zrod 
sa udial v decembri 1982, teda pred tridsiatimi rokmi, v telocvični ZRTV na Rybníko-
vej. Pričinil sa o to Tibor Mikuš. Práve on v sedemdesiatom piatom vznietil v Trnave 
iskru záujmu o karate. Oficiálny oddiel vznikol o dva roky neskôr. 
 Cuzukete hadžime. Pokyn v japončine na začatie zápasu sa odvtedy pravidelne 
rozlieval halou Družba. Obísť nemožno ani rok 1979, keď Telovýchovnej jednote Slo-
všport vystavili rodný list. Pod týmto názvom si Trnavčania zaknihovali historický 
úspech. Začiatkom júna 1989 senzačne vyhrali v Bratislave tretie majstrovstvá Euró-
py klubových družstiev. 

Kimoná trnavského KK Slovšport v medailovom lesku, účinný boj prázdnou 
rukou stále láka



Bremeno v jubilejnom balení
Zo zámoria priletí domov na sviatky aj najlepší slovenský kladivár Libor 
Charfreitag

Silvestrovská cena v hode atletickým 
bremenom chystá svoj tridsiaty roč-
ník. Usporiadatelia z AŠK Slávia Trna-
va znova vyhradili pre divácky lákavú 
súťaž 30. december. Popri najlepších 
slovenských vrhačoch uvidia priazniv-
ci aj rekreačných záujemcov, vrátane 
kategórie nad 35 rokov. 
 Úvodné hody základného kola 
dostanú priestor o desiatej hodine 
v tréningovom sektore Slávie, v su-
sedstve rovnomennej telocvične roz-
siahlej športovej lokality Na rybníku. 
Hmotnosť náčinia je 10,5 kg, dĺžka 
rukoväte 77 cm. Otestovať si výkon-
nosť v atypickej disciplíne teda dávajú 
obdivuhodní výborníci žlto-modrého 
klubu každému odvážlivcovi. V spo-
ločnosti velikánov ojedinelá možnosť. 

Slovenský rekordér v hode kladivom, atlét domácej 
Slávie Libor Charfreitag ml., pred rokom vyhral Sil-
vestrovskú cenu v hode bremenom sedemnásty raz. 
Záujem masmédií o rozhovor s úradujúcim majstrom 
Európy bol veľký. Na snímke Marty Országhovej posky-
tuje trnavská športová ikona svoje interview jednej 
z televízií.

 Kimoná Karate klubu Slovšport ozdobili desiatky ďalších cenných kovov. Najviac 
medailových umiestnení medzi jednotlivcami nazbieral Boris Zvolenský, zo žien Re-
náta Gašparovičová. Ich dlhoročný tréner Tibor Mikuš bol vôbec prvým česko-sloven-
ským karatistom, ktorý stál na stupni pri vrcholnom zápolení starého kontinentu. Ze-
lenečský rodák obsadil bronzovú priečku v barcelonských ME 1980 (športový zápas 
kumite, do 80 kg).
 Účinný boj prázdnou rukou doteraz preslávil trnavskú telesnú kultúru široko-ďa-
leko. Tiež zásluhou Vianočného turnaja. Zo skromných začiatkov vyrástlo podujatie 
medzinárodného rangu. Koncoročného festivalu sa už zúčastnili, popri slovenských 
karatistoch, pretekárske výpravy z pätnástich krajín: Anglicka (partnerské mesto 
Portsmouth – dvanásť ročníkov bez prestávky), Bieloruska, Brazílie, Česka, Holand-
ska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska (vrátane špor-
tovcov z ďalekého Novosibirska), Srbska, Talianska a Ukrajiny. V jednom prípade 
(2009) zavítal do Trnavy na exhibičné vystúpenie aj chýrny karatista z Japonska. 
Bol ním Takedži Ogawa. Vzácny hosť z krajiny vychádzajúceho slnka sa zároveň stal 
krstným otcom knihy o histórii trnavského karate.
 Prvú decembrovú sobotu teda pravidelne rezervujú v mestskej športovej hale 
medzinárodnému stretnutiu karatistov. Výnimkou nemôže byť ani prítomnosť. S prie-
behom úvodného ročníka štvrtej dekády vás oboznámime v ďalšom čísle nášho me-
sačníka. Nateraz si pripomeňme dianie spred roka. Vianočný turnaj 2011, hlavnú 
súťaž trojčlenných mužských tímov v kumite, vyhral reprezentačný výber Slovenska 
pred domácimi borcami, tretí skončil Belehrad a štvrtý Sopron. Popri konfrontácii 
dospelých sa vlani zapáčila novinka, šampionát Slovenska kadetov a juniorov. Medzi 
259 mladými pretekármi vylovili domáce nádeje z majstrovského rybníka päť medailí: 
zlatú Matúš Remenár, striebornú Adam Palkovič, bronzovú Lucia Pokorná, Petra Kis-
simonyiová a Miroslav Žbodák. Verme, že ani z tohtoročného národného šampionátu 
neodídu s prázdnymi rukami.                                                      Jaroslav LIESKOVSKÝ
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 Najúspešnejší trnavský atlét všetkých čias, slávista Libor Charfreitag ml., má 
vo vitríne veľa vzácnych trofejí. Barcelonský majster Európy 2010 a bronzový z MS 
v Osake 2007 si pred rokom vyárendoval v tejto originálnej predsilvestrovskej pre-
vierke s bremenom už sedemnásty triumf (41,65 m). Ďalšieho reprezentanta SR, 
strieborného Nitrana Marcela Lomnického, odsunul za seba o 1,74 metra.
 Pribudne teraz do Charfreitagovej zbierky osaemnásty trnavský piedestál s at-
letickým bremenom? Odpoveď na túto otázku dá predposledný decembrový deň. 
Slovenský rekordér v hode kladivom (81,81 m) sa na novú sezónu chystá pravidelne 
v USA. Robí tak od obdobia jeho tamojšieho univerzitného štúdia. V zámorí nachádza 
na prípravu ideálnu poveternostnú klímu.
 „Syn Libor priletí domov na sviatky 14. decembra,“ prezradila jeho mama Eva pre 
náš časopis. Bývalá vynikajúca guliarka a neskoršie trénerka začala usporadúvať toto 
decembrové zápolenie s bremenom vedno s manželom Liborom i niektorými ďalšími 
rovesníkmi. „Žezlo v štábe už prebrali našu mladí nástupcovia z atletického výboru 
Slávie, no pri súťaži im aj teraz radi pomôžeme,“ dodala.
 Návštevnícku pozornosť si akiste vyslúžia všetci atletickí reprezentanti z minulosti 
či prítomnosti. Zastúpenie, popri kladivároch, budú mať i iné odvetvia. Chýbať, pri-
rodzene, nemôže dvojnásobný olympionik v hode oštepom, Trnavčan Marián Bokor. 
Alebo nepoddajný nestor Ján Malek, absolútny víťaz troch edícií. Doteraz pretekár-
sky nevynechal ani jednu z dvadsiatich deviatich kapitol rozlúčkovej súťaže silákov 
s odchádzajúcim rokom. S takouto bilanciou sa okrem tohto spoluzakladateľa mítingu 
nemôže popýšiť žiaden vrhač. Ságu atletickej rodiny Charfreitagovcov pri jubilujúcom 
festivale doplní Eva mladšia. Podľa jej slov, kráľovnej športov sa venuje už iba príleži-
tostne, no účasť v tridsiatej Silvestrovskej cene si nenechá ujsť. Koncom septembra 
vyhrala na susednom štadióne Slávie vrhačský štvorboj. Ani teraz nie je bez šance 
na kvalitný výkon. Medzi veteránmi si brúsi zuby na ďalší triumf stále výborný Roman 
Bachratý. V rodnom meste hodlá obhájiť ostatný primát (21,43 m). Rovnaké ambície 
však má aj Anton Orlík, Hodonínčan s trnavskými koreňmi.  
 Pri predošlej kapitole Silvestrovskej ceny prišlo 31 štartujúcich, doteraz najviac. 
Neodradilo ich ani chladné predpoludnie. Okrem hlavnej kategórie mužov, doteraz 
vôbec najsilnejšie obsadenej, zaujali vlani aj preteky žien. Najlepšia slovenská kla-
divárka Martina Hrašnová, členka VŠC Dukla Banská Bystrica, dokázala v snehovej 
chumelici posunúť rekord trnavského mítingu na úctyhodných 25,94 m. A pritom 
naša excelentná atlétka musela týždeň pred súťažou preležať s chrípkou pre návrate 
zo zahraničného sústredenia.                                                      Jaroslav LIESKOVSKÝ

Trnavská bežecká trilógia pozýva všetkých

Malý Rím sa stále radí medzi bežecké bašty na Slovensku. Potvrdil to pulz z ostat-
ných týždňov či aktuálne pozvánky. Po 39. ročníku Štítu mesta Trnavy v behu žien 
na 1 500 m prichádzajú k slovu ďalšie známe podujatia. Kros v športovej lokalite Na 
rybníku si cez poslednú novembrovú sobotu odfajkol 42. diel. Jeho výsledkový servis 
nebol do uzávierky tohto dvojčísla známy a prinesieme ho v najbližšom vydaní Novi-
niek z radnice. 
 Po Behu priateľstva to naplno rozkrúti trojkolová nádielka, ojedinelá v celej kra-
jine pod Tatrami. Tej sa dostane pozornosti počas sviatočného obdobia na prelome 
rokov. Stojí za povšimnutie, že ani jedny preteky Trnavskej bežeckej trilógie ešte 
doteraz nepauzovali. Pozvanie na blížiacu sa TBT je adresované všetkým záujemcom, 
výkonnostným či rekreačným.

Tradičné sviatkovanie v maratónkach zdravia má úvod 26. decembra, záver 
6. januára



Šachový vlak z Prahy do Prahy cez Trnavu

Zaujímavo bola vybratá vlaková cesta 
cez päť štátov Európy. Z Prahy (Česko) 
vlak pokračoval cez Drážďany (Nemec-
ko), Vratislav (Poľsko), Piešťany (Slo-
vensko), Viedeň (Rakúsko) a naspäť do 
Prahy sa vrátil 16. októbra. O tomto 
nevšednom vlaku, ktorý dokonca dva-
krát prechádzal cez železničnú stani-
cu v Trnave, prinášame podrobnosti: 

     Do vlakovej súpravy nastúpilo v Pra-
he na Hlavnej stanici 12. októbra 90 
cestujúcich, z ktorých viacej ako po-
lovicu (46) tvorili šachisti a šachistky 

väčšinou z Českej republiky, ale aj z USA, Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska, 
Veľkej Británie, Fínska a jediný zástupca zo Slovenskej republiky šachový veľmajster 
Ján Plachetka. Pre nás exotickú krajinu Čínu zastupoval malý sedemročný chlapec 
Yijan Yang ako najmladší účastník, ktorý kvôli tomuto turnaju priletel až z ďalekého 
Východu. Z Prahy sa presúval vlak po koľajniciach cez Nemecko a Poľsko na Sloven-
sko (cez Brno, Kúty a Trnavu), kde mal len jednu zastávku 14. októbra v Piešťanoch. 

Šachová hra má jednu veľkú výhodu, že sa dá hrať takmer všade: v malých 
miestnostiach, ale aj vo veľkých sálach, na námestiach, na vode v bazéne, či 
vo vlaku počas jeho jazdy. Z Prahy bol vypravený špeciálny vlak 12. októbra 
o 10. hodine tohto roku, v ktorom vopred prihlásení účastníci hrali počas 
jazdy medzi sebou trinásťkolový turnaj v tzv. „rapid“ šachu, pri ktorom je 
skrátený čas na premýšľanie pre všetkých hráčov. 
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Pre všetky tri časti je vyhradený športový areál Slávie na Ulici Jána Hajdóczyho. 
Prezentácia príde na rad vždy hodinu pred otvorením úvodnej kategórie pri klubovni 
tamojších atlétov. Účastnícky štartový vklad sa neplatí. 
 O začiatok TBT 2012/2013 sa postará Zimný beh zdravia (asfalt. terén) na pri-
bližne troj a desaťkilometrovej trati. Štart 33. vianočného predpoludnia v znamení 
džogingu bude v stredu 26. decembra o jedenástej hodine. Pôjde teda o tradičné 
športové sviatkovanie Trnavčanov v maratónkach. Usporiadatelia naň pozývajú kaž-
dého záujemcu, vrátane ešte stále váhajúcich začiatočníkov. Stačí si iba uvedomiť 
alarmujúce údaje o predčasných úmrtiach ľudí v produktívnom veku. Ak patríte me-
dzi šesťdesiat percent slovenskej populácie, ktorú kvári prebytočná hmotnosť, máte 
vysoký krvný tlak či iné zdravotné neduhy uponáhľanej doby, pouvažujte nad touto 
ponukou z kalendára trnavskej masovej telovýchovy. 
 Ako na Nový rok, tak po celý rok. Otváracie januárové popoludnie 2013 dá ďalšiu 
šancu všetkým ctiteľom pohybových aktivít. Dvadsiata šiesta stať Trnavského novo-
ročného behu sa začne v utorok o 14.00 h súperením žiactva na 1238 metrov. Hlavný 
pelotón mužov a žien (7,7 km) odštartuje o 14.15 h. Zároveň pôjde 1. januára o Me-
moriál Ladislava Kmeča, na uctenie si pamiatky spoluzakladateľa týchto pretekov. 
Štrnáste dejstvo Trojkráľovej šestky ukončí masové bežecké dianie počas dní voľna 
v nedeľu 6. januára o 11.00 h šesťkilometrovým krosom. Zároveň odmenia vytrval-
cov s najnižším súčtom umiestnení (ZBZ, TNB, T-6). 
 Program každej z troch častí spestrí tombolové rozdeľovanie vecných cien. Táto 
forma sa medzi pretekármi teší veľkej obľube. Spomienkovú odmenu teda môžu zís-
kať aj poslední v cieli.                                                                     Jaroslav LIESKOVSKÝ
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 Na pomoc trojročnej Lei Jesenskej z Piešťan postihnutej detskou obrnou bola 
usporiadaná ihneď po príchode v Hoteli Sorea Sĺňava simultánka veľmajstra Jána 
Plachetku s časovou kontrolou (60 min. pre veľmajstra a 30 min. pre súperov) proti 
jedenástim šachistom, počas ktorej sa vybralo a odovzdalo rodičom postihnutého 
dievčatka 565 Eur. Šachový veľmajster hral bez nároku na honorár a (prehral len 
jednu partiu) vyhral s výsledkom 10:1. 
 Na druhý deň o 10. hod. bol vypravený vlak z Piešťan cez železničnú stanicu v Tr-
nave smerom do Viedne. Svoje putovanie skončil opäť v Prahe 16. októbra, kde na 
účastníkov šachového turnaja čakalo vyhodnotenie a odovzdanie cien. Víťazom sa 
stal s 2,5 bodovým náskokom český šachový veľmajster Martin Petr, ktorý vyhral 
všetkých trinásť partií a odniesol si odmenu 25 000 Kč i sklený model lokomotívy, 
ktorá ťahala Šachový vlak. 
 Tretia priečka je výborným umiestnením slovenského seniora Jána Plachetku z Tr-
navy, ktorý zaostal za víťazom o 3,5 bodu. Zaujímavosťou bola účasť Václava Klausa 
– syna českého prezidenta, ktorý sa volá rovnako ako jeho otec. Obaja sú veľkými 
priaznivcami kráľovskej hry. 
 Trinásťkolový turnaj sa hral len počas jazdy vlaku zrýchleným tempom 20 min. 
na partiu s bonifikáciou 5 sek. za každý vykonaný ťah. Počas zastávok v jednotlivých 
mestách využili šachisti voľný čas nielen na regeneráciu svojich duševných i fyzic-
kých síl, ale aj na spoznanie pamätihodností jednotlivých miest. Je to tiež jedna 
z možností ako popularizovať kráľovskú hru medzi obyvateľstvom podľa hesla Me-
dzinárodnej šachovej federácie FIDE: „Gens una sumus“, čo môžeme voľne preložiť: 
„Všetci sme jedna rodina“. Druhý ročník tejto nezvyčajnej akcie sa skončil a viacerí 
jeho účastníci sa tešia na tretí...                                                                        GK

Hrajte kráľovskú hru  
s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Spasskij – Fischer, 
Reykjavík 1972, Remíza, čierny á (5 – 6)

V tomto roku (2012) si svetová šachová verej-
nosť pripomenula významnú šachovú udalosť 
(40. výročie – súboj o šachovú korunu medzi 
Borisom Spasským a Robertom Fischerom, 
ktorý sa odohral na ostrove Island v jeho hlav-
nom meste od 11. júla do 5. septembra 1972. 
Odohrali medzi sebou 21 partií (jedna sa skon-
čila kontumáciou pre Fischera) z plánovaných 
24 s celkovým víťazstvom amerického šampió-
na v pomere 12,5 : 8,5. V prvej partii (Fischer 
hral s čiernymi figúrkami) zohrali obaja duelanti Nimcovičovu indickú obranu. Po jej 
zmierlivom priebehu prítomní diváci v hale, ale aj šachoví experti očakávali skorú 
remízu, keď však nečakane Fischer sa nechal nachytať v 29. ťahu na tzv. otrávené-
ho pešiaka. Napriek tomu nevyužil možnosť na dosiahnutie remízy, keď v pozícii na 
diagrame zahral nesprávne 40. – f4? Nechávame čitateľom na domácu analýzu, ako 
mal správne čierny postupovať, aby zachránil polovicu bodu v materiálnej nevýhode.
 Riešenie skladby č. 10 (Taraba): Zdanlivé hry (keby začínal čierny): 1. - Vc4, Jxf4 
2.e4, Jxf4 mat, zvodnosť: 1.Je6? hrozí 2.e4 mat, 1. - Vc4, Vxf4 2.Jc7, Jxf4 mat s vy-
vrátením 1. - Jxe6!; 1.Jf5! hrozí 2.e4 mat, 1. - Vc4, exf4+ 2.Je3, Jxf4 mat. Trojfázová 
zámena matu a obrany.                                                                                      GK



Nechcem očkovanie, chrípku som aj tak dostal 

V zimnom období útočí na naše zdravie 
celá „batéria“ vírusových a bakteriálnych 
ochorení, ktoré nám môžu minimálne 
znepríjemniť alebo až skomplikovať ži-
vot. Je to tak preto, lebo týmto mikro-
organizmom sa najlepšie darí vo vlhkom 
a chladnom počasí, a šíria sa v uzatvo-
rených priestoroch najmä tam, kde sa 
združuje viac ľudí, medzi ktorými môžu 
byť aj chorí, ktorí svoje ochorenia „ve-
dia prechodiť“. Vírusy chrípky sú značne 
odolné voči vonkajším podmienkam pro-
stredia, do ktorého sa dostanú zo sek-
rétov chorých osôb kašľaním, kýchaním, 
a v ktorom môžu prežívať aj 2 týždne. 
 Najčastejšie ide o akútne ochorenia 
dýchacích ciest – respiračné ochore-
nia. Už od začiatku októbra každoroč-
ne pozorujeme ich nárast. Týždenne je 
v ambulanciách všeobecných lekárov 
pre dospelých a pre deti a dorast Trnav-
ského kraja pre tieto ochorenia ošetre-
ných okolo 6 tisíc pacientov. A to sme 
ešte len v období mierneho vzostupu 
chorobnosti ! Prvý vrchol chorobnosti 
v detskej populácii očakávame pred Via-
nocami. Malé deti chorejú každoročne 
ako prvé z toho dôvodu, že ich organiz-
mus sa ešte s vírusovým či bakteriálnym 
antigénom nestretol a imunitný systém 
nemá vytvorené protilátky. V ďalšom 
období sa stúpajúca chorobnosť presú-
va do starších skupín populácie medzi 
väčšie deti a dorast, do radov dospe-
lých a seniorov. V zimnom období môže 
každý človek prekonať aj viac akútnych 
respiračných ochorení najmä vírusové-
ho pôvodu. V Národnom referenčnom 
laboratóriu pre chrípku bol od hospita-
lizovaného pacienta z okresu Trnava už 
v októbri 2012 potvrdený prvý pozitívny 
nález vírusu chrípky AH1N1. Išlo o typ 
vírusu, ktorý sa nachádza aj v chrípko-
vých vakcínach určených Svetovou zdra-
votníckou organizáciou pre túto sezónu. 
 Chrípka patrí nepochybne k najzá-

važnejším prenosným ochoreniam po-
stihujúcim dýchacie cesty. Na rozdiel od 
iných akútnych respiračných ochorení sa 
začína náhle z plného zdravia vysokými 
teplotami do 40°C, triaškou, bolesťami 
hlavy, ktoré sú lokalizované za očami, 
bolesťami svalov a kĺbov celého tela. Ka-
šeľ, ktorý je najskôr suchý a dráždivý, 
nastupuje až o 2 – 3 dni po týchto celko-
vých príznakoch. Nebezpečný pri chrípke 
je primárny vírusový zápal pľúc, ktorý 
sa prejavuje výrazne sťaženým dýcha-
ním. Pacient už musí byť hospitalizova-
ný na jednotke intenzívnej starostlivosti 
s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. 
Liečba takého štádia ochorenia na chríp-
ku je veľmi náročná, pretože ani antiviro-
tiká (oseltamivir), ak nie sú podané hneď 
v prvých dňoch ochorenia, nemusia za-
brať a antibiotiká sú na vírusové ochore-
nia celkom neúčinné. Takémuto priebehu 
ochorenia na chrípku hovoríme SARI (se-
vere acuty respiratory infection) – diag-
nóza bola zavedená v čase pandémie 
chrípky a každoročne sa s ňou stretáva-
me. Nie je zriedkavosťou, že ochorenie 
v tomto štádiu chrípky končí úmrtím aj 
predtým zdravých pacientov bez prítom-
nosti iných chronických ochorení. 
 Chrípka je ochorením s veľmi vysokou 
kontagiozitou – schopnosťou šírenia sa 
medzi ľuďmi a v zimnom období zazna-
menávame dva epidemické vrcholy tohto 
ochorenia. Epidemickému šíreniu chrípky 
by mohla zabrániť minimálne 30%-ná za-
očkovanosť populácie, avšak na Sloven-
sku je táto úroveň pod hranicou 10 %.
 Prevencia chrípky očkovaním chráni 
ľudí minimálne pred ťažkým priebehom 
choroby, avšak vo vysokom percente 
aj pred chrípkou samotnou. Tí pacienti, 
ktorí tvrdia, že chrípku dostali aj napriek 
tomu, že boli zaočkovaní, boli v čase tes-
ne okolo očkovania buď akútne nakazení 
cirkulujúcim vírusom chrípky a vytvára-
júce sa postvakcinačné protilátky (doba 

Túto námietku „na telo“ od ľudí, ktorí zanevreli na očkovanie, sme adreso-
vali na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Odpo-
veď nám dala MUDr. Miriam Ondicová z odboru epidemiológie.
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na vytvorenie ochrannej hladiny protilá-
tok je 7 až 10 dní po očkovaní) nemohli 
zabrániť ochoreniu; alebo ochoreli po 
očkovaní na iné akútne vírusové ochore-
nie dýchacích ciest, ktoré si ľudia bežne 
mýlia s chrípkou; alebo sa mohli (veľmi 
vzácne) nakaziť takým druhom vírusu 
chrípky, ktorého antigén nebol v sezón-
nej vakcíne. Už vôbec sa nedá súhlasiť 
s tvrdením, že chrípku vyvolalo samot-
né očkovanie. Na očkovanie sa používajú 
len neživé (inaktivované) vakcíny, ktoré 
majú schopnosť navodiť potrebnú tvorbu 
ochranných protilátok, avšak živý vírus 
chrípky sa z nich nikdy „neposkladá“.
 Očkovanie proti chrípke by nema-
li podceňovať najmä chronicky chorí 
pacienti – kardiaci, astmatici, diabe-
tici, chorí na obličky, pretože u nich 
chrípka môže mať v dôsledku oslabenia 

imunitného systému základným ocho-
rením nielen ťažší priebeh, ale výraz-
ne môže zhoršiť existujúce chronické 
ochorenie. Očkovanie proti chrípke sa 
odporúča aj tehotným ženám – v ob-
dobí vysokého výskytu chrípky boli na 
Slovensku aj v Trnavskom kraji zazna-
menané laboratórne potvrdené úmr-
tia na chrípku tehotných žien a ich detí. 
 Očkovanie proti chrípke patrí medzi 
špecifické preventívne opatrenia. Ne-
špecifickými opatreniami (veľa vitamínu 
C, správna výživa, pohybová aktivita) 
môžeme síce posilniť organizmus, avšak 
špecifické protilátky proti chrípke môže-
me získať len očkovaním alebo preko-
naním tohto ochorenia. V tom druhom 
prípade si však nikto nemôže byť istý, 
ako je jeho imunitný systém aktuál-
ne pripravený zabojovať s ochorením.

Vôňa a chuť Vianoc: Ľudkin medovníkový závin

Na cesto potrebujeme:
60 dag hladkej múky, 27 dag práškového cukru, 10 dag rastlinného masla, 4 vajíčka, 
3 polievkové lyžice tekutého medu, 2 čajové lyžičky mletej škorice, 1 čajová lyžička 
sódy bikarbóny, trošku postrúhanej citrónovej kôry.
 Všetky prísady spolu zmiešame a vzniknuté cesto rozdelíme na 4 bochníčky, ktoré 
dáme odpočívať na 20 minút do chladničky. Potom bochníčky rozvaľkáme na hrúbku 
1 cm, natrieme slivkovým lekvárom a posypeme rozdrvenými vlašskými orechmi, 
hrozienkami, kandizovaným ovocím podľa vlastnej chuti. Cesto zavinieme do tvaru 
závinu. Aby sa nám závin pekne leskol, potrieme ho rozšľahaným vajíčkom. Dáme 
piecť do rúry vyhriatej na 170 stupňov, pečieme asi na 20 až 25 minút. 
 Dobrú chuť!

Recept z predvianočného kurzu Bylinky a čaje o péci

Rok s baklažánmi

Potrebujeme: 
väčší baklažán, 40 dkg údeného mäsa, 10 dkg tvrdého syra, 1 pór, 1 lyžicu hustého 
paradajkového pretlaku, sušenú bazalku, citrón, čierne korenie, soľ.
 Baklažán umyjeme a prekrojíme na polovice. Lyžicou vydlabeme dužinu, naseká-
me na drobné kúsky a pokvapkáme citrónom. Vydlabané polovice osolíme a nechá-
me odstáť. Umyjeme, osušíme a pokvapkáme citrónom. Nadrobno pokrájame údené 
mäso a pór, primiešame k sekanej dužine, pridáme paradajkový pretlak, bazalku, 
korenie, soľ. 
 Naplníme polovice baklažánu, pokvapkáme olivovým olejom a pečieme zakryté 
alobalom. Po 20 minútach odokryjeme, posypeme postrúhaným syrom a dopečieme. 
Podávame so zemiakmi a šalátom.             

Rubriku pripravuje MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

Plnený baklažán



■ Aký názov má nové tlačivo a kde ho získame?
Spoločné tlačivo má názov Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Toto tla-
čivo (ďalej len tlačivo Priznanie...) získa daňovník v kancelárii prvého kontaktu 
na Mestskom úrade na Trhovej ul. č. 3 v Trnave alebo na internetovej stránke mesta  
www.trnava.sk. 
■ Kto musí vyplniť a podať nové tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani 
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje?
Vyplnené tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné auto-
maty a k dani za nevýherné hracie prístroje podajú:
- Noví daňovníci, ktorí v priebehu roka  2012 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. 
kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2012.
Termín: do 31. 1. 2013
- Noví majitelia psov, ktorí doteraz nemali oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 
31. 12. 2012 (priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov – vtedy vzniká daňová 
povinnosť). 
Termín: do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
- Noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová da-
ňová povinnosť do 31. 12. 2012. 
Termín: do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
■ Majú aj doterajší daňovníci vyplniť a podať nové tlačivo Priznanie k dani 
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýher-
né hracie prístroje?
Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že 
ide o čiastkové priznanie, majú podať: 
- Vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2012, (napr. 
kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena 
využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, a pod.)
Termín: do 31. 1. 2013.
- Majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa 
a majú k 31. 12. 2012 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa, a pod.)
Termín: do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti.
- Prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu po-
vinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31. 12. 2012 zmenu 
vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).
Termín: do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti.
■ Ktoré doklady treba predložiť pri podávaní tlačiva?
Pri podávaní tlačiva Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ako i čiastkového priznania je potrebné 
predložiť nasledovné doklady: 
občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmlu-
vu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S, a pod. 
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MIESTNE DANE V ROKU 2013 PO NOVOM 
Oznámenie Mesta Trnavy o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýher-
né hracie prístroje v roku 2013
Mesto Trnava upozorňuje občanov – daňovníkov, že v roku 2013 nastáva zme-
na v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v znení neskorších predpisov). Zmena spočíva v tom, že vyššie 
uvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch 
miestnych daní: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, 
daň za nevýherné hracie prístroje.
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Všeobecná informácia
Daňovník na tlačive Priznanie... uvedie okrem identifikačných údajov (meno, priezvisko, 
rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa...) len základné údaje potrebné na vyrubenie dane 
– výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a ne-
výherných hracích prístrojov, a pod. Daňovník daň do tlačiva Priznanie... nevypĺňa. 
Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní priamo v tlačive Pri-
znanie... v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia na rok 2013, ktoré bude schvaľované 
v Mestskom zastupiteľstve Mesta Trnava 11.12.2012.
■ Kde môžeme podať vyplnené tlačivo?
Daňovník môže podať vyplnené tlačivo Priznanie...: 
- osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, 
- osobne do kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade,
- poštou.
■ Ako sa dozvieme o spôsobe platenia daní a termíne ich splatnosti?
Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva Priznanie 
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 
hracie prístroje ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za ne-
výherné hracie prístroje jedným rozhodnutím. V tomto rozhodnutí bude splatnosť a spôsob 
platenia všetkých daní uvedených v tlačive Priznanie... Daňovník bude povinný daň uhrá-
dzať až na základe takto vydaného rozhodnutia. 
Týmto postupom zaniká povinnosť daňovníka uhradiť daň za psa do 31. januára 
2013, tak ako to oznámeniami ukladalo Mesto Trnava v predchádzajúcich rokoch.

V Trnave 19. 11. 2012
Za odbor ekonomický MsÚ: Bc. Želmíra LACKOVIČOVÁ, vedúca úseku správy daní a poplatkov

  POZVÁNKY

■ VÝSTAVA FINALISTOV TRIENÁLE 
PLAGÁTU TRNAVA 2012
Kategória A – Synagóga – Centrum súčas-
ného umenia, Halenárska 2 
Kategória B a C – Jezuitský kláštor pri Kos-
tole Najsvätejšej Trojice, Štefánikova 45
Kurátor: Róbert Paršo
do 3. februára 2013
■ VÝSTAVA MEDZINÁRODNEJ POROTY 
TPT 2012
Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka,  
Zelený kríček 3
Kurátor: Róbert Paršo
do 3. februára 2013
■ JOZEF DÓKA ml.  
a Trienále plagátu Trnava
Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka,  
Zelený kríček 3
Retrospektívna výstava zakladateľa Triená-
le plagátu Trnava Jozefa Dóku ml.
Kurátor: Ľubomír Longauer
do 3. februára 2013
■ AD HOC! UMENIE FÍNSKEHO PLAGÁTU
Výstava fínskych plagátov realizovaná spo-

lu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. 
Súčasť Designblok Praha 2012
Kurátor: Pekka Loiri
do 3. februára 2013
■ MASTER’S EYE AWARD 2012 –  
Fons Hickmann
Synagóga – Centrum súčasného umenia
Výstava laureáta ocenenia Master’s Eye 
Award TPT 2012
Kurátor: Róbert Paršo
do 3. februára 2013
■ LOURDES ZOLEZZI – PLAGÁTY
Západné krídlo radnice, Hlavná ulica 1
Výstava plagátovej tvorby významnej me-
xickej grafickej dizajnérky
Kurátor: Róbert Paršo
do 13. decembra 2012
■ MYSTERY
Západné krídlo radnice, Hlavná ulica 1
Päť zemí, šesť fakúlt, sedemdesiat šesť zú-
častnených študentov a viac ako osemde-
siat plagátov. Výstava plagátov študentov 
európskych vysokých škôl na tému „ta-
jomna“ organizovaná Asociáciou úžitkovej 
grafiky a grafického dizajnu (AUG)
do 13. decembra 2012

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 



■ VÝSTAVA PLAGÁTOV „V POULIČNEJ 
GALÉRII“ 
Vitríny banky, Hlavná 14, Trnava
do 3. februáraq 2013
Stále expozície v Kopplovej vile:
■ JÁN KONIAREK (1878-1952) – zakla-
dateľ moderného slovenského sochárstva 
■ KLENOTY DOMOVA – slovenské klasic-
ké umenie 20. storočia
■ GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel 
z kolekcie portrétneho žánru reprezentujú-
ce vývoj portrétneho maliarstva od konca 
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK
AKCIE / AKTIVITY
■ (TY(PO)LONIA)
Galéria Kníhkupectva AF Trnava,  
pasáž na Štefánikovej ulici 5
Ukážky knižných projektov z produkcie 
Štúdia typografie na Akadémii výtvarných 
umení v Katoviciach
Kurátor výstavy: Tomasz Bierkowski
do 13. decembra 2012
■ TPT 1991 – 2012
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Výstava propagačných plagátov ôsmich 
ročníkov Trienále plagátu Trnava
do 13. decembra 2012
■ DIVADELNÝ PLAGÁT
Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3
Výstava plagátov z hier Divadla Jána Palá-
rika v Trnave a jeho predchodcov

■ 4. decembra o 16.30 h v čitárni
ČÍTAČKA S PAVLOM „HIRAXOM“ BA-
RIČÁKOM
Teší sa na vás autor motivačných kníh 
a románov, poetík, cestovateľ, bloger, tex-
tár a hudobník
■ 6. decembra o 17.00 h v čitárni 
MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
Prezentácia zborníka HUMOR_ZASINÁČ.SK 
2012 a Deň naruby
Moderujú: Mikuláš Jarábek a Karol Bodorik 
■ 10. decembra o 16.30 h v čitárni
ROZPRÁVKY Z ÔSMEHO SVETADIELU
Beseda s autorkami knihy Sylviou Záho-
rovou, Bibianou Ondrejkovou a Zuzanou 
Vačkovou. Svojou účasťou a kúpou knihy 
s CD môžete podporiť výstavbu autistické-
ho centra Ôsmy svetadiel
■ 11. decembra o 10.00 h  
v oddelení pre deti

VIANOČNÉ HVIEZDIČKY SÚ NAŠE DETIČKY
V rámci cyklu Maličkí a mamičky
■ 11. decembra o 13.00 h
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
85. VÝROČIE KNIŽNICE JURAJA FÁN-
DLYHO v Trnave 
Slávnostný program k jubileu knižnice 
■ 12. decembra o 17.00 h  
v hudobnom oddelení,  
Ul. M. Schneidera Trnavského 
VIANOČNÝ KONCERT 
Stretnutie členov a sympatizantov Českého 
spolku na Slovensku s kultúrnym programom 
■ 13. decembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
VODNÍK ČĽUPKO
Prezentácia knihy za účasti autorky Svetla-
ny Majchrákovej
■ 13. decembra o 10.00 h 
v hudobnom oddelení
TRNKA A VIANOCE – koncert folklórnej 
skupiny Trnka pre deti a mládež
■ 13. decembra o 15.00 h 
v oddelení pre deti 
STRETNUTIE S FILATELISTOM JÁNOM 
MIČKOM
Knižnica na známke – vyhodnotenie vý-
tvarnej súťaže pre deti o najlepší návrh  
na poštovú známku a vernisáž výstavy, 
ktorá bude otvorená v čitárni do konca 
roka 2012
Vianoce na známke – stretnutie filatelis-
tického krúžku 
■ 14. decembra o 9.30 h 
v oddelení pre deti
ROZPRÁVOČKY KVAPKY DANKY
Prezentácia knihy za účasti spisovateľky 
Anny Varadinovej, ilustrátorky Jany Dal-
losovej a vydavateľky Danuše Dragulovej-
-Faktorovej
■ MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
Písomná literárna súťaž pre deti k životnému 
jubileu spisovateľa Romana Brata v oddele-
ní pre deti a v pobočkách Prednádražie, Tu-
lipán a Vodáreň potrvá do konca decembra
■ VIANOČNÉ KOLEDY A VINŠE
Hudobno-slovné pásma a programy pre 
deti i dospelých v hudobnom oddelení na 
Ul. M. Schneidera Trnavského
Záujemcovia o kolektívnu návštevu si 
môžu dohodnúť termín osobne v hudob-
nom oddelení, telefonicky (033/55 11 590) 
alebo e-mailom (hudobne_oddelenie@
kniznicatrnava.sk

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
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■ ADVENTNÉ PIATKOVÉ POPOLUDNIA
v oddelení pre deti 
7. decembra o 15.00 h 
Adventný vedomostný milionár 
14. decembra o 15.00 h 
Adventný kufor vedomostí
21. decembra 2012 o 15.00 h 
Adventná tvorivá dielňa
■ VÝPOŽIČNÝ ČAS 
Hlavná budova 
24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 ZATVORENÉ
Hudobné oddelenie a pobočky
24. 12. 2012 – 7. 1. 2013 ZATVORENÉ
Knižky možno vrátiť prostredníctvom biblio-
boxu pri vchode do hlavnej budovy a v ZOC MAX.

■ 2. nedeľa 14.00, 17.00  
TRAJA TUČNIACI 
■ 3. pondelok 10.00, 14.00  
MACO MAŤO hľadá hniezdo 
■ 4. utorok 9.00, 11.00 h ŠÍPKOVÁ 
RUŽENKA, STATOČNÝ KRAJČÍRIK – 
Súkromné tanečné konzervatórium 
D. Nebylu v Trnave 
■ 5. streda 10.00, 14.00  
TRAJA TUČNIACI 
■ 6. štvrtok 10.00 KOMÉDIA OMYLOV 
■ 7. piatok 10.00  
ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM 
■ 19.00  VŠETKO O MUŽOCH 
■ 13. štvrtok 10.00  
ŠPORTOVEC ROKA – TTSK Trnava 
■ 14. piatok 10.00 TRI LETUŠKY V PA-
RÍŽI – verejná  generálka 
■ 19.00 TRI LETUŠKY V PARÍŽI – 
predpremiéra
■ 16. nedeľa 18.00  TRI LETUŠKY 
V PARÍŽI – premiéra
■ 17. pondelok 19.00 MALÉ PENIAZE 
■ 18. utorok 10.00 EUGEN ONEGIN 
■ 19.00  PRESTUPNÁ STANICA 
■ 19. streda 10.00 ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
■ 19.00  TRI LETUŠKY V PARÍŽI 
■ 20. štvrtok 10.00  
800 MÍĽ PO AMAZONKE 
■ 27. štvrtok 17.00  
800 MÍĽ PO AMAZONKE 
■ 28. piatok 19.00 
VRÁTILA SA RAZ V NOCI 
■ 29. sobota 19.00 TRI LETUŠKY  
V PARÍŽI 

■ 30. nedeľa 19.00 ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
Štúdio
1. sobota 19.00 STAVITELIA BUDÚC-
NOSTI
8. sobota 19.00 PARVA ROMA

KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3

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

VÝSTAVY:
■ SPOMIENKA NA EMILA PAULOVIČA
výstava k nedožitým 90. narodeninám maliara
Vernisáž v nedeľu 2. 12. 2012 o 14.30 h
do 3. 2. 2013
■ DIVADELNÝ PLAGÁT
výstava plagátov z Divadla Jána Palárika 
v Trnave
v rámci Trienále plagátu Trnava
sprístupnená od  9. 11. 2012 
výstava do 15. 1. 2013
■ EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE
výstava k nedožitým 70. narodeninám 
speváčky
vernisáž vo štvrtok 15. novembra o 17.00 h
do 15. 1. 2013
■ ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea dopl-
nená fotografiami
do 24. 2. 2013 
■TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Betlehem z historickej zbierky

PODUJATIA
■ ADVENT V MÚZEU
prvá adventná nedeľa 2. 12. 2012
od 14.30 do 17.30 h
■ ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
2. 12. 2012 od 15.00 do 17.30 h

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA 
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Zdobenie vianočného stromčeka, zdobe-
nie medovníkov, aranžovanie vianočnej 
výzdoby – predvádzanie v rámci podujatia 
Advent v múzeu 
■ CYKLUS PREDNÁŠOK
Š. C. Parrák a jeho zbierka – 
Mgr. A. Cintulová 
na objednanie 033/5512913

NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od 
15.00 h prezentácia DVD – na objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO 

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDE-
RA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA
■ NA VLNÁCH MELÓDIÍ
výstava rádií – do 31. 12. 2013
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY 
V TRNAVE DO ROKU 1989

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
■ WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIE-
LO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
■ ANTON BERNOLÁK
Výstava k 250. výročiu narodenia
do 31. 12. 2013
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniar-
ka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fán-
dlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

■ 4. decembra o 8.30 h 
v Mestskej športovej hale
HALOVÝ FUTSAL žiakov a žiačok stred-
ných škôl – okresné kolo
■ 5. decembra o 9.00 h v Kalokagatii
PIESEŇ O MIKULÁŠOVI – okresná súťaž 
v speve pre 1. stupeň základných škôl
■ 8. decembra od 9.00 do 14.00 h
LUCIINA DESIATKA – turistická vychádz-
ka na Katarínku, stretnutie s bosorkou 

Luciou – oživenie dávnych tradícií, opeka-
nie, hry v prírode. Doprava pre verejnosť 
individuálna.
■ 8. decembra o 14.00 h v Kalokagatii
FAREBNÁ SOBOTA – výroba vianočných 
darčekov v podobe magnetiek. Treba si 
priniesť manikúrové nožničky
■ 10. decembra o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
STRETTBALL – finále stredných škôl 
■ 13. decembra o 10.00 h 
v Mestskej športovej hale
VIANOČNÁ ŠPORTOVO-ZÁBAVNÁ ŠOU 
pre deti základných škôl 
■ 11. decembra o 13.30 h 
v Kalokagatii
MAĽOVANÝ SEN VIANOC – vernisáž vý-
stavy a vyhodnotenie výtvarnej súťaže 
■ 11. decembra o 16.30 h 
v kine Hviezda
MIKULÁŠSKA AKADÉMIA pre deti zo 
záujmových útvarov CVČ – Kalokagatie 
■ 17. decembra o 9.00 h 
v Strednej odbornej škole v Rakoviciach 
VIANOČNÉ ARANŽOVANIE pre žiakov 
základných škôl
■ 18. decembra o 9.00 h v Kalokagatii 
ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo žia-
kov základných škôl v prednese povesti 

Okružná 20. www.trnavskemc.sk
■ 3. 12. o 10.00 h NAUČME SA PES-
NIČKU – s Andrejkou
■ 4. 12. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA pre deti vo veku 4 – 18 
mesiacov
■ 10.00 h Prvé krôčiky k hudbe pre 
deti vo veku 1.5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA SPO-
LU – otvorená herňa 
■ 5. 12. o 10.00 h MIKULÁŠSKE 
STRETNUTIE – pozvánka pre rodiny 
s deťmi 
■ 6. 12. o 9.00 a 9.50 h ANGLIČTI-
NA AJ PRE MAMY – kurz podľa Oxford 
English metód 
■ 7. 12. od 9.00 do 12.00 h POHRAJME 
SA SPOLU – otvorená herňa
■ 8. 12. o 9.30 h KURZ ZDOBENIA ME-
DOVNÍKOV – vedie Ivana Jindrová 
■ 10. 12. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
pečenie medovníkov 
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■ 11. 12. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA – pre deti vo veku 4 – 
18 mesiacov
■ 10.00 h Prvé krôčiky k hudbe – pre 
deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 12. 12. o 9.00 h KURZ NEMČINY
■ 10.00 h SPIEVANKY – hudobné 
stretnutie pri gitare 
■ 10.30 h RECEPTÁRIK – Škoricové 
klbká – vianočné pečivo, spojené s ochut-
návkou
■ 13. 12. o 16.00 h VIANOCE V TMC – 
kultúrne podujatie spojené s občerstvením, 
vianočnými trhmi a koledami – vstupné 
1.5 € /rod.
■ 14. 12. od 9.00 h do 12. 00 h 
POHRAJME SA SPOLU – otvorená herňa
■ 17. 12. o 10.00 h ASERTIVITA – Ako 
efektívne komunikovať – Mgr. Gabika 
Ruttmarová, PhD. 
■ 18. 12. o 9.00 a 11.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA – pre deti vo veku 4 – 
18 mesiacov
■ 10.00 h Prvé krôčiky k hudbe pre 
deti vo veku 1,5 – 4 roky
■ 15.30 – 18.00 h POHRAJME SA SPO-
LU – otvorená herňa 
■ 19. 12. o 9.00 h KURZ NEMČINY
■ 10.00 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH – 
pre matky s deťmi 
■ 21. 12. od 9.00 do 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU – otvorená herňa

Počas sviatkov od 22. 12. do 1. 1. 
bude TMC zatvorené. Prajeme Vám 
príjemné Vianoce a šťastný nový rok 
2013. Tešíme sa na Vás 2. januára.

Pripravujeme na január Kurz efektívneho 
rodičovstva a preložený Kurz prvej pomoci.

■ 1. decembra od 10.00 h 
v Mestskej športovej hale
VIANOČNÝ TURNAJ, 31. ročník medziná-
rodnej súťaže trojčlenných tímov v karate 
(muži) a majstrovstvá Slovenska 2012 
(kadeti, juniori)
■ 15. decembra o 8.30 h 
v Kultúrnom dome v Modranke
VIANOČNÁ TIRNAVIA ŠACHOVÝCH 
NÁDEJÍ
■ 22. decembra o 9.00 h 
v Mestskej športovej hale 

VIANOČNÝ SMEČ 2012 pre trojčlen-
né tímy v nohejbale – Memoriál Róberta 
Zwiržinu st. 
■ TRNAVSKÁ BEŽECKÁ TRILÓGIA 
2012/2013
Ulica Jána Hajdóczyho; prezentácia 
štartujúcich je hodinu pred štartom 
- 26. decembra o 11.00 h 
ZIMNÝ BEH ZDRAVIA
- 1. januára o 14.00 h 
TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH – 
Memoriál Ladislava Kmeča
- 6. januára o 11.00 h 
TROJKRÁĽOVÁ ŠESTKA
■ 27. decembra od 14.00 h 
v Mestskej športovej hale
PREDSILVESTROVSKÁ 
FUTBALOVÁ ŠOU 
■ 30. decembra o 10.00 h
tréningový sektor vrhačov Slávie  
v susedstve telocvične Na rybníku
SILVESTROVSKÁ CENA V HODE  
BREMENOM, 
30. ročník 

■ 19. ročník odborného pamiatkového 
seminára pri príležitosti 25-ročného 
jubilea Mestskej pamiatkovej rezervá-
cie Trnava
■ 4. decembra od 13.00 h 
na trnavskej radnici
■ 13.00 h Prezentácia účastníkov
■ 13. 20 h HISTORICKÉ JADRO  
TRNAVY PRED A PO VYHLÁSENÍ ZA 
MESTSKÚ PAMIATKOVÚ REZERVÁCIU
Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Milan 
Kazimír, Krajský pamiatkový úrad Trnava
■ 14.00 h MESTO TRNAVA A MESTSKÁ 
PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA
Ing. arch. Milan Horák, Mestský úrad Trna-
va, odbor územného rozvoja a koncepcií
■ 14.10 h ZHODNOTENIE OBNOVY 
MESTSKEJ PAMIATKOVEJ REZERVÁCIE 
TRNAVA za posledné dve desaťročia
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ústav 
ekologickej a experimentálnej architektúry, 
Fakulta architektúry STU v Bratislave
■ 14.40 h Prestávka
■ 15.30 h SOCHÁRSKA VÝZDOBA ZÁ-
PADNÉHO PORTÁLU BAZILIKY SV. MI-
KULÁŠA V TRNAVE – nálezy a hypotézy
PhDr. Štefan Oriško, CSc., Katedra dejín 
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výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK 
v Bratislave
■ 16.00 h NOVÉ POZNATKY K HIS-
TÓRII KAŠTIEĽA VO VEĽKEJ SARVE 
(Rohovciach)
Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav 
SAV v Bratislave
■ 16.20 h ROHOVSKÝ KAŠTIEĽ A JEHO 
AREÁL V ROKU 1776
Mgr. arch. Rastislav Petrovič, Krajský pa-
miatkový úrad v Trnave
■ 16.40 h RELIÉFNA VÝZDOBA RO-
MANTICKÝCH ARCHITEKTÚR V PARKU 
KAŠTIEĽA VO VODERADOCH
Paedr. Simonne Jurčová, Západoslovenské 
múzeum Trnava
17.10 h Diskusia, ukončenie seminára
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad 
Trnava v spolupráci s Mestom Trnavou

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. – 3. 12. ■ LEGENDÁRNA PARTIA
1. 12. o 15.30 h 3D, 2. 12. o 13.30 h 2D, 
15.30 h 3D 
1. – 3. 12. o 17.30 h ■ 7 PSYCHOPATOV 
1. – 3. 12. o 19.30 h ■ NÁVRAT DO SIL-
LENT HILL
20.00 h ■ ZVONKY ŠŤASTIA, PROJEKT 100 
– 2012
5. 12. o 17.30 a 19.30 h ■ SKYFALL
6. – 10. ■ RALPH: ROZBI TO 
6. 12. o 17.30 h 3D, 7. 12. o 17.30 h 2D, 

9. 12. o 13.30 h 2D, 15.3 h 3D, 10. 12. 
o 17.30 h 2D ■ ANNA KARENINA
6. – 8. 12. o 19.30 h, 9. 12. o 17.30 
a 19.45 h, 10.12. o 19.45 h
11. 12. FILMOVÝ KLUB NAOKO
20.00 h ■ MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVI-
NOVI, PROJEKT 100 – 2012
12. 12. o 19.00 h ■ KINOKULT PULP 
FICTION
13. – 17. 12. ■ HOBIT: NEOČAKÁVANÁ CESTA
13. 12. o 17.00 h 3D, 19.50 h 2D, 14. 12. 
o 17.00 3D, 19.50 h 2D, 22.30 h 3D, 15. 12. 
o 19.00 h 3D, 21.50 h 2D, 16. 12. o 20.00 
h 2D, 17. 12. o 17.00 h 3D, 19.50 2D
18. 12. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.30 h ■ LOVCI HLÁV
20.15 h ■ POĽSKÝ FILM – NOVINKA VO FK
19. 12. o 17.30 a 19.30 h ■ BABY NA ŤAHU
20. – 23. 12. o 17.30 h ■ PÍ A JEHO ŽIVOT
19.30 h ■ LADÍME
22. – 23. 12. ■ RALPH: ROZBI TO 
22. 12. o 15.30 h 2D, 23. 12. o 13.30 
a 15.30 h 2D
24. 12. ■ NEPREMIETAME
25. – 26. 12. HOBIT: ■ NEOČAKÁVANÁ CESTA
25. 12. o 17.00 a 20.00 h – 2D, 26. 12. 
o 17.00 h 3D, 20.00 h 2D
27. – 30. 12. ■ SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÁ 2
27. – 28. 12. o 17.30 h, 29. – 30. 12. o 15.30 h
27. – 29. 12. o 17.30 h ■ FRANKENWEENIE
27. – 30. 12. o 19.30 h ■ JACK REACHER: 
POSLEDNÝ VÝSTREL
31. 12. 2012 NEPREMIETAME

  KINO HVIEZDA

  KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE

■ Do 13. decembra 
v západnom krídle radnice
LOURDES ZOLEZZI – PLAGÁTY
Výstava plagátovej tvorby významnej 
mexickej grafickej dizajnérky
Kurátor: Róbert Paršo
■ MYSTERY
Päť zemí, šesť fakúlt, sedemdesiat šesť 
zúčastnených študentov a viac ako 
osemdesiat plagátov. Výstava európ-
skych vysokých škôl na tému „tajomna“ 
organizovaná Asociáciou úžitkovej grafiky 
a grafického dizajnu
■ Do 31. januára 2013 
v západnom krídle radnice 
BETLEHEMY OČAMI MÁRIE HANUSKOVEJ 

Výstava keramických betlehemov je otvo-
rená každý utorok a štvrtok od 10.00 do 
12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
■ Od 30. novembra do 23. decembra 
na Trojičnom námestí 
VIANOČNÉ TRHY 
spojené s kultúrnym programom
■ 30. 11. – 2. 12., 7. – 9. 12., 14. – 
16. 12. od 14.00 do 18.00 h 
v západnom krídle radnice
PREDVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 
pre deti
■ 1. decembra o 16.00, 17.00 a 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
BETLEHEMSKÉ HRY – betlehem pod holým 
nebom, účinkujú herci divadla Na strnisku
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■ 1. decembra o 20.00 h v Bazilike 
sv. Mikuláša 
ADVENTNÝ KONCERT
Účinkujú:
Zuzana Šebestová, spev
Stanislav Šurin, organ
V programe zaznejú diela P. Bajana, P. 
Roškovského, A. Vivaldiho, G. F. Händla, 
J. S. Bacha, F. Mendelssohna
Vstup voľný
■ 2. decembra o 16.00, 17.00 a 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
BETLEHEMSKÉ HRY – betlehem pod 
holým nebom, účinkujú herci divadla Na 
strnisku
■ 4. decembra o 13.00 h 
na trnavskej radnici
PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO 
KRAJA
19. ročník odborného pamiatkového se-
minára pri príležitosti 25-ročného jubilea 
Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava
Organizátori: Krajský pamiatkový úrad 
Trnava a Mesto Trnava 
■ 4. decembra o 17.30 h 
v kine Hviezda
VIANOČNÝ MAŠKRTNÍČEK
Mikulášske prestavenie pre všetky deti 
s divadielkom Maškrta
Organizátor: Tempus cultura, n. o.
■ 5. decembra o 17.00 h 
na Hlavnej ulici pred radnicou
MIKULÁŠ V TRNAVE
■ 5. decembra o 19.00 h v DK Trnava
VIANOČNÝ KONCERT
Účinkujú: LA GIOIA
Peter Ďurovec, Peter Ševčík, Matej Vaník
Hosť: Patrícia Janečková
Vstupné:19 €
■ 8. decembra o 16.00, 17.00 a 18.00 h 
LEHEMSKÉ HRY – betlehem pod holým 
nebom, účinkujú herci divadla Na strnisku
■ 8. decembra o 17.00 h 
v kine Hviezda
CHRISTMAS IN JAZZ, ROCK, AFRO, 
POP... – Vianočný koncert Základnej 
umeleckej školy Mikuláša Schneidera 
Trnavského
Účinkujú: gitarovo-flautový súbor GE-
MINI, Dixieland ZUŠ, hudobná skupina 
Forte a sólisti ZUŠ
Hosť koncertu: Miešaný spevácky zbor 

Cantica /Z/nova so sprievodnou kapelou 
(Jakub Hittrich, Juraj Gregorík, Maroš 
Kokavec a ďalší)
■ 9. decembra o 16.00, 17.00 a 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
BETLEHEMSKÉ HRY – betlehem pod holým 
nebom, účinkujú herci divadla Na strnisku
■ 11. decembra o 13.00 h 
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
85. VÝROČIE KNIŽNICE JURAJA FÁN-
DLYHO v Trnave 
Slávnostný program venovaný jubileu 
knižnice
■ 12. decembra o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
ADVENTNÝ VEČER
Klub priateľov Trnavy v spolupráci 
s Mestom Trnavou vás pozýva na tradičné 
adventné zamyslenie pri veršoch Bohumi-
la Chmelíka a úvahách Pavla Tomašoviča 
s hudobným sprievodom harfistu Jakuba 
Rizmana
■ 14. decembra od 14.30 do 18.00 h 
na Trojičnom námestí
VARENÉ VÍNO A PUNČ – výťažok z pre-
daja bude venovaný na dobročinné ciele
■ 14. decembra o 18.30 h 
v Kostole Najsv. Trojice
VIANOČNÝ KONCERT SPEVÁCKEHO 
ZBORU CANTICA NOVA
■ 15. decembra od 10.00 do 13.00 h 
na Trojičnom námestí
VARENÉ VÍNO A PUNČ – výťažok z pre-
daja bude venovaný na dobročinné ciele
■ 15. a 16. decembra o 16.00, 17.00 
a 18.00 h v mestskom amfiteátri
BETLEHEMSKÉ HRY – betlehem pod 
holým nebom, účinkujú herci divadla 
Na strnisku
■ 16. decembra o 18.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Marc Camoletti: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Premiéra novej inscenácie – rozmarná 
spomienka na zlaté roky šesťdesiate bez 
mobilov, teroristov a eur 
réžia: Juraj Bielik
■ 17. a 18. decembra od 14.30 do 
18.00 h na Trojičnom námestí
VARENÉ VÍNO A PUNČ – výťažok z pre-
daja bude venovaný na dobročinné ciele
■ 18. decembra o 18.00 h 
v západnom krídle radnice



  

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu  
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripra-
vovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu 
webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

ZIMNÉ CESTY K UMENIU II. – 
Vločky v splne
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov 
Základnej umeleckej školy na Mozartovej 
ulici v Trnave – prezentácia jednotlivých 
ateliérov s rôznym tematickým zameraním 
■ 18. decembra o 17.00 h 
v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika
VIANOČNÝ KONCERT žiakov a učiteľov 
Základnej umeleckej školy M. Schneidera 
Trnavského. Odznejú na ňom diela reno-
movaných autorov klasickej hudby i diela 
súčasnej tvorby s vianočnou tematikou
■ 19. decembra od 16.00 do 17.30 h 
na Trojičnom námestí
PRIMÁTORSKÝ RADNIČNÝ ČAJ 
Primátor mesta Trnavy so svojimi zástup-
cami vás pozývajú 
■ 19. decembra o 19.00 h 
v DK Trnava 
VIANOCE S MIROSLAVOM DONUTILOM
Nová vianočná show najlepšieho českého 
zabávača a rozprávača
Hosť: Adela Banášová
Vstupné:15 €
■ 20. a 21. decembra od 16.00 do 
17.30 h na Trojičnom námestí
PRIMÁTORSKÝ RADNIČNÝ ČAJ 
Primátor mesta Trnavy so svojimi zástup-
cami vás pozývajú
■ 21. decembra o 17.30 h 
na Trojičnom námestí
PRIJATIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA 
Odovzdanie výťažku z predaja 
vareného vína
■ 21. decembra o 13.00 h 
v Katolíckej jednote Slovenska 
ŠTEDRÁ VEČERA PRE OSAMELÝCH 
A ĽUDÍ BEZ DOMOVA 
■ 21. decembra od 12.00 do 18.00 h 
na Námestí sv. Mikuláša
■ 22. decembra od 10.00 do 18.00 h 
na Námestí sv. Mikuláša
STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY
Dobové remeslá našich predkov, vianoč-
né dobroty zo stredovekej kuchyne, živý 
betlehem – po zotmení vo svetle sviec, 
fakieľ a dobových lámp

Organizátori: Kompánia trnavských 
žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech 
v spolupráci s Mestom Trnavou
■ 22. decembra o 20.00 h 
v Amfík Cafe
CAFE DE NUIT – Vianočná nočná ka-
viareň Mirky Čibenkovej 
■ 29. decembra o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
SOLITUDO (Podti-
tul neznámy) – PREMIÉRA
Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK 
Réžia: Blaho Uhlár
Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Be-
lica, Milan Brežák, Daniel Duban, Missi 
Chudá, Braňo Mosný, Peter Tilajčík, Ján 
Rampák, Alžbeta Sersenová
O inscenácii: 
Súbor DISK sa v pozmenenej zostave 
pokúša spoznať a zmapovať situáciu, 
v ktorej sa človek často ocitá – samotu. 
Pre niekoho je bolesťou, pre niekoho 
vykúpením. Sám môže byť človek na 
opustenom ostrove, ale aj uprostred 
ľudí. Samota môže spôsobiť psychic-
kú traumu, ale aj regenerovať vnútro 
človeka. Rôzne pohľady na samotu sa 
herci pokúšajú vyjadriť dynamickými 
výstupmi, veľmi často s komickým až 
groteskným akcentom.
Projekt podporili: Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Mesto Trnava
■ 1. januára 2013 o 00.00 h 
na Trojičnom námestí 
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
1. januára 2013 o 15.30 h v Kostole 
sv. Jakuba
NOVOROČNÝ KONCERT 2013 
Účinkujú: Trnavský komorný orchester
Sólisti: Daniel Čapkovič (barytón) 
a Hana Friedová (soprán)
■ 18. – 20. januára 2013 
v Mestskej športovej hale 
FESTHRY TRNAVA 2013 – festival 
hier, hračiek a zábavy
■ 26. januára 2013 o 20.00 h 
v Divadelnom štúdiu DISK 
SOLITUDO (Podtitul neznámy) 






