


Verím, že sa stretneme

Cez koniec jedného a začiatok druhého roka
sme sa preniesli väčšinou tradične. Zábavou, oslavou, hlukom,

niektorí i spomínaním a zamyslením.
V rytme povinností si po mesiaci už ani hlbšie neuvedomujeme

prelom rokov.
Novodobí proroci, ekonómovia, nás však varujú.

Podľa nich bude tento rok ťažký. Ktorý však bol ľahký?
Veď nakoniec krásu a hodnotu života dokážeme posúdiť iba vtedy,

ak sa nás dotkne. Ak zanechá stopy v srdci a duši.
Nejde preto o ľahkosť bytia bez premýšľania. Skôr naopak.

O prenikanie, často i bolestné, celku do života jednotlivca. Každého z nás.
Vďaka celku a v rámci neho nielen sme,

ale aj dotvárame priestor na odkrytie jeho rozmanitosti.
V tomto kontexte nie je prvoradá ekonomická situácia. Oveľa dôležitejšie  

sú vzťahy medzi jednotlivcami tvoriacimi celok. Tie nepatrné pradivá  
spojenia vytvárajúce atmosféru doby a spoločnosti. Jemné prepojenia  

ľudí na báze dôvery, úcty a podanej ruky. Ide o slušnosť a spolupatričnosť. 
O vedomie spoločnej cesty životom. V tomto duchu nie je dôležitý rok

ani vek. Nerozhoduje vierovyznanie, farba pleti, ekonomika ani politici. 
Skôr platí opačná závislosť.

Čím lepšia je atmosféra spoluzodpovednosti, čím viac sa uplatňuje  
slušnosť a ochota pomôcť, tým väčší je predpoklad fungovania ekonomiky  

i dobrého vedenia politiky.
Tak, ako po iné dni a roky,

aj dnes stojíme pred stále rovnakým rozhodnutím.
Stiahnuť sa do vlastnej ulity a v rezignácii na život kritizovať všetko  

i všetkých? Cesta takého uzavretia sa do súkromného sveta
vedie ku každoročnému konštatovaniu:

Svet sa stále viac vzďaľuje od našich predstáv, je čoraz horší.
Druhá možnosť spojená s vďačnosťou za každodennú príležitosť žiť

otvára jednotlivca voči celku a druhým. Znamená porozumieť  
predpokladom a reálnym možnostiam života. Ísť cestou slušnosti,

podanej ruky a ak je to možné, i s úsmevom na perách.
S nádejou proti stupňujúcej sa virtuálnej beznádeji.

Druhá cesta, napriek vlastným zlyhaniam, sa mi javí perspektívnejšou.
Verím, že sa na nej aj tento rok stretneme.

Pavol Tomašovič
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Rozpočet mesta na tento rok je prebytkový

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné aktivity patrí rekonštrukcia pešej zóny, na ktorú 
je vyčlenených 1,5 milióna eur. V čase uzávierky tohto vydania sa uskutočňovalo 
výberové konanie na dodávateľa prác, ktoré by sa mali začať na jar tohto roku. 
 Pokračovať budú rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a cyklochod-
níkov, bezbariérové úpravy, rekonštrukcia a výstavba parkovísk, atď. Na realizáciu 
programu Doprava sa v rozpočte počíta so sumou 4 484 100 eur, z toho na miestne 
komunikácie pôjde 3 284 100 eur. Uskutočniť sa má napríklad výstavba prepo-
jovacieho cyklochodníka z Bernolákov sadu do Parku Janka Kráľa, dobudovanie 
miestnej komunikácie Pri kalvárii, rekonštrukciou a racionalizáciou sa zvýši kapa-
cita viacerých parkovísk, atď. Na základe žiadostí občanov a občianskych združení  
je zaradená do rozpočtu aj nová položka na stojany na bicykle v centrálnej mest-
skej zóne, pri poliklinike a sídle Trnavského samosprávneho kraja. 
 Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na vypracovanie projektových dokumen-
tácií rekonštrukcie miestnych komunikácií, o ktorých sa uvažuje v nasledujúcich 
rokoch, ako napríklad o Štefánikovej, Halenárskej a Hviezdoslavovej ulici, na vypra-
covanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie mosta pri 
Bernolákovej bráne, atď. 
 Na životné prostredie v meste je plánovaná položka 1 439 027 eur, z toho je  
28 000 eur určených na novú výsadbu stromov, kríkov a záhonov trvaliek, ktorá sa 
uskutoční napríklad na Študentskej ulici, Za traťou, na Ulici T. Vansovej, a počíta sa 
aj s rekonštrukciou jazierka v Parku J. Kráľa. 
 Rozpočet zahŕňa tiež položky na vypracovanie projektových dokumentácií na 
humanizáciu obytných súborov Linčianska a Spartakovská, a na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie oddychovej a hernej zóny v Parku L. van Beethovena, kde 
by sa už mala tento rok uskutočniť aj prvá etapa jej realizácie. 
 So sumou 60 000 eur sa počíta na dobudovanie Univerzitného parčíka, ktorá 
sa uskutoční v prípade úspešného majetkovoprávneho usporiadania súkromného 
pozemku na tomto území. V tejto súvislosti je určených 40 000 eur aj na nový  
povrch, mobiliár a úpravu zelene medzi Univerzitným kostolom a bývalou Lekár-
skou fakultou.
 Na odpadové hospodárstvo je v rozpočte 5 604 348 eur, z toho sú plánova-
né výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu  vo výške  
2 260 200 eur. Uskutoční sa rekultivácia prvej kazety skládky tuhého komunálneho 
odpadu na Zavarskej ceste v predpokladanej hodnote 600 000 eur a bude pokračo-
vať aj rekultivácia skládky komunálneho odpadu v Boleráze, na ktorú je určených 
2 623 211 eur. 
 V oblasti školstva bude pokračovať dlhodobo uskutočňovaný plán postupnej re-
konštrukcie budov základných a materských škôl.
 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 napĺňa 10-percentným znížením výdav-
kov na tovary a služby a 5-percentným znížením výdavkov na mzdy podmienky 
Memoranda, ktoré podpísali vláda Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí  
Slovenska. 

-red-

Prebytkový rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 vo výške približne 42 mi-
liónov eur schválili poslanci mestského zastupiteľstva na 12. riadnom za-
sadnutí 11. decembra 2012. Napriek tomu, že výdavky mesta majú byť 
o 8 miliónov eur nižšie, v rozpočte sú zahrnuté všetky rozbehnuté inves-
tičné aktivity a počíta sa aj s novými projektmi.
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Fašiangy sa končia, basa už má dni spočítané

Posledný deň pred popolcovou stredou bude historickom centre Trnavy veselo, ako 
sa na koniec fašiangov patrí. Muzika, tanec, maškarný sprievod – všetko v duchu 
ľudových tradícií, ktoré sa spájali nielen so zábavou, ale aj s magickými rituálmi na 
zabezpečenie dobrej úrody v najbližšej vegetačnej sezóne. Zo zaručeného zdroja 
máme informáciu, že medzi účinkujúcimi nebude chýbať ani isté nemenované pra-
siatko, ktorého účasť je síce nedobrovoľná, ale o to viac vítaná. A kde je isté pra-
siatko, tam môžu byť aj škvarky, jaterničky, krvavničky, kaša, tlačenka, slaninka 
a masť. Veď pred dlhým pôstom sa ešte treba naposledy poriadne posilniť.
 Predaj voňavých  zakáľačkových špecialít sa pred radnicou začne už o 9. hodine 
ráno, od 15. hodiny budú môcť záujemcovia nahliadnuť aj do tajomstiev vzniku 
pravej domácej masti a zabíjačkovej kaše. Odhalená bude aj záhada, ako sa mäsko 
naprace do tenkých, pokrkvaných črievok a získa podobu budúcich chutných klobá-
sok. Do prezentácie mäsiarskeho majstrovstva sa po polhodine zamieša sprievod 
fašiangových masiek a o 16. hodine už zaznejú prvé tóny ľudovej muziky v podaní 
Borovienky, ktorá má vo svojom repertoári vyše storočné piesne z okolia Vrbového 
i mnohé ďalšie, zozbierané najmä v Lančári, Chtelnici a Krakovanoch. 
 Fašiangová veselica v Trnave sa tradične skončí pochovaním basy v podaní ľu-
dovoumeleckého súboru LUSK z Krakovian. 
 Na poslednú rozlúčku s basou vás srdečne pozývajú Mesto Trnava a Správa kul-
túrnych a športových zariadení.

-red-

Dáva sa na známosť, že 12. februára o 16. hodine pred trnavskou radnicou 
pochováme basu. Veselí pozostalí si môžu už od 9. hodiny pochutnávať na 
špecialitách z poslednej fašiangovej zakáľačky.

Ples mesta: zábava, tradícia a dobročinnosť 

Program je zostavený z toho najlepšieho, čo pre kultúrnospoločenské podujatia 
tohto druhu ponúka nielen trnavská a slovenská, ale aj česko-slovenská hudob-
ná scéna. Plesajúci hostia sa budú vznášať na vlnách populárnej tanečnej hudby 
spoločne s legendárnou vlajkovou loďou českej a slovenskej populárnej hudby – 
Rozhlasovým Big Bandom Gustáva Broma, ktorý je už sedemdesiat rokov zárukou 
dobrej zábavy a skvelej interpretácie skladieb rozličných žánrov od džezu až po 
tanečné melódie. 
 Úctyhodné štyri desaťročia pôsobí na slovenskej hudobnej scéne aj ďalšie hu-
dobné zoskupenie, sprvoti známe pod názvom Bratia, neskôr ako Kmeťoband. Otec 
a bratia Kmeťovci majú vo svojom repertoári približne dvestopäťdesiat skladieb 
počnúc štyridsiatymi rokmi 20. storočia až po súčasnosť, ale aj vlastné piesne 
s ohnivým temperamentom a večne aktuálnymi námetmi ako láska či žiaľ. 
 Na ľudovú nôtu preladí plesovú zábavu populárna domáca kapela Trnafčan, širo-
kým spektrom tanečných štýlov hostí prevedie tanečný súbor TK Spektrum z Bra-
tislavy a o prechádzku cez najrôznejšie hudobné žánre sa postará DJ Marián Kukla. 
Jednotlivé hudobné bloky pospája a riavu zábavy usmerní hovoreným slovom skú-
sený televízny moderátor, trnavský rodák Roman Juraško.                                          -red-

Osemnásty reprezentačný ples Mesta Trnavy sa uskutoční 8. februára o 20. 
hodine v Mestskej športovej hale. S týmto slávnostným podujatím sa od 
počiatku nerozlučne spája charitatívna tradícia – výťažok z plesu bude ve-
novaný aj tento rok na dobročinné účely.
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Prvá Trnavčanka v roku 2013 je Ella

Primátor mesta Trnavy Vladimír Butko pri-
vítal 2. januára na novorodeneckom odde-
lení fakultnej nemocnice prvú Trnavčanku 
narodenú v roku 2013. Ella Brezovská sa 
narodila Júlii a Andrejovi, váži 3 210 gra-
mov, meria 49 centimetrov a na svet prišla 
1. januára 2013 o 4 hodine a 50 minú-
te. Niekoľko hodín pred ňou sa rodičom 
Vladimíre a Jaroslavovi narodil posledný 
občan mesta Trnavy v roku 2012, Michal 
Malovec. V duchu tradície trnavskej samo-
správy primátor venoval obom bábätkám 
„do perinky“ finančný príspevok a detskú 
výbavičku. Rodičom blahoželáme a bábät-
kám prajeme šťastný štart do života.

Vyhlásenie súťaže o dotácie 
Mesta Trnavy na rok 2013
Mesto Trnava aj v tomto roku vyhlasuje 
súťaž o získanie dotácií na umeleckú čin-
nosť a aktivity v oblastiach kultúry, mlá-
deže, športu, charity, ekológie, zdravot-
ne postihnutých, zdravia a protidrogovej 
prevencie. Na tento účel vyčlenila mest-
ská samospráva v tohtoročnom rozpoč-
te mesta dovedna 126 640 eur. Žiadosti 
o získanie dotácií je potrebné doručiť do 
15. marca 2013 na vzorových tlačivách 
na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 
71 Trnava. Vzorové tlačivá sú zverejnené 
na internetovej stránke mesta www.trna-
va.sk, kde záujemcovia môžu nájsť aj zá-
kladné údaje o projektoch podporených 
mestom v uplynulých rokoch. 

 Mená a kontakty osôb, ktoré poskyt-
nú uchádzačom o dotácie bližšie infor-
mácie o jednotlivých oblastiach, nájdete 
v tomto vydaní v sekcii Oznamy. 

Krásy Slovenska budú 
v západnom krídle radnice
Historické západné krídlo trnavskej rad-
nice bude vo februári chrániť a prezen-
tovať všetkým záujemcom nevšedné 
bohatstvo: Krásy Slovenska. Vernisáž 
rovnomennej výstavy fotografií členov 
trnavského fotoklubu Iris sa uskutoční 5. 
februára o 17. hodine. Návštevníci budú 
môcť spoznávať prírodu, architektúru 
a rozličné malebné zákutia našej krajiny 
prostredníctvom približne šesťdesiatich 
fotografií z celého Slovenska. „V súčas-
nosti má náš klub devätnásť členov, a aj 
napriek tomu, že sa venujeme rôznym 
žánrom fotografie, téma Krásy Sloven-
ska nás vzácne zjednocuje,“ povedal na 
margo pripravovanej výstavy predseda 
fotoklubu Iris Milan Marônek.
 Tohtoročná klubová výstava je roz-
šírenou reinštaláciou výstavy, ktorá sa 
už uskutočnila počas januára v sídle  
Trnavského samosprávneho kraja, kde sa 
tešila priaznivému ohlasu návštevníkov. 
Vzhľadom na zimné dovolenkové obdobie 
však túto výstavu nestihli navštíviť mno-
hí potenciálni záujemcovia, preto padlo 
rozhodnutie preniesť ju aj do západné-
ho krídla radnice a doplniť ďalšími foto-
grafiami členov fotoklubu Iris. Možnosť 
spoznávať krásy Slovenska tak, ako ich 
vnímali a zaznamenali najlepší trnavskí 
fotografi, budeme mať do 28. februára 
každý utorok, štvrtok a nedeľu od 10. do 
12. hodiny a od 14. do 17. hodiny. 

Ešte môžete stihnúť uzávierku 
Trnavského objektívu
Trnavský objektív opäť objavuje nové fo-
tografické hviezdy a zaostruje na tvorbu 
osvedčených majstrov spomedzi nepro-
fesionálnych fotografov okresov Trna-
va, Piešťany a Hlohovec. Uzávierka je 7. 
februára, vernisáž výstavy sa uskutoční 

  V SKRATKE
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21. marca v Západoslovenskom múzeu. 
 Trnavský objektív 2013 – už štyrid-
siaty tretí ročník tejto súťaže – vyhlásilo 
Trnavské osvetové stredisko so spoluor-
ganizátormi Mestom Trnavou a Západo-
slovenským múzeom. Podujatie už viac 
ako štyri desaťročia úspešne napĺňa svoj 
cieľ mapovať a podnecovať tvorbu ama-
térskych fotografov, objavovať nové ta-
lenty a poskytnúť im priestor na umelec-
kú sebarealizáciu a konfrontáciu. Súťaž 
nie je tematicky ani vekovo obmedzená, 
práce sú však podľa veku autora hodno-
tené v troch kategóriách. Tie fotografie, 
ktoré získali ocenenia, postúpia do kraj-
skej súťaže a v prípade ďalšieho ocene-
nia až do celoštátnej súťaže AMFO 2013. 
Zhodnotenie tohto ročníka a mená ocene-
ných súťažiacich zverejníme po zasadnutí 
odbornej poroty v budúcom vydaní NzR. 
 Propozície súťaže a prihlášku nájdete 
na www.trnava.sk.

Galéria Jána Koniarka 
má nového riaditeľa
Na uvoľnené miesto riaditeľa Galérie Jána 
Koniarka v Trnave nastúpil od 1. januá-
ra 2013 na základe výberového konania 
akad. mal. Róbert Němeček, absolvent 
odboru úžitkovej grafiky na Strednej 
umelecko-priemyslovej škole v Bratislave 
a odboru interiérovej architektúry a vý-
stavníctva na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave. Už počas vysoko-
školských štúdií vystavoval na školských 
výstavách doma a v zahraničí. Za svoje 
práce získal trikrát vyznamenanie rektora 
VŠVU. Po skončení štúdií v roku 1982 po-
kračoval ako výtvarník v slobodnom po-
volaní. Svoje práce vystavoval na Bienále 
grafiky v Brne, Bienále plagátu v Lahti 
(Fínsko), v Severnej Karolíne (USA), Mo-
naku, Turíne a San Crispine (Taliansko), 
Prahe, Piešťanoch, Bratislave a na ďalších 
miestach.                             -red, foto: 4F-

Cyklistika čias dávno minulých ožije na radnici

Zrod tejto myšlienky majú na sve-
domí trnavskí nadšenci pre his-
torické bicykle, členovia voľného 
združenia s priliehavým názvom 
Tyrnaviavelo. Ich hlavným cieľom 
je nielen získavať nové „kúsky“ do 
svojich zbierok, ale sa aj podeliť 
s ostatnými o radosť a poznatky, 
ktoré im táto záľuba poskytuje, 
podnietiť ich záujem a poukázať 
na to, že tieto veteránske exponá-
ty sú plne funkčné a dodnes sa dá 
na nich športovať. 

 „Napríklad, Trnavčan Karol Lipovský stanovil v stredu 26. septembra 2012 nový 
svetový rekord v hodinovej jazde na replike dreveného bicykla z roku 1817, ta-
kzvanej drezine. Za neustáleho povzbudzovania desiatok priaznivcov najazdil na 
korčuliarskom ovále trnavskej Slávie za jednu hodinu úctyhodných 18 167 metrov. 
A aj táto drezina bude súčasťou našej výstavy,“ hovorí jej kurátor Robert Jalovec. 

Dopravný prostriedok donedávna nerozlučne spojený s predstavou typického 
Trnavčana. Pre náročnejších aj záruka relatívnej nezávislosti, dobrodružstva, 
prostriedok poznávania a športovej aktivity. Jednoduchý, nenáročný a zároveň 
dômyselný. Bicykel. Najmä o ňom, ale aj o ľuďoch, ktorí mu venovali veľký kus 
lásky a voľného času, bude nevšedná, a pravdepodobne v Trnave aj historicky 
prvá výstava s názvom Cyklistika časov dávno minulých, ktorej vernisáž sa 
uskutoční 1. marca o 16.30 v kaplnke na nádvorí historickej trnavskej radnice. 
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Rekonštrukcia stanice prešla do druhej etapy

Ako sme už informovali na stránkach Noviniek z radnice, od júna minulého roka sa 
realizuje rekonštrukcia železničnej stanice v Trnave. Zhoršený komfort cestujúcich 
by sa po prvom polroku rekonštrukcie a uzavretia vestibulového priestoru stanice 
mal sčasti zlepšiť. Od 15. januára sú už cestujúci presmerovaní do zrekonštruova-
ného 2. nadzemného podlažia a rekonštrukčné práce sa realizujú v priestoroch 1. 
nadzemného podlažia. Podľa informácií z komunikačného oddelenia Železníc Slo-
venskej republiky, ktoré nám poskytol Ľubomír Mitas, celá staničná budova dostala 
nový obvodový plášť, okná, vynovené budú postupne všetky priestory, pribudnú 
pohyblivé schody. V novembri minulého roka bolo vydané stavebné povolenie na 
rekonštrukciu spojovacieho krčka a veže a v štádiu prípravy je aj rekonštrukcia 
nákladných výťahov a tunela. Všetky práce idú podľa harmonogramu.
 Problémy s nízkymi teplotami v priestoroch provizórnej čakárne by mali byť 
tiež minulosťou. „Po zaevidovaní prvej sťažnosti cestujúcich na chlad v zriadenej 
provizórnej čakárni, bol na poslednom kontrolnom dni zo strany zhotoviteľa daný 
prísľub na riešenie technických možností bezpečného napojenia elektrickej energie 
do priestorov čakárne, aj následného dodania vykurovacích telies,“ povedal Ľubo-
mír Mitas z komunikačného oddelenia Železníc SR. 
 Po skončení rekonštrukčných prác by mala byť v priestoroch stanice osadená aj 
socha patrónky železničiarov, o ktorej dnes uvažujú Železnice Slovenskej republiky.
 Nová železničná stanica v Trnave sa začala stavať v roku 1979, do užívania ju odo-
vzdali o desať rokov neskôr a v plnej prevádzke funguje od roku 1991.           -maju-

Stavba má byť dokončená v júni tohto roka a celková preinvestovaná suma 
by mala dosiahnuť 2,7 milióna eur.

 Vystavené budú tiež historické fotografie, okrem iného aj fotodokumentácia 
z ciest na bicykli naprieč Európou, ktoré podnikli v tridsiatych rokoch dvadsiateho 
storočia traja dobrí kamaráti Ladislav Jalovec, Fritzi Režucha a Štefan Režucha z Cyk-
listického klubu Maratón Trnava do Rakúska, Talianska, Francúzska a iných okolitých 
krajín. Zaujímavosťou bude fotografia bicykla RU-VA zakúpeného 2. augusta 1931 
v obchode na terajšej Hviezdoslavovej ulici, kde bol aj neskôr vystavený vo výklade 
(na fotografii) ako hmatateľný doklad, že náročné trasy prešiel „bez ujmy na zdraví“. 
 Okrem toho budú môcť návštevníci uvidieť aj ďalšie historické exponáty – bicyk-
le, dokumenty a príslušenstvo, ktoré si nadšenci voľného združenia priateľov cyk-
listiky časov dávno minulých Tyrnaviavelo svojpomocne vo voľnom čase reparujú 
a občas ich aj prevetrajú trnavskými uličkami.
 Výstava v kaplnke potrvá do konca marca.                               -red, foto: archív FJ-

Ocenenie Via Bona Slovakia chce ukázať, že biznis sa dá robiť aj inak. „Každoročne 
sa nám prihlasujú firmy, ktoré chcú na Slovensku podnikať transparentne a zodpo-
vedne. Vítame každý projekt, ktorý je niečím nový a dokáže inšpirovať aj ďalších, 
aby sa v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie posúvali dopredu,” 
vysvetľuje Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Firmy sa môžu uchádzať o Via Bona Slovakia 
Firmy na Slovensku sa aj tento rok môžu uchádzať o prestížne ocenenie Via Bona 
Slovakia. Nadácia Pontis hľadá firmy s inšpiratívnymi príbehmi v oblasti filantro-
pie a zodpovedného podnikania za minulý rok. Dve budú Slovensko reprezen-
tovať aj na European CSR Award v Bruseli. Uzávierka nominácií je 17. februára.
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Branislav Matoušek – priekopník ornitológie 
Medzi širokou verejnosťou mimo 
územia nášho mesta sú známi 
najmä tí trnavskí rodáci, ktorí 
svoj vzťah k Trnave pripomínajú 
cez rôzne formy a druhy umenia. 
No aj medzi technickými a príro-
dovednými odborníkmi je celý rad 
významných osobností, ktorých, 
žiaľ, pozná len úzky okruh odbor-
níkov v danom odbore. Je to ško-
da, pretože mnohí môžu obohatiť 
širokú a pestrú paletu osobností 
Trnavy, ktoré sa preslávili aj za 
jej hranicami. Jednou z takýchto 
osobností, ktoré sa celý život venujú mapovaniu nášho prírodného bohat-
stva, a to nielen v okolí Trnavy a Malých Karpát, je zoológ, múzejný pracovník 
a publicista Branislav Matoušek (nar. 21. decembra 1933 v Trnave). 

Študentské roky prežil na Univerzite Karlovej v Prahe a Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium zakončil diplomovou prácou Vtác-
tvo trnavskej nížiny. Najprv pracoval v Krajskom múzeu v Trnave, predchodcovi 
dnešného Západoslovenského múzea, kde sa zoznámil so známym muzeológom 

 Firmy sa na Via Bona Slovakia 2012 môžu nominovať samy alebo v spolupráci 
s organizáciami a jednotlivcami, s ktorými na projekte spolupracovali, prostredníc-
tvom webovej stránky www.viabona.sk. Nadácia Pontis prijíma nominácie do 17. 
februára v siedmich kategóriách: Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Prozákazníc-
ka firma, Podporovateľ dobrovoľníctva, Dobrý partner komunity, Zodpovedná veľká 
firma a Zodpovedná malá/stredná firma. Slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov 
sa uskutoční 11. apríla 2013. 
 „Uvítame aj viac nominácií z regiónov. Malé firmy prinášajú príklady, ktoré sú 
porovnateľné s veľkými, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Často však nemajú 
odvahu sa prihlásiť. Radi by sme o nich dali vedieť aj ďalším firmám, že aj takto sa 
dá podnikať,” dodáva P. Hrica. 
 Ocenenie v minulosti získala spoločnosť Orion Nova, ktorá zamestnáva odchovan-
cov z detských domovov vo Veľkom Slavkove. Úspešný bol aj projekt Východosloven-
skej energetiky, ktorá v spolupráci s ochranármi namontovala chráničky na stožiaroch, 
aby znížila úhyn chránených vtákov. Medzi malými a strednými firmami presvedčilo 
internetové kníhkupectvo Martinus.sk, pre ktoré sú dôležití nielen zákazníci, ale aj 
zamestnanci. Martinus tiež pomáha rodinám postihnutým rakovinou vďaka anjelským 
drobným, ktoré putujú z predaja kníh na Dobrého anjela. Za rozvoj vzdelávania a prí-
stup k zamestnancom získala v minulosti Čestné uznanie aj spoločnosť Eset. 
 Trinásty ročník ocenenia Via Bona Slovakia tento rok presiahne hranice Sloven-
ska. Jedna veľká a jedna malá/stredná firma sa už v lete môže porovnať s lídrami 
v iných krajinách na prehliadke European CSR Award v Bruseli. V celoeurópskom 
meradle sa prihliada na inovatívnosť projektov, aj na dlhodobé partnerstvá firiem 
s neziskovými organizáciami. Dôležitý je tiež vplyv takejto spolupráce na komunitu 
a firmu, čo je v súlade s moderným chápaním spoločenskej zodpovednosti firiem. 

 -pn-
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■ Aké sú vaše trnavské korene  
a čo vás ako dieťa v našom meste 
formovalo?
- Som pravý Trnavčan, pretože som 
sa narodil v starej Trnave – na Ha-
lenárskej ulici. Ako vyzerala Trnava 
v čase môjho detstva, dnes už naživo 
vidieť nemožno. Všetko sa od zákla-
du zmenilo. Podnes si pamätám, ako 
som v detskom veku v starom centre 
zablúdil a moji rodičia ma našli pri Tr-
návke za kinom Apollo pri cukrovare. 
Tam bol potok rozšírený, kúpali sa tam 
kone a ja som tie kone obdivoval. To je 
môj obrázok z detstva. Dnešné ulice sa 
už sotva podobajú tým spred desaťro-
čí. Ťažko znášam, keď sa vedľa krás-
nej starej budovy postaví nová, ktorá 
tam napohľad vôbec nepatrí a celkom 
sa zmení ráz a dobová atmosféra mes-
ta. Ja som síce odišiel do Bratislavy na 
vysokú školu a strávil som tam väčšiu 
časť môjho profesionálneho života, ni-
kdy som sa však neodsťahoval a zostal 
som Trnave verný. 

■ Tento vzťah k prírode Trnavy 
a jej okolia vás teda v živote na-
smeroval na prírodné vedy, alebo 
to bola osobnosť otca, ktorý bol 
tiež ornitológom?
- Pôvodne som chcel študovať medicínu, 
môj otec však bol prírodovedec a môj 
učiteľ na gymnáziu prof. Kaluža bol tiež 
prírodovedec, neskorší riaditeľ zoolo-
gickej záhrady v Bratislave. Odporúčali 
mi, že by som mal ísť študovať prírodné 
vedy, špeciálne zoológiu alebo vtáky. 
Stáli teda pri mojom ďalšom smerovaní 
a som rád, že som si nechal poradiť. 
Otec ma brával už ako štvorročného na 

svoje exkurzie do terénu. Vedel som, 
ako to vyzeralo v okolí Trnavy, ten stav 
sa dnes veľmi zmenil. Ako sa menila 
Trnava, tak sa menilo aj jej okolie, na-
príklad z tých močiarov a hájov dnes už 
nič neexistuje. V Slovenskej akadémii 
vied som mal dvoch veľkých učiteľov, 
profesora Oskára Ferianca, ktorý bol 
vedúcim tzv. faunistického laboratória. 
Druhým bol Július Vachold, robil som 
mu asistenta a uskutočňoval vtedy vý-
skum netopierov na Slovensku. S ním 
som poprechádzal všetky jaskyne na 
Slovensku. Môj otec bol ornitológ a už 
v 20. a 30. rokoch písal správy do rôz-
nych časopisov, jeho záujem bol zame-
raný hlavne na vtáky, mali sme slušnú 
zbierku preparátov vtákov, azda jednu 
z najväčších na Slovensku. Neskôr sa 
dostala do Západoslovenského múzea 
v Trnave a bola základom zbierky, kto-
rú môžu návštevníci obdivovať aj dnes, 
samozrejme, už širšiu. 

■ Aj keď ste pôsobili vo viacerých 
inštitúciách, odborne ste sa ako 
prírodný vedec zamerali predo-
všetkým na ornitológiu.
- Prvou komplexnejšou prácou bolo 
zameranie nielen na súčasný stav, ale 
aj na to, ako vyzerali pomery, výskyt 
a rozšírenie vtáctva na Slovensku v mi-
nulosti. Bol to faunistický prehľad slo-
venského vtáctva, ktorý vyšiel v zbor-
níku Slovenského národného múzea 
a bol aj neskôr mojou kandidátskou 
prácou. Takto som pokračoval dodnes 
a v súčasnosti pripravujem bibliografiu 
slovenskej ornitológie. Zaujímavosťou 
je to, že počet literárnych prameňov 
od najstarších čias až po rok 1990 pre-

a historikom Ovídiom Faustom, známym znalcom starých jazykov, vďaka čomu 
zameral Branislav Matoušek svoju pozornosť na históriu zoológie. To sa odzr-
kadlilo aj v jeho ďalších aktivitách. Väčšiu časť profesionálneho života (v rokoch 
1958 – 97) pôsobil v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v prvej polo-
vici deväťdesiatych rokov bol aj riaditeľom tejto významnej národnej inštitúcie. 
Okrem desiatok rôznych ocenení je napríklad aj čestným členom Slovenskej 
zoologickej spoločnosti. Okrem desiatok rôznych odborných publikácií a člán-
kov je napríklad aj spoluautorom monografie Gymnázium Jána Hollého v Trnave 
v prvej polovici 20. storočia. 



  8

kračuje viac ako desaťtisíc citácií. To je 
skutočne vysoké číslo, ktoré dokumen-
tuje, že sa v týchto aktivitách môžeme 
vyrovnať kolegom z okolitých štátov, 
najmä z Česka a Maďarska, ktoré majú 
veľmi dobre rozvinutú ornitológiu. 

■ Venujete sa výskumu ornitológie 
minulých storočí. V prípade iných 
disciplín si vieme predstaviť, ako 
výskumník postupuje, čo však v or-
nitológii, napríklad 19. storočia?
- Našťastie, máme literárne správy, 
ktoré sú, žiaľ, niekedy publikované 
len v lokálnych prameňoch. Mal som 
šťastie, že som pracoval v Bratislave 
a že som mal možnosť bádať priamo 
v centrálnych knižniciach, napríklad 
v Univerzitnej knižnici. Základom bolo 
zhromaždiť literárne práce. Okrem 
toho na Slovensku jestvovali niekto-
ré zbierky vtákov, vtáčích vajec alebo 
kostier vtákov, ktoré som mal k dispo-
zícii, a tieto poznatky som mohol využiť 
pri spracovaní príslušných tém. 
    Pokiaľ ide o rozšírenie vtákov na Slo-
vensku, ten rozdiel je skutočne veľký. 
Vždy sa hovorí, ako starí ľudia spomí-
najú na výskyt rôznych druhov vtákov, 
čo bolo kedysi, a čo dnes ubudlo. Na-
príklad, nebol problém vidieť v okolí Tr-
navy dropy, pri Bučanoch ich bola veľ-
ká kolónia, až šesťdesiat párov. Dnes 
nielen v okolí Trnavy, ale vôbec na Slo-
vensku neexistujú. Podobne ustúpili aj 
iné druhy. Na druhej strane, mnohé si 
polepšili. V minulosti sa, napríklad, vo 
veľkom kántrili dravé vtáky, dnes je 
situácia iná, a tak sa ich stav začína 
zlepšovať. Napríklad to, aby hniezdil 
v Malých Karpatoch alebo na dolnom 
Považí orol kráľovský, sa v minulosti 
nestávalo.

■ Ako je na tom výskyt vtákov 
v Trnave a okolí, pokiaľ ide o po-
rovnanie minulých desaťročí a sú-
časnosti? Lokalita Kamenný mlyn 
sa spomína aj v kontexte chráne-
ných vtáčích území.

- V lokalite, ktorú spomínate, boli v mi-
nulosti močariny. Po druhej svetovej 
vojne trnavskí rybári začali svojpo-
mocne stavať prvý rybník, ktorý bol 
na sever od Kamenného mlyna, a po-
tom sa pokračovalo s ďalšími. Ten roz-
diel pred vybudovaním rybníkov, a po 
ich vybudovaní bol mimoriadne veľký. 
Spomínam to v práci, kde som skúmal 
porovnávanie výskytu vtáctva v roz-
medzí štyridsiatich rokov. Má to svoju 
výhodu, že tieto rybníky atrahujú vtá-
čie druhy pri ťahu – využíva ich vodné 
a bahenné vtáctvo. Objavili sa tu teda 
druhy, ktoré sme tu nemali šancu v mi-
nulosti vídať. Na počet druhov, ktoré 
boli zistené pred štyridsiatimi rokmi, 
a ktoré v nej evidujeme teraz, je situá-
cia lepšia, vyskytuje sa tam oveľa viac 
druhov, z týchto bývalých močarísk 
ubudli však niektoré druhy drobných 
cicavcov a raky.

■ Pracovali ste niekoľko desaťro-
čí v Slovenskom národnom múzeu. 
Ako sa dnes pozeráte na najdlhšie 
obdobie svojho profesionálneho 
pôsobenia?
- Keď som prišiel do bývalého Sloven-
ského múzea, neskôr Slovenského ná-
rodného múzea – Prírodovedného mú-
zea, boli tam drobné zbierky prírodnín. 
Pred štyridsiatimi rokmi bola výhoda, 
že boli voľné miesta a prišli tam nada-
ní ľudia, ktorí povzniesli prírodovedné 
zbierky na vysokú úroveň. Z vtedaj-
ších desiatok tisíc exponátov sa zbierky 
po štyroch desaťročiach začali počítať 
na milióny. Na vyrovnanie oproti iným 
svetovým múzeám to však nestačilo. 
Dodnes táto inštitúcia nemá priestory, 
čo je na škodu. Ďalším problémom sú 
samotné exponáty. Na Slovensku pra-
covalo množstvo preparátorov, ktorí 
ulovené zvieratá mohli spracovať na 
exponát. Preparovanie by som ani ne-
nazval remeslo, ale umenie, ktoré, žiaľ, 
takmer vymizlo. V Čechách som mal 
priateľa Viléma Borůvku v Opavskom 
múzeu, ktorý patrí k tým posledným 
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skutočne výborným preparátorom. 
Vďaka tomu som mohol do zbierky mú-
zea získať cenné exponáty, ktoré patria 
k skvostom depozitárov.

■ Pristavme sa pri ďalšej vašej 
aktivite. Popri mapovaní výskytu 
vtáctva na Slovensku ste sa ve-
novali aj terminológii, ktorá súvi-
sí s pomenúvaním vtákov. Mohlo 
by sa zdať, že vtáčia terminológia 
a pomenúvanie vtákov je už ustá-
lená oblasť ornitológie.
- Vo väčšine prípadov už za prvej Čes-
koslovenskej republiky sa učebnice 
prekladali do slovenčiny a zoologické 
termíny sa väčšinou poslovenčovali. 
Jednoducho sa preniesli do nášho ja-
zyka a pôvodné slovenské názvy sa 
postrácali. Veľkú zásluhu na tom, aby 
sa pôvodné pomenovania vtákov opäť  
dostali do terminológie, má môj pro-
fesor Oskár Ferianc. Ten zostavil me-
noslovie slovenských názvov, ktoré sa 
vyskytovali v niektorých regiónoch. Ja 
som sa takmer päťdesiat rokov veno-
val zhromažďovaniu historických ná-
zvov a zisťoval som, akým spôsobom 
boli vtáky pomenované pred sto a dve-
sto rokmi. K tejto téme pripravujem 
ďalšiu prácu, ktorá sa bude venovať 
historickému vývoju vtáčích mien na 
Slovensku. Napríklad, v Žilinskej knihe  
je spomínaný žeriav, ktorý sa vtedy 
tak nenazýval. Nazývali ho zorav. Ne-
skôr sa vyskytlo viacero jeho ďalších 
pomenovaní, a to dnešné pomenovanie 
zorav je staré slovenské pomenovanie, 
ktoré sa tu vyskytovalo už pred takmer 
dvesto rokmi. To, čo sa včlenilo do  
slovenčiny, pomenovanie jeráb a že-
riav, to je poslovenčené české pome-
novanie jeřába. Vhodnejšie by bolo 
v praxi používať slovenské názvy, ako 
tie, ktoré boli do slovenčiny len pre-
transformované.
 
■ Vy ste boli dlhé roky aj pred-
sedom Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti. Čo to znamenalo pre 

vývoj a vedeckú prácu v tomto od-
vetví prírodných vied?
- Kedysi bola Československá ornitolo-
gická spoločnosť, ktorá existovala po 
druhej svetovej vojne, a aj krúžkovacia 
stanica, ktorá existovala pri Národnom 
múzeu v Prahe. Vykonal sa kus prá-
ce, ale v deväťdesiatych rokoch sme 
sa rozhodli, že napriek tomu by bolo 
dobré, keby vzniklo podobné združe-
nie aj na Slovensku. Spočiatku nemalo 
veľa členov, dnes je to člensky pomer-
ne dobre fundovaná spoločnosť, ktorá 
má aj dva časopisy – jeden vedecký 
Tichodroma a populárny časopis Vtá-
ky. Spoločnosť najmä popularizuje túto 
disciplínu a zverejňuje vedecké výsled-
ky v týchto periodikách. 
 Aj ochrana vtáctva na Slovensku 
postúpila mimoriadne dopredu. Na  
to, čo sa v minulosti v súvislosti s or-
nitológiou a vtákmi neraz ťažko pre-
sadzovalo, dnes sú na Slovensku vy-
tvárané nové podmienky. Našťastie sa 
začalo so sankcionovaním tých, ktorí 
vtáky zabíjajú a ubližujú im rôznym 
spôsobom.
 
■ Ste aj autorom svetového die-
la z roku 2010 s názvom Pôvod 
a význam vedeckých mien vtákov 
s podtitulom Prekladový, výklado-
vý a etymologický slovník vedec-
kých mien vtákov. Vydanie tohto 
rozsiahleho diela je asi jeden z vý-
znamných a dôležitých medzníkov 
vo vašom profesionálnom živote. 
- Celý život som sa venoval menoslo-
viu vtákov. Zistil som, že latinské mená 
boli často ťažko vysvetľované, začal 
som sústreďovať materiál na zosta-
venie tohto slovníka a po päťdesiatich 
rokoch sa mi podarilo dať dohromady 
veľké dielo, ktoré svojím rozsahom 
a počtom hesiel je jedno z najväčších 
na svete. Je, žiaľ, publikované len v slo-
venčine, väčší ohlas by iste malo, keby 
bolo v angličtine alebo nemčine. 

Text a foto: Martin JURČO
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – február 2013
1. 2. 2012 – V Bratislave umrel futbalis-
ta, tréner a športový funkcionár LADISLAV 
KUNA, reprezentant a bývalý hráč prvoligo-
vého Spartaka Trnava, s ktorým 5 x získal 
titul majstra Československa (1. výročie).
2. 2. 1943 – V Gbeloch sa narodil elektro-
technik a jadrový energetik MARIÁN DU-
GOVIČ, absolvent JSŠ v Trnave a generál-
ny riaditeľ VÚJE (70. výročie).
3. 2. 1928 – V obci Lubina pri Starej Turej 
sa narodil bibliograf, farmaceut, historik 
a odborný publicista VOJTECH STRELKA, 
absolvent trnavského gymnázia a knihov-
ník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj 
umrel (85. výročie). 
4. 2. 1573 – V Trnave sa narodil pedagóg, 
diplomat, náboženský spisovateľ a prekla-
dateľ JURAJ KÁLDI, rektor jezuitského ko-
légia v Trnave a prefekt útulku pre chudob-
ných študentov (440. výročie). 
4. 2. 1923 – V Liskovej pri Ružomberku sa 
narodil hudobník a učiteľ hry na akordeón 
JINDRICH RICHTER, riaditeľ ZUŠ v Trnave, 
kde aj umrel (90. výročie). 
6. 2. 1998 – V Trnavskom divadle sa 
uskutočnila slávnostná prezentácia prvého 
slovníka „trnafčiny“ – Malého slovára tr-
nafsko-slovenského, ktorý zostavil známy 
trnavský lokálpatriot, historik a publicista 
PETER HORVÁTH (15. výročie). 
8. 2. 1988 – V Bratislave umrel spisovateľ 
a publicista ALFRÉD WETZLER, trnavský 
rodák väznený v koncentračnom tábore 
Osvienčim, odkiaľ sa mu podarilo utiecť. 
Čestný občan mesta Trnava in memoriam, 
ktorého pamiatku pripomína pamätná ta-
buľa v priestoroch trnavskej synagógy (25. 
výročie). 
8. 2. 2008 – V Trnave umrel umelecký fo-
tograf a hudobník JOZEF FILÍPEK, nositeľ 
Uznania za zásluhy a reprezentáciu mesta 
Trnava (5. výročie). 
11. 2. 1913 – V Trnave sa narodil archi-
tekt a vysokoškolský profesor ŠTEFAN LU-
KAČOVIČ, predseda Zväzu slovenských ar-
chitektov, projektant budovy Hlavnej pošty 
v Trnave a nositeľ Ceny mesta Trnava za 
rok 1999 (100. výročie). 
12. 2. 1813 – V Dolnej Krupej sa narodil 
básnik, prekladateľ a kňaz JOZEF PETRO-
VIČ, spolupracovník básnika Jána Hollého 

a autor jeho životopisu, ktorý študoval 
v Trnave (200. výročie). 
12. 2. 1853 – V Trnave sa narodil literárny 
historik, stredoškolský profesor, publicista 
a autor učebníc EDUARD MOLLER (160. vý-
ročie). 
12. 2. 2012 – V Bratislave umrela národná 
umelkyňa, operná speváčka ELENA KITT-
NAROVÁ, rodáčka z Trnavy, ktorej bolo 
roku 1997 udelené Čestné občianstvo mes-
ta Trnava (1. výročie). 
14. 2. 1843 – V maďarskom Váci sa na-
rodil literárny a cirkevný historik, prekla-
dateľ, publicista a kňaz JOZEF KLIMSTEIN, 
profesor a riaditeľ gymnázia v Trnave, kde 
aj umrel (170. výročie).
15. 2. 1753 – V Trnave začali budovať 
univerzitné astronomické observatórium 
(260. výročie). 
15. 2. 1948 – V Cíferi sa narodil novinár 
a publicista MARIÁN PAVLÍK, šéfredaktor 
týždenníka Trnavský hlas (65. narodeniny). 
20. 2. 1558 – Arcibiskup MIKULÁŠ OLÁH 
vydal pravidlá mestskej školy v Trnave 
a navrhol jej absolventom udeľovať titul 
bakalára a magistra (455. výročie). 
22. 2. 2003 – V Trnave začalo vysielať Rá-
dio NAJ (10. výročie). 
24. 2. 1908 – V Borovej sa narodil kňaz, 
športovec a publicista ALEXEJ IZAKOVIČ, 
organizátor a funkcionár Slovenského 
orla, redaktor týždenníka Trnavské noviny, 
Čestný občan mesta Trnava in memoriam 
(105. výročie). 
24. 2. 1928 – V Suchej nad Parnou sa na-
rodil básnik, prekladateľ a literárny vedec 
VILIAM TURČÁNY, absolvent trnavského 
gymnázia a nositeľ Ceny mesta Trnava za 
rok 1997 (85. narodeniny). 
27. 2. 1428 – Husiti obkľúčili Trnavu (585. 
výročie). 
27. 2. 1948 – V Klčovanoch sa narodi-
la stredoškolská pedagogička GABRIELA 
MIKLOŠOVIČOVÁ, ktorá učila na Gymnáziu 
Jána Hollého v Trnave a neskôr bola riadi-
teľkou Gymnázia Angely Merici (65. naro-
deniny). 
28. 2. 1928 – V Ľubovci sa narodil biológ, 
pedagóg a publicista JOZEF ĎURKA, ktorý 
pôsobil na PdFUK v Trnave (85. výročie). 

P.R.
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Do roku 1949 sa výstavba mesta Trnavy riadila podľa územného plánu mesta (vo 
vtedajšej terminológii generálnym regulačným plánom mesta) od autora Ing. Iva 
Beneša z Brna, ktorý schválil Mestský zastupiteľský zbor v Trnave 12. júla 1921. 
V jeho riešení bola stanovená základná idea územného rozvoja mesta. Autor riešil 
mesto pre 70 000 obyvateľov a územie mesta rozdelil na štyri štvrte: I. štvrť – Vnú-
torné mesto v hradbách s 15 000 obyvateľmi (dnešné Staré mesto alebo Centrálna 
mestská zóna), II. štvrť ako Nové bytové mesto – západ v časti od hradieb po želez-
ničnú trať do Kútov s 15 000 obyvateľmi, III. štvrť – Nové bytové mesto – východ 
v časti od hradieb smerom na východ s 25 000 obyvateľmi (dnes Hlboká a Kopánka), 
IV. štvrť – Pracovné mesto s dielňami a továrňami na juh od železnice do Bratislavy 
s cca 10 000 obyvateľmi (dnes Tulipán).
 Návrh riešil tiež železničný uzol približne v dnešnej polohe s rozdelením na osobné 
a nákladné nádražie s jeho prepojením na autobusovú stanicu, na sústavu želez-
ničných vlečiek do továrenských častí, a čo je z dnešného pohľadu utópiou, navrhol 
i riečny lodný prístav v južnej časti mesta. Veľkorysý je i jeho návrh mestskej dopra-
vy. Základnou kostrou je okružná cesta okolo mestských hradieb. Hlavné ulice navr-
huje v šírke min. 20 metrov s možnosťou umiestnenia elektrickej pouličnej dráhy.
 Autor sa zaoberal i hygienou mesta. Pozornosť venoval rozvoju záhradiek pri rodin-
ných domoch, záhradkárskym osadám pre občanov, žijúcich v obytných domoch, rozvoju 
parkov a športových plôch. Riešil tiež trasy hlavných kanalizačných zberačov, zaoberal  
sa zriadením skupinového vodovodu s horskou vodou a s umiestnením vodojemu.
 Osobitnú pozornosť venoval ochrane historického jadra. V tejto súvislosti citujem 
z technickej správy: „Staré mesto zostalo takmer neporušené, hradby sú zachované 
v takom rozsahu v akom ich inde ťažko nájdeme. Úcta k pamiatkam po predkoch 
a zmysel pre tradíciu mesta žiada, aby jestvujúce hradby boli bezpodmienečne za-
chované a neboli rušené prielomami. Duch celkového plánu mesta naopak vyžadu-
je, aby okružie alejí okolo hradieb bolo súvisle prevedené, a tým spojitosť hradieb 
a uzavretosť starého jednotného mesta bola akcentovaná. Prielom k novému mestu 
môže sa stať len bránou v hradbách. Na uplatnenie početných veží v meste pamä-
tané je obmedzením výšok vo vnútornom meste...“ a ďalej citujem: „Návrh sa snaží 
nájsť pevnú základňu pre hospodársky blahobyt, sociálnu spravodlivosť, kultúrnu 
vyspelosť tomuto mestu na požehnanej rovine pod Karpatmi.“
 Generálny regulačný plán mesta z roku 1921 nebol nikdy do všetkých detailov a pri-
pomienok ukončený. Prešiel mnohými zmenami a doplnkami. Je však potrebné kon-
štatovať, že prežil svoje plánovacie obdobie 20 až 25 rokov, a že všetky ďalšie územné 
plány mesta rešpektovali jeho zásady. Spolupráca mesta Trnavy s Ing. I. Benešom sa 
v projektových prácach ukončila zánikom I. Československej republiky v roku 1940. 
Jeho upravený plán mesta Trnavy bol vyložený na verejné nahliadnutie od 2. do 30. ja-
nuára 1939, ale doklad o jeho oficiálnom schválení nie je známy. Jeho dokončenie bolo 
dohodnuté s Ing. arch. Jánom Štefancom z Bratislavy (ukončený v roku 1944) a Ing. 
arch. Pavlom Andríkom z Bratislavy (ukončený v roku 1949). Taktiež chýbajú doklady 
o ich schválení. Je možné s istotou vysloviť názor, že predmetný územný plán predchá-
dzali iné územnoplánovacie dokumenty. To je však už otázka ďalšieho skúmania.

Stavebný vývoj a územný rozvoj pred rokom 1990

Územno-plánovacia dokumentácia stanovuje podmienky územného rozvoja 
a tvorby stavebnej štruktúry a prispieva ku koncepčnému riadeniu celého 
komplexu rozhodovacích, prípravných a realizačných stavebných aktivít na 
území mesta.

Výber z pripravovaného druhého zväzku Dejín Trnavy – 1. časť
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Územný plán mesta v rokoch 1949 až 1974 
Nový smerný územný plán mesta Trnavy vypracoval Krajský projektový ústav Brati-
slava – hlavný projektant Ing. arch. Tengler začiatkom päťdesiatych rokov minulého 
storočia. Ukončený bol v roku 1956 a schválený Radou Západoslovenského krajského 
národného výboru uznesením č. 236 v roku 1957. Veľký rozvoj priemyslu mesta a re-
giónu Trnavy koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia – dostavba Trnavských 
automobilových závodov a Železničných opravovní a strojární, výstavba nových závo-
dov Skloplast, Šmeral a Drevina ako i rozsiahla výstavba atómových elektrární v blíz-
kych Jaslovských Bohuniciach – si vyžiadal prehodnotiť jestvujúcu územno-plánovaciu 
dokumentáciu mesta a spracovanie nového územného plánu mesta. Prípravné práce sa 
vykonali v rokoch 1968 – 1971. Obstarávateľom územného plánu bol Západoslovenský 
krajský národný výbor za účinnej spolupráce Útvaru hlavného architekta mesta (zača-
tie jeho činnosti 1. septembra 1968). Spracovateľom bol Stavoprojekt Bratislava pod 
vedením hlavného architekta projektu Ing. arch. M. Tenglera. V rokoch 1971 – 1974 
prebiehalo prerokúvanie územného plánu s občanmi, orgánmi a organizáciami a v zá-
verečnej fáze so všetkými rezortnými ministerstvami a ústredne riadiacimi orgánmi. 
Schválenie si vyhradila vláda Slovenskej socialistickej republiky ako sídla osobitného 
významu. Územný plán mesta Trnavy bol schválený vládou 21. mája 1974 uznesením 
č. 152. Za východiskový bol stanovený rok 1970 s výhľadom do roku 2000.
 Plošný rozvoj územia: Mesto Trnava v dobe spracovania územného plánu plni-
lo funkciu hlavného hospodárskeho centra tzv. Trnavskej urbanizačnej oblasti, ktorá 
zahrňovala aglomerácie miest Trnava, Hlohovec, Sereď, Galanta a Šaľa, a patrila me-
dzi najsilnejšie urbanizované mestá na Slovensku. V roku 1970 bola tiež okresným 
mestom, na slovenské pomery s veľkým počtom obyvateľov. Sídelnú aglomeráciu Tr-
navy tvorili okrem vlastného mesta i obce Modranka, Hrnčiarovce, Biely Kostol a Zele-
neč, z ktorých prvé tri boli administratívne pričlenené k mestu (v súčasnosti je to len 
bývalá obec Modranka). Plocha zastavaného územia mesta vrátane Modranky, Hrnčia-
roviec a Bieleho Kostola v roku 1970 bola 1 186 ha. Do roku 2000 sa malo zastavané 
územie rozšíriť na 1 704 ha. Pre lepšiu orientáciu a organizáciu územia bolo mesto 
rozdelené v územnom pláne na osem štvrtí. Štvrť pod názvom Staré mesto zahŕňa 
územie historického jadra až po vnútorný dopravný okruh, vedúci po uliciach Hospo-
dárska – Kollárova – Hlboká a Rybníková. K tejto štvrti bolo začlenené i trojuholníkové 
územie medzi Kollárovou ulicou a železničnou traťou Bratislava Žilina. Ostatné štvrte 
sú po obvode Starého mesta – severne štvrť Kopánka, východne štvrť Hlboká, južne 
štvrť Tulipán a západne od centra štvrť Nové mesto (v starších dokumentoch tiež ná-
zov Šafarikovo). Názvy územiam štvrtí Modranka, Hrnčiarovce a Biely Kostol, totožné 
s územím samostatných obcí, boli ponechané.
 Vývoj obyvateľov mesta: Podľa sčítania ľudu k 1. decembru 1970 mala Trnava 
38 393 trvale bývajúcich obyvateľov, nerátajúc do toho obyvateľov samostatných obcí 
Modranka, Hrnčiarovce a Biely Kostol. Počtom obyvateľov bola vtedy siedmym mestom 
na Slovensku (väčšie boli Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov a Banská Bystrica). 
Pre ďalší rozvoj mesta Trnavy stanovil územný plán smernú veľkosť mesta na 58 000 
trvalo bývajúcich obyvateľov v roku 1985 a 72 000 obyvateľov v roku 2 000. Prudký 
hospodársky rozvoj mesta v sedemdesiatych rokoch minulého storočia urýchlil vývoj 
počtu obyvateľov a jeho počet spresnila v roku 1982 Slovenská plánovacia komisia 
(tzv. variant 1982) na 68 800 obyvateľov v roku 1985 a 85 000 obyv. v roku 2 000.
 Urbanistické riešenie koncepcie mesta: Riešenie územného plánu vychádzalo 
z geomorfologických podmienok územia a historicky založeného mesta. Za centrálnu 
mestskú zónu boli určené priestory historického jadra a k nemu priľahlých plôch. V sú-
vislosti s tým bolo stanovené, aby nová výstavba, prestavba a rekonštrukcie v tejto 
časti mesta sa uskutočňovali v najvyššej architektonickej kvalite s rešpektovaním his-
torickej zástavby a siluety mesta so zachovaním kultúrno-historického prostredia.
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 Obytné zóny mesta: Na bytovú výstavbu bolo rezervované územie pre 18 940 
bytov, so zámerom dosiahnuť v meste koncom roka 2000 celkom 24 000 bytov. Ich 
umiestnenie bolo vo všetkých štvrtiach mesta. V centrálnej mestskej zóne len ako do-
plnková funkcia celomestskej a nadmestskej vybavenosti. Vo štvrtiach Kopánka, Hlbo-
ká, Tulipán, Nové mesto a čiastočne i Modranke s hlavnou formou viacpodlažnej výstav-
by. V ostatných štvrtiach Hrnčiarovce a Biely Kostol bola navrhnutá zástavba rodinnými 
domami. Vo všetkých štvrtiach bolo rezervované územie pre občiansku vybavenosť.
 Výrobné zóny mesta: Koncentrácia priemyslu bola smerovaná do vymedzených 
plôch. V severozápadnej časti mesta v priestore Trstínskej cesty pre priemysel, kto-
rý nemá škodlivý vplyv na životné prostredie obytných zón. Do juhovýchodnej časti 
v priestore železničných tratí do Žiliny a Galanty až po výpadovú cestu do Bratislavy 
pre priemysel s osobitnými požiadavkami na dopravu, energie a likvidáciu odpadu. 
S perspektívou veľkého strojárenského priemyslu bolo rezervované územie medzi 
štvrťami Modranka a Hrnčiarovce. Územný plán počítal i s postupnou likvidáciou, 
resp. premiestnením hygienicky nevyhovujúcich priemyselných prevádzok v obyt-
ných zónach, vo štvrti Hlboká a Kopánka Západoslovenské tehelne, vo štvrti Nové 
mesto Dopravostroj (BAZ) na ulici F. Urbánka a Mäsopriemysel na Hospodárskej ulici, 
vo štvrti Kopánka Cukrovar, Konzervárne a Slovenské škrobárne, a bitúnok vo štvrti 
Tulipán. Poľnohospodárska výroba bola orientovaná mimo intravilán mesta v hospo-
dárskych dvoroch.
 Rekreačné zóny mesta: Funkčné zóny na zotavenie, najmä krátkodobú každo-
dennú rekreáciu obyvateľov, územný plán umiestnil predovšetkým do prímestských 
rekreačných zón mesta. V severnej časti v priestore tzv. Rybníka a Štrkov a v zá-
padnej časti v Kamennom mlyne. Ďalšie plochy na zotavenie boli uvažované v rámci 
športových a školských areálov a v centrách obytných zón. Pre veľkoplošnú zeleň bol 
vyhradený prstenec okolo hradieb historického jadra s lúčovitým rozrastaním k von-
kajšiemu obvodu mesta.
 Riešenie technickej infraštruktúry: Územný plán sa podrobne zaoberal rie-
šením železničného uzla a s umiestnením novej železničnej stanice a jej väzby na 
autobusovú stanicu, trasami a kapacitou cestnej dopravy. Riešil potrebu pitnej vody 
a vodné zdroje, odkanalizovanie územia a čistenie odpadových vôd. Ďalej riešil zdroje 
tepla a trasy tepelných rozvodov pre centrálne zásobovanie mesta teplom, elektri-
fikačnú sústavu, zásobovanie plynom, telefonizáciu a vodný tok Trnávku. Tieto časti 
územného plánu sú natoľko rozsiahle a špecifické pre bežného čitateľa, že by si vy-
žiadali spracovanie osobitného materiálu.

Schválený smerný územný plán mesta z roku 1974 bol dobrým podkladom pre ďalší 
rozvoj mesta na 20 až 25 rokov, a na základe jeho koncepcie sa tvorila ďalšia podrob-
nejšia územno-plánovacia dokumentácia. Skutočná realizácia a naplnenie zámerov 
smerného územného plánu v roku 2000 sa v podstate naplnili. Plocha zastavaného 
územia v roku 2000 bola 1 723 ha, počet trvale bývajúcich obyvateľov 69 802 a cel-
kový počet bytov na území mesta bol 23 480 – všetko bez odčlenených obcí Hrnčia-
rovce a Biely Kostol. Je potrebné kladne hodnotiť, že jeho autor v zásadnej koncepcii 
nadväzoval na predchádzajúci územný plán z roku 1921 od autora Ing. I. Beneša 
a jeho doplnkov a zmien. Tým vytvoril kontinuitu územného rozvoja mesta dvadsia-
teho a dvadsiateho prvého storočia.

Silvester KOREC
Popis stavebného vývoja a územného rozvoja jednotlivých štvrtí bude témou nášho seriálu v nasle-
dujúcom vydaní Noviniek z radnice.
Poznámky
1. Šimončič, J. a kol.: TRNAVA 1988, Územný plán mesta Trnava v r. 1919 – 1944, str. 270 – 296
2. Archív mesta Trnava
3. Korec, S.: Dejiny Trnavy 1989, Mesto Trnava a jeho územný plán, str. 286 – 296
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Mesto Trnava malo v roku 1951 asi 28 tisíc obyvateľov. K tomuto počtu treba pripočí-
tať aj obyvateľov okolitých obcí Modranka, Biely Kostol a Hrnčiarovce, ktoré do Trna-
vy hospodársky gravitovali a v dôsledku rozvoja výstavby už v tom čase s ňou tvorili 
takmer jednotnú a súvislú hospodársku oblasť. Hrnčiarovce vzdialené asi 2 km od 
Trnavy mali 2 500 obyvateľov, 3 km vzdialená Modranka mala taktiež 2 500 obyva-
teľov a Biely Kostol vzdušnou čiarou vzdialený 3 km mal 900 obyvateľov. Väčšina 
pracujúcich z týchto priľahlých obcí bola zamestnaná v Trnave, prípadne dochádzala 
za prácou do Bratislavy cez železničnú stanicu v Trnave.
 Aj rozvoj samotnej Trnavy si vyžadoval zavedenie mestskej dopravy. Mimo centra 
po obvode mesta boli situované nové štvrte s väčším počtom obyvateľov. Na severo-
západe mesta na Špačinskej ceste bola kolónia Kopánka so 6 000 obyvateľmi, v ob-
vode dielní Vozovky ČSD bývalo 2 000 obyvateľov, ďalej tu bola kolónia Coburg pri 
podniku Kovosmalt a južne od mesta nové štvrte predný a zadný Spiegelsaal. V tých-
to nových štvrtiach nebol v tom čase ešte dostatočne rozvinutý obchod, preto boli 
obyvatelia denne nútení dochádzať do vnútorného mesta za nákupmi. Aj väčšina škôl 
bola ešte v centre mesta, hoci postupne sa začali budovať nové školy aj v okrajových 
častiach. Na obvode mesta boli sústredené aj priemyselné podniky, ktorých bolo v Tr-
nave značné množstvo – Kovosmalt (3 000 pracovníkov), Vozovka ČSD (1 100 pra-
covníkov), Turbocentrála, Čokoládovňa Figaro (600 pracovníkov), 4 tehelne, 2 mlyny, 
Cukrovar, Konzerváreň ovocia, Kefárske závody, Zvonolejáreň a ďalšie. Do týchto 
podnikov okrem obyvateľov Trnavy dochádzalo množstvo pracovníkov z okolitých obcí 
či už po železnici, alebo linkami ČSAD. Podniky boli situované pomerne ďaleko od že-
lezničnej stanice a zastávok prímestských autobusov. Nezriedka cesta zo stanice na 
pracovisko trvala pešo aj 30 – 45 minút. Situáciu komplikovala aj orientácia železnič-
nej stanice, ktorá mala nástupištia obrátené smerom k mestu, ale podnik Kovosmalt 
bol umiestnený na opačnej strane trate. Prechod cez koľaje bol zakázaný a pokutova-
ný, preto zamestnanci museli dochádzať do práce a nazad dlhou obchádzkou. Nízka 
kapacita prímestských autobusov taktiež nezodpovedala zvyšujúcim sa nárokom na 
ne kladeným. Z uvedeného vidno, že potreba vyhovujúcej dopravy v meste bola akút-
na a uvedomoval si to aj Miestny národný výbor (MNV) v Trnave.
 V auguste 1950 sa rada MNV uzniesla na tom, že požiada podnik ČSAD, aby na-
miesto zlikvidovaných živnostníkov zaviedol v Trnave mestskú dopravu. ČSAD však 
na požiadavku MNV nereagovalo, preto MNV v Trnave zriadil v septembri 1950 ko-
munálny podnik Dopravný kombinát mesta Trnavy (DKMT). Tento Dopravný kom-
binát vznikol 1. októbra 1950 odčlenením od existujúceho Hostiteľsko-dopravného 
kombinátu mesta Trnavy zriadeného v zmysle zákona č. 199/1948 o komunálnych 
podnikoch. Hlavnou činnosťou DKMT bolo podľa zakladacej listiny prevádzkovanie 
pravidelnej hromadnej dopravy osôb v rámci mesta, ale aj nepravidelná doprava ná-
kladov. Finančná aj materiálna situácia DKMT však nebola priaznivá, podnik zápasil 
s mnohými ťažkosťami, ktoré mu nedovoľovali vykonávať stanovené úlohy. Najväčším 

Mestská autobusová doprava v 50-tych rokoch
História mestskej autobusovej dopravy v Trnave siaha do prvej polovice 20. 
storočia, kedy hromadnú dopravu autobusmi začali zabezpečovať súkromní 
podnikatelia. Títo prevádzkovali mestskú dopravu medzi železničnou stani-
cou a centrom mesta do roku 1950. Podnikateľ Mikulka v tom čase prevádz-
koval dva autobusy a podnikateľ Hrebíček jazdil s jedným vozidlom. V rámci 
socializácie (znárodnenia) prevzal vozidlá týchto súkromníkov národný pod-
nik Československá automobilová doprava (ČSAD), avšak mestskú dopravu 
v Trnave namiesto nich nezaviedol.
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problémom bolo zaobstaranie autobusov potrebných na zavedenie mestskej dopravy. 
DKMT sa podarilo zakúpiť len jeden malý 25-miestny autobus, na ktorom vykonal ge-
nerálnu opravu. V júni 1951 sa podarilo dohodnúť kúpu troch vyradených autobusov 
Škoda 506 (ev. č. 12, 13, 16) z Plzne, tieto autobusy však na poslednú chvíľu boli 
oddisponované do iného mesta. Aj dva prisľúbené autobusy Tatra z bratislavského 
dopravného podniku boli nakoniec prevedené do dopravného podniku v Nitre. 

 Krajský národný výbor v Bratislave vydal 1. júna 1951 výmer o vykonávaní pravi-
delnej a nepravidelnej dopravy komunálnymi podnikmi vo svojej záujmovej oblasti. 
Súčasne pre DKMT bola stanovená záujmová oblasť mesto Trnava a obce Modranka, 
Biely Kostol a Hrnčiarovce. V auguste 1951 prebehlo rokovanie DKMT s podnikom 
ČSAD, pričom výsledkom bolo zavedenie mestskej dopravy v Trnave od 16. augusta 
1951 obidvoma podnikmi súčasne na jednej linke podľa spoločného cestovného po-
riadku. DKMT nasadil na linku svoj opravený autobus a ČSAD, Dopravný závod 1403 
v Trnave nasadil jeden autobus Praga RND. Linka spájala Kovosmalt, železničnú 
stanicu, centrum mesta a Kopánku. Vozidlá oboch podnikov sa obdeň striedali na 
jednotlivých spojoch, aby prišlo k vyrovnaniu hospodárskych výsledkov. Zakrátko, 
začiatkom septembra 1951, bola medzi DKMT a ČSAD uzavretá dohoda o vydávaní 
spoločných mesačných lístkov pre robotníkov a žiakov a vzájomnej výpomoci v prí-
pade poruchy vozidiel.  

 Prevádzkovanie dvoch malých vozidiel dvoma dopravcami na jednej linke ne-
mohlo uspokojiť prepravné potreby, oba podniky sa preto v nasledujúcom roku sna-
žili vyriešiť nevyhovujúci stav vo svoj prospech. DKMT požadoval pridelenie ďalších 
autobusov, aby mohol celú mestskú dopravu prevziať do svojej pôsobnosti a rozší-
riť o ďalšie linky. Podnik ČSAD argumentoval vyhovujúcim vozidlovým parkom (na 
mestskú dopravu mohol zaradiť autobusy Ikarus 30) a možnosťou kombinovania 
vozidiel z prímestských liniek, ktoré priľahlými obcami prechádzali, čím by sa dopra-
va pre tieto obce značne zlepšila. V priebehu roka 1952 sa Dopravnému kombinátu 
mesta Trnavy podarilo zabezpečiť ďalšie ojazdené vozidlá, s ktorými mohol od 1. ja-
nuára 1953 plne zabezpečiť mestskú dopravu v Trnave. K tomu dátumu preto podnik 
ČSAD zrušil linku 14236-miestna doprava v Trnave a svoj autobus z tejto linky použil 
na zlepšenie dopravy na prímestských tratiach.
 Pravdepodobne v priebehu roka 1953 prišlo k premenovaniu DKMT na Dopravný 
podnik mesta Trnavy. Vozidlový park bol v roku 1953 rozšírený na 9 vozidiel. Na zvý-
šenie prepravnej kapacity bola v roku 1954 zaobstaraná aj jedna autobusová vlečka. 
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V roku 1953 odjazdili vozidlá dopravného podniku 111 tisíc km, o rok neskôr už 138 
tisíc km. Dopravný podnik k marcu 1954 už prevádzkoval 4 linky mestskej dopravy:
Linka 1: Trnava – mesto (okružná linka), linka 2: Trnava – Hrnčiarovce, linka 3: Tr-
nava – Biely Kostol, linka 4: Trnava – Modranka. Piata linka bola zavedená pravde-
podobne v druhom polroku roka 1955.
Stav vozidlového parku DPMT v máji 1954: 
1 Citroen P 38 vyrobený v roku 1942, 1 Mercedes-Benz Lo 3750 vyrobený v roku 
1938, 1 Praga NDO z roku 1939, dva autobusy Praga RN z roku 1944, 1 požičaná 
Praga RND z roku 1949, 1 Magirus s neznámym rokom výroby a tri autobusy Škoda 
706 RO z roku 1953.
 Od 1. marca 1954 bola zavedená nová tarifa pre linky MHD v Trnave na základe 
uznesenia rady MNV. Nové občianske predplatné lístky na neobmedzený počet ciest 
na všetkých tratiach v okruhu mesta stáli 40 Kčs. Predplatné lístky žiacke a robot-
nícke platili len na dve cesty denne. Platnosť predplatných lístkov pre žiakov a ro-
botníkov však bola rozšírená aj na dni pracovného pokoja, aby aj im bola umožnená 
návšteva kultúrnych či športových podujatí. 
Cenník jednorazových cestovných lístkov:
Trať Trnava – mesto: obyčajný 0,60 Kčs, detský a vojenský 0,40 Kčs; Trnava – Hrn-
čiarovce: obyčajný 1,60 Kčs, detský a vojenský 1 Kčs; Kovosmalt – Hrnčiarovce: 
obyčajný 1 Kčs, detský a vojenský 0,60 Kčs; Trnava – Biely Kostol: obyčajný 2,20 
Kčs, detský a vojenský 1,10 Kčs; Trnava, Suchovská cesta – Biely Kostol: obyčajný 
1,60 Kčs; detský a vojenský 1 Kčs; Trnava – Modranka: obyčajný 1 Kčs, detský a vo-
jenský 0,60 Kčs; Trnava, rod. domky – Modranka: obyčajný 1 Kčs, detský a vojenský 
0,60 Kčs.
Cenník predplatných lístkov na dve cesty denne (pôvodná cena/nová cena): 
Trnava – mesto: robotnícky 18 / 18 Kčs, žiacky 9 / 9 Kčs; Trnava – Hrnčiarovce: ro-
botnícky 16 / 27 Kčs, žiacky 11 / 14 Kčs; Trnava – Biely Kostol: robotnícky 21 / 34 
Kčs, žiacky16 / 17 Kčs; Trnava – Modranka: robotnícky 10 / 24 Kčs, žiacky 8 / 12 Kčs.
 Zaujímavosťou bola tvorba cien pri zľavnených predplatných lístkoch. Pri stano-
vení jednotlivých cien sa vychádzalo zo skutočnosti, že autobusová doprava v Trna-
ve je kombináciou mestskej dopravy a s ohľadom na linky 2, 3 a 4 s dopravou diaľ-
kovou (prímestskou). Podľa smerníc Ministerstva miestneho hospodárstva nemala 
zľava presahovať 60 %. Zľavy na linkách 2, 3 a 4 boli preto stanovené ako 60 % 
z ceny plného cestovného v okruhu mesta plus hodnota diaľkového cestovného pre 
jednotlivé trate, taktiež zľavnená na 60 % z plnej ceny.
 Tarifa bola prestupná a umožňovala cestujúcemu prestupovať v prípade, ak do 
cieľa nebolo možné dostať sa priamym spojom. Jedno dieťa do štyroch rokov sa 
prepravovalo zdarma v sprievode dospelého, deti od štyroch do desať rokov, vojaci 
a hromadné školské zájazdy mali zľavnené cestovné. Bezplatne sa prepravovali ne-
vidiaci a ich vodiace psy.
 Dopravný podnik mesta Trnavy vykonával mestskú dopravu až do konca roka 
1959. Za ten čas sa podarilo obmeniť celý pôvodný vozidlový park autobusov, pri-
čom boli zakúpené nové autobusy Škoda 706 RO v počte 10 kusov a v roku 1959 aj 
3 nové autobusy Škoda 706 RTO. Dopravný podnik mesta Trnavy bol k 1. januáru 
1960 (spolu s Dopravným podnikom mesta Piešťany) delimitovaný do národného 
podniku ČSAD – KNV Bratislava, čím sa skončila krátka éra dopravného podniku 
v Trnave. Všetky autobusy dopravného podniku boli prevedené do ČSAD, ktorý ná-
sledne začal zabezpečovať mestskú dopravu v Trnave.

Ing. Matej KAVACKÝ, PhD.
Použité pramene:
Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave 1949 – 1960, odbor miestneho 
hospodárstva a dopravy.
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Viac ako štyridsať rokov totalitný režim v mnohých prípadoch nedovoľoval nazrieť 
na rozhodujúce dejinné udalosti objektívne. Aj z toho dôvodu sa autorský kolektív 
zborníka podujal vniesť nové impulzy do interpretácie slovenských regionálnych de-
jín. Zborník ponúka odbornej i laickej verejnosti široké spektrum tém, ktoré pomôžu 
dotvoriť mozaiku o bohatej histórii mesta, a tým aj Slovenska. Je samozrejmé, že na 
takomto malom priestore nemohol autorský kolektív vyčerpať všetky problematiky 
uvedeného obdobia. Ambíciou konferencie a rovnomenného zborníka však nebolo 
komplexné zhodnotenie problematiky trnavských dejín 20. storočia. Bolo ňou najmä 
hlbšie zanalyzovanie vybraných aspektov, ktoré budú skôr doplnením či rozšírením 
obrazu o histórii mesta, o jeho živote a osobnostiach. Zostáva veriť, že po tomto 
počine budú nasledovať ďalšie, ktoré opäť posunú latku slovenskej historiografie 
venovanej dejinám Trnavy.
 Zborník si môžete objednať mailom na adrese distribucia@upn.gov.sk 

Peter SOKOLOVIČ, zostavovateľ (krátené)

Vyšiel zborník Trnava v rokoch 1939 – 1989
V týchto dňoch prichádza na knižný trh zborník z vedeckej konferencie Trnava 
v rokoch 1939 – 1989, ktorú pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnav-
skou univerzitou v Trnave a Mestom Trnavou 25. – 26. apríla 2012.

Vo svojej filatelistickej zbierke pošto-
vých celistvostí mám zaujímavý poštový 
dokument. Je to pozvánka vo formáte 
A5 (obr. 1: výrez z pozvánky) na Riadne 
valné zhromaždenie Trnavského športo-
vého spolku, ktorú vytlačila známa tr-

navská tlačiareň Bežo a spol. Zaujímavosť je v tom, že je adresovaná vtedajšiemu 
mestskému farárovi Msgr. Dr. Ambrózovi Lazíkovi, neskoršiemu trnavskému bisku-
povi, ktorého športovci pozývajú na svoje rokovanie (obr. 2).
 Druhá, nemenej zaujímavá okolnosť je v tom, že sa rokovanie valného zhromaž-
denia uskutočnilo v kaviarni Europa – Thalmainer, ktorá sa na novom mieste opäť po 
rokoch stala obľúbeným „dostaveníčkom“  trnavskej verejnosti. 
 Poslednou zaujímavosťou, 
tentoraz filatelistickou, je vy-
frankovanie dvomi známkami 
tzv. Londýnskej emisie, ktoré 
boli vydané čsl. exilovou vlá-
dou na sklonku vojny v Lon-
dýne. Známky zobrazovali 
hrdinov československého 
odboja proti nacizmu. Boli 
vydané vo vysokom náklade 
a ich hodnota nie je vysoká. 
Zachovanie na poštovej ce-
listvosti, adresovanej známej 
trnavskej osobnosti v r. 1946 
však má svoju historickú 
hodnotu. 

Ján MIČKA

Zaujímavý dokument nielen o činnosti kaviarne

obr. 1

obr. 2
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Objektivizovaním jeho kvalít sú zaiste i tri hlavné ceny 
súťaže Genius loci Trnavy. Jeho fotografie v súčasnosti 
dostávajú atraktívnu podobu vo veľkoryso koncipovanej 
monografii s názvom Trnava poetická (vyd. Edit Print 
2012). Grafický dizajn knihy bol vytvorený v spolupráci 
s Vladom Plechom, autorom najkrajšej etikety sveta – 
World Label Awards 2010 v Madride. Novú knihu bude 
autor prezentovať verejnosti 31. januára 2013 o 19. ho-
dine v západnom krídle trnavskej radnice.
 Absolvent štúdia na Katedre etnológie a mimoeuróp-
skych štúdií trnavskej UCM Matúš Plecho začal s fotogra-
fovaním približne pred desiatimi rokmi, po dvoch rokoch 
začal s projektom Trnava poetická. Fotografických súťaží 
sa nezúčastňoval, veľmi ho neoslovovali. Zaiste aj pre-
to, že väčšinou prinášali opakovanie podobného prístupu 
k tvorbe. Napriek tomu ho zaujala koncepcia súťaže Genius Loci Trnavy. Prihlásil sa 
a tam zasa zaujali jeho fotografie. Nečudo – veď sú nevšedné, jeho pohľad je skôr 
zákulisím priestoru či objektu, pohľad niekedy snový a archaický. Akoby sa usiloval za-
chytiť všetky spomienky na staré mesto z imaginárneho vedomia jeho obyvateľov, ktorí 
tu boli pred osemdesiatimi – sto rokmi. Aj preto sú jeho fotografie výlučne čiernobiele. 
    „Som dobrodružný typ, takže vyhľadávam miesta, o ktorých predpokladám, že tam 
nebolo veľa ľudí. Niekedy sú to pre mňa akčné výjazdy, štveranie sa na veže, po leše-
niach. Zažíval som rôzne situácie. Fotografoval som napríklad na miestach s narušenou 
statikou, alebo som sa v gumákoch potreboval dostať do stredu Trnávky,“ hovorí Matúš 

Plecho, pre ktorého je originalita pohľadu oveľa dôle-
žitejšia ako presnosť zachytenia daného objektu. „Je 
to tým, že nie som fotograf architektúry, pre mňa je 
architektúra len určitá kulisa. Je pre mňa dôležitá, ale 
to, čo ma zaujíma, to je duch miesta, a ten je ukrytý 
niekde medzi tým. Je to niečo ako divadlo. Potrebu-
jete kulisy, ale dôležité je to, čo sa v danom priestore 
odohráva. V mojom prípade ide o náladu, o svetlo. 
Hľadám poéziu všednosti. Na svet sa snažím pozerať 
očami dieťaťa. Tak, akoby som ho videl po prvýkrát. 
Vtedy sú pohľady skutočné, bez nánosu zovšedne-
nia, ktorý nám zaslepuje zrak. Samozrejme, na fo-
tografiách mám objekty, trnavské kostoly, architek-
túru, sochy, ale sú akoby až mojím druhým plánom,“ 
hovorí Matúš Plecho, pre ktorého je inšpiráciou naj-
mä fotografia s podobnými charakteristikami, teda 
tá s nostalgiou tridsiatych rokov minulého storočia. 

Trnava poetická: Fotografia ako básnická tvorba
Príchodom digitálnej fotografie sa ako húb po daždi objavilo množstvo foto-
grafií slovenských miest, knižných fotografických monografií a monotema-
tických výstav inšpirovaných mestskou architektúrou. Množstvo produkcie 
len občas vygenerovalo skutočne nevšedný a autentický prístup nielen k ob-
sahu zobrazovanej skutočnosti, ale aj formálne originálnu koncepciu. Ak by 
sme túto myšlienku mali aplikovať na Trnavu, v poslednom čase svojím ne-
všedným pohľadom na Trnavu zaujal mladý fotograf Matúš Plecho (nar. 19. 
mája 1985 v Trnave).
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 „Vychádzam z autorov ako Josef Sudek, ktorý zomrel v roku 1976, či Brassaї. 
Chcem cítiť teplo a emóciu fotografie, ktoré sa v tej dnešnej strácajú. Často si lámem 
hlavu nad tým, že čo by sa stalo, keby sa história dvadsiateho storočia vyvíjala inak, 
keby tu napríklad nebolo štyridsaťročné obdobie budovania socializmu. Mesto by asi 
vyzeralo inak, no na mojich fotografiách si viem napriek tomu vytvoriť jeho krásny 
archaický kolorit. Dnes je to iné vo viacerých veciach. Dnes musí fotograf skôr vystre-
ďovať (je to fotografický termín) rušivé prvky, napríklad ľudí. Dnešní ľudia sa do mojich 
fotografií nehodili, nezapadajú do toho starého vizuálu – oblečením, no aj tým, ako sa 
správajú. Okrem toho sa výstavba neustále mení. Máme možnosť byť svedkami toho, 
že vznikli a dodnes vznikajú v Trnave neuveriteľné architektonické paškvily, ktoré do 
mesta vôbec nepatria. V zásade nie som proti modernej architektúre, ale vyhýbam sa 
pseudomoderným prvkom,“ hovorí Matúš Plecho o zachytávaní objektov a pretavovaní 
do výsledného tvaru už hotovej fotografie. 
 Ako sme už spomínali, inšpiroval sa práve Jozefom Sudkom a jeho Prahou panora-
matickou. Okrem známych trnavských objektov najmä v starom meste nájdeme v jeho 
tvorbe aj časti, ktoré sa venujú industriálnej architektúre či prírode. „Som veľmi rád, 
že v tejto knihe je osobitná časť venovaná práve trnavským rybníkom a lužným lesom 
nachádzajúcim sa v okolí. Keď vidím tieto fotky, vtedy som najspokojnejší. Z nich sála 
pokoj. O Trnave vzniklo mnoho kníh, ale veľmi som v nich nevidel pohľady na trnavské 
rybníky. „Poznám miesta, kde sa stromy odoberajú na večný spánok. Obri, ktorí zo 
dňa na deň spadnú na kolená a už nikdy nevstanú. Okrem toho som veľa času strávil 
na Michalskej ulici. Je to ulica, kde sú, vlastne dnes už len boli, pozostatky krásnych 
starých budov. Sú odtiaľ pekné výhľady na kostoly, ak si však vyleziete na mestské 
hradby. To je pre mňa jedno z najkrajších miest v Trnave,“ hovorí Matúš Plecho. 
 V súčasnosti pracuje na cykle Zrkadlo pre človeka, ktorý je kritikou jeho súčasnej 
podoby: „V knihe Trnava poetická som skôr stavil na to, ako cizelovať v človeku pozi-
tívne emócie. V ďalšej knihe už chcem zobraziť človeka a jeho stránky z tohto horšieho 
uhla pohľadu. Nevidieť mu do tváre. Je zahalený, znevážený, dokaličený sebou sa-
mým. Nachádzajú sa tam prvky konceptuálneho umenia, ale aj surrealizmu. Uvidíme, 
či to bude mať aj dosah na ľudí, aby sa v dnešnej dobe konečne spamätali...“ 

Martin JURČO, foto: archív M.P.

Akad. architekt Peter Černušák je maliarom, di-
zajnérom i architektom v jednej osobe. Záujem 
o výtvarné umenie mu v mladosti vštepili rodičia – 
otec, amatérsky rezbár, a mama, ktorá sa vo voľ-
nom čase venovala maľovaniu. V roku 1985 absol-
voval VŠVU – ateliér architektúry u prof. Dušana 
Kuzmu. Pracuje ako architekt a dizajnér. Vytvoril 
návrhy architektúr (obytné domy, hotely), riešil 
interiéry budov (napr. vstup do podniku Drôtovňa 
Hlohovec), interiéry bytov, výtvarné dotvorenie 
exteriéru i interiéru architektúry (fontány, reliéfy 
a pod.) Pracoval s keramikou i plastom. Najúspeš-
nejším dizajnérskym počinom je stavebnica – det-
ská hračka Dom v krabici (House in the box), na 
ktorej pracoval spolu s ďalším autorom Mariánom 

Retrospektíva Petra Černušáka
Výstava v Západoslovenskom múzeu 
je otvorená do 15. marca
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Pekárom. Hračka vznikala päť rokov, prototyp bol urobený zo sadry, výrobok z pálenej 
hliny. Založená je na princípe tvárnic, z ktorých sa stavajú objekty, ulice. Do obchod-
nej siete bola zavedená v roku 1997. Na pražskej výstave Detský sen 98 získala cenu 
Hračka veľtrhu 98. Na výstave na trenčianskom výstavisku TMM – Trenčín 98 dostala 
cenu Zlatá Timmi 98.
 Okrem tejto profesie si príležitostne vyskúšal i dizajn drobnej grafiky a ilustrácie. 
Zúčastnil sa na reštaurovaní kamenných plastík a súsoší v centre Topoľčian – spolu s ko-
legami reštaurovali sochu sv. Trojice, sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vendelína 
a sochu Panny Márie. Spolupracoval na reštaurovaní interiéru kostola v Topoľčanoch.
 Maľovaniu sa popri svojej práci venuje vo voľnom čase už veľa rokov. Ako sám 
hovorí, pri maľovaní sa cíti slobodne, bez obmedzení pravidlami – tak ako to je naprí-
klad v architektúre. Inklinuje k realistickej maľbe, jeho práce sú až hyperrealistické. 
Nečudo, že pri každom obraze strávi veľa času. Necháva sa inšpirovať prácou majstrov 
tabuľových malieb – aj on používa pevný podklad a úpravu podkladovej vrstvy brú-
sením až na hladkú plochu bez štruktúr. Je to podmienka pre precíznu olejomaľbu. 
Občas používa aj kombináciu maľby s kresbou pastelkami. Tematicky sú jeho obrazy 
rôznorodé, rád sa vracia k prírode a k detailnej maľbe rastlín. Rastlinný motív nie je 
prvoplánový, ale autor dáva do obrazu aj prvok prekvapenia, inú pointu a myšlienku. 
 Od ukončenia akadémie je členom profesionálnych umeleckých združení, jeho tvor-
bu možno pravidelne vidieť na kolektívnych výstavách Združenia výtvarných umelcov 
západného Slovenska. Súčasná výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave je jeho 
prvou veľkou retrospektívou, na ktorej sa predstaví ako maliar, architekt aj dizajnér. 
Autor žije a pracuje v Hlohovci.                                               PaedDr. Simona JURČOVÁ 

„Pokúšalo ma to už v stredoškolských časoch. Mal 
som krásne vzory – Emila Pauloviča, Júliusa Balo-
gha, Jozepha Jurču, Jozefa Dóku mladšieho a mno-
hých ďalších. Mojou inšpiráciou je Trnava, to je 
téma mnohých mojich obrázkov. Maľujem teda to, čo poznám, preto vznikli aj niektoré 
obrázky z Banskej Štiavnice. Nedávno som sa pokúsil aj o Prahu. Najväčší vzťah som 
mal k trnavskému maliarovi a scénografovi Emilovi Paulovičovi, ktorý ma viedol. Ni-
kdy sa nenechal dlho vyzývať a namaľoval kyticu, krajinku alebo iné témy. Mal som 
možnosť sledovať ho pri práci, získavať od neho témy a techniky. Mnoho obrázkov sme 
maľovali spoločne. Emil Paulovič neraz povedal: Milan, vytri paletu. A keď som to do-
končil, on to potom domaľoval. Takže milo na to dnes spomínam,“ hovorí Milan Čech. 

Trnavčan Milan Čech – lekár s dušou výtvarníka
Pacientky ho poznajú ako svojho lekára, náv-
števníci trnavských výstavných priestorov aj 
ako milovníka výtvarného umenia, ale najmä 
ako skromného a nenápadného autora, ktorý 
sa nechal inšpirovať krásami Trnavy. Hovo-
ríme o Milanovi Čechovi, Trnavčanovi, ktorý 
sa desaťročia popri práci gynekológa a pô-
rodníka venuje aj aktívnemu maľovaniu (nar. 
17. augusta 1952 v Bratislave). Úspešný bol 
nielen na Trnavskej palete, ale niekoľkokrát 
reprezentoval naše mesto aj na celosloven-
ských prehliadkach neprofesionálneho vý-
tvarného umenia v Humennom a Trenčíne, 
a na ďalších kolektívnych výstavách.
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 Dodnes sa ho na prehliadkach neprofesionálneho umenia pýtajú, prečo si radšej 
nezvolil umeleckú cestu. „Závidel som Jozefovi Dókovi ml. Keď sme cestovali vlakom 
do Bratislavy, on išiel na VŠVU a ja na lekársku fakultu. Ja som sa poctivo učil ana-
tómiu a on si maľoval. Ale mama mi povedala: Maľovať môžeš, ale doktorom budeš. 
A tak sa aj stalo,“ hovorí so svojím typickým úsmevom Milan Čech, ktorý tohto svojho 
koníčka nazýva aj arteterapiou. Ako maliarovi mu sedí olejomaľba, ale aj akvarelová 
technika. „Nemám skúsenosti s akrylom, ten by sa možno dal používať aj v bytovom 
prostredí, takto musím chodiť do ateliéru. Mnohí nás kritizujú, že sme amatéri, naivní 
umelci, že sa príliš pridržiavame reality. Je to možno pravda, ale ja nemám rád výrazne 
abstraktné typy diel. V nich sa príjemca nemá čoho chytiť. Páči sa mi, pokiaľ to pripo-
mína, povedzme, krajinu, a má to aspoň základný výraz. Naopak, niekedy ma hnevá, 
že sa ľudia pýtajú, čo na obraze je, či je to Trnava. Musí tam byť impresia, farebnosť, 
lebo len otrocky nakresliť niečo z Trnavy, to by som si mohol radšej odfotografovať. 
Ako to podám, to je niekedy otázka úmyslu, ale aj náhody,“ hovorí Milan Čech a dodá-
va, že v tvorbe ho ovplyvnili najmä impresionisti.
 Mnohí o ňom nevedia, že aj keď sa narodil v Bratislave, Trnavčanom je od detstva. 
Najprv žili v Dunajskej Strede v Žltom kaštieli, kde po odchode grófa Esterháziho sídlil 
štátny majetok. „Bývali sme na horných poschodiach, dole boli kancelárie a služobný 
byt bývalého osobného šoféra Csellenyi Bácsiho s rodinou. Benátske zrkadlá, obrazy, 
schodištia, park, srnček Mišo, tatranský čuvač Bella a do šiestich rokov len maďarčina. 
To bolo moje detstvo. Dnes je tento kaštieľ sídlom Žitnoostrovského múzea,“ spomína 
Milan Čech. 
 Po slovensky sa naučil, až keď mal šesť rokov a presťahovali sa do Trnavy. Po ab-
solvovaní základnej školy na Bottovej ulici a pod mestskou vežou študoval na trnavskej 
všeobecnovzdelávacej škole. Ako lekár pracoval tridsaťpäť rokov na gynekologicko-
-pôrodníckom oddelení trnavskej nemocnice a dnes je súkromným odborným lekárom. 
Jeho dcéra Eva tiež maľuje a spieva aj v Lúčnici, syn je veterinárny lekár. 
 A ako by Milan Čech charakterizoval svoju tvorbu? „Za tie roky človek prišiel k ne-
jakému výtvarnému prejavu a rukopisu. Často využívam lomené farby, menej čisté 
tóny a vzhľad skôr šedý, upršaný, depresívny. Mám rád zimné motívy. Maľovanie mi 
poskytuje pôžitok z tvorby a radosť. Ak moje obrázky prinesú radosť i divákom, splnili 
svoj účel.“                                                                            Text a foto: Martin JURČO

Divadelný súbor DISK 
vlani začal svoju 58. di-
vadelnú sezónu posilnený 
o Petra Tilajčíka – poslu-
cháča bábkoherectva na 
VŠMU v Bratislave, so 
zámerom popasovať sa 
s problematikou samo-
ty, resp. izolácie. Scenár 
novej inscenácie v tomto 
duchu vznikal, ako je pre 
tento súbor obvyklé, me-

Blaho Uhlár a divadelný súbor DISK: SOLITUDO
Hudba: Jozef Belica. Výtvarná spolupráca: Miriam Struhárová. Réžia: Blaho 
Uhlár. Účinkujú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, 
Monika Chudá, Branislav Mosný, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová a Peter 
Tilajčík
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tódou kolektívnej tvorby od 10. júla 2012. Premiéra sa uskutočnila  29. decembra 
2012 v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave.
 Keď sa pekné premiéry oslávia spoločným posedením a všetci sa plní novej energie 
rozchádzajú, je to, dalo by sa povedať, dosť obvyklé. Uzavrela sa kapitola, uspokojila 
diváka, posunula herca k ďalšej výzve.
 Keď má divák pocit, že by bolo treba sem-tam hodiť vajce alebo paradajku na scé-
nu, ako sa dialo za éry dadaistov a Baudelaira, zavrhne takúto myšlienku. U nás sa na 
predstavenia hnilé paradajky a vajcia vo vrecku nenosia, ani keď v závere herec Bau-
delairovými veršami o hnijúcej konskej mršine vyznáva lásku svojej virtuálnej milej, 
pripodobňujúc ju k onomu zapáchajúcemu javu v rozklade.
 Kam až chcú Blaho Uhlár a kolektív DISK-u zostúpiť pri pátraní v hlbinách ľudskej 
duše? Takúto otázku si kládli už mnohí po uvedení ich divadelných prejavov, domnieva-
júc sa, že toto už bolo dno, najhlbšia priepasť, do ktorej voviedli divákov.  Celý ich ex-
periment núti tých, ktorí majú aspoň trochu úcty k hodnotám, k tichému vnútornému 
protestu alebo k hlasnému odporu. Ak má niekto tlieskať scénam, kde sa odkrývajú 
nechutné najspodnejšie poschodia animálnosti, od ktorej sa tisícročia komplikovane, 
schod za schodom stúpalo vyššie k ľudskosti, tak je skutočne na mieste pýtať sa, kde 
sú tie hnilé paradajky.
 Práve takáto provokácia bola na programe novej hry Solitudo. Súbor vo svojich 
prejavoch dotvára Uhlárovu predstavu o proteste proti všetkému, čo sa ako poklad 
vytvorený tisícročiami stráca v brutálnej podobe na akomsi smetisku, kde sa len občas 
ako blesk rozžiari Myšlienka. Zasvieti ako betlehemská hviezda, aby ju potom ktosi 
znova hodil do hnoja. 
 V podtitule hry sa DISK „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 psychickú 
traumu, ale aj regenerovať vnútro človeka.“
 Ak bolo zámerom Solituda zahrať, aká je samota voyeura, samota v sebaukájaní, 
inceste, súloži v školskom autobuse, vo vyprázdnených rodinných vzťahoch, v kŕmení 
ľudí hotdogom s ľudskými exkrementmi, tak koniec sveta už nastáva. Blaho mu nasta-
vil zrkadlo. Vidí trochu ďalej ako iní? Apokalypsa? Žeby takto? Ako Rím, zvrhlo? Ďalšia 
civilizácia ako mrcina v rozklade? Sloboda bez hraníc, bez Boha, bez prirodzených aj 
neprirodzených morálnych zásad? Kam až možno posunúť mantinely? Alebo je to len 
generačné nedorozumenie a mladí, len čo vezmú vládu do svojich rúk, budú po období 
vzbury tými, čo ponesú civilizačné princípy a budú poctivo zhasínať pozabudnuté svet-
lo v kúpeľni, poďakujú sa, pozdravia, ako to robili ich ockovia? 
 Veľa fanatikov zvolávalo skazu na Sodomu a Gomoru, veľa Lótových žien kamenelo 
do soli v utrpení, keď sa obzreli. Ako ľuďom ukázať, že toto nie je cesta? Zdá sa, že DISK 
a Blaho to vedia. Nevedno však, či mladí ľudia v hľadisku tlieskali ich smútku nad zapre-
daným moliérovským bohom, Baudelairovmu nevoňavému vyznaniu lásky, alebo sa im 
páčilo to obrovské množstvo vulgárnych slov, ktorými aktéri bohato korenili svoj prejav. 
 Herci to však boli excelentní. Miriam Struhárová ich obliekla do komicky čudných 
tmavých šiat opačného pohlavia, akéhosi duchampovského alter ega. Najväčší priestor 
si vzali Branislav Mosný a Peter Tilajčík na svojich nôžkach v sexy pančuškách. Starí 
harcovníci v grotesknom ženskom gala úbore akoby uvoľňovali priestor. Mladí sa chopi-
li príležitosti. Drsne, presvedčivo, pridlho kŕmení spoločenskými exkrementmi. Aj takto 
sa dá odpovedať na to, čím sme zasiahnutí v súčasnosti. Aj takýto je náš svet. Je to 
jedna z jeho podôb. Iná, akú by si väčšina z nás priala, bezprostredná, nekonvenčná, 
drsná, pričasto nechutná, odporná, plná hnusu, odhalená deťmi tejto doby v hyperbo-
lizovanej groteske.
 My, ktorí zhasíname svetlo v kúpeľni po našich deťoch, zdravíme, poďakujeme, sme 
z tejto podoby sveta značne vydesení. Žeby sa ešte viac roztvorili nožnice predchádza-
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Hlavnou postavou inscenácie je Bernard v podaní Petra Trníka a. h., ktorý má tri 
milenky. Každá z nich má aj ďalší prívlastok – snúbenica. Všetky sú letušky a každá 
na inej trase, takže by sa v jeho byte v Paríži nikdy nemali stretnúť. Realita sa však 
vyvinie celkom inak. Američanke Janet (Kristína Tóthová), Nemke Judit (Barbora 
Bazsová) a Ruske Jelene (Petra Blesáková a. h.) sa zmení letový plán a dverová ko-
média má svoj humorný základ, ktorý sa rozvinie do rôznych zápletiek. 
 Nevšedné situácie dotvára Bernardov priateľ Robert (Michal Jánoš alebo Stanislav 
Staško), ktorý k nemu prichádza na návštevu z vidieka. Samostatnou figúrkou, ktorá 
sleduje dej z „obidvoch strán“, je Bernardova chyžná Berta (Nina Kočanová). Tá spo-
čiatku ako jediná vie o tajomstve domáceho pána, čo využíva na prosbu o zvýšenie 
platu. Do zápletky sa postupne dostáva i Robert, ktorý chce zvýšený výskyt žien 
v priateľovej domácnosti využiť po svojom a pre seba. 
 „Táto komédia má už niekoľko desiatok rokov, na Slovensku sa uvádzala koncen-
trovane v sezóne 1967/68, keď ju uviedli až tri divadlá. Tento titul by mal v mozaike 
repertoára Divadla Jána Palárika rozšíriť komediálny žáner, o ktorý je logicky väčší 
záujem,“ hovorí dramaturg Miro Dacho. Je členom úspešného tímu, ktorý na trnav-
skej scéne zrealizoval inscenácie aj v minulosti, napríklad hru Benjamína Škreka 
Parva Roma. V mnohom táto zostava vedela, do čoho ide, aj keď tentoraz nepraco-
vali výlučne s domácim súborom divadla. 
 „Výsledok má pôsobiť ľahko, vtipne a komicky, no práca na celkovom tvare takej-
to dverovej komédie je náročná. Musí to byť presné a precízne. Sú tam zákonitosti, 
na ktorých hra stojí. To znamená, že sa s inscenáciou nedá veľmi hýbať. Významnú 
úlohu v tejto inscenácii zohráva napríklad telefón. Ak by sme to porušili a vymenili 
telefón za dnešný mobil, celkom by sa nám rozsypala dejová konštrukcia. Museli 
sme to preto robiť v akomsi retro štýle. Keby mal hlavný predstaviteľ mobil, tak by 
o všetkom vedel a všetky tie skrývania, nedorozumenia či nechcené stretnutia by 
zrazu nemohli nastať,“ hovorí režisér Juraj Bielik. 
 V troch postavách Nemky, Rusky a Američanky zažiarili tri herečky Kristína 
Tóthová, Barbora Bazsová a Petra Blesáková a. h., ktorá dostala postavu ruskej 

júcich pravidiel? Stoka, kanál? Niekto hľadá v tom marazme kúsok relatívne čistého 
miestečka, tu sa v ňom akoby radostne plavili. 
 Divák určite neodchádza neutrálny, skôr otrasený. Toto nie je miestečko pre kon-
venčných, konzervatívnych, ani sa inscenácia zjavne o to nesnaží. Zostáva iba dúfať, 
že generácia, ktorá dnes roztláča mantinely pravidiel, tvorených tisícročiami, sa do-
zrievaním v prevažnej miere vráti k skutočným hodnotám. Zlo neporazíš zlom... 
 ...a možno príde aj k tomu obyčajnému zhasínaniu svetla v kúpeľni, pozdravu, po-
ďakovaniu a príde aj tá „regenerácia vnútra samotou“? Alebo nastane nová Sodoma 
a Gomora, ktorú DISK trochu predbehol?                          Beata VARGOVÁ-KURACINOVÁ

Tri letušky v Paríži sa hrajú už aj v Trnave
V roku 1991 sa dostala inscenácia Tri letušky v Paríži do Guinnessovej kni-
hy rekordov ako najuvádzanejšia francúzska divadelná hra. Napísal ju Mark 
Camoletti a v parížskom Divadle Comedie-Caumartin sa hrala presne dvad-
sať rokov. Medzitým ju uviedli aj v USA a dodnes vzniklo asi 14 rôznych 
adaptácií tejto hry, dokonca aj filmová verzia. Na Slovensku ju uviedli ešte 
v šesťdesiatych rokoch v Divadle SNP v Martine, v divadlách v Nitre, v Pre-
šove a v Komárne – a najnovšie, koncom minulého roka, aj v Divadle Jána 
Palárika v Trnave. Podľa reakcií divákov na premiére, ale aj podľa záujmu 
počas prvých týždňov od uvedenia hry možno predpokladať, že bude podob-
ne úspešná ako napríklad inscenácia Vrátila sa raz v noci.
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Možno ste aj vy patrili k tým, ktorí zažili atmosféru spomienkového koncertu na 
básnika Miroslava Válka v prvých týždňoch roka 2011. Vtedy si slovenská kultúrna 
verejnosť, zvlášť tá trnavská, pripomenula 20. výročie úmrtia básnika. Toto stretnu-
tie okrem obligátnych spomienok jeho súčasníkov a odborníkov na slovenskú litera-
túru bolo originálnym spôsobom obohatené o jeho básne zhudobnené Stanislavom 
Šurinom v podaní skupiny Stanislava Palúcha a prizvaných hudobníkov. Mnohých 
tieto piesne zaujali už na prvé počutie, no až dnes vychádzajú na hudobnom nosiči.
 Nový hudobný nosič nazvaný podľa jednej z Válkových básní Dáma v rýchliku 
je na prvý pohľad CD nosičom trnavského herca, speváka a hudobníka Kamila Mi-
kulčíka. Tvorcov k tomu, samozrejme, neviedli len marketingové dôvody – že meno 
Kamila Mikulčíka je známe medzi širokou verejnosťou napríklad z eurovíznej súťaže 
či z formácie Fragile. Je to aj Mikulčíkova príslušnosť k nášmu mestu, predchádzajú-
ce projekty, na ktorých spolupracoval so Stanislavom Šurinom, ale najmä relatívna 
ucelenosť Válkovej básnickej výpovede, ktorú Mikulčík tlmočí poslucháčovi. 

Stanislav Šurin zhudobnil poéziu Miroslava Válka
Traja Trnavčania a Dáma v rýchliku. Originálne spojenie poézie, hudby a in-
terpretačného umenia na novom hudobnom nosiči preklenulo v Trnave ge-
nerácie a oddelilo podstatné od pominuteľného

letušky Jeleny. „Pôvodne som mala byť jemná a nežná Francúzka. No nakoniec sme 
to zmenili, pretože mužské postavy sú Francúzi. Nedávalo by to zmysel, keby som ja 
ako jediná mala francúzsky prízvuk a oni nie. Tak sme to zmenili na Rusku. Aj rus-
ká kultúra je úplne odlišná, takže sa nám to dobre hodilo na odlíšenie jednotlivých 
dievčat. Rusky sú temperamentnejšie, občas surové, rázne, niekedy majú obrat 
a zrazu sú precitlivené. Takže tam sú tie strihy, ja som si ich urobila ako taká ruská 
schizofrenička. Nemala som doteraz kontakt s ruským jazykom. Aby som si osvojila 
prízvuk, pozrela som si filmy v ruštine. V tomto mi pomohli rodičia, ktorí ju študova-
li,“ hovorí Petra Blesáková. S Divadlom Jána Palárika má skúsenosti už aj z minulých 
sezón. V roku 2008 účinkovala v rozprávkovej inscenácii Maco Maťo hľadá hniezdo, 
hrala aj v Nosorožcovi a mala by účinkovať aj v novej komédii Meštiak šľachticom, 
ktorá sa na doskách divadla ešte len pripravuje. 
 A ako poňala svoju postavu rozmarnej Američanky Janet herečka Kristína Tótho-
vá? „Prišli sme na to, že je to veľmi ženská postava, je hrdá, že je Američanka, ale 
má mužskú logiku. Ten prízvuk prišiel sám. Mám rada filmy v pôvodnom znení. Ta-
kže som si ten prízvuk vymyslela tak, ako som ho mala navnímaný z filmov,“ hovorí 
Barbora Bazsová. 
 Hosťom v inscenácii je Peter Trník, hlavný predstaviteľ Bernarda. Aj keď je her-
com zo Slovenského národného divadla v Bratislave, má skúsenosti s viacerými di-
vadlami v regiónoch. Hral, napríklad, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, a nie-
len tam sa objavil najmä v slovenskej klasike pod vedením režiséra Jána Sládečka. 
Diváci domácej scény ho mohli vidieť v inscenácii Zmierenie alebo dobrodružstvo pri 
obžinkoch alebo v Drotárovi. A aký je Bernard, ktorého stvárňuje? „Chcel som, aby 
moja postava bola ľuďom sympatická, aby s ním cítili to donchuanovské nabehnutie 
do celej hry až po stroskotania a pády. Tam sa prejavuje ako rozmaznané decko, 
možno to je tá črta, ktorá ľudí priam láka,“ hovorí Peter Trník. 
 Humor, vtip, herecká akcia, nečakané prekvapenia i rozuzlenia a primeraná mi-
nutáž. To je len niekoľko prívlastkov najnovšej inscenácie na doskách Divadla Jána 
Palárika, ľahkej komédie, ktorá má šancu prilákať do divadla i takého diváka, ktoré-
ho stretnutie s umením sa zjednodušilo len na pozeranie televízie. 

Martin JURČO, foto: Peter Babka
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 Hudobník, organista a aj skladateľ Sta-
nislav Šurin v tomto prípade stojí napohľad 
v úzadí, no on celý projekt zrealizoval. Zhu-
dobnenie básní, iniciatíva prípravy spomienko-
vého programu a nahratie nosiča boli hlavne 
jeho myšlienkou. Tá by sa bez širokých skúse-
ností organizátora hudobných projektov sotva 
dala doviesť do úspešného konca so všetkým, 
čo k tomu patrí. Od napísania skladieb, cez ich 
naštudovanie až po nahratie a vydanie nosiča 
hodnotnej úrovne s pútavým obalom so všet-
kými informáciami pre nezainteresovaného 
poslucháča.
 Stanislav Šurin zhudobňoval Válkove bás-
ne o pár rokov skôr, napríklad, jeho verzia 
Smutnej rannej električky zaznela už v roku 
2008. Tvorbu Miroslava Válka dovtedy skladateľ nepoznal. Všetko spôsobila náhoda. 
V kníhkupectve ho medzi zbierkami poézie zaujala práve Válkova Jesenná láska. 
Otvoril ju a začítal sa. Prvý moment bol natoľko silný, že si už večer doma pri klavíri 
spieval Válkove básne Okienko, Nite, Smutnú rannú električku a ďalšie. Ako píše 
Stanislav Šurin v predslove k spomínanému nosiču, každá z básní síce mala odlišnú 
atmosféru, ale na druhej strane aj spoločnú typickú válkovskú nostalgiu a smútok. 
Zároveň ho však tieto mimoriadne silné verše presvedčili o tom, že je to poézia 
génia, ktorý píše o tom, čo sám prežil. Tieto slová hudobníka Stanislava Šurina už 
dávnejšie potvrdili aj literárni vedci pri charakteristike Válkovej poézie, ktorá je jed-
noduchá, no napriek tomu hravá a myšlienkovo koncentrovaná. 
 A tak sa zrodil projekt, do ktorého vložil svoju autorskú invenciu aj hudobník 
Stanislav Palúch a ďalší hudobníci s rovnako kreatívnymi interpretačno-improvizač-
nými schopnosťami. Na nahrávke sa predstavujú hudobníci zo zoskupenia Pacora 
trio (okrem huslistu, klávesistu a gitaristu Stanislava Palúcha aj cimbalista Marcel 
Commendant a kontrabasista Róbert Ragan), zostavu dopĺňajú prizvaní hudobníci, 
bubeník Peter Solárik a Štefan Bugala, klavirista Klaudius Kováč a hráč na tárogató 
a saxofón Marek Pastírik. 
 „Skladby aranžoval Stanislav Palúch. Dielo sa tvorilo na mieste v štúdiu v starej 
Trnave na Kapitulskej ulici. Hudobníci improvizovali vynikajúcim spôsobom. Tak, ako 
to v štúdiu zaznelo, tak to bolo nahraté. Pripravil som harmonický podklad a meló-
diu, ale improvizácia a hudobnícky vklad sú ďalšie veci, ktoré pomohli k tomu, aby 
piesne boli prístupnejšie,“ hodnotí dnes nahrávku Stanislav Šurin, ktorý v týchto 
dňoch žije najmä študovaním organového koncertu Štefana Németha Šamorínskeho 
so Slovenskou filharmóniou. 
 Nový CD nosič Dáma v rýchliku obsahuje dvanásť  zhudobnených básní Miroslava 
Válka, medzi inými aj piesne Po písmenku, Smutná ranná električka a Šachy, ktoré 
boli zhudobnené aj v minulosti a ich verzie sú pomerne dobre známe. „Najmä pri 
Smutnej rannej električke sa ma mnohí pýtajú, či som poznal zhudobnenú verziu od 
Mariána Vargu. Našťastie som ju nepoznal, pretože by som asi bol veľmi ovplyvňo-
vaný práve pôvodnou skladbou zo známej Zelenej pošty Vargu a Hammela,“ hovorí 
Stanislav Šurin, ktorý chcel zhudobniť aj Jesennú lásku. Tú, ktorá je známa z úspeš-
nej verzie Miroslava Žbirku z 80. rokov alebo z menej známeho naštudovania klavi-
ristom Ladislavom Gerhardtom zo 70. rokov, keď ju spievala Jana Kocianová. 
 Nový očakávaný CD nosič je teda už na svete. Ideálnym predstavením verejnosti 
by bolo jeho uvedenie aj v koncertnej verzii.                                        Martin JURČO
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■ Vyrastali ste v starej Trnave. Ako 
vtedy vyzerala lokalita a okolie vášho 
rodiska?
- Moje detstvo sa spája s Hornými baš-
tami a Michalskou ulicou. Presne v rohu 
týchto ulíc bol môj rodný dom. Tam sme 
sa celé dni hrali, na neďalekom rybníku 
sme hrávali futbal. Obľúbený bol vtedy 
aj pozemný hokej. V strede Jeruzalem-
skej ulice bola šikmá trávnatá plocha, 
na ktorej sme sa hrali rôzne spoločenské 
a športové hry. Môj rodný dom už nee-
xistuje. Michalská ulica je celá vynove-
ná vďaka zrekonštruovaným mestským 
hradbám, staré domy sú zbúrané, žiaden 
z nich sa nezachoval. A je to škoda, pre-
tože ulica vyzerala ako Zlatá ulička v Pra-
he. Bola veľmi úzka a keď išiel po tejto uli-
ci konský povoz s odpadkami alebo uhlím, 
vyčnievajúce osi kolies sa šúchali o múr 
a z druhej strany o domy. Preto boli tieto 
domy „poznačené“ rovnobežnými čiara-

mi. Dostali sme sa aj za múry opevne-
nia, na druhú stranu hradieb. Tam, kde 
je dnes Hlboká cesta, vtedy boli oplotené 
záhrady. Tam bol náš druhý život, lozili 
sme po stromoch, chodili sme na maliny.
■ Aj vaši rodičia boli učitelia?
- Až ja so sestrou som išiel na učiteľstvo. 
Staršia sestra bola učiteľka v materskej 
škole. Po maturite som išiel študovať 
elektrotechniku, odtiaľ som však odišiel 
a prihlásil som sa na fakultu na učiteľský 
smer matematika a fyzika. Zaujímalo ma 
to, pretože to tiež súviselo s elektrinou. 
Ako učiteľ som sa viac orientoval na fyzi-
ku. Nebolo jedinej hodiny, kedy by sme so 
žiakmi nerobil experimenty – laboratórne 
práce, individuálne pokusy. Jednoducho, 
aby si deti vedeli cez prax spojiť fyziku 
s každodenným životom. Okrem toho ma 
zaujímala výpočtová stránka fyziky, rie-
šenie fyzikálnych úloh, preto som pripra-
voval žiakov na fyzikálnu olympiádu. Učil 

Ján Mička: Známka prežije aj počítačovú dobu
Ak sa povie poštová známka, filatelia a Trnava, asi si hneď k týmto slovám 
doplníte aj meno Ján Mička. Tento dlhoročný pedagóg (nar. 28. februára 
1943 v Trnave) sa zbieraniu známok venuje od detstva a táto záľuba ho ne-
opúšťa ani v roku jeho okrúhleho životného jubilea. Naopak, akoby cítil, že 
za posledné roky má filatelia mnoho konkurentov – najmä počítače a inter-
netovú komunikáciu či mobily. Možno aj to ho prirodzene podnecuje, aby sa 
na tomto poli viac aktivizoval. A darí sa mu to.

Popularizuje Trnavu cez rôzne filatelistické inicia-
tívy – poštové známky či prezentácie poštových 
pečiatok. Za všetky tieto aktivity dostal niekoľko 
ocenení. S kolegom, zberateľom Júliusom Mol-
nárom okrem tradičnej filatelie zbierajú aj ana-
logické pohľadnice, na ktorých je súlad obrazu 
pohľadnice, poštovej pečiatky a známky. Obaja 
patria k zakladateľom a propagátorom tohto zbe-
rateľského odboru na Slovensku. 
     Ján Mička absolvoval Pedagogickú fakultu v Tr-
nave a pracoval ako učiteľ na Základnej škole na 
Halenárskej ulici v Trnave. Neskôr sa stal škol-
ským inšpektorom a zostal ním až do odchodu do 
dôchodku v roku 2008. Pôsobil na odbore škol-
stva Okresného národného výboru v Trnave, pra-
coval tiež ako vedúci oddelenia správy a riade-
nia škôl na Školskej správe a nakoniec v Štátnej 
školskej inšpekcii ako vedúci oddelenia Školského 
inšpekčného centra Trnava. 
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som na Halenárskej ulici a viacero žiakov 
pod mojím vedením vyhralo aj okresné či 
krajské kolá fyzikálnej olympiády. 
■ Dlho ste však ako učiteľ nepôsobi-
li, pretože ste sa po desiatich rokoch 
praxe stali školským inšpektorom.
- Mali sme v škole komplexnú inšpekciu. 
Po jednej takejto hodine sa ma inšpektor 
spýtal, či by som nechcel pracovať na in-
špekcii. Chcel som to vyskúšať, a tak som 
prešiel na odbor školstva a začal som robiť 
inšpektora. Bola to celkom iná práca, pri-
niesla však aj viac administratívy. Kontakt 
s deťmi som si vynahradzoval rôznymi 
krúžkami a voľnočasovými aktivitami žia-
kov. Možno aj preto, že som mal v referá-
te i centrá voľného času. V práci s mláde-
žou som doposiaľ neprestal. Na Základnej 
škole na Námestí Slovenského učeného 
tovarišstva som viedol astronomický krú-
žok, pracoval som ako predseda okresné-
ho výboru fyzikálnej olympiády. Nakoniec 
som skončil pri filatelii. Viac ako dvadsať 
rokov som bol predsedom komisie mlá-
deže vo Zväze slovenských filatelistov. 
Tak ako som v minulosti organizoval fy-
zikálnu olympiádu, dnes je to s mladými 
filatelistami zase filatelistická olympiáda.
■ Tieto aktivity v škole však neboli 
vaše začiatky s filateliou. To už ste 
boli skúsený filatelista a organizátor 
mnohých filatelistických akcií v Trna-
ve. Ako boli zberatelia známok pred 
desaťročiami v našom meste organi-
zovaní?
- Známky som začal zbierať ešte ako dru-
hák na základnej škole. Bolo to preto, že 
môj starší brat Milan študoval architektú-
ru v Bratislave a poslal mi vtedy domov 
niekoľko bulharských známok. Hovoril mi, 
že sú vzácne, aby som si ich strážil. Mám 
ich dodnes, ale o ich vzácnosti sa nedá 
hovoriť. Postupne som získaval ďalšie 
známky a ukladal som si ich do kníh. Keď 
som mal dve – tri, vysušil som ich a vlo-
žil do nejakej knihy. A keď som sa stal 
organizovaným filatelistom, musel som 
všetky knihy v knižnici poprehŕňať, vybrať 
známky a zaradiť ich do zásobníkov podľa 
námetov, štátov alebo iných kritérií. Vše-
obecne sa kluby filatelistov zakladali tam, 

kde bolo minimálne desať zberateľov zná-
mok. Dnes je to trochu menej, lebo záu-
jem je menší. Klub má svojho novinkára, 
ktorý odoberané známky rozširuje medzi 
členov klubu. Filatelisti pracujú v rôznych 
komisiách, napríklad námetovej, analo-
gických pohľadníc, poštovej histórie a po-
dobne. V Trnave bol kedysi veľký klub fila-
telistov, jeden z najväčších na Slovensku. 
Bolo nás okolo tristo členov. Patril som 
k tej skupine zberateľov, ktorí neboli spo-
kojní len s bežnými aktivitami klubu oko-
lo zbierania a ukladania známok. Chceli 
sme využiť to, že naša Trnava má veľa 
významných osobností a bola miestom 
dôležitých historických udalostí. Chceli 
sme tieto významne fakty dostať na poš-
tové známky, poštové pečiatky alebo celi-
ny. A tak sme neskôr založili filatelistický 
klub Tirnavia, kde sme všetky tieto akti-
vity mohli postupne realizovať. V Trnave 
sme však vždy mali problém s priestormi. 
Miesta našich stretnutí sa menili, kedysi 
dávno to bolo „U kominára“ na Radlin-
skej, neskôr v Orolskej záhrade, v budove 
bývalých Pozemných stavieb, v zasadacej 
miestnosti parných kúpeľov a dnes sa náš 
klub stretáva v zborovej sieni Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Druhý klub 
filatelistov v Trnave sa stretáva v Domove 
dôchodcov na Clementisovej ulici. Naše 
kontakty sú však aktívne aj naďalej, vy-
mieňame si skúsenosti a spájame sily pri 
organizovaní rôznych podujatí.
■ Vaše meno je aj pre spomínané ak-
tivity spojené s tirnavikami, teda fila-
teliou tematicky spojenou s mestom 
Trnavou. Dlhé roky publikujete v rôz-
nych periodikách články na túto tému 
a nemôžete chýbať ani na jednej akcii 
spojenej práve s tirnavikami.
- Keď sme sa rozhodli, že založíme klub 
Tirnavia, práve bolo výročie básnika, za-
kladateľa katolíckej moderny Rudolfa 
Dilonga. Vtedy sme dali návrh na zhoto-
venie poštovej pečiatky, to bol náš prvý 
počin. Odvtedy sledujeme kultúrnohis-
torický kalendár, aby sme vedeli, čo sa 
chystá, a mohli navrhnúť ministerstvu ale-
bo slovenskej pošte vydať poštovú znám-
ku alebo pripraviť príležitostnú poštovú 
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pečiatku. Môžeme sa pri tejto príležitosti 
pochváliť, že keď sa stala Trnava krajským 
mestom, táto pečiatka s mestskou vežou 
v ankete o najkrajšiu poštovú pečiatku 
v tom roku zvíťazila. Napísal som naprí-
klad ministrovi dopravy a pôšt list o 150. 
výročí konskej železnice Bratislava – Trna-
va s návrhom na vydanie známky a znám-
ka vtedy skutočne vyšla. Podobne sa po-
darilo vydať známky, ktoré zobrazujú Jána 
Sambucusa, Antona Bernoláka alebo Ko-
niarkovo dielo Hlava Jána Krstiteľa. Samo-
zrejme, nie všetky tirnaviká na známkach 
boli vydané na naše podnety, ale bolo ich 
dosť a k nim sme pripravili ich inaugurá-
cie. Spomeniem známky Juraja Haulíka, 
kardinála Rudnaya alebo Karola Kuzmány-
ho. A nesmiem zabudnúť ani na výplatnú 
päťkorunovú známku Trnavy. Okrem poš-
tových známok propagujeme spoločenské 
udalosti, ktoré súvisia s Trnavou. Najčas-
tejšie je to prostredníctvom spomínaných 
príležitostných poštových  pečiatok. Pra-
videlne sme jednu venovali Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi. Prezentovali sme ju 
v rámci pietnych spomienok, ktoré sa kaž-
dý rok uskutočňujú pri soche M. R. Šte-
fánika na Námestí SNP. Mali sme šťastie, 
že sme mohli spolupracovať s dnes už 
nežijúcim výtvarníkom Milanom Šnircom. 
Jemu stačilo vnuknúť myšlienku a hneď 
pripravil viacero výtvarných návrhov. 
■ Už ste spomínali, že v dnešnej dobe 
už nie sú známky v takej pozornosti 
a filatelistov je pomenej. Zaiste aj 
preto sa venujete deťom v trnavskej 
knižnici na občasných stretnutiach 
so známkami a známkovou tvorbou. 
Myslíte si, že zbieranie známok speje 
k postupnému útlmu?
- Využívame stretnutia s ilustrátormi det-
ských kníh, ktorí sú zároveň aj tvorcami 
známok. Knižnica J. Fándlyho predstavila 
medzi deťmi viacero takýchto výtvarní-
kov, napríklad, zaujímavé boli stretnutia 
s akademickými maliarmi Miroslavom 
Cipárom, Dušanom Nágelom a Martinom 
Kellenbergerom. Kedysi boli známky a lis-
ty jediným spojením so svetom, zdrojom 
informácií o cudzích krajinách, čo dnes 
poľahky nahradí internet. Význam pošto-
vých známok však isto nezanikne, ostanú 

prinajmenšom zberateľskou záľubou. Aby 
sa tak nestalo, musíme si budúcich fila-
telistov vychovávať. Neraz vysvetľujem 
deťom, že obyčajný list alebo pohľadnica 
napísané vlastnou rukou sú v porovnaní 
s e-mailom či esemeskou oveľa osobnej-
šie, je v tom citová väzba, ktorú chladný 
mobil alebo počítač nikdy nenahradia. Vy-
svetľujeme im aj propagačnú a osvetovú 
funkciu známok, čo znamenajú filatelistic-
ké zbierky, exponáty na výstavy a podob-
ne. Filatelista zbiera známky „čisté“ ale-
bo použité, ktoré by inak skončili v koši. 
Pripomínam deťom, že filatelista je priateľ 
poštových známok, ktorý im predlžuje ži-
vot, keď skončili svoju poštovú funkciu.
■ Nehovorili sme ešte o vašej filate-
listickej zbierke. Každý milovník zná-
mok zbiera istú oblasť a tie známky, 
ktoré nezbiera, používa na výmenu. 
- Filatelista dáva známky do zásobní-
kov a robí si z toho zbierku podľa toho, 
k čomu má vzťah. Keďže som mal profe-
sijný záujem o matematiku a fyziku, začal 
som zbierať matematikov, fyzikov a as-
tronómov na známkach. Ale z toho som 
nezostavil taký exponát, ktorý by som 
poslal na výstavu. Cieľavedomejšie som 
sa venoval zásielkam zvláštnej prepravy 
poštou a známkam venujúcim sa slepec-
kej tematike, teda pošte, ktorú využívajú 
nevidomí. Táto pošta je oslobodená od 
poštovného. Najčastejšie námety týchto 
známok sú ľudia s vodiacim psíkom, bie-
lou paličkou, téma očných chorôb, ochra-
ny očí okuliarmi, a podobne. To všetko 
som zoradil a urobil som exponát, ktorý 
som nazval Čo oči nevidia. 
■ Nespomínali sme ešte ani vaše 
úspechy. Ste laureátom Ceny Zväzu 
slovenských filatelistov za rok 2010 
a dostali ste aj olympijský certifikát 
podpísaný prezidentom Medzinárod-
ného olympijského výboru Juanom 
Antoniom Samaranchom. 
- Certifikát bol za spoluprácu s organizač-
ným výborom Kalokagatie – medzinárod-
nej olympiády detí a mládeže. Vždy pri 
konaní Kalokagatie sme pripravili príleži-
tostnú poštovú pečiatku a zásielky, ktoré 
boli prepravené účastníkmi olympiády. Na-
príklad, zásielky prepravované parašutis-
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tami. Slovenským unikátom bola príprava 
a vydanie prvého slovenského pigeongra-
mu, teda holubej pošty. Pri slávnostnom 
otvorení Kalokagatie 1996 vyletelo dvesto 
holubov, ktoré mali na nožičkách zvláštne 
lístky – celiny holubej pošty so symbolic-
kým pozdravom účastníkov Kalokagatie 
športovcom olympiády v americkej At-
lante. Jeden z týchto lístkov bol doruče-
ný aj pánovi Samaranchovi. Alebo počas 
II. Národných leteckých dní sme spolu 
s krajskou samosprávou pripravili let heli-
koptérou Piešťany – Smolenice na počesť 
vynálezcu padáka Štefana Baniča. Inak, 
na budúci rok to bude sto rokov odvtedy, 
ako mu patentový úrad USA udelil paten-

tovú listinu na jeho vynález. Úspech sa 
niekedy dostaví aj sám, len treba využiť 
tie možnosti, ktoré sa ponúkajú. Platí to 
aj v oblasti filatelie. Napríklad, pripravo-
vali sme deti na jednu zo súťaží Sloven-
skej pošty, ktorá vyhlasuje výtvarné súťa-
že detí o návrh na detskú známku. Počas 
kongresu mladých filatelistov v Bratislave 
vyhlásila Slovenská pošta súťaž na detský 
výtvarný návrh známky s námetom Via-
noc. Naša mladá filatelistka Anička Kraj-
čírovičová sa zúčastnila súťaže s návrhom 
poštovej známky, ktorú pošta neskôr re-
alizovala ako Vianočnú príležitostnú poš-
tovú pečiatku.  

Text a foto: Martin JURČO

Knižná púť históriou Bohdanoviec nad Trnavou
Pri príležitosti 680. výročia prvej dochova-
nej písomnej zmienky o obci vydali Boh-
danovce nad Trnavou publikáciu Mariána 
Babiráta s názvom Bohdanovce nad Trna-
vou v dátach. Slávnostné uvedenie knihy 
sa uskutočnilo 26. decembra 2012 v obec-
nom kultúrnom dome.

Marián Babirát sa už niekoľko desaťročí syste-
maticky zaoberá nielen históriou tejto obce, ale 
aj širšieho regiónu a svoje poznatky už zhrnul 
vo viacerých knižných prácach. V prípade tohto 
diela kvôli časovému limitu a predpokladanému 
rozsahu volil chronologické vyratúvanie udalos-
tí, ktoré ovplyvňovali život obce v uplynulých 
storočiach. „Je to určité nóvum, ale má svoj 
praktický význam pri orientácii v čase. Dejiny 
Bohdanoviec sú veľmi úzko späté s dejinami 
Trnavy, v susedstve ktorej obec celé stáročia 
koexistovala. Všetky poryvy čias – morové epi-
démie, nájazdy husitov, ozveny stavovských 
povstaní, ale aj časy prosperity, rozmachu 
a vzostupu sa akoby zlievali do jedného mocné-
ho prúdu, ktorý tvaroval dejiny nášho regiónu,“ zdôvodňuje Marián Babirát svoj postup 
pri zostavovaní publikácie a pokračuje: „Pripomínanie významných výročí, ktoré pred-
znamenali dejiny formujúce nielen ľudskú komunitu, ale aj región, patrí k atribútom 
kultúrneho človeka vo vyspelej spoločnosti dneška. Návraty ku koreňom a vlastnej 
identite sú dôležité nielen na to, aby sme sa zoznámili s uplynulým časom časom, ale 
aby sme aj pochopili súčasnosť a našli schodné cesty do budúcnosti. Najvýrečnejším 
prostriedkom je písané slovo.“
 Aj keď motívom na vydanie publikácie bolo spomínané výročie prvej písomnej 
zmienky o obci v roku 1332, autor vo svojom putovaní časom prostredníctvom arche-
ologických nálezov chronologicky zmapoval život na jej území už od mladšieho paleoli-
tu. „Intenzívne osídlenie tu však nastalo až v období Veľkej Moravy, odkiaľ je už priama 
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cesta k roku 1332. Vtedy navštívili Uhorsko vyberači pápežských desiatkov, ktorých 
vyslal pápež Ján XXII. z Avignonu. Zaznamenali, že tu pôsobil farár Filip a odviedol po-
trebnú finančnú čiastku. Je to doteraz najstarší občan, ktorého poznajú v histórii obce 
po mene. Prítomnosť kňaza dokazuje farnosť a predpokladá aj existenciu sakrálnej stav-
by. Záznam nehovorí o jej erigovaní, ale o existencii,“ hovorí Marián Babirát a dodáva: 
„Rád by som vyjadril svoju úctu starostovi obce Miroslavovi Sučákovi a členom obecné-
ho zastupiteľstva, ktorí mi ako autorovi dali dôveru. Som rád, že obec knihu ako čestný 
dar distribuovala do všetkých trvale obývaných domácností. Verím, že si nájde miesto 
u tých, ktorým minulosť Bohdanoviec nad Trnavou a nášho regiónu nie je ľahostajná.“
 Snaha Mariána Babiráta zachytiť pri analýze udalostí mená ľudí, ktorí v Bohdanov-
ciach našli svoj domov, je evidentná. Aj vďaka tomu má kniha ambíciu osloviť mnohých 
súčasníkov, ktorí v nej na ceste časom stretávajú svojich predkov, rodinných príslušní-
kov, susedov, známych, ba niektorí aj sami seba. Kniha obsahuje aj množstvo dobovej 
fotodokumentácie, tabuliek a ilustračný materiál a nepochybne jej patrí pevné miesto 
v poznávaní miestnej histórie. Pôsobivým odkazom pre budúcnosť je aj pamätná listi-
na v závere knihy.

-red, foto: Na obálke knihy je použitá najstaršia fotografia v Bohdanovciach z roku 1898 

Za dirigentom a skladateľom Pavlom Baginom
Sotva si uvedomujeme, aké peripetie 
chystá osud človeku od narodenia až po 
záverečnú oponu života. V Bratislave sme 
sa prednedávnom rozlúčili s Pavlom Bagi-
nom, dirigentom, skladateľom, bývalým 
umeleckým šéfom našej prvej opernej 
scény, ktorý sa práve v trnavskej hudob-
nej škole natrvalo zamiloval do klavíra 
a čarovných tónov hudby. 

Pavol Bagin(*11. máj 1933 Košice †4.január 
2013 Bratislava). Začiatkom päťdesiatych rokov 
študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bra-
tislave a na Konzervatóriu, neskôr kompozíciu 
a dirigovanie na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Pôsobil vo Vojenskom umeleckom 

súbore, na ministerstve kultúry, vo vydavateľstve Opus i v Národnom hudobnom centre. 
 Pavol Bagin získaval svoju hudobnú príslušnosť práve v Trnave. Bol žiakom trnav-
skej hudobnej školy. Jeho otec ako vtedajší primátor mesta dosiahol, aby sa práve táto 
hudobná škola dostala pod krídla mesta. Už na pedagogickej škole ho výrazne ovplyv-
nil skladateľ Eugen Suchoň, ktorý inicioval založenie zboru na tamojšej škole, do ktoré-
ho angažoval práve Pavla Bagina. Ako skladateľ, dirigent a zbormajster napísal stovky 
skladieb repertoáru klasickej hudby a upravoval folklórne piesne. Len v rozhlasovom 
archíve je celkovo vyše dvesto jeho nahrávok, a to nehovoríme o skladbách, ktoré vyšli 
na platniach. Medzi najhranejšie patrí skladba Môjmu synovi a veselá skladba pre zbor 
s názvom Lapotadlo. Najväčšie úspechy žal v Opere SND v Bratislave, kde pôsobil v ro-
koch 1971 – 83 ako dramaturg a dirigent, a stál aj pri otvorení novej zrekonštruovanej 
budovy divadla (1972). 
 Na Pavla Bagina si jeho priateľ, trnavský rodák, libretista a textár Tibor Grünner 
takto zaspomínal: „Keď sa zapísal u pani Marty Siváčkovej, neskôr Kissovej, do triedy 
hry na klavír, netušil, že v zdanlivo jednoduchých etudách je zakliate dosť nezáživné 
opakovanie a drina, ktoré ho budú sprevádzať počas mnohých rokov. Ale všetko na-
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svedčovalo tomu, že je to vytrvalý žiak a každý úder na kláves ho povzbudzuje zvlád-
nuť cestu k tajomstvu hudby. Do tej istej hudobnej školy som začal chodiť o pár rokov 
neskôr s husličkami aj ja. Škola mala už overenú dôveru a silno konkurovala predošlým 
súkromným školám. Rád si spomínam na školské koncerty v Panónii, kde sme pred-
viedli rodičom a vrstovníkom, ako zvládame svoje muzikantské ambície. V tom čase 
som sa s Pavlom Baginom stretával iba náhodou, možno pri hromadnom fotografovaní. 
On klavirista, ja huslista, každý sme mali svoje špeciálne problémy a okruh záujmov. 
Huslisti chodili hrávať k Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému na chór Dómu sv. Miku-
láša a s klaviristami sme sa nestretali,“ hovorí Tibor Grünner a pokračuje: „Koncom 
spomínaného školského roku sa obyčajne znížil počet študujúcich hudobníkov, lebo sa 
rozchádzali do vyšších stupňov a rozličných umeleckých smerov štúdia. Paľka Bagina 
už tiež čakala táto napätá situácia. Keď išlo o prijatie na konzervatórium, o výhľady na 
VŠMU, na kompozíciu, dirigovanie. Našťastie, čo si zaumienil, mu aj vyšlo.“ 
 Tibor Grünner sa potom stretol s Pavlom Baginom až po rokoch, keď ich oboch za-
viala práca a život do Bratislavy. Stretli sa vo Vojenskom umeleckom súbore. „Súbor 
potreboval angažovať dirigenta na post, ktorý opustil Ladislav Holoubek odchodom do 
košickej opery. Mali sme šťastie, lebo našu ponuku prijal odborne pripravený Paľko 
Bagin. Všetko, čo sa naučil v Trnave, pri viacerých hosťovaniach aj v pôsobení v ume-
leckých ustanovizniach, mohol ihneď uplatniť v mnohotvárnej a náročnej práci v zá-
jazdovom súbore. Jeho dirigentská palička nebola len pre naštudovanie a interpretáciu 
jednostranného koncertného repertoáru, ale aj žánrovo pestrých rôznorodých diel od 
klasiky po šantánové rojčenie tanečníc á la Eva Kostolányiová. Pavol Bagin tieto nuan-
sy žánrov vycítil a primerane uplatňoval. Keď som prestúpil zo súboru do rozhlasu, boli 
naše kontakty iba ojedinelé, ale vždy potrebné a plnohodnotné. Najčastejšie to bola 
práca v porote medzinárodnej súťaže festivalu folklórnych nahrávok Prix de musique 
folklorique de Radio Bratislava. Stretnutie a permanentná spolupráca s Paľom Baginom 
predstavuje v mojom živote krásne obdobie. Kto ho bližšie poznal, iste moje tvrdenie 
odobrí,“ povedal smutne nad rakvou svojho priateľa trnavský rodák Tibor Grünner.

                                                                      Martin JURČO, foto: -hc-

Rok návratov k prameňom viery
„Nuž, dobre počuj, celý národ sloviensky, vypočuj slovo od Boha ti poslané, slovo, 
čo hladné duše nakŕmi, slovo, čo um a srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha spoznávať 
pripraví...“                                                                               Proglas (verše 15 – 20)

V duchovnej a kultúrnej oblasti prebiehajú dve významné aktivity: Rok viery a Výročie 
príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metóda na naše územie. V duchovnom rodo-
kmeni nášho národa boli vierozvestcovia významnými a nezabudnuteľnými sprostred-
kovateľmi viery v Boha.
 Na návrat ku koreňom dvetisícročnej kresťanskej viery a k prameňom múdrosti 
obsiahnutej vo viere, vyhlásil pápež Benedikt XVI. Rok viery. Je to príležitosť uvedomiť 
si odpovede na otázky: čo je viera?, čo sú pravdy viery?, ako vieru aktívne prežívať?. 
Rok viery bol slávnostne vyhlásený bulou nazvanou Brána viery – Porta fidei. Brána je 
v tejto súvislosti charakteristickým symbolom vstupu do problematiky viery v súčas-
nom svete, príležitosťou spoznávať Boha v dejinách ľudstva.
 K Roku viery a Výročiu príchodu vierozvestcov sa budú konať početné kultúrne, nábo-
ženské, spoločenské i odborné akcie. K Roku viery sú pripravené katechézy, čítanie Evan-
jelia, duchovné stretnutia, adorácie, modlitbové reťazce, semináre a konferencie, púte, 
svedectvá, filmové projekcie, súťaže, mailová komunikácia a ďalšie formy vzdelávania.
 Obe významné tohtoročné aktivity sú aktuálnou príležitosťou porozumieť vlastným 
koreňom a spoznať zdroje európskej kultúry.                                     Bohumil CHMELÍK
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Vianočný smeč aj za účasti majstrov sveta
V trnavskej hale držali taktovku sedemnásteho ročníka moravskí nohejbalisti 
zo Vsetína, piešťanskí obhajcovia prvenstva až štvrtí.

Naše mestské periodikum vychádza prvý raz v tomto roku. A tak do februárového čísla 
zaraďujeme aj spravodajstvo z najvýznamnejších telovýchovných podujatí záverečnej 
fázy 2012.
 Mestská športová hala na Rybníkovej patrila v sobotu 22. decembra po celý deň 
Trnavskému vianočnému smeču. Tradične išlo o medzinárodný turnaj v kráľovskej no-
hejbalovej súťaži trojíc. Víťazom sa prekvapujúco stalo C-družstvo extraligového NK 
Climax Vsetín (ČR).
 „Počet družstiev sme limitovali číslom dvadsať. Záujem bol oveľa vyšší. Akceptované 
prihlášky sme rozdelili do štyroch základných skupín. Šesť tímov pricestovalo spoza hra-
níc, zo susednej Moravy,“ konštatoval šéf štábu Peter Hlinka, predseda NK Slávia Trnava. 
 Rok predtým urobili výnimku a zaregistrovali rekordných 21 kolektívov. Po stanove-
nom termíne vtedy dostali elektronickú poštu z Írska. Exotická nohejbalová reprezen-
tácia z Ostrovov mala v decembri 2011 premiéru nielen v Trnave, ale aj na Slovensku 
vôbec.  „Pravidelne k nám chodia medailisti z vrcholných svetových či európskych sú-
ťaží. Ani tentoraz to nebolo inak. Športoví priaznivci opäť mohli bezplatne sledovať na 
palubovke trnavskej haly vrcholný nohejbal. Vrátane štartu dvoch majstrov sveta v ka-
tegórii dospelých, Richarda Makaru so šiestimi a Mareka Novosada s jedným titulom. 
Náš turnaj nekolidoval s dvoma podobnými koncoročnými akciami v Česku. Tiež preto 
sa nám prihlásila výborná účasť. Najmä zavážilo, že termínovo sme sa vyhli Poslednému 
smeču 2012 v Prahe,“ pokračoval Hlinka. Do trnavského finále napokon postúpili dva zo 
štyroch zúčastnených celkov extraligového Vsetína. O vysokej úrovni tradičnej zimnej 
konfrontácie pod strechou MŠH svedčí skutočnosť, že obhajcovia lanského prvenstva, 
Kúpele Piešťany (viedol ich legendárny Miloš Fabian), napokon skončili na štvrtej priečke. 
 Tridsaťdeväťročný tromf Richard Makara z Považian, dediny neďaleko Nového Mesta 
n. V., sa začiatkom decembra pričinil o vynikajúci zápis slovenskej reprezentácie, keď 
v českom Nymburku prispel v kategórii trojíc k získaniu ostatnej, tretej zlatej medaily 
pre SR v MS 2012 za účasti 21 štátov. Síce teraz na trnavskej palubovke zostal Makara 
(spoluhráči Juraj Zwiržina – Ľuboš Feranec) pred semifinálovými bránami, avšak skla-
manie z jeho slov nebolo zjavné: „Trnavskí usporiadatelia pripravili na záver roka veľmi 
pekný turnaj. Súčasne išlo o 4. ročník Memoriálu Róberta Zwiržinu, ktorý toto vianočné 
podujatie založil a organizoval až do svojej smrti. Hoci po nedávnom svetovom šam-
pionáte v Nymburku už náročná tréningová príprava išla v mojom prípade bokom, 
rád som prijal pozvanie do Trnavy. Svojou účasťou som chcel vložiť vklad k ucteniu si 
pamiatky tohto nezabudnuteľného nestora nohejbalu na Slovensku,“ uviedol Makara.
 Medzi aktérmi nechýbal ani 61-ročný Trnavčan Mikuláš Hanzlík. Pre Novinky z rad-
nice prezradil: „Doteraz som odohral všetky Vianočné smeče. Tento sedemnásty ročník 
patril medzi najkvalitnejšie. Mal som dobrý pocit z kamarátskej atmosféry na palubov-
ke aj mimo nej.“ Pripomeňme, že nepoddajný matador sa pričinil v sedemdesiatom 
treťom o získanie titulu slovenských šampiónov pre trnavské farby v súťaži trojíc.  
 Konečné poradie v Trnavskom vianočnom smeči 2012 po desaťhodinovom mara-
tóne zápasov na dvoch ihriskách: 1. NK Climax Vsetín C (Josef Nezval, Aleš Zbrožek, 
Ivan Buchta), 2. NK Climax Vsetín D (Dušan Ifka – získal cenu pre najlepšieho smečia-
ra, Tomáš Vala, Miroslav Tomek), 3. NK Hlohovec A (Peter Loskot, Jaroslav Ifka, Peter 
Forro st.), 4. Kúpele Piešťany (Ján Zvonček, Daniel Krajčík, Ľuboš Masarovič, Peter 
Tibenský).
 Záverečné výsledky, semifinále: Piešťany – Vsetín C 0:2 (6:10, 8:10), Hlohovec A – 
Vsetín D 0:2 (8:10, 7:10); o 3. miesto: Piešťany – Hlohovec A 1:2 (7:10, 10:6, 8:10); 
finále: Vsetín C – Vsetín D 2:1 (7:10, 10:7, 10:5). 
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 Okrem tradičného koncoročného turnaja s medzinárodnou účasťou nezabúda NK 
Slávia Trnava ani na masový nohejbal. „Vlani sme obnovili mestskú ligu. Do dlhodobej 
súťaže sa zapojilo šesť celkov. Tento rok hodláme zorganizovať ďalšiu kapitolu. Prihlášky 
trnavských zoskupení prijmeme na adrese predsedu klubu najneskôr v apríli, aby sme 
v máji mohli odštartovať dvojmesačný jarný program. Hrať sa bude uprostred týždňa na 
antukovom povrchu. Jesenný blok vyvrcholí od septembra,“ dodal Peter Hlinka. Navyše 
čaká slávistov druhá liga. Naposledy v nej skončili tretí – za Hlohovcom a Piešťanmi. Po 
dvoch piatych priečkach teda výkonnostný posun hore.                   Jaroslav LIESKOVSKÝ 

Futbalisti tradične pod strechou
Pohár srbskej veľvyslankyne v SR do Nitry, Memoriál brankára Imricha Sta-
chu o chlp vyhrali mladí Žilinčania 

Spolok Srbov na Slovensku pripravil v spolupráci s neinvestičným fondom Prameň 
nádeje 9. ročník Medzinárodného turnaja priateľstva v halovom futbale. Zaujímavé 
celodenné podujatie už tradične prilákalo do Trnavy aj aktérov spoza hraníc. 
 O pohár srbskej veľvyslankyne v SR súperilo po celý deň na palubovke MŠH desať 
tímov, vrátane pracovníkov dvoch veľvyslanectiev na Slovensku, ruského a srbského. 
Štyri najlepšie sa stretli v semifinále. Chýbal medzi nimi silný výber Viedne, obhajca 
bronzovej priečky. Neúčasť celku z hlavného mesta Rakúska dokumentovala kvalitu 
deviateho zápolenia. 
 Po remízach v riadnom hracom čase nadstavbovej časti rozhodli o finalistoch dra-
matické zápletky pri pokutových kopoch. Hlavná cena napokon putovala pod Zobor. 
Najmä zásluhou ôsmich gólov Mareka Kostolániho. Bývalý prvoligista si z trnavskej 
haly odniesol trofej kanoniera. Prekvapením bola finálová účasť debutujúceho TTSK. 
S kapitánskou páskou ho viedol Štefan Murárik z Galanty. Obhajcovia prvenstva z vý-
chodoslovenskej metropoly teda zostali pred finálovými bránami.
 Konečné poradie: 1. Nitra, 2. Trnavský samosprávny kraj (rozhodujúci súboj 6:2), 
3. Ministerstvo zahraničných vecí SR, 4. Košice. 
 Súčasne sa hral pod strechou mestskej haly aj šachový turnaj. V ňom získal víťazný 
pohár Stane Ribič, zakladateľ a hlavný organizátor celého športovo-spoločenského dňa. 

• • •
Z ďalších halových konfrontácií tejto zimy neobíďme spomienku na velikána podmani-
vého sveta koženej lopty. Imrich Stacho (4. 11. 1931 – 10. 1. 2006) bol dvojnásobným 
aktérom futbalových majstrovstiev sveta, r. 1954 vo Švajčiarsku a 1958 vo Švédsku. 
Svojho slávneho rodáka poznali Trnavčania pod familiárnou prezývkou Capan.
 Pamiatku nezabudnuteľného ochrancu svätyne Spartaka Trnava, majúceho na konte 
23 reprezentačných štartov v československom A-drese pri oficiálnych medzištátnych 
dueloch (1953 – 1960), si uctili v malom Ríme decembrovým turnajom talentovaných 
chlapcov. Ouvertúra Stachovho memoriálu sa hrala na sklonku r. 2006 a nadviazala na 
desať mládežníckych kapitol o pohár venovaný touto brankárskou ikonou. 
 Teraz, uprostred decembra, išlo o kategóriu do 14 rokov. Červeno-čierni Trnavčania 
hodlali potvrdiť výbornú majstrovskú jeseň, keď v pätnástich ligových zápasoch zvíťa-
zili 14-krát a iba raz remizovali (1:1 na bratislavskom Slovane). 
 Konečné poradie Memoriálu Imricha Stachu 2012 v halovom futbale: 1. Žilina, 2. 
Spartak Trnava (zo 6 zápasov po 3 výhry a remízy, skóre 22:12), 3. Ostrava, 4. Györ, 
5. Košice, 6. Nitra, 7. Lokomotíva Trnava. Najviac bodov zo strieborného kolektívu 
mali na konte: Juraj Sekera 7 (6 gólov + 1 asistencia), Peter Novanský 7 (3+4), Lukáš 
Baláž 6 (2+4), 4. Peter Balažovič 5 (3+2). 
 Zverenci Vojtecha Žitného ako jediní v turnaji oskalpovali Žilinčanov, no kľúčovým 
momentom favorizovaného domáceho celku U-14 bolo neudržanie vedenia v zápase 
s Györom. Chlapci zo severu Maďarska vyrovnali tri sekundy pred záverečným hvizdom.                                                                              

Jaroslav LIESKOVSKÝ 
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Silvestrovská cena v hode atletickým bremenom – s hmotnosťou náčinia 10,5 kg a dĺž-
kou rukoväte 77 cm – vznikla v Trnave pred tridsiatimi rokmi. Spočiatku išlo o oddielovú 
súťaž vrhačov Slávie. Postupne sa z nej vyprofilovalo kvalitné športové zápolenie. Do 
tréningového areálu Na rybníku si zvykli chodiť záujemcovia z celého Slovenska, ba aj 
zo zahraničia.
 V jednom prípade (1984) bola prestávka kvôli závejom. Inokedy zasa do menoslovu 
nemohli uviesť dĺžku jednotlivých hodov. Dôvod? Chýbalo pásmo (1986). Po vrhačskom 
mítingu sa jeho aktéri neraz pustili s nemenšou chuťou do nadstavby, predsilvestrov-
ského futbalového súboja.
 Za nami je 30. stať. Hlavná rozhodkyňa Mgr. Eva Charfreitagová zapísala pri prezen-
tácii 22-členné pole. Popri slovenských vrhačoch sa divákom predstavili aj atléti z Čes-
ka, Chorvátska a Maďarska. Bolo pôžitkom sledovať jubilejné zápolenie vrhačskej elity. 
Tiež prajné počasie so svojou blankytnou oblohou prispelo k pohode. Popri chýrnych 
menách aj teraz dostali možnosť v základnej časti i rekreační odvážlivci. 
 Predošlé prvenstvá obhájili slovenskí kladivárski rekordéri, majster Európy 2010 
Libor Charfreitag a vicemajsterka Európy 2012 Martina Hrašnová. Obaja vyslovili spo-
kojnosť s dosiahnutými trnavskými výkonmi. V tréningovom sektore vrhačov Slávie 
nechýbali ani kvalitní zahraniční hostia. Upútal najmä päťnásobný olympionik András 
Haklits zo Záhrebu. „V Trnave som štartoval prvý raz. Verím, že nie naposledy,“ vravel. 
Chorvátsky kladivár hádzal štyrikrát na letných OH. Najlepšie v Pekingu 2008, kde sa 
prebojoval do finále. Piata olympijská účasť sa mu počíta zo zimného Vancouveru 2010. 
V krajine javorových listov totiž premiérovo presedlal medzi bobistov. Ich štvorčlenná 
zostava skončila dvadsiata. Podľa slov Haklitsa, chýbať nechcú ani v najbližších ZOH 
(Soči 2014). Debut v Trnave má za sebou aj Bálint Horváth, atlét z partnerského ma-
ďarského mesta Szombathely. Vo farbách klubu Dobó SE siahol na bronzovú métu.
 Tromf usporiadateľského modro-žltého klubu, Charfreitag ml., súťažil krátko po prí-
lete z dlhodobého tréningového pobytu v USA. „V Dallase nám prialo počasie. Pätnásť 
– sedemnásťstupňové teploty v tomto ročnom období tam už dávno neboli,“ prezradil 
Libor. Doma uspel s bremenom osemnásty raz a po zimných sviatkoch opäť odletel do 
svojho prechodného pôsobiska v zámorí. Jeho hlavným cieľom pre najbližšiu sezónu je 
augustová účasť v moskovských MS 2013.
 Banskobystričanka Hrašnová si dokonca pred jubilejnou Silvestrovskou cenou na 
niekoľko dní vypožičala od Trnavčanov originálne bremeno, ktoré im rok predtým zho-
tovili v Poľsku. Tiež pri tomto relatívne bezvýznamnom podujatí sa ukázal jej profesio-
nálny prístup k športovým povinnostiam.
 Riaditeľský post patril nestorovi trnavskej vrhačskej školy Liborovi Charfreitagovi 
staršiemu, absolútnemu víťazovi prvých štyroch kapitol. Vedno s ním ocenili ďalších 
troch vrhačov, ktorí v osemdesiatom druhom stáli pri zrode koncoročnej originality. Ide 
o Jozefa Hanuláka, Jána Maleka a Petra Müllera.
 Mimochodom, Malek nechýbal v pretekárskom zozname ani raz. Úctyhodná bilancia! 
Ba dokonca začiatkom deväťdesiatych rokov siahol tri razy na celkový piedestál.
 Naostatok bol zavarský vrhač strieborný vo veteránskom poradí (17,47 m), keď 
zostal iba na štíte domáceho Romana Bachratého. Najdlhší pokus víťaza mal hodnotu 
23,32 m. Tretí stupienok patril Petrovi Tomanovi (16,45 m), dlhoročnému extraligovému 
volejbalistovi a teraz zástupcovi riaditeľa Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave. 
 Hlavné kategórie 30. edície Silvestrovskej ceny, muži: 1. Libor Charfreitag ml. (AŠK 
Slávia Trnava, 40,39 m) – rekord kategórie nad 35 rokov, 2. András Haklits (Chorvát-
sko – Dynamo Záhreb, 32,78), 3. Bálint Horváth (Maďarsko – Dobó SE Szombathely, 
29,75), 4. Pavol Tollarovič (24,89 – najlepší junior), 5. Marián Bokor (obaja Slávia Trna-

Rekordy Hrašnovej a Charfreitaga
Zo zahraničných vrhačov najviac upútal Na rybníku päťnásobný chorvátsky 
olympionik Haklits, partnerský Szombathely zastupoval bronzový Horváth 
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Po 42. ročníku Behu priateľstva, v ktorom vyhral hlavné preteky mužov dvojnásobný 
účastník OH v športovej chôdzi Róbert Valiček (TJ Obal servis Košice) a v krose žien 
bola prvá Petra Mráziková (Školský atletický klub SPŠ Trnava), patril okruh v trnavskej 
športovej lokalite Na rybníku trojdielnemu bloku sviatočných stretnutí v maratónkach. 
 Celoslovenská originalita vošla do povedomia pod názvom Trnavská bežecká tri-
lógia. Milovníci džogingu sa postupne predstavili v 33. dejstve Zimného behu zdravia 
(rekordné 126-členné pole, vrátane hostí z Belgicka a Grécka), 26. časti Trnavského 
novoročného behu o Memoriál Ladislava Kmeča (99 dospelých, 17 žiakov) a 14. kapitole 
Trojkráľovej šestky (rekordných 105 štartujúcich). Hlavné opraty pevne držali v ru-
kách usporiadatelia z Atletického klubu AŠK Slávia pod vedením Vladimíra Gubrického. 
Pretekárske číslo si pripevnil na tričko aj Trnavčan Jozef Stacho, víťaz 1. ročníka ZBZ 
z decembra 1980.
 ■ Prvé kolo TBT, 26. decembra 2012 (asfalt + terén, 9,6 km), muži: 1. Pavol Bu-
kovác (Farmaceut Bratislava / beháme.sk) 34:58 min, 2. Andrej Orlický (Triatlon Team 
Trnava) 35:19, 3. Michal Puškár (Slávia Trnava), 35:44; ženy: 1. Romana Komarňanská 
(Trnava) 43:05, 2. Denisa Kušnierová (ŠKP Bratislava) 43:55, 3. Kristína Jamborová 
(Trnava) 44:58. 
 ■ Druhé kolo TBT, 1. januára 2013 (asfalt + terén, 8 km), muži: 1. Bukovác 27:06 
min, 2. Orlický 27:28, 3. M. Puškár 27:57; ženy: 1. Komarňanská 32:57, 2. Kušnierová 
33:48, 3. Barbora Šaštinská – obhajkyňa prvenstva z predošlej trilógie (Slávia Trnava) 
34:31. Rámcové preteky žiactva (asfalt, 1260 m): 1. Marek Jankovič (MAC Rača) 4:03 
min a Zuzana Švejdová (ZŠ Borský Svätý Jur), 5:13. 
 ■ Tretie kolo TBT, 6. januára 2013 (asfalt + terén, 6,4 km), muži: 1. Lukáš Podzám-
sky (Slávia Trnava) 22:11, 2. M. Puškár 22:15, 3. Pavol Koval (Triatlon Team Trnava) 
22:21; ženy: 1. Komarňanská 26:18, 2. Kušnierová  27:08, 3. Šaštinská 27:47.
Slávia Trnava si pripomenie na sklonku tohto roka okrúhle narodeniny. Rodný list jej vy-
stavili 11. decembra 1953. Najväčší telovýchovný subjekt na území slovenského Ríma 
teda vstúpil do jubilejného r. 2013 svižným krokom. 
 Pri vyhlásení konečného poradia Trnavskej bežeckej trilógie 2012/2013 dostala 
priestor celoslovenská rarita, aplikovanie vekového koeficientu jednotlivých pretekárov 
podľa tabuliek World Masters Athletics. Víťazné pozície v celkovom hodnotení po súčte 
troch umiestnení pripadli Kovalovi a Komarňanskej. U úspešného obhajcu absolútneho 
primátu neobíďme jednu nevšednú čriepku. Koval má totiž výnimočnú profesiu: pracu-
je na lodi, ktorá v mori hľadá nové ropné zdroje. Ich plavidlo sa nateraz pohybuje pri 
africkom kontinente, no a 40-ročný Piešťanec vo farbách trnavského Triatlon Teamu sa 
rozhodol využiť svoju zimnú dovolenku na účasť v Trnavskej bežeckej trilógii.

Hetrik Romany Komarňanskej v trilógii
Modro-žltí slávisti rezko vykročili do roku šesťdesiatin svojho športového 
subjektu

va, 23,41 – dvojnásobný účastník OH v hode oštepom); ženy: 1. Martina Hrašnová (VŠC 
Dukla Banská Bystrica, 27,24 – nový rekord mítingu), 2. Karolína Čaklošová (AK Spar-
tak Dubnica n. V., 20,96), 3. Veronika Kaňuchová (VŠC Dukla Banská Bystrica, 19,81), 
4. Eva Charfreitagová ml. (Slávia Trnava, 15,09), 5. Soňa Čaklošová (Dubnica, 14,02). 
 Medzi účastníkmi jubilejnej Silvestrovskej ceny rezonovala aj aktuálna správa zo 
sídla Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne. Tento strešný orgán svetového 
športu pod piatimi kruhmi oznámil začiatkom decembra 2012, že na základe opätovne 
testovaných dopingových vzoriek odobral cenné kovy štyrom medailistom z OH 2004 
v Aténach, vrátane kladivára Ivana Tichona. Po tejto dodatočnej diskvalifikácii striebor-
ného Bielorusa sa Trnavčan Libor Charfreitag posunul na šieste miesto olympijskej kon-
frontácie kladivárov v gréckej metropole.                                         Jaroslav LIESKOVSKÝ 
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  ŠPORT V SKRATKE
■ Zverenci Juraja Jarábka opäť prví – 
Memoriál Vlastimila Opálka, bývalého ka-
pitána prvoligových „bílích andelov“ a ne-
skôr trénera brankárov Spartaka (Stanislav 
Fišan, Miroslav Filipko, Marcel Dohnálek, 
Tomáš Lovásik, Michal Baláž a iní), sa hrá 
v trnavskej hale pravidelne od 30. novem-
bra 1997. Spomienkový turnaj na Vlasta, 
ktorý zomrel 5. októbra 1995 vo veku  
36 rokov na následky havárie auta s piati-
mi exspartakovcami pri ich ceste na pria-
teľský zápas v moravských Drnoviciach,  
pozval priaznivcov do hľadiska MŠH šest-
násty raz. Predstavili sa im štyri futbalové 
kluby súčasnej najvyššej celoslovenskej 
súťaže. Predošlé prvenstvo zopakoval ViOn 
Zlaté Moravce pod taktovkou 50-ročného 
trnavského kouča Juraja Jarábka. Jeho 
úspešní zverenci, po ligovej jeseni strie-
borní, najskôr zahatali postupovú pozí-
ciu Trenčanom (7:5) a vo finále si poradili 
s Myjavčanmi (7:2). Omladený domáci tím, 
koučovaný Petrom Zelenským, v úvodnom 
vystúpení podľahol Myjave 7:8 a v súbo-
ji o tretiu priečku, s hosťami spod Matú-
šovho hradu, uspel Spartak 8:5. Poradie: 
1. Zlaté Moravce, 2. Myjava, 3. Trnava, 4. 
Trenčín. V súťaži kanonierov mal najpres-
nejšiu mušku Myjavčan Peter Sládek, autor 
piatich gólov. 
■ Takedži Ogawa potešil Trnavča-
nov – Reprezentačný výber Slovenska sa 
stal víťazom 31. ročníka Vianočného tur-
naja v karate trojčlenných družstiev mu-
žov v Trnave. Konfrontácia v športovom 
zápase kumite sa vydarila aj domácemu 
Karate klubu Slovšport. Zverenci Borisa 
Zvolenského zopakovali strieborný post 
spred roka. Tretí skončil Belehrad, štvrtý 
Sopron. Podujatie založil v osemdesiatom 
druhom Tibor Mikuš. Z jeho rúk prevzal 
ocenenia pri príležitosti sedemdesiatych 
narodenín, vrátane pozdravného listu pre-
zidenta republiky, chýrny japonský karatis-

ta Takedži Ogawa. Uznávaný majster tohto 
starého ázijského športu je považovaný za 
otca slovenského karate. Do Trnavy zavítal  
na medzinárodný festival v kimonách po 
troch rokoch. Vtedy, začiatkom decembra 
2009, sa stal krstným otcom knihy k 30. 
výročiu založenia KK Slovšport. Divákov 
aj tentoraz uchvátila Ogawova exhibičná 
zostava v súbornom cvičení kata. Súčas-
ťou vydareného dňa, ktorý pripravil štáb 
pod vedením Renáty Gašparovičovej, boli 
majstrovstvá SR kadetov a juniorov. Ná-
rodnému šampionátu, za účasti 250-člen-
ného menoslovu, sa medzi hosťami prizeral 
predseda Slovenského olympijského výbo-
ru František Chmelár.
■ Trofej starým pánom Uherského 
Hradišťa – Predsilvestrovská futbalová šou 
v Trnave je určená internacionálom, ktorí 
na ligových trávnikoch vošli do povedomia 
priaznivcov najpopulárnejšej loptovej hry 
celej planéty. Premiéra v decembri 1970 
bola oslavou sedemdesiatin Toni-báčiho 
Malatinského. Podujatie ešte doteraz ne-
malo prestávku. Najstarší turnaj v halovom 
futbale na Slovensku sa hral na rozlúčku 
s ostatným starým rokom 23. raz. Víťaznú 
trofej si odniesla Slovácká Slavia Uherské 
Hradiště so siedmimi bodmi. Strieborná 
bola Dukla Banská Bystrica (5 b.), bronzový 
Spartak Trnava (3) a koncový lampáš zostal 
pre MŠK Žilina (1). Domáca zostava voľake-
dajších prvoligistov na úvod oskalpovala ro-
vesníkov spod Dubňa 5:3, v druhom zápase 
zostala na štíte neskorších víťazov z Moravy 
(1:5) a za kratší koniec ťahali Trnavčania aj 
v záverečnom meraní síl s Bystričanmi od 
Hrona (1:3). Tiež dekorovanie jubilantov 
býva súčasťou programu. Pri tejto halovej 
šou futbalových legiend sa dostalo pocty 
piatim jubilantom. Plakety prevzali sedem-
desiatnici Jozef Adamec, Josef Geryk, Anton 
Hrušecký, Ján Zlocha a šesťdesiatnik Viliam 
Martinák.                                         -lies-

 Medzi hosťami jej záverečného kola, Trojkráľovej šestky, bol aj Milan Kraic, riadi-
teľ Majcichovskej desiatky. Prišiel pozvať trnavských kondičných bežcov na 23. ročník, 
ktorý sa pobeží v nedeľu 3. marca so štartom na pravé poludnie (dospelí, juniori – 10 
km). Pred rokom v 241-člennom pelotóne triumfoval Ondrej Puškár zo Slávie Trnava. 
Mimoriadny autobus odíde do Majcichova o 10.30 h spred trnavskej železničnej stanice.

Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 11, Gorazd Kollárik, originál pre 
NzR, biely vyhrá, čierny ťahá (9 – 8)

Šachová štúdia môže niekedy vzniknúť aj zo ša-
chovej partie, ak sa dodržia určité podmienky: na 
šachovnici nesmú byť zbytočné kamene a riešenie 
musí byť jednoznačné. Príklad je na šachovom dia-
grame. Prísnym kompozičným rozhodcom sa asi ne-
bude páčiť, že v skladbe sa vyskytuje väčšia výmena 
kameňov, ale zase sa môže páčiť praktickým šachis-
tom, ktorí pociťujú radosť, ak sa to na šachovnici 
výmenami len tak „iskrí“ a nakoniec tam zostane len 
málo kameňov. V pozícii si biely vytvoril silnú batériu 
strelec – veža na uhlopriečke a1 – h8, keď využil ne-
výhodné postavenie čiernej dámy a kráľa. Čierny sa 
snaží zachrániť silným útokom ťažkých figúr na bieleho kráľa, čo sa mu však nepodarí pri 
presnej obrane bieleho. Štúdia je druhým originálnym (doteraz nikde neuverejneným) 
príspevkom v našej rubrike. Biely vyhrá po akejkoľvek obrane čierneho, ktorý je na ťahu.
 Riešenie záveru 1. partie v boji o šachový trón Spasskij – Fischer (Reykjavík 1972): 
40. - Kd5! 41.Sd4 (41.Sa3 e5! 42.Sf8 f4 43.exf4 exf4 44.Sxg7 Kc4 45.Kg4 Kb4 46.Kxf4 
Kxa4 47.Sd4 Kb5 48.Ke5 Kc6 49.Se3 Kd7 50.Kd5 a5 51.Sc5 a4 52.Sa3 Kd8 53.Ke6 Ke8 
54.Se7 a3 55.Sxa3 Kd8 remíza; 41.Sf8 e5 42.Sxg7 f4 43.exf4 exf4 44.Kg4 f3 45.Kxf3 
Kc5 46.Ke4 Kxb6 47.Sc3 Kc5 48.a5 Kb5 49.Kd5 b6 =) e5 (41. - Ke4 42.Sxg7 Kxe3 
43.Kg5 f4 44.Sf8 e5 45.Kg4 Ke4 46.a5 Ke3 47.Sc5+ Kd3 48.Kf5 Kc4 49.Sg1 Kd5 50.Sf2 
f3 51.Kg4 e4 52.Kf4 e3 53.Sxe3 Kc6 54.Kxf3 Kb5 55.Sd2 Kc5 remíza; 41. - f4 42.Sxg7 
fxe3 43.Kg3 Ke4 44.a5 Kd3 45.Sh6 e5 46.Kf3 e4+ 47.Kg3 Ke2 48.Sg5 Kd3 49.Sh4 e2 
50.Kf4 Kd4 51.Se1 Kd5 52.Sf2 Kc6 remíza, lebo čierny kráľ sa skryje do ľavého horného 
rohu šachovnice) 42.Sc3 f4 43.exf4 exf4 44.Kg4 Kc5 45.a5 g5 46.Kxg5 Kd6 47.Kxf4 
Kd7 48.Kf5 Kc8 49.Se5 Kd8 50.Ke6 Kc8 51.Sd6 Kd8 52.Sc7+ Kc8 53.Ke7 pat (remíza). 
K remíze viedlo aj: 40. - e5! 41.Kg5 f4 42.exf4 exf4 43.a5 f3 = (43.Kg4 g5 44.Kxg5 
f3 45.Kg4 Kd5 46.Sf2 Kc4 47.Se1 Kb3 48.Kxf3 Kxa4 49.Ke4 Kb5 50.Sf2 Kc6 =). Po 
nesprávnom 40. - f4?? vyhrá biely: 41.exf4 Kxf4 42.Kh5 Ke4 43.Kg6 Kd5 44.Sg1 Kc4 
45.Kf7 Kb4 46.Kxe6 Kxa4 47.Kd6 Kb5 48.Kc7 a5 49.Kxb7. Pravdepodobne kvôli časovej 
tiesni nevidel americký šampión cestu k remíze, alebo bol frustrovaný z nečakaného 
priebehu prvej partie; ale i koncovka je dosť náročná.                                            GK

  OZNAMY
■Vyhlásenie súťaže o dotácie 
Mesta Trnavy 
Žiadosti o získanie dotácií je potrebné do-
ručiť do 15. marca 2013 na vzorových tla-
čivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 
917 71 Trnava. Vzorové tlačivá sú zverej-
nené na internetovej stránke mesta www.
trnava.sk. Každá žiadosť musí povinne 
spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 389, kto-
rým sa mení a dopĺňa VZN č. 381 určujúce 
metodiku poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Trnavy. Plné znenie tohto VZN je 
tiež zverejnené na www.trnava.sk.  

 Informácie k dotáciám a darom za jed-
notlivé oblasti poskytnú:
■ Športové aktivity: Mgr. Eduard Guniš, 
eduard.gunis@trnava.sk ■ Aktivity mlá-
deže: Ing. Katarína Haršányiová, katarina.
harsanyiova@trnava.sk ■ Záujmová ume-
lecká činnosť a kultúrne aktivity: Mgr. Bc. 
Michal Žitňanský, PhD. michal.zitnansky@
trnava.sk ■ Charita: Mária Peciarová, ma-
ria.peciarova@trnava.sk ■ Zdravotne po-
stihnutí: Ľubica Novanská, lubica.novan-
ska@trnava.sk ■ Zdravie a protidrogová 
prevencia: Mgr. Ingrid Huňavá, ingrid.
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  POZVÁNKY

■ 21. februára o 18.00 h 
v Kopplovej vile
Ivan Pavle: V ZNAMENÍ RYBY
Vernisáž výstavy – výber zo súkromných zbie-
rok, autorský výber malieb, kresieb a plastík 
do 31. 3. 2013
■ VÝSTAVA FINALISTOV 
Trienále Plagátu Trnava 2012
Kategória A – Synagóga – Centrum súčas-
ného umenia
Kategória B a C – Jezuitský kláštor pri Kos-
tole Najsvätejšej Trojice – do 3. februára 
2013
■ VÝSTAVA MEDZINÁRODNEJ POROTY 
TPT 2012
Kopplova vila, do 3. februára 2013
■ JOZEF DÓKA ml. a Trienále plagátu 
Trnava
Retrospektívna výstava zakladateľa Trienále 
plagátu Trnava Jozefa Dóku ml.

Kopplova vila, do 3. februára 2013
■ MASTER‘S EYE AWARD 2012 – Fons 
Hickmann
Výstava laureáta ocenenia Master‘s Eye 
Award TPT 2012.
Synagóga – Centrum súčasného umenia, do 
3. februára 2013
STÁLE EXPOZÍCIE V KOPPLOVEJ VILE GJK
■ JÁN KONIAREK (1878 – 1952), zakla-
dateľ moderného slovenského sochárstva – 
stála expozícia sochárskej tvorby 
■ KLENOTY DOMOVA - slovenské klasické 
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
■ 12. februára o 14.00 h 
v oddelení pre deti
SPEVOM K SRDCU

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 

hunava@trnava.sk ■ Ekológia a životné 
prostredie: Ing. Alena Dostálová, alena.
dostalova@trnava.sk
■ Podporte činnosť Nadácie Trnava 
Trnavčanom
Nadácia Trnava Trnavčanom si vás dovo-
ľuje touto cestou osloviť s prosbou o pod-
poru svojej činnosti prostredníctvom pou-
kázania dvoch alebo troch 3 percent vašej 
dane z príjmov fyzických a právnických 
osôb za rok 2012. 
 Tri percentá z dane môžu v tomto roku 
venovať tie osoby, ktoré odpracovali mini-
málne 40 hodín v rámci dobrovoľných ak-
tivít a majú o tom potvrdenie od príslušnej 
organizácie.
 Vďaka štedrosti darcov dvojpercent-
ného podielu dane z príjmov mohla do-
teraz nadácia finančne podporiť mnohé 
trnavské projekty v oblastiach vzdeláva-
nia, práce s mládežou, ochrany životného 
prostredia, pomoci sociálne odkázaným 
ľuďom a zdravotne postihnutým, a rov-
nako aj umelecké a vydavateľské aktivity 
Trnavčanov. Ambíciou Nadácie Trnava Tr-
navčanom je podporovať tieto aktivity aj 
v budúcnosti. 

 Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva:
Názov: Nadácia Trnava Trnavčanom, sídlo: 
Hlavná 1, 917 71 Trnava, právna forma: 
Nadácia, IČO: 37984349
■ Dve percentá z daní pre 
Klub priateľov Trnavy
Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, 
sa obracia na vás so zdvorilou žiadosťou 
o poskytnutie dvoch alebo troch percent 
dane z príjmov. KPT sa snaží podporovať 
a organizovať kultúrno-spoločenské aktivi-
ty, vzdelávanie mladých Trnavčanov, pod-
porovať trnavských umelcov a v spolupráci 
s Mestom Trnavou sa snaží skvalitniť život 
občanov. V tomto duchu organizuje viace-
ro kultúrnospoločenských podujatí, ktoré 
sa už začlenili medzi novodobé tradície 
mesta (napr. Na západnom krídle múzy, 
Včera, dnes, a..., Adventný večer, pre-
zentácie kníh trnavských autorov, výstavy 
a koncerty). Snahou klubu je zapojiť ľudí 
do vytvárania spoločného zázemia nášho 
domova a plnohodnotného života v meste. 
 Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia:
Názov: KLUB PRIATEĽOV TRNAVY, IČO: 
36093823, právna forma: občianske zdru-
ženie, sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava
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Školské kolo súťaže v speve detí zo ZŠ na 
Ul. J. Bottu v Trnave
■ 14. februára 2013 o 17.00 h v čitárni
LITERÁRNY VALENTÍN
Stretnutie s Evou Avou Šrankovou, autor-
kou historicko-romantických románov Čas 
nevinnosti (2011), Izabela. Láskou spúta-
ní (2011), Izabela II. V tieni Notre-Dame. 
V spolupráci s vydavateľstvom Ikar
■ 22. februára o 17.00 h v čitárni
GORILY V PODZEMÍ
Stretnutie s Gustávom Murínom a jeho kni-
hami
■ ZÁZRAČNÝ NÁSTROJ 
Hudobno-slovné hry pre deti MŠ a 1. stupeň 
ZŠ v rámci cyklu Hudba okolo nás. Záujem-
covia o kolektívnu návštevu si môžu dohod-
núť termín osobne v hudobnom oddelení, 
telefonicky (033/55 11 590) alebo e-mai-
lom hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
■ PIATKOVÉ SÚŤAŽE PRE DETI
8. februára o 15.00 h Abeceda vo vesmíre
22. februára o 15.00 h Hádanky a vtipy

www.djp.sk, tel. č.. 033/5511 353, 5511 354 
■ 1. piatok 19.00 TRI LETUŠKY V PA-
RÍŽI 
■ 4. pondelok 10.00 TRAJA TUČNIACI 
■ 5. utorok 10.00 KOMÉDIA OMYLOV 
■     6. streda 19.00 VRÁTILA SA RAZ V NOCI 
■ 7. štvrtok 18.00 POCTA DUŠANOVI 
NEBYLOVI, Súkromné tanečné konzerva-
tórium Dušana Nebylu v Trnave 
■ 8. piatok 10.00 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
■10. nedeľa 16.00  ČIN – ČIN, Bratislav-
ské bábkové divadlo
■ 11. pondelok 10.00 ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
19.00  MALÉ PENIAZE 
■ 12. utorok 19.00 EUGEN ONEGIN 
■ 13. streda 10.00 ADELKINA CESTA 
ZA ŠŤASTÍM 
■ 16. sobota 19.00 TRI LETUŠKY V PA-
RÍŽI 
■ 17. nedeľa 16.00 POLEPETKO, Divadlo 
Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
■ 18. pondelok 10.00 MALÉ PENIAZE 
■ 19. utorok 19.00 PRESTUPNÁ STANICA 
■ 20. streda 10.00 TRAJA TUČNIACI 
■ 21. štvrtok 10.00 MACO MAŤO hľadá 
hniezdo 
19.00 VŠETKO O MUŽOCH – 100. REPRÍZA 

ŠTÚDIO  
■ 3. nedeľa 16.00 O ZVEDAVOM SLO-
NÍKOVI – Divadlo HAPPY Bratislava
■ 18. pondelok 19.00 STAVITELIA BUDÚC-
NOSTI
■ 24. nedeľa 16.00 UŠTRIKOVANÁ 
ROZPRÁVKA, Divadlo NELINE Bratislava
■ 28. štvrtok 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:
■ PETER ČERNUŠÁK – RETROSPEKTÍVA
Autorská výstava 
do 15. 3. 2013
■ SPOMIENKA NA EMILA PAULOVIČA
výstava k nedožitým 90. narodeninám ma-
liara
do 3. 2. 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
Z mineralogickej zbierky ZsM
PODUJATIA
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore 
od 15.00 h prezentácia DVD – na objednanie

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

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TR-
NAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOB-
NÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA
■ NA VLNÁCH MELÓDIÍ
výstava rádií – do 31. 12. 2013
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY 
V TRNAVE DO ROKU 1989

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA 

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
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MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SO-
CHÁRA A MEDAILÉRA
■ SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia A. Ber-
noláka
do 31. 12. 2013
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka, 
Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fándlyho 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja

Strelecká ulica 1, tel. č. 32 36 696
■ 6. a 12. februára o 10.00 h 
v ŠG na Ulici J. Herdu 
BASKETBAL – okresné finále žiakov a žia-
čok SŠ 
■ 7. a 14. februára o 10.00 h 
v ZŠ na Atómovej ulici
BASKETBAL – okresné  finále žiakov a žia-
čok ZŠ
■ 13. februára o 8.00 h v Kalokagati
ŠALIANSKY MAŤKO – krajské kolo súťaže 
žiakov ZŠ v prednese povesti 
■ 16. februára 
PRAVIDELNÁ TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 
– Bratislava
bližšie informácie v K-CVČ
■ 20. a 21. februára o 10.00 h v SOŠ OaS
FRORBAL – okresné finále žiakov a žiačok SŠ
■ 23. februára o 14.00 h v Kalokagatii 
FAREBNÁ SOBOTA – Opletanie kameňov, 
tvorivá dielňa
■ 27. februára o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale 
VYBÍJANÁ – okresné finále žiačok ZŠ
■ 28. februára o 8.00 h v ZŠ 
na Spartakovskej 
STOLNÝ TENIS – krajské kolo žiakov a žia-
čok ZŠ a SŠ
■ MAĽOVANÝ SEN VIANOC – výstava vý-
tvarnej súťaže 
■ MAMA KLUB na Limbovej ulici pre ma-
mičky s deťmi na MD

Pondelok – piatok od 8.00 do 12.00 h a od 
15.00 do 18.00 h

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. – 4. 2. ■ NIČ NÁS NEROZDELÍ 
1. a 4. 2. o 17.30, 2. a 3. 2. o 19.30 h 
■ LOVCI GANGSTROV 1. a 4. 2. o 19.30, 
2. a 3. 2. o 17.30 h
2. 2. o 15.30 h ■ SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÁ 2
5. 2. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ OBČAN PES
20.00 h ■ MÁME PÁPEŽA
6. 2. o 17.00 a 19.45 h ■ ATLAS MRAKOV
7. – 13. 2. ■ KONEČNÁ 
7. – 8. 2. o 17.30; 9. 2. o 19.30; 10. 2. 
o 17.30, 11. 2. o 19.30; 13. 2 o 17.30 h
7. – 13. 2. ■ HITCHCOCK
7. 2 o 19.30, 9. 2. o 17.30, 13. 2. o 19.30 h
8. – 10. 2. ■ MANIAK
8. 2. o19.30; 10. 2. o 19.30, 11. 2. o 17.30 h
10. 2. o 15.30 h ■ SAMMYHO DOBRODRUŽ-
STVÁ 2
12. 2. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ FONTÁNA PRE ZUZANU
20.00 h ■ KREHKÁ IDENTITA
14. – 18. 2. ■ NÁDHERNÉ BYTOSTI 
14. – 16. 2. o 17.30, 17. – 18. 2. o 19.40 h
■ TERAPIA LÁSKOU (Silver Linings Play-
book)
14. – 16. 2. o 19.30, 17. – 18. 2. o 17.40 h
16. – 17. 2. o 15.30 h ■ CILILING
19. 2. ■ FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ MLČANIE NORMY
20.00 h ■ KRÁĽOVSKÁ AFÉRA
21. – 25. 2. ■ BABOVŘESKY
21. – 23. 2. o 17.30, 24. – 25. 2. o 19.30 h 
21. – 27. 2. ■ ZERO DARK THIRTY
21. – 23. 2. o 19.30, 27.2. o 17.00 h
24. – 27. 2. ■ LET (Flight)
24. – 25. o 17.00, 27.2. o 19.30 h
23. – 24. 2. ■ ŠTVORLÍSTOK V SLUŽBÁCH 
KRÁĽA
23. 2. o 15.30 h, 24. 2. o 13.30 a 15.30 h
26. 2. FILMOVÝ KLUB
18.00 h ■ FARMA ZVIERAT
20.00 h ■ CÉZAR MUSÍ ZOMRIEŤ
28. 2. o 17.30 h ■ JANÍČKO A MARIENKA. 
LOVCI ČARODEJNÍC 
19.30 h ■ KRÁĽOVSKÝ VÍKEND 

  KALOKAGATIA

  KINO HVIEZDA

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 pripravova-
ných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu webredak-
tor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 






