


Pred extrémami si chránim hlavu... 

Po nevýraznom začiatku zimy sa prelom prvých dvoch mesiacov v roku 
niesol v znamení extrémne nízkych teplôt. Klesli tak hlboko pod nulu, že ma 

prinútili siahnuť po čiapke. No spoločenský život na Slovensku nezamrzol. 
Vrel v znamení predvolebných rétorík, goríl, sasaniek a iných káuz. Intenzita 

vrenia i manipulácie vykypela miestami až do plných námestí. Na nich si 
v priestore anonymity našli živnú pôdu aj rôzne extrémne prejavy. Schladil 

ich až zamŕzajúci tok z vodného dela. Má to aj svoju symboliku: Násilím 
riešené sklamanie by v nás malo navždy zmrznúť. Nie je to cesta, ako vyjsť 

z bludného kruhu systému. Len zužuje riešenia na silu a nenávisť. 
No aj priestor, v ktorom niet vinníkov, kde zodpovednosť odišla 

do zabudnutia a moc beztrestne mení spoločné na súkromné, by sme mali 
opustiť. Skôr ako nás dostihne rozpad základných vzťahov. Jeho rysy sú už 

čoraz zreteľnejšie. Reč, ktorou rozprávame a pomenovávame javy a skutky, 
sa nezhoduje s realitou. Buďme objektívni. Nielen vo veľkej politike, 

ale aj v živote nás, ľudí bez moci, ťahajú predsavzatia a sľuby za kratší 
koniec. Dôveru v susedov, priateľov, kolegov nahrádza závisť a nedôvera. 

Odtiaľto treba hľadať cesty späť k rozširovaniu kruhu dôvery. Vrátením 
zrozumiteľnosti a pravdovravnosti reči. Zosúladením skutkov a slov. Patrí 

k tomu i poznanie, že miestom, kde sa zhoda slov a skutkov overuje, nie sú 
médiá. Odrážajú iba časť reality. Tú, ktorá chce byť videná či počutá. Ide 

o vyňatie javov z kontinuity a kontextu celku. Médiá i internet sú tak iba 
impulzom na premýšľanie, no nie zárukou pravosti či potvrdením stavu vecí. 

Pre pevnú pôdu pod nohami sa musíme oprieť o inú skúsenosť. O tú, ktorú 
budeme spoluvytvárať s inými. Upevňovaním dôvery v reálnom živote. 

Vytváraním vzťahov, priateľstiev a spolkov, kde môžu vyrásť i politici, ktorí 
budú vďaka prostrediu spoluzodpovednosti nositeľmi hodnôt. Viem, znie 

to možno naivne a ide o beh na dlhé trate. No, bojím sa, že všetky ostatné 
skratky sú životnými skratmi. Od budovania vzťahov len cez virtuálne siete, 

cez bezhraničnú dôveru ideálnej politickej strane, až k naivnej predstave 
politika – spasiteľa. Negatívne dôsledky podobné zjednodušeným riešeniam 

zvykne mať aj rezignácia. Niet koho voliť! – je v prvom momente možno 
lákavým sloganom, no ak ho domyslíme, má veľmi blízko ku konštatovaniu, 

že môj názor je jediný správny. Je pravdepodobné, že systém, 
ktorý sme nazvali demokraciou, má s politickým ideálom zhodnú len fasádu. 

Ak je to tak, treba začať hľadať a tvoriť spoločne žité hodnoty. 
No pred extrémami si chránim hlavu čiapkou. 

Pavol Tomašovič 

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR

25. marca o 16.00 h v Bazilike sv. Mikuláša 

Franz Liszt: VIA CRUCIS

Účinkujú:
Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Andrej Rapant, zbormajster
Stanislav Šurin, organ
Branislav Kostka, dirigent

Sólisti: Tomáš Šelc (Kristus, barytón), Pavlína Cuninková 
(soprán), Katarína Rapantová (soprán), Beáta Šimorová (alt), 
Marcel Kajan (tenor), Boris Gronský (barytón)

Počas koncertu budú premietané obrázky z rovnomenného 
diela akademického maliara Vincenta Hložníka Krížová cesta. 
Zaznie aj organová hudba Johannesa Brahmsa a niekoľko 
a cappella kompozícií 

Koncert organizuje spevácky zbor Tirnavia (www.tirnavia.com) 
v spolupráci s Mestom Trnavou a Farským úradom sv. Mikuláša
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Čestné občianstvo mesta Trnavy bude udelené in memoriam Vítovi Mrvovi za záslu-
hy o rozvoj športu.
 Nositeľmi Ceny mesta Trnavy sa stanú MUDr. Jaroslavov Čambalík za celoživotný 
prínos v oblasti liečebnej rehabilitácie, Mária Sadloňová za dlhoročnú pedagogickú 
činnosť a aktívne pôsobenie pri občianskych obradoch mesta a MUDr. Ivan Stredán-
sky za celoživotnú prácu v oblasti neonatológie.
 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy dostanú Mgr. Anna 
Belková za úspešnú reprezentáciu mesta v ženskom futbale, Mgr. Marián Mrva za re-
prezentáciu mesta v oblasti kultúry, Jozef Svátek za dlhodobú športovú a trénerskú 
činnosť a zisk titulu majstra sveta v džude veteránov a in memoriam Eva Kostolány-
iová za reprezentáciu mesta Trnavy a rozvoj slovenskej populárnej hudby.

***
VÍT MRVA
Veľký športový nadšenec sa narodil 19. 9. 1922 vo Voderadoch, v tomto roku si 
pripomenieme jeho nedožité 90. narodeniny. Zaslúžil sa o vybudovanie športového 
areálu Slávia, súčasnej Mestskej športovej haly a telocvične Slávie, kde bola v roku 
2000 umiestnená pamätná tabuľa s textom: „O výstavbu tohto objektu sa pričinil 
Vít Mrva“. Podarilo sa mu zapojiť mládež z Kopánky a okolia do športovania, založil 
futbalový klub Slávia, ktorý dodnes vychováva futbalistov hlavne v žiackych a mlá-
dežníckych vekových kategóriách. Podľa európskeho futbalového vzoru zorganizoval 
interligu pre neregistrovaných futbalistov v mládežníckych kategóriách, neskôr aj 
interligu pre dospelých. Bol dlhoročným poslancom Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnavy. Zomrel 16. 9. 1989.

MUDr. JAROSLAV ČAMBALÍK
Narodil sa 25. 7. 1934 v Trnave. Ako krajský odborník pre fyzioterapiu, balneológiu 
a liečebnú rehabilitáciu sa celoživotne ako lekár venuje problematike rehabilitácie 
a športu, vybudoval a podieľal sa na vybudovaní sietí rehabilitačných zariadení. 
Vychoval niekoľko generácií fyzioterapeutických a rehabilitačných pracovníkov, 34 
rokov pôsobí ako externý pedagóg denného i nadstavbového štúdia na Strednej 
zdravotníckej škole v Trnave. Bol organizátorom a doteraz je neúnavným propa-
gátorom a návštevníkom športových a kultúrnych podujatí v Trnave. Je držiteľom 
viacerých ocenení.

MÁRIA SADLOŇOVÁ 
Narodila sa 12. 9. 1938 v Modranke. Ako učiteľka pracuje od roku 1957. Učila svojich 
žiakov vážiť si krásu slovenského jazyka, pripravovala recitačné pásma, objavovala 
recitačné a tanečné talenty. Je neoddeliteľnou súčasťou občianskych obradov v našom 
meste, ľubozvučnou slovenčinou víta deti a rodičov pri uvítaniach do života a sobá-
šoch, pôsobí ako obradníčka pri občianskych pohreboch. Je moderátorkou a recitátor-
kou na spomienkových zhromaždeniach, ktoré organizuje Mesto Trnava. Trnavu re-
prezentovala aj na krajskej súťaži Vansovej Lomničky. Je držiteľkou viacerých ocenení.

Budú udelené ocenenia mesta za rok 2011
Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kole-
ktívom za rok 2011 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 
7. riadnom zasadnutí 14. februára 2012. Slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične  
v prvú marcovú nedeľu – 4. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého 
ulici v Trnave.
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MUDr. IVAN STREDÁNSKY
Narodil sa 21. 4. 1936. Je detský lekár – špecializácia neonatológia. Dlhé roky pôso-
bil ako primár novorodeneckého oddelenia trnavskej nemocnice, pod jeho vedením 
získalo novorodenecké oddelenie popredné miesto na Slovensku. Pripravoval pôdu 
na vybudovanie jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, ktorá na od-
delení chýbala. Ako prvá v západoslovenskom kraji začala v trnavskej nemocnici 
fungovať ambulancia pre rizikových novorodencov, ktorú MUDr. Stredánsky aj dl-
hodobo viedol. Kolegovia obdivovali jeho mimoriadny vzťah k deťom a komunikáciu  
s rodičmi, veľmi rád odovzdával skúsenosti mladším.  

Mgr. ANNA BELKOVÁ 
Narodila sa 17. 2. 1951 v Žiline. Aktívna hráčka ženského futbalu v rokoch 1969 – 
1990 sa stala počas svojej futbalovej kariéry 12-násobnou majsterkou Slovenska  
a v roku 1987 bola vyhlásená Slovenským futbalovým zväzom za najlepšiu futbalist-
ku Slovenska. Ako trénerka pracovala s krátkymi prestávkami od roku 1975 do roku 
2007. Predsedníčkou futbalového klubu je od roku 2007 a klub pod jej vedením bol 
úspešný aj v medzinárodnej súťaži: 2x víťaz turnajov v Holandsku a 1x víťaz turnaja 
v Belgicku.

Mgr. MARIÁN MRVA
Známy pedagóg, hudobník a spisovateľ sa narodil 28. 11. 1946 v Trnave. Už počas 
štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského spieval v zbore a pôsobil ako 
koncertný hudobník. Založil skupinu Pramene, s ktorou nahral v rozhlase a v televízii 
mnoho vlastných skladieb. Prispieval do mnohých celoslovenských časopisov, písal 
články o hudbe, rôzne poviedky a cestopisy. Hrá a spieva v skupine Old Boys Jazz 
Band. Prispieva do mestského časopisu Novinky z radnice. Doteraz mu vyšli tri knihy 
poviedok.

JOZEF SVÁTEK 
Narodil sa 17. 2. 1961. Dlhodobo pôsobí ako hlavný tréner JUDO Klubu AŠK Slávia. 
Okrem trénerskej činnosti stále i zápasí. Na Majstrovstvách sveta 2011 vo Frank-
furte nad Mohanom získal vo váhovej kategórii do 100 kg zlatú medailu a s ňou  
i titul majster sveta. V roku 2010 na Majstrovstvá sveta v Bruseli získal striebornú 
medailu. Je bývalým reprezentačným trénerom Slovenskej republiky v džude, je 
spoluzakladateľom športového gymnázia v Trnave a zakladateľom Centra olympij-
skej prípravy v džude. Prvýkrát v histórii bol predsedom organizačného výboru Maj-
strovstiev Európy, ktoré sa konali v Trnave v roku 1995.

EVA KOSTOLÁNYIOVÁ 
Narodila sa 2. 11. 1942 v Trnave, zomrela 3. 10. 1975 v Bratislave. V tomto roku si 
pripomenieme jej nedožité 70. narodeniny.  Speváčka, tanečnica a herečka Eva Kos-
tolányiová od polovice 60. rokov 20. storočia patrila k popredným reprezentantkám 
slovenskej populárnej hudby. Začínala ako speváčka v trnavskom Kovosmalte na 
Čajoch o piatej, potom sa stala členkou Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 
a neskôr vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave okrem tancovania začala aj 
spievať. Bola členkou rôznych zoskupení – Sexteta Ľuba Beláka, Orchestra Braňa 
Hronca a ako speváčka vlastnej skupiny Hej. Svojím speváckym i tanečným preja-
vom je obľúbená dodnes, o čom svedčia reedície jej piesní.                                                                                                

-red-
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  V SKRATKE

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Jedným z najpodnetnejších bodov programu 7. riadneho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. februára, bola Informatívna 
správa o parkovaní na území mesta Trnavy.

Vyplýva z nej, že na jednej strane požiadavky na parkovanie v meste neustále naras-
tajú, na druhej strane je stále menej voľných pozemkov na budovanie parkovacích 
miest. Aj keď mestská samospráva znížila od roku 2006 deficit parkovacích miest 
budovaním nových stojísk či rekonštrukciami a racionalizáciou využitia jestvujúcich 
parkovísk z 10 126 na 7 770 miest, požiadavky neustále narastajú a voľných pozem-
kov pre budovanie nových parkovacích miest ubúda. Podobný problém majú všetky 
väčšie mestá, v Trnave však komplikuje situáciu aj nedostatok zelených plôch. Ako 
sa konštatuje v informatívnej správe, po prípadnom vybudovaní chýbajúcich par-
kovacích miest by došlo v obytných súboroch k úbytku zelene pod hodnotu norma-
tívu 11 m2 až na 7,3 m2 na jedného obyvateľa Trnavy. Takéto riešenie však nie je  
v súlade s územným systémom ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja,  
a nemôže byť cieľom mesta Trnavy a jeho obyvateľov. Mestská samospráva pre-
to hľadá ďalšie možnosti v zintenzívnenom využití plôch niektorých ulíc ich zjed-
nosmerňovaním, ale najmä v budovaní viacpodlažných parkovacích systémov, gará-
žových domov a nadstavieb jestvujúcich parkovísk. 
 Poslanci okrem iného rokovali aj o dodatku k Všeobecným podmienkam zriaďova-
nia a prevádzkovania exteriérových sedení, ktorým sa rieši ich prípadná prevádzka 
aj počas vianočných trhov. Schválené boli návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy 
za rok 2011 osobám a kolektívom, návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia 
medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest 2012 – Trnava, ktorému bude po 
mnohých diskusiách pravdepodobne navrátené jeho pôvodné jedinečné zameranie 
na hudbu rôznych žánrov s uplatnením rezofonickej gitary a ďalšie. 
 Na zasadnutí odzneli tiež správy o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičné-
ho trnavského jarmoku 2011, o problematike hazardných hier na území mesta,  
o uskutočnených verejných obstarávaniach a ich postupoch v II. polroku 2011  
a o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnavy za rok 2011. Od-
znela aj správa o činnosti mestskej polície v minulom roku, z ktorej vyplýva nárast 
jej úspešnosti.
 Uznesenia z tohto zasadnutia budú v plnom znení zverejnené na webstránke 
mesta Trnavy v sekcii Samospráva / dokumenty mestského zastupiteľstva.

-red- 

Založenie oblastnej organizácie  
cestovného ruchu v Trnave

Stretnutie zakladajúcich členov oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tr-
nava Tourism a jej zakladajúce valné 
zhromaždenie sa uskutočnilo v piatok 3. 
februára na trnavskej radnici. 
 Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Trnava Tourism bola založená  
v zmysle zákona 91/2010 Z. z. o pod-

pore cestovného ruchu. Zakladajúcimi 
členmi tejto organizácie sú Mesto Trna-
va a obce Smolenice, Suchá nad Parnou, 
Ružindol, Špačince, Jaslovské Bohunice 
a jedenásť podnikateľských subjektov  
a občianskych združení. Valné zhromaž-
denie zvolilo aj výkonného riaditeľa Mgr. 
art. Andreja Kotlárika na základe dvoj-
kolového výberového konania. Snahou 
zakladajúcich členov je spojiť sily na 
zintenzívnenie cestovného ruchu v tr-
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navskom regióne. Jednou z ciest bude 
spojenie regionálnych kultúrnych, gas-
tronomických a turistických atraktivít do 
produktov zameraných na pritiahnutie 
záujmu slovenských i zahraničných náv-
števníkov. 

Detské ihrisko v Kamennom mlyne 
bude vynovené

Od marca do konca apríla chce odbor 
investičnej výstavy mestského úradu 
uskutočniť rekonštrukciu detského ih-
riska v Kamennom mlyne. Cieľom tej-
to investičnej akcie je humanizovanie 
vstupnej časti tohto rekreačného areálu, 
ktorý slúži obyvateľom mesta a širšieho 
okolia na krátkodobú rekreáciu a športo-
vé aktivity v prírodnom prostredí. 
 Pôvodné detské ihrisko nachádzajú-
ce sa v blízkosti hotela s reštauráciou  
a prírodného amfiteátra je kapacitne ne-
postačujúce, so zastaranými kovovými 
hernými prvkami. Rekonštrukcia bude 
pozostávať z komplexnej výmeny všet-
kých hracích prvkov a mobiliáru, výstav-
by nových spevnených plôch v hraniciach 
ihriska, založenia novej zelene v celom 
vstupnom areáli Kamenného mlyna  
a vybudovania ohniska s príslušným mo-
biliárom. Nevyhnutné výruby súvisiace  
s plánovanou rekonštrukciou a ošetre-
nie jestvujúcich drevín sa už uskutočnili 
v gescii odboru dopravy a komunálnych 
služieb mestského úradu mimo vegetač-
ného obdobia v roku 2011.

Druhé stretnutie pri bylinkách  
a čajoch o péci

Uskutoční sa 15. marca o 17. hodine  
v zasadacej miestnosti na Trhovej ulici 2 
a venované bude jarnému posilňovaniu 
imunity, doplňovaniu vitamínov a mine-
rálov, správnemu pitnému režimu a očis-
te organizmu. 
 „Čo môže byť krajšie ako prekrásne 
rozkvitnutá záhradka – balzam na oči 
aj dušu. Lenže, aby bola záhradka krás-
na, musíme sa o ňu starať,“ prihovára 
sa záujemcom prostredníctvom me-

tafory lektorka kurzu Margita Drobná  
a pokračuje: „Náš organizmus je v úz-
kom vzťahu s prírodou, ktorá nás obklo-
puje. Po zimnom období sme vyčerpaní. 
Naše telo, podobne ako záhradka, potre-
buje pomoc. Posilniť imunitu – pokopať, 
doplniť vitamíny a minerály – pohnojiť, 
dostatočný pitný režim – poliať, a nako-
niec aj očistiť – pretrhať burinu. Ale opäť 
upozorňujem, že nie je všetko vhodné 
pre každého, bylinky sú drogy a treba sa 
poradiť aj s lekárom.“ 
 Podujatie pripravuje Kancelária Zdra-
vé mesto Trnava v spolupráci s miest-
nou pobočkou Ligy proti reumatizmu na  
Slovensku.

Otvorenie obnovených priestorov 
jedálne Arcibiskupského úradu

Trnavská arcidiecéza otvorila 17. feb-
ruára pre verejnosť novú reštauráciu  
Galéria. Okrem jedál z čerstvých surovín 
ponúkne toto zariadenie návštevníkom 
stretnutia pri hudbe alebo odborné pred-
nášky z oblasti umenia. V ponuke budú 
aj typické jedlá z Trnavy a okolia.  
 Reštaurácia Galéria sa nachádza  
v priestoroch budovy šľachtického kon-
viktu, ktorý bol postavený za vlády ci-
sárovnej Márie Terézie v neskorobaro-
kovom slohu. Sprístupnenie priestorov, 
kde sa v minulosti stravovali šľachtici, 
je po otvorení galérie ďalším krokom 
na ceste k otvoreniu Trnavskej arcidie-
cézy voči verejnosti. V blízkej budúc-
nosti budú upravené a sprístupnené aj 
priestory dvora Arcibiskupského úradu.

Knihy už môžeme vrátiť do knižnice 
aj prostredníctvom biblioboxov

Schránku na vrátenie požičaných kníh 
– bibliobox – môžu od 1. marca využiť 
čitatelia Knižnice Juraja Fándlyho v Trna-
ve, ktorí knihy nestihli vrátiť vo výpožič-
nom čase. Knižnica inštalovala v meste 
dva biblioboxy, jeden na prvom poschodí 
v obchodnom centre na Ulici F. Urbánka, 
druhý pred vchodom do hlavnej budovy 
knižnice na Rázusovej ulici 1. Do bibliobo-
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xu možno vrátiť knihy a časopisy požiča-
né na ktoromkoľvek pracovisku Knižnice 
Juraja Fándlyho, do kníh, ktoré si čitateľ 
požičal v pobočke, treba vložiť lístok so 
svojím menom. Knihy vložené do biblio-
boxu budú z konta čitateľa odpísané do 
dvoch pracovných dní. Každý, kto vyu-
žije túto službu, si však musí skontrolo-
vať svoje konto, prípadné nezrovnalosti 
ihneď reklamovať, a pri osobnej návšte-
ve knižnice aj uhradiť prípadné poplatky 
za omeškanie. Knihy vymáhané súdom  
a riaditeľskou upomienkou treba odo-
vzdať priamo v knižnici. 

Kurz zdobenia kraslíc  
v Západoslovenskom múzeu

Kurz zdobenia kraslíc sa v rámci Školy 
ľudových remesiel uskutoční v sobotu 
31. marca 2012 o 14. hodine v priesto-
roch Západoslovenského múzea v Tr-
nave. Pod vedením Zuzany Brisudovej  
z Brestovian sa záujemcovia naučia zdo-
biť kraslice rôznymi technikami. I ten-
to rok si budú môcť vyskúšať zdobenie 
voskom, ako i náročnejšiu vŕtanú tech-
niku. Novinkou bude batikovanie kraslíc. 
Objednávky osobne alebo na telefónnom 
čísle 033/5512913. Vstup je voľný, pod-
mienkou je len donesenie vyfúknutých 

vajíčok. Maximálny počet účastníkov 
kurzu je dvadsať.

Víťazstvá trnavských hasičov na 
medzinárodnej súťaži v Szolnoku

Zlatú medailu si vybojovali hasiči z Tr-
navského kraja na Medzinárodnej súťa-
ži hasičov v halovom veslovaní na ves-
lárskom trenažéri Concept 2, ktorá sa 
uskutočnila 11. februára 2012 v maďar-
skom mestečku Szolnok. Víťazné druž-
stvo, ktoré týmto úspechom obhájilo 
svoje minuloročné víťazstvo v disciplíne 
štafeta, tvorili por. Bc. Pavol Kuhajda  
a rtm. Erik Noskovič z Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Piešťanoch, ppráp. Martin Malatinka  
z Okresného riaditeľstva Hasičského  
a záchranného zboru v Trnave a nrtm. 
Peter Lejko z Okresného riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v Galante. 
Slovenskí hasiči zvíťazili v obidvoch ve-
kových kategóriách jednotlivcov (1 000 
metrov) a v kategórii družstiev (štafe-
ta na 4 x 2 x 500 metrov). Víťazstvá na 
vzdialenosti 1 000 metrov dosiahli por. 
Bc. Pavol Kuhajda a Adrián Ficík zo Zá-
vodného hasičského útvaru U. S. Steel 
Košice. 

Obnova vodovodu a kanalizácie na pešej zóne 
Rekonštrukcia kanalizačných a vodovodných rozvodov, ktorá musí pred-
chádzať obnove verejných priestorov na Hlavnej ulici v Trnave, sa začne 
uskutočňovať v marci. Počas prác, ktoré bude realizovať Trnavská vodáren-
ská spoločnosť (TAVOS), dôjde k nevyhnutným čiastočným obmedzeniam 
využívania pešej zóny. Snahou mestskej samosprávy v spolupráci s TAVOS-
-om bude minimalizovať tieto obmedzenia na najmenšiu možnú mieru.

Dátum začiatku prác a ich časový harmonogram bude spresnený po ukončení 
verejnej súťaže na dodávateľa, ktorá sa v súčasnosti uskutočňuje v kompetencii 
TAVOS-u. Nové informácie o rekonštrukcii budeme priebežne zverejňovať. Búracie  
a výkopové práce sa budú vykonávať postupne na oboch stranách komunikácie tak, 
aby jej druhá polovica a vstupy do budov ostali priechodné. Mestská samospráva 
prosí občanov i podnikateľov o porozumenie a vopred ďakuje za tolerovanie dočasne 
zvýšenej hlučnosti, prašnosti a komplikácií pri pohybe chodcov i zásobovaní prevád-
zok, a rovnako aj za pochopenie nevyhnutných dočasných obmedzení povoľovania 
exteriérových sedení. 
 Cieľom mestskej samosprávy je nielen obnova samotnej pešej zóny, ale aj ob-
nova pulzujúceho života v centre mesta a zlepšenie podmienok pre podnikateľov. 
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Zariadenie na zhodnocovanie odpadov s výrobnou kapacitou 23 ton za hodinu pred-
stavuje technologickú linku na výrobu tuhého alternatívneho paliva z komunálneho 
a živnostenského odpadu. Hlavnou zložkou tohto paliva budú textilné látky, vlákna, 
papier, zmesové plasty, pet fľaše, drevo, drevené materiály upravené na častice 
veľkosti max. 40 mm. Súčasťou vstupného materiálu nebudú nebezpečné druhy 
odpadov ako  žiarivky, akumulátory, vyradené elektronické zariadenia, a pod. Po-
čas výrobného procesu budú z odpadu vyseparované organické zložky, ktoré môžu 
byť skompostované. Vyseparované budú aj kovy a kovové zlúčeniny, plochý papier, 
kartóny, textílie či fólie, ktoré poputujú na recykláciu. Cieľ projektu je plne v súlade 
so súčasným trendom znižovania množstva odpadov na skládkach a zvyšovaním 
ich zhodnocovania recykláciou a ďalším využitím. Ukončenie realizácie projektu sa 
očakáva v auguste 2012.                              http://www.enviro.gov.sk, http://www.opzp.sk

Ing. Katarína Buchová, Ing. Viera Vančová, 
odbor priemyselného parku a inovačných procesov MsÚ

Budeme vyrábať alternatívne palivo z odpadu 
Mestská samospráva začala v januári 2012 druhú etapu výstavby nového Za-
riadenia na zhodnotenie odpadov Trnava. Na tento projekt schválilo Minister-
stvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán operačného programu Životné 
prostredie Mestu Trnave v decembri 2009 nenávratný finančný príspevok vo 
výške 3 077 867 eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou / Kohéznym 
fondom a mestská samospráva prispieva na jeho výstavbu 5-imi percentami. 

Cena za systém ekologickej stability Trnavy
Druhé miesto v súťaži Cena ZUUPS 2011 o najlepší urbanistický a územno-
plánovací projekt získal kolektív autorov Aktualizácie miestneho územného 
systému ekologickej stability (MÚSES) mesta Trnavy za inovatívne prepoje-
nie krajinného a urbánneho prostredia a za podrobné riešenie a návrh „zele-
nej urbánnej kostry“ ako jednej z podmienok udržateľného rozvoja mesta. 

V rámci možností limitovaných zástavbou, inžinierskymi sieťami a požiadavkami  
z hľadiska pamiatkových hodnôt by mala byť Hlavná ulica po rekonštrukcii nielen 
spojnicou medzi Námestím SNP a Trojičným námestím, ale aj miestom inšpirujúcim 
na krátky odpočinok alebo príjemné zotrvanie a občerstvenie. 
 Pokiaľ pri rekonštrukcii vodovodov a kanalizácie nenastanú žiadne nepredvídané 
komplikácie, obnova povrchov, mobiliáru a revitalizácia pešej zóny by sa mala začať 
už na jeseň tohto roku.                                                                                  -red-

Autormi projektu sú Anna Dobrucká, Peter Mederly a Eva Vyrosteková. Projekt dala 
vypracovať trnavská mestská samospráva a konzultantkou autorov bola Jarmila  
Garaiovaá z úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mestského úradu.
 Víťazom súťaže sa stal mladý autor Vladimír Hain s dielom 4D Park – Multifunkčné 
centrum v Nitre, ktorým navrhuje revitalizáciu starých kasární pod Zoborom. Prvé 
dve diela postupujú na medzinárodnú súťaž ECTP do Bruselu.
 Súťaž Cena ZUUPS 2011 vyhlasuje na národnej úrovni Združenie pre urbanizmus 
a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS). Cieľom súťaže je vyzdvihnúť význam 
komplexných prístupov k tvorbe priestoru, tvorivej činnosti architektov pri lokálnom 
i regionálnom rozvoji so zachovaním historicko-kultúrnych a krajinárskych hodnôt  
a udržateľných parametrov rozvoja sídiel, prezentovať rôznorodosť súčasnej urba-
nistickej a krajinárskej tvorby a vyzdvihnúť synergický efekt spoločných výstupov 
multiprofesijných tímov.                                                                                      -red- 
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Projekt, účelom ktorého bolo vybudovanie 
zázemia pre investície v oblasti výskumu, 
vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok proto-
typov, je zrealizovaný na ploche takmer 29 
000 m2 v areáli bývalých Technických slu-
žieb mesta Trnavy. Vnútorné komunikácie 
areálu, inžinierske siete a zeleň prešli kom-
pletnou výmenou a modernizáciou s cieľom 
dosiahnuť vysokú bezpečnosť a bezporucho-
vosť prevádzky a skultúrnenie prostredia. 
Celkové náklady na výstavbu dosiahli výšku 
viac ako 10,75 mil. eur, pričom Mesto Trna-
va hradilo viac ako 1,42 mil. eur z vlastných zdrojov a ostatné zdroje boli čerpané  
z fondov Európskej únie a Štátneho rozpočtu SR. 
 Trnava realizáciou projektu Mestského priemyselného a technologického parku 
urobila prvé kroky k diverzifikácii investorov, ktorí doposiaľ v Trnave vytvárali pra-
covné príležitosti prevažne v oblasti logistiky a montáže. O tom, že projekt bude 
úspešný a vedenie mesta spravilo významný krok k zvyšovaniu inovačného poten-
ciálu Mesta Trnavy, svedčí fakt, že už dnes sa do parku postupne sťahuje 5 firiem 
pôsobiacich predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcii a prototypovej 
výroby, ktorí vytvoria množstvo nových vysokokvalifikovaných pracovných miest.
 Veľmi dôležitým investorom je spoločnosť Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, 
ktorá je pobočkou firmy Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe GmbH so sídlom 
v Nemecku, ktorej 100 %-ným majiteľom je skupina Panasonic Electric z Japonska, 
patriaca pod svetový gigant v elektrotechnickom priemysle japonskej spoločnosti 
Matsushita so sídlom v Osake. Spoločnosť bude v parku realizovať návrh dizajnu 
elektrických predradníkov, dizajnu a výroby testerov pre sériovú výrobu, testovanie 
kvality a spoľahlivosti elektrických predradníkov. V súvislosti s touto činnosťou vy-
tvorí v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava približne 50 nových, 
prevažne vysokokvalifikovaných pracovných miest, zameraných na výskum, vývoj  
a výrobu prototypov v oblasti elektrotechnického priemyslu. 
 Ďalší štyria investori sú z oblasti výskumu a vývoja v oblasti jadrovej energetiky, 
strojárstva, výroby liečiv a vitamínových doplnkov a taktiež v oblasti programovania 
a počítačových simulácií.
 Mestský priemyselný a technologický park je konkrétnym výsledkom filozofie 
trnavskej mestskej samosprávy, ktorá si dlhodobo uvedomuje fakt, že jediné, čo 
môže Slovensko ako malá krajina s otvorenou trhovou ekonomikou ponúknuť svetu 
a zabezpečiť si tým svoj hospodársky rozvoj, sú nadpriemerné zásoby minerálnych 
prameňov, hory a tradícia v určitých odboroch priemyslu. Na túto tradíciu môžeme 
nadväzovať vďaka jestvujúcim odborným kapacitám prostredníctvom realizovaných 
výstupov výskumu, vývoja a inovačných procesov. Predpokladom však je v prvom 
rade posilniť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v daných oblas-
tiach, a to najmä prostredníctvom účinných regionálnych nástrojov, akým je aj prá-
ve zrealizovaný Mestský priemyselný a technologický park v Trnave.                 -bp-

Priemyselný a technologický park je dokončený 
Po tridsaťšesťmesačnej implementácií projektu a úspešnej kolaudácii bude 
slávnostne otvorený Mestský priemyselný a technologický park Trnava, 
ktorý poskytne investorom 7 479,4 m2 špičkových nebytových priestorov  
a 1 500 m2 nových parkovacích plôch.
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Zámer vybudovať hospic v priestoroch časti kláštora rehole františkánov na Františ-
kánskej ulici v Trnave realizuje nezisková organizácia Svetlo od roku 2005. Rekon-
štrukcia historických priestorov trvala niekoľko rokov, pretože prostriedkov, napriek 
podpore Mesta Trnavy a ďalších inštitúcií, nebolo stále dostatok. V spojení so zbier-
kami, benefičnými akciami a dobrovoľníckou prácou sa nakoniec podarilo spustiť 
prevádzku tohto zariadenia. Prvá etapa jeho fungovania sa otvára začiatkom marca. 
No nie ako hospicu, ale sociálneho centra s rôznymi službami. 
 Doteraz bolo v priestoroch františkánskeho kláštora preinvestovaných na tento 
účel vyše 350-tisíc eur. Jedna z hlavných myšlienok organizácie Svetlo, vybudovať 
v Trnave hospic, sa však zatiaľ nenaplnila, pretože najväčšia zdravotná poisťovňa 
odmietla zmluvný vzťah so združením s odôvodnením, že podľa legislatívy v kaž-
dom kraji musí podporiť len jedno zariadenie takéhoto typu (jeden hospic funguje 
na juhu Trnavského kraja). Svoj prístup poisťovňa doteraz neprehodnotila a ďalšie 
čakanie by bolo na škodu celej myšlienke. A tak zatiaľ nezisková organizácia Svetlo 
sprevádzkovala vo svojich priestoroch centrum sociálnych služieb. 
 „Budeme poskytovať službu v lôžkovej časti a v zariadení opatrovateľskej služby. 
Nebudeme mať teda zatiaľ hospic, no aj o služby zariadenia strediska sociálnych 
služieb je záujem. Navyše, otvoriť centrum s takýmito službami je aj v súlade so 
sociálnym plánom Mesta Trnavy na roky 2010 – 2013, kde sa hovorí o zvýšení poč-
tu sociálnych lôžok. Otvárame teda sociálne zariadenie pre 15 klientov, zariadenie 
opatrovateľskej služby pre 10 klientov a domov sociálnych služieb pre 5 klientov. 
Okrem toho chceme dokončiť ďalšie priestory, kde bude 11 lôžok, ale všetko závisí 
od našich finančných možností,“ hovorí riaditeľka Svetla Viktória Okšová. 
 Opatrovateľskú službu bude spolufinancovať mesto, domov sociálnych služieb 
Trnavský samosprávny kraj. Združenie pripravilo pred spustením prevádzky Deň 
otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil vo februári. Nielen preto, aby si návštevníci 
prezreli technické vybavenie zariadenia ešte pred jeho otvorením, ale aj pre mož-
nosť nahliadnuť do jedinečného historického objektu, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Takúto možnosť využilo viac ako 250 Trnavčanov. Najväčší záujem bol 
o zodpovedanie otázok súvisiacich s podmienkami umiestnenia klienta v zariadení. 
Súvisí to zaiste aj s tým, že aj populácia obyvateľov nášho mesta starne a záujem  
o takéto služby stúpa. 
 Príprava objektu pre prevádzku zariadenia tohto typu nebola jednoduchá. Re-
konštrukcia priestorov bývalého kláštora bola dlhá a náročná, mnoho bolo tre-
ba konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom, realizoval sa nejeden stavebný 
prieskum a charakter stavby neumožňoval niektoré bežné stavebné zásahy, čo re-
konštrukciu predražilo. Problémom je aj charakter objektu, ktorého prevádzka si 
vyžiada aj zvýšené náklady na vykurovane a osvetlenie. V rekonštruovanej časti sú 
v dispozícii najmä jedno a dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením, malá jedáleň  
a výdajňa stravy pre chodiacich klientov, špecificky upravené sociálne zariadenia 
pre imobilných klientov a denné miestnosti personálu. 
 „Popritom, že sme rekonštruovali priestory, sme sa rozhodli aj pre službu požičia-
vania zdravotníckych a hygienických pomôcok odkázaným v domácnosti – klientom 
po zraneniach či mozgových príhodách. Sú to vozíky, barly či pomôcky, ktoré uľah-
čujú hygienu,“ hovorí riaditeľka Svetla Viktória Okšová. Neziskové združenie privíta 
i dobrovoľníkov, nielen na pomocné práce s hrubou stavbou doteraz nedokončenej 
časti rekonštrukcie priestorov bývalého kláštora, ale aj na pomoc v prevádzke zaria-
denia. „Dá sa nám pomôcť rôznymi spôsobmi, napríklad dobrovoľníckou činnosťou, 
pri manuálnych prácach alebo pri vypracovaní projektov, napríklad na dokončenie 

Na Františkánskej otvárajú sociálne centrum
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Zástupkyňa primátora Ing. Kve-
toslava Tibenská na úvod zdôraz-
nila potrebu celoživotného vzde-
lávania od detstva a ubezpečila 
prítomných, že mesto sa bude 
snažiť i naďalej vytvárať pod-
mienky na jeho rozvoj. 

Krátkym programom sa po-
tom predstavili deti z trnavských 
materských škôl V Jame 27 a na 
Okružnej ulici.
   Na konferencii odzneli príspev-
ky Úspechy, zdroje a potenciál 
projektu Interkulturálne vzde-
lávania detí a dospelých od ko-
ordinátorky projektu Ing. Vandy 

Homerovej, Plurilingvizmus ako politický a pedagogický fenomén od doc. PhDr. Sta-
nislava Benčiča, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Projekt s nemec-
kým gymnáziom ako motivácia učiť sa nemčinu od Mgr. Moniky Vaculkovej zo Zá-
kladnej školy J. Bottu v Trnave, Jazykový projekt – projektové vyučovanie – cesta  
k vyučovaniu cudzieho jazyka od Ing. Beáty Krajčovičovej zo Základnej školy M. Gor-
kého v Trnave, Nemčina – významný nástroj dorozumievania v európskom priestore 
od Mgr. Márie Zelinkovej z Gymnázia J. Hollého v Trnave a príspevok vedúcej odboru 
vzdelávania, športu a kultúry na Mestskom úrade v Trnave Ruženy Makovej na tému 
Ako ďalej – udržateľnosť a rozšírenie projektu. Zborník z konferencie bude vytlačený 
a zaslaný všetkým účastníkom.
 Na realizácii projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých, ktorý bol 
podporený v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013, sa trnavská samospráva aktívne podieľa už od februára 2009. V šty-
roch trnavských materských školách – Murgašova, Okružná 19, Okružná 27 a MŠ  
V jame sa deti sa hravou formou a prostredníctvom zážitku učia spolu s lektorkami 
nemecký jazyk. Slovenské a rakúske materské školy nadviazali cezhraničnú spolu-
prácu a navzájom priblížili deťom svoje národné tradície, mentalitu a kultúrne zvyky. 
Projekt vytvoril priestor aj na ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov, vzájomné 
hospitácie, exkurzie, výmenné stretnutia, prednášky a semináre.                              

-red-, foto P. Cagala

Cudzí jazyk – brána do sveta poznávania
Konferencia na tému Cudzí jazyk – brána do sveta poznávania, ktorá sa ako 
súčasť projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých uskutočnila 
15. februára 2012 na trnavskej radnici, sa orientovala nielen na deti pred-
školského veku, ale vytvorila priestor aj na prezentáciu skúseností s prá-
cou s cudzím jazykom na základných a stredných školách. 

ešte nezrekonštruovaných častí. Netýka sa to však opatrovateľských a ošetrova-
teľských prác, na to máme našich odborníkov,“ hovorí predsedníčka správnej rady 
neziskovej organizácie Svetlo Anna Suchoňová. 
 Združenie sa napriek doterajšiemu neúspechu nevzdáva pôvodnej myšlienky vy-
budovať v centre hospic. Jej realizácia však bude závislá najmä od ústretovosti 
zdravotných poisťovní.

Martin JURČO



Ľudia a udalosti v histórii Trnavy marec 2012
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1. 3. 1807 – V Trnave umrel osvieten-
ský kňaz a člen Slovenského učeného to-
varišstva GAŠPAR HELMUTH, zakladateľ 
viacerých dobročinných základín (205. 
výročie). 
4. 3. 2002 – Kardinál JOZEF TOMKO na-
vštívil Spolok sv. Vojtecha v Trnave (10. 
výročie). 
5. 3. 1882 – V Budapešti umrel trnav-
ský rodák a cirkevný hodnostár JOZEF 
BERZÁK, organizátor sociálnej a zdra-
votníckej služby počas cholerovej epidé-
mie v Trnave (130. výročie).
6. 3. 1777 – Cisárovná MÁRIA TERÉZIA 
vydala dekrét o presťahovaní Trnavskej 
univerzity do Budína (235. výročie). 
6. 3. 1967 – V Budapešti umrel maďar-
ský hudobný skladateľ, pedagóg a zbe-
rateľ hudobného folklóru ZOLTÁN KODÁ-
LY, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave 
(45. výročie). 
7. 3. 1922 – V Leopoldove sa narodil 
akademický maliar EMIL PAULOVIČ, kto-
rý v rokoch 1960 – 65 pôsobil ako scé-
nický výtvarník v Krajovom divadle v Tr-
nave (90. výročie). 
11. 3. 1932 – V Novej Vieske sa narodil 
básnik a prekladateľ JÁN ONDRUŠ, ab-
solvent gymnázia v Trnave a člen tzv. tr-
navskej literárnej skupiny (80. výročie).
11. 3. 1947 – V Trnave sa narodil 
spevák populárnych piesní a pedagóg  
ĽUBOŠ NOVOTNÝ (65. narodeniny). 
12. 3. 1822 – V Zavare sa narodil 
národný buditeľ, novinár, publicista, 
prekladateľ, vydavateľ a kňaz JOZEF  
KAROL VIKTORIN, spoluzakladateľ Mati-
ce slovenskej i Spolku sv. Vojtecha, kto-
rý študoval v Trnave (190. výročie). 
13. 3. 1917 – V Trnave umrel ná-
rodovec, advokát a právnik FRANKO  
VESELOVSKÝ, riaditeľ Ľudovej banky  
v Trnave, funkcionár Spolku sv. Vojte-
cha a poslanec uhorského snemu (95.  
výročie). 
14. 3. 1692 – Cisár LEOPOLD I. po-
zval do Viedne zástupcov mesta Trnavy  
a Trnavskej univerzity, aby sa spoločne  
pokúsili rozriešiť dlhotrvajúci spor o súd-

nu moc nad univerzitnými študentmi 
(320. výročie). 
16. 3. 1717 – V Trnave sa narodil astro-
nóm, matematik a univerzitný profesor 
FRANTIŠEK WEISS, prvý volený rektor 
Trnavskej univerzity a riaditeľ univerzit-
nej hvezdárne (295. výročie). 
16. 3. 1932 – V Trnave bol založený 
Klub turistov (80. výročie). 
16. 3. 1982 – V USA umrel básnik a pre-
kladateľ ANDREJ ŽARNOV, vl. menom 
František Šubík, rodák z Kuklova, ktorý 
krátko pred emigráciou pôsobil v Trnave 
ako lekár – patológ (30. výročie). 
19. 3. 1637 – V Bratislave umrel ostri-
homský arcibiskup, uhorský prímas  
a kardinál PETER PÁZMÁŇ, zakladateľ Tr-
navskej univerzity (375. výročie). 
24. 3. 2007 – V Bratislave umrel literár-
ny historik, prekladateľ a pedagóg JÁN 
SEDLÁK, dramaturg Činohry SND, kto-
rý pôsobil v rokoch 1961 – 79 na PdFUK  
v Trnave (5. výročie).
25. 3. 1992 – V Trnave zriadili novodobú 
Trnavskú univerzitu (20. výročie). 
27. 3. 1942 – V Trnave umrel bibliograf, 
literárny historik a cirkevný hodnostár 
ALOJZ ZELLIGER, trnavský farár, pro-
fesor Učiteľského ústavu, člen výboru 
Spolku sv. Vojtecha a zostaviteľ súpisu 
trnavských tlačí (70. výročie). 
30. 3. 1947 – V Trnave sa narodila sud-
kyňa Ústavného súdu SR, vysokoškolská 
pedagogička a odborná publicistka VIE-
RA MRÁZOVÁ, výkonná riaditeľka Slo-
venského národného strediska pre ľud-
ské práva (65. narodeniny). 
31. 3. 1842 – V Liptovskom Mikuláši sa 
narodila divadelná ochotníčka, propagá-
torka dievčenského vzdelávania a pub-
licistka MARÍNA MILOSLAVA HODŽOVÁ, 
ktorá v rokoch 1870 – 1901 žila v Trnave 
(170. výročie). 
31. 3. 1927 – V Lipovci sa narodil peda-
góg a publicista HENRICH JANUS, člen  
a funkcionár Slovenskej pedagogickej 
spoločnosti pri SAV, ktorý dlhé roky pô-
sobil na PdFUK v Trnave (85. výročie). 

P.R.
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Klub má v súčasnosti 26 čle-
nov a napriek tomu, že fungu-
je už dlhé roky, medzi širokou 
verejnosťou o ňom doteraz 
veľmi nepočuť. Všetko by sa 
však malo zmeniť tento rok, 
keď klub prechádza na iný 
spôsob fungovania, a propa-
gácia smerom navonok bude 
jeho významnou aktivitou. 
„Chceme propagovať históriu 
železníc, ktoré sa nachádzali 
v okolí Trnavy a v samotnom 
meste. Trnava bola stanicou 
konskej železnice – a platilo, 
kadiaľ ide železnica, tadiaľ ide 
rozvoj priemyslu a spoločen-
ského života. To prispelo aj k rozvoju Trnavy. Istým podnetom pre vznik klubu bol 
práve zánik železníc – či už to boli lokálne železnice, ale aj malé úzkorozchodné, 
poľné železnice, a v dnešnej dobe aj rušenie tratí. Veď dnes sa najmä z politických 
pohnútok ruší osobná doprava na celých úsekoch tratí,“ hovorí o základnej myšlien-
ke vzniku a práce klubu jeho predseda Miloslav Lužák. 
 Ešte donedávna mali trnavskí milovníci železníc vlastné priestory v objekte sta-
rej železničnej stanice, no reorganizáciami o ne prišli a v súčasnosti ich využíva 
železničná polícia. Vyriešenie problému si sľubujú od zrekonštruovaných priestorov 
v novej administratívnej budove, pretože propagačný výklad vo foyeri stanice stačí 
na základné informovanie a vystavenie maximálne jedného exponátu. „Budujeme 
historickú expozíciu venovanú železnici v Trnave a okolí, ktorá by mala byť niekde na 
stanici, aby mali do nej prístup cestujúci. Chceli sme, aby verejnosť prospešne trá-
vila čas pri čakaní na vlaky, aby sa oboznamovali s históriou železníc. Jednoducho, 
aby sa trošku vedelo, že Trnava bola križovatkou a významným centrom železnice – 
že sú tu historicky významné spojenia na Bratislavu, Žilinu, Sereď či Kúty. Dôležité 
bude predstavovať dnes už neexistujúce úzkorozchodné trate v okolí nášho mesta,“ 
pokračuje v rozprávaní Miloslav Lužák. 
 Po vyriešení problému s priestormi by chceli organizovať nielen klubové večery 
pre členov, ale mohli by si pozývať aj hostí. Doteraz predovšetkým navštevovali 
rôzne turistické lokality, ktoré súviseli s dejinami železníc na Slovensku. Do budúcna 
by chceli nadviazať kontakt s viacerými klubmi historických koľajových vozidiel na 
Slovensku a s partnermi v Česku. 

Chystajú knihu o malej cukrovarskej železnici
Tí, ktorí prechádzajú cez trnavskú železničnú stanicu, si v posledných me-
siacoch mohli všimnúť jeden z výklenkov, v ktorom má svoju expozíciu Klub 
priateľov železníc Trnavy a okolia. Nejde o nové zoskupenie, klub funguje 
už od roku 1996, keď ho zakladal dnes už nežijúci člen Marián Školník. 
Hlavnou myšlienkou je spropagovať zaniknuté trate v meste a okolí s nor-
málnym rozchodom, ale aj tie úzkorozchodné, ktoré využíval najmä trnav-
ský cukrovar pri zvážaní repy priamo do podniku. Už v marci by chceli pre-
zentovať knihu o úzkorozchodných železničkách v okolí mesta a tento rok 
chcú začať pripravovať historickú expozíciu.

Fotografia z roku 1987, s parným rušňom 3214, mo-
torovým rušňom T334.0960, motorovým rušňom V60  
a pracovníkmi vlečky cukrovaru v kampaňovom období
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 Jednou z posledných akcií klubu, o ktorej sa dozvedeli viac aj Trnavčania, bola 
„staničná“ výstava historického pancierového vlaku Štefánik z čias Slovenského 
národného povstania, ktorý približoval význam povstania a pripomenul aj význam 
trnavskej posádky v SNP. „Mal som šťastie, že som bol pri rekonštrukcii a znovuob-
novení improvizovaného pancierového vlaku Štefánik, ktorý bol vyrobený krátko po 
vypuknutí SNP v priebehu niekoľkých týždňov. Spolupracovali sme s pamätníkom 
SNP, a my nadšenci v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia sme 
v priestoroch Rušňového depa vo Zvolene počas voľna spolupracovali na obnove 
vozňov vlaku. Keďže z Trnavy ako jediného mesta zo západného Slovenska odišla 
do SNP posádka, na počesť tejto udalosti som si dal osobný cieľ, aby sme do výročia  
v roku 2014 postavili tankový vozeň tak, aby sa zostava pancierového vlaku Štefánik 
doplnila o túto dodnes chýbajúcu časť,“ hovorí o plánoch niektorých členov klubu 
Miloslav Lužák. 
 Ďalší člen Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Bohuslav Kráľovič chce pomá-
hať pri mapovaní dnes už neexistujúcich železníc v Trnave a okolí. Od roku 1973 až 
do roku 2006 pracoval ako správca na železničnej vlečke vedúcej do niekdajšieho 
závodu Cukrovaru Petra Jilemnického. Práve v spomínanom roku na začiatku 70. 
rokov sa zrušila železnica zo železničnej stanice cez širšie centrum mesta do podni-
ku a zmenilo sa napájanie na sieť ČSD cez vlečkový systém v Nemečanke. Vtedajší 
objem prevádzky vlečky bol skutočne obrovský – veď okrem cukrovaru obhospoda-
rovali železničiari na 5 km úseku vlečky ešte ďalšiu desiatku podnikov v časti Trstín-
skej ulice v objeme 20-tisíc vozňových jednotiek (teda zhruba 400-tisíc ton tovaru)  
a pracovalo tam 5 motorových a 3 parné rušne. Zrušením cukrovaru a privatizáciou 
podnikov sa v poslednom období radikálne zmenil aj objem prevážaného materiálu  
a dnes je vlečka prakticky nevyužívaná. Aj preto sa ju snažia trnavskí nadšenci 
zmapovať skôr, než železnica rozhodne o jej likvidácii, ako to hrozí v prípade niekto-
rých železničných úsekov, napr. trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom, úseku  
z Komárna do Kolárova, či v prípade tzv. Čachtickej spojky. 
 „Normálne rozchodná koľaj do cukrovaru sa otvorila zo železničnej stanice Trna-
va v roku 1876 a príjazdová trať popri Trnávke išla do cukrovaru až do roku 1973.  
V roku 1990 bolo 17 železničných vlečiek v Trnave a v roku 2012 pravidelnú naklád-
ku a vykládku železničných vozňov realizuje iba jediná firma. Zosumarizovali sme 
fotografie, materiály a uvažujeme o knižnej publikácii. Na fotografiách sa zachovali 
rušne, vlečkový areál, príjazdové koľaje, cukrovarské momentky od roku 1900 až do 
roku 2003,“ hovorí Bohuslav Kráľovič, ktorý v klube sumarizuje všetok dokumentač-
ný materiál. Okrem tejto vlečky sú však pre trnavských nadšencov veľkou raritou 
už neexistujúce úzkorozchodné železničky, ktoré v minulosti vozili cukrovú repu  
z okolia Trnavy do cukrovaru. Z historického pátrania je už napísaná publikácia. 
Jej autorom je Tomáš Haviar (napísal už niekoľko kníh o slovenských železničkách)  
a mali by ju prezentovať tento rok v marci. 
 „Kniha Tomáša Haviara sa bude volať Úzkokoľajné železnice v službách tr-
navského cukrovaru v rokoch 1917 – 1962. Táto železnica mala až 47 kilometrov  
a 6 parných a dva motorové rušne. Účelom železničky bola doprava cukrovej repy  
a ďalších komodít z cukrovaru a do cukrovaru. Železnička išla zo závodu až do Biele-
ho Kostola, Jaslovských Bohuníc, Malženíc, Nižnej, Špačiniec a Dolnej Krupej. Ďalšou 
poľnohospodárskou lokálkou bola železnička v smere Cífer – Pác – Budmerice. Mala 
18 kilometrov a fungovala až do roku 1949. V okolí cukrovaru sa zachovali nejaké 
nadjazdy, ďalšie pri Špačinciach, ostatné veci sa rozobrali, lebo keď všetko skonči-
lo, odviezli to do šrotu. Zostal napríklad jeden betónový most pri majeri Dolina, na 
okraji Malženíc, Čierny most, malé depo v Štrkoch a zemné teleso úzkokoľajky sme-
rom k novovybudovanému obchvatu Trnavy. Máme raritné snímky, plány z archívov 
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i spomienky ľudí, ktorí slúžili na týchto strojoch. Mnohé veci sme našli v pozostalosti 
niekdajších pracovníkov týchto úzkokoľajných železničiek. Našli sme aj dvoch žijú-
cich pamätníkov, rušňovodičov. Ich deti išli do tohto projektu s veľkým elánom – na-
šli sme krásne fotografie s veľkým rozlíšením,“ hovorí Bohuslav Kráľovič.
 Okrem aktivizácie milovníkov železníc v Trnave a okolí vďaka mnohým serverom 
o železniciach a tzv. železničnej turistike a nostalgickým jazdám privedie kniha mno-
hých milovníkov železníc aj na miesta, kde táto raritná cukrovarská úzkorozchodná 
železnica premávala. V mnohých obciach sa totiž zachovali relikty a technické pa-
miatky, ktoré sa dodnes nepodarilo zlikvidovať. „Trnavské úzkokoľajné železnice sú 
totiž skutočnou raritou. „Keď som prišiel v roku 1973 na túto cukrovarskú železnicu, 
bola silná vlečková prevádzka. Zo starej éry sme zachránili plány z roku 1917, ktoré 
boli v archíve cukrovaru. A ich skutočný význam sme zistili až vtedy, keď Tomáš 
Haviar prišiel s nápadom pripraviť takúto publikáciu,“ pokračuje Bohuslav Kráľovič  
a pripomína ďalšiu raritu úzkorozchodných železníc. Na Katarínke pri Dechticiach ro-
bia pravidelné stretnutia pri tzv. lesnej železnici, ktorú chcú rozšíriť o vozňový park  
z tzv. pionierskej železnice, ktorá bola v trnavskom cukrovare v rokoch 1951 – 1957 
a skončila v Bratislave v Petržalke pri propeleri. Fotografiu tejto železničky nedávno 
uverejnil aj fotograf Karol Kállay vo svojej knihe o Bratislave. 
 Informácie o novej knihe, ktorá zaiste bude prvou lastovičkou v sérii materiálov 
mapujúcich železnice Trnavy a okolia, prinesieme v nasledujúcom čísle Noviniek  
z radnice.                                                                               Martin JURČO, foto: -kpž-

Vy stvorili ste povedomie prví:
že národom sme, a nie dáke mrvy,
a že sme v právach rovní iným kmeňom,
že samostatní
sme jak ostatní,
so svojskou rečou, so svojským tiež menom.
To sila veľká, to raz skutkom bude.
Ja preto kloním vám sa spiacim v hrude.

Tichomír Milkin: Slávnym tovarišom po sto rokoch (úryvok)
Zborník Tovaryšstvo I. 1893, s. 15

Uzákonenie prvej spisovnej slovenčiny je významným medzníkom v dejinách náš-
ho národa. Dielo Antona Bernoláka a jeho spolupracovníkov a prívržencov vyústilo  
v roku 1792 do založenia celonárodného Tovarišstva literného umenia (Slovenského 
učeného tovarišstva).
 Toto hnutie nevzniklo naraz. Už pred rokom 1798 jestvovala v bratislavskom 
Generálnom seminári národne uvedomená spoločnosť študentov. Anton Bernolák so 
svojimi priateľmi nadviazal na skoršie slovakizačné snahy Trnavskej univerzity, kto-
rej ešte živá tradícia poskytla pôdu pre toto buditeľské dielo, vedecké i vlastivedné 
snahy.
 Prvé „Oznámeňí“ i príprava z roku 1798 sa síce nezachovali, ale spomína ho Juraj 
Fándly v druhom zväzku Pilného hospodára nasledovne: „Krajané! Swatua spasi-
telni mišľenku mali pred trema roki v prešporském zámku našého ľitterného ume-
ňá milovňici a ochrancowé, kterí z vitlačeňím Oznámeňim, po krajiňe rozeslanim, 
oznámiľi, že chcejú wistawiť k časťegšému tlačeňí naších slowenskich, i duchovňich, 
i swetskich kňích nové ľitterné učené towarišstwo s pomocú a z dowoľeňim našéj 

220. výročie Slovenského učeného tovarišstva
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obidvogeg milosťiveg vrchnosťi. Čím vícej som gá bol poťešení s tehoto nastávagí-
cího ľitterného slowenského towarišstwa, chcejíce též v ňom moge kazateľské pero 
preučať...“
 O význame bernolákovského hnutia hádam nie je potrebné osobitne hovoriť. Veď 
zohralo skutočne dejinnú úlohu, i keď podnes nie celkom ocenenú. Úcta a láska  
k národu, materinskej reči i k národnej minulosti patrili spolu so šírením osvety me-
dzi hlavné a základné atribúty Tovarišstva. 
 Pri posudzovaní zrodu a rozvoja činnosti Slovenského učeného tovarišstva treba 
vziať do úvahy nielen vtedajší život našich predkov, ale aj sociálne postavenie, do-
bovú kultúru a všeobecnú úroveň vzdelanosti slovenského národa v Uhorsku. Pritom 
nesmieme zabúdať na stredoeurópske politické, hospodárske a spoločensko-histo-
rické skutočnosti. Už samotná skutočnosť, že Slovenské učené tovarišstvo vzniklo  
a vydávalo knihy v jednotnom kodifikovanom jazyku, zaradil náš národ znova medzi 
kultúrne národy Európy. 
 Pôsobenie Slovenského učeného tovarišstva nemôžeme ohraničovať rokmi 1792 
– 1796, z ktorých poznáme zoznamy vyše 550 členov, lebo SUT vydávalo „z Utratámi 
Pánow Predplaťitelow“ knihy do roku 1800 (vrátane).
 Tovarišstvo bolo organizované podľa „stánkov“, hlavný stánok bol v Trnave, ďal-
šie stánky v Nitre (1792 – 1796), vo Veľkom Rovnom (1792 – 1796), v Banskej Bys-
trici (1793 – 1796), v Rožňave (1794 – 1796), v Solivare, dnes Prešove (1792 – 1794) 
a v Jágri (Eger, Maďarsko 1794 – 1796).
 Anton Bernolák opustil Trnavu v roku 1797 (zomrel v Nových Zámkoch 15. 1. 
1813). Jeho najvernejší spolupracovník Juraj Fándly zomrel v Doľanoch 7. marca 
1811. Ako vysvitá z korešpondencie oboch, neustále boli v spojení so Slovenským 
učeným tovarišstvom, a to nielen písomne, ale aj pri redakčných prácach, Jelinkovej 
tlačiarni, atď.
 Zachovaná korešpondencia Tovarišstva je známa do roku 1798. Jednolistová tlač 
Nuncium z roku 1828 poukazuje na to, že bernolákovci postupne vydávali svoje prá-
ce nielen v Trnave, ale po celom Slovensku. Spomínané Nuncium totiž uvádza, že 
niektoré knihy sa môžu objednať alebo zakúpiť v akýchsi „stánkoch“ u biskupských 
tajomníkov v Košiciach, Banskej Bystrici, Rožňave, Spišskej Kapitule, v Dubnici  
u kaplána Michala Rešetku, v Nitre u bisk. roráta Štefana Suľovského, v Ostrihome  
u tajomníka vikariátu Jozefa Rudňanského, v Trnave u tajomníka trnavského vikari-
átu Jozefa Trautmanna a u editora Jána Jelinka. 
 Na Bernolákovcov nadviazal vydavateľ a editor Martin Hamuliak, ktorý v roku 
1834 založil Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Bol redaktorom almana-
chu Zora, vydavateľ Jána Hollého a ďalších prác (1834 – 1846).
 Treba  sa vrátiť k rokom 1792 – 1800, kedy boli vo viacerých mestách „stánky“, 
kde poverení členovia zbierali adresy a zabezpečovali aj distribúciu kníh, prihlášky, 
a pod.
 Skôr ako ukončime tieto riadky, chcem odpovedať na viacero otázok, či boli  
v Slovenskom učenom tovarišstve aj bratia evanjelici a. v.?“ Áno. V druhom zväzku 
Pilného hospodára (1792) je uvedený „Wisoceučeni a Mnohovážení P. Michal Mialovič 
w Zeleňicách Slowa božjho Kazateľ“. Tu treba opraviť meno na správne znenie: Sa-
muel Michalovič. V roku 1793 vo Veľkom Rovnom člen Ján Melko (ordinarius fiscalis), 
ktorého syn študoval ev. a. v. bohoslovie v Halle. V rokoch 1793 a 1795 bol členom 
stánku v Trnave Ján Mikinsky, provizor na Jasenákovom majetku v Senici. Napokon, 
medzi predplatiteľmi A Bernolákovho Slovára bol Alexander Jasenský, správca Brun-
schwikovho majetku v Špačinciach. 
 Medzi poslednými bernolákovcami sú spolupracovníci a prispievatelia Katolíckych 
novín z rokov 1849 – 1851.                                                          Hadrián RADVÁNI
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Podľa pohľadníc sa natíska indícia, že bola  
v prevádzke už začiatkom 20. storočia. Taktiež 
sa zatiaľ presne nevie, či bol prvým majiteľom 
Ferdinand Thalmeiner, alebo majiteľka domu 
pani Buschová, ktorá v spomínanom dome  
až do smrti bývala, aj zomrela. Jednou z mož-
ností je, že Ferdinand Thalmeiner bol prena-
jímateľom, ale je aj možné, že dom odkúpil  
s podmienkou doživotného užívania pôvodnou 
majiteľkou.

    Najschodnejšou cestou bolo pátrať po ešte 
žijúcich pracovníkoch kaviarne. Hlavný, pán Rudolf Modzga, by bol ten najsprávnejší 
informátor, ale choroba mu nedovolila spomínať na chvíle, o ktorých by evidentne 
rád hovoril. Povedal však, že kaviareň Krym, ako bol Thalmeiner premenovaný po 
druhej svetovej vojne, si stále udržiavala veľmi vysoký štandard, a podobná nebola 
ani v Bratislave. Podľa jeho slov bola vydaná brožúrka aj s fotografiami, ktorú už, 
žiaľ, nemá. Túto skutočnosť potvrdil aj Ján Gajarský, ktorý bol posledným hlavným 
čašníkom a svedkom zániku kaviarne. Mnohí Trnavčania si spomínajú aj na hlav-
ného Rudolfa Keéka, ktorý však už nežije. O Rudolfovi Keékovi sa obaja kolegovia 
vyjadrili s obdivom, lebo bol vynikajúci odborník, ktorý ovládal svoje remeslo, bol 
prísny, ale spravodlivý.
 Najviac informácii poskytol Ján Gajarský. Spolu s manželkou Emíliou o práci  
v kaviarni hovorili s nadšením, veď tam strávili podstatnú časť svojho života a robili 
to, čo ich bavilo. Najznámejšia bola časť kaviarne, ktorej okná boli situované do uli-
ce, ale vchádzalo sa z pasáže. Návštevníci si mohli prečítať dennú tlač v drevených 
rámoch, zahrať biliard, šach a karty. Smerom na východ bola menšia miestnosť, 
ktorá pri zábavách, plesoch, svadbách slúžila ako bar. Neskôr ju zákazníci poznali 
ako Dietku, prípadne Pipi gril, za ktorým bola kuchyňa a jedáleň s malým výča-

pom. Najväčšou pýchou bola záhrada, oáza ticha a pokoja od 
mestského hluku, s neodmysliteľným oleandrom, kde mohli 
čašníci obsluhovať v košeli a bez motýlika. 

  Pevnou zásadou až do zániku kaviarne bolo, že čašníci ob-
sluhovali výlučne v smokingoch a pomocní mali sivé rondony, 
ku ktorým patrili čierne nohavice a biela košeľa, ako vidieť na 
obrázku, kde Ján Gajarský bol v čašníckom remesle ešte len 
začiatočník. Aj hostia, medzi ktorými boli aj umelci, lekára  
a právnici, chodili do kaviarne spoločensky vhodne oblečení. 
Medzi návštevníkov patril aj básnik Miroslav Válek, ktorý väčši-
nou v kaviarni hľadal svojho otca. Vládlo tam bohémske ovzdu-
šie, stávalo sa, že výtvarník zaplatil úhradu svojim dielom.

  Podľa dokumentu z roku 1943, kde Ferdinand Thalmeiner 
požiadal o zvýšenie cien v koncertnej kaviarni, si môžeme 
predstaviť jej sortiment. Okrem iného to boli: káva čierna, 

Zánik niekdajšej kaviarne Thalmeiner v Trnave
Známu trnavskú kaviareň Thalmeiner, ktorú neskôr premenovali na Krym, 
pozná vari každý starší Trnavčan. Po nedávnom otvorení novej kaviarne  
s rovnakým názvom sa aj mladší zaujímajú o pôvod tohto mena. Dopátrať 
sa k obdobiu jej vzniku je však detektívna práca, často bez adekvátneho 
výsledku.
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biela, s mliekom, turecká káva luxus, mocca luxus, čaj, grog, limonáda, varená 
citronáda, čokoláda, kakao, minerálne a sódové vody, rôzne druhy vína, jedno aj  
s názvom Svätý Peter, aperitívy, šampanské. Pri liehovinách a likéroch žiadosť znela 
na malú a veľkú stopku. V jeho kaviarni sa liehoviny podávali výlučne v pohároch 
na stopkách.
 Žiadosti z tohto obdobia znejú archaicky, ale veľmi milo. Napríklad: „...a týmto 
úctivo žiadame Vysokováženého pána vládneho komisára mesta Trnava o láskavé 
ustálenie, resp. schválenie cien...“ alebo „Žiadame o láskavé prajné vybavenie našej 
tejto žiadosti.“ 
 Kto sa chcel zamestnať v hostinskej živnosti musel mať Učebné vysvedčenie, 
kde bolo vyjadrenie, že menovaný preukázal v učebnej dobe vernosť, mravnosť  
a pilnosť, a živnosti hostinskej sa riadne vyučil. Na vysvedčení z trnavskej učňovskej 
školy z medzivojnového obdobia boli predmety: živnostenské písomnosti, počty, kal-
kulácia, účtovníctvo, odborné kreslenie, odborná náuka a občianska náuka.
 Ako vidieť zo spomínaného dokladu, ktorý je uložený v Okresnom archíve v Tr-
nave, bola to koncertná kaviareň. Potvrdil to aj Eugen Bubo Nemeš, známy trnavský 
právnik, horolezec a hudobník, ktorý istý čas v kaviarni hral na klavíri. Spomína, 
ako chodil obdivovať umenie vynikajúceho jazzového klaviristu z Bratislavy Tomáša 
Seidmana, ktorý hrával spolu so Šaňom a Lajom Galbavými. Pamätá si aj na letnú 
kaviarničku na chodníku, kde sa podávala káva, limonáda a zmrzlina. U Thalmeinera 
hrali a spievali mnohí významní hudobníci. Okrem už spomínaných to boli Rudolf 
Gajlík, Jožo Kopačka, Jožko Filípek, Jozef Kopúnek, z mladších Piťo Orosz, Marián 
Makar Mrva a mnohí ďalší. Vymenovanie všetkých by zabralo veľa miesta a na nieko-
ho by sa určite zabudlo. Hudobná produkcia sa začala hodinovým koncertom. Eugen 
Nemeš zo začiatku hral ako záskok, neskôr trvale. Hral na obyčajnom klavíri, ale keď 
prišiel jeden významný umelec z Bratislavy, jeho podmienkou bolo koncertné krídlo.  
Odstránenie dvoch kobercov z tanečného parketu bolo znamením, že sa začína ta-
nečná zábava. Často hrali aj na želanie návštevníkov, nie vždy za finančnú odmenu. 
Keď si členovia orchestra prezreli štamgastov, vedeli, aké skladby budú nasledovať. 
Rovnako sa v kaviarni vystriedalo nepreberné množstvo spevákov a speváčok. Za 
mnohých treba spomenúť napríklad Františka Krištofa Veselého, Standu Procházku, 
Petru Janů a Mariku Škultétyovú.
 Aj v minulom režime, po premenovaní na Krym, si kaviareň udržiavala úroveň. 
Asi jej názov prilákal aj dôstojníkov sovietskej armády, dočasne umiestených vo Vo-
deradoch, ale na to nemá personál, hlavne čašníčky, dobré spomienky. Až na jeden 
prípad, keď hladný dôstojník si dal guláš a kompót, na stole všetko zmiešal dohro-
mady, ale jedlo, ktoré práve vytvoril, nezjedol. Boli však aj iní hostia so zvláštnymi 
chuťami. Pani Emília Gajarská si spomína na jednu staršiu dámu, ktorá si objed-
návala palacinky s čokoládou a k tomu uhorku. Túto lahôdku vždy s chuťou zjedla, 
zapálila si cigaretu Astra, a potom išla hrať karty. 
 Častými návštevníkmi boli aj futbalisti, naši trnavskí, ale aj ich súperi zo za-
hraničia. Talianskym futbalistom pripravili tabuľu ako kráľovnej, ale po odchode to 
vyzeralo hrozne. Napríklad, z chleba si robili guľky a hádzali po sebe. Pekný stôl pri-
pravili aj pre spevácky zbor z Afriky, zložený zo spevákov čiernej pleti. Na privítanie 
ich čakala stopka najkvalitnejšej slivovice, prezentovanej ako náš národný nápoj.  
I keď sa snažili, nedokázali ju vypiť. Po jej vylievaní do drezu páchla slivovicou celá 
kuchyňa aj jedáleň.
 V Kryme mali aj špeciálnu kávovú kuchárku, ktorá mala na starosti aj zákusky, 
ktoré ponúkala pri stole. Varila zalievanú kávu, ktorá sa volala Krymka a pravú tu-
reckú v džezve, v ktorej sa aj servírovala na stôl. Zánik obľúbenej kaviarne a reštau-
rácie sa začal po prepustení kávovej kuchárky, zrušení šatne a otvorení kaviarne do 
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ulice. Káva bola nekvalitná a kabáty sa povaľovali na stoličkách. A tak bol posledný 
hlavný čašník Ján Gajarský svedkom postupného chátrania a nakoniec aj zániku ka-
viarne, ktorej spolu s manželkou Emíliou venoval podstatnú časť svojho života a bola 
ich druhým domovom. Začiatkom roka 1992 obrazne Emília v obľúbenej kaviarni 
zhasla svetlo a Ján zamkol.
 V duchu komunikácie doby, keď sa ešte nosila slušnosť a dobré mravy, prosím 
ctených čitateľov, aby ráčili predchádzajúce riadky komentovať, prípadne doplniť 
vlastnými spomienkami a fotografiami. Privítali by sme, keby sa ozval majiteľ spo-
mínanej brožúrky o kaviarni Krym.                                      S úctou Margita KÁNIKOVÁ

foto: archív JG

Elena Kittnarová sa narodila 2. júna 1931 v Trnave 
ako Elena Kurbelová. Rodiča boli Trnavčania, otec 
bol sústružníkom v trnavskom cukrovare, blíz-
ko ktorého aj bývali – v kolónii cukrovarníckych 
domčekov. Kurbelovci mali tri deti – syna Joze-
fa, dcéru Martu a Elenu. Obe zakotvili v hudobnej 
kultúre a sestru Eleny Kittnarovej poznali mnohí 
ako opernú speváčku Martu Meierovú, ktorá tiež 
vyorala významnú brázdu na poli operného spe-
vu. Zaujímavé je, že keď staršia sestra Eleny – 
Marta nastúpila na štúdium spevu, rodičia príliš 
nesúhlasili, aby podobným smerom išla aj mladšia 
sestra. Nepomohlo ani to, že mladá Elena začínala 
u Mikuláša Schneidera Trnavského. A tak si mohla 
vybrať buď úradnícku kariéru na obchodnej aka-
démii, alebo kariéru zubnej laborantky. A keďže 
nechcela byť úradníčka, študovala u trnavského 

dentistu Oskara Horanského. Po roku učňovských štúdií sa predsa len rozhodla ísť 
na skúšky na Štátne konzervatórium do Bratislavy, aj keď rodičom povedala, že ide 
na výlet so sestrou Martou. A uspela. Potom už aj rodičia, či chceli alebo nechceli, 
museli súhlasiť so štúdiom v Bratislave. 
 Vo viacerých profilových rozhovoroch s Elenou Kittnarovou sa spomína Trnava  
a práve Mikuláš Schneider Trnavský. Podobne sa vyznala aj v jednej z rozhlasových 
relácií, ktorej základy vznikli v Trnave. Dve Trnavčanky – speváčka Elena Kitnnaro-
vá a významná rozhlasová redaktorka Asta Kuffelová sa stretli na speváckej súťaži 
Mikuláša Schneidera Trnavského. A tam sa jej opýtala práve naňho. „My sme ho 
nazývali Miklóš Báči. Tento milý učiteľ hudby, skladateľ, dirigent ma začal učiť spev 
a bola som veľmi rada, že som sa k nemu dostala. Učil na učiteľskom ústave husle  
a teóriu. Cez veľkú prestávku som ho čakala na schodoch, ako išiel do zborovne. Mala 
som 12 rokov a trošku aj trému. Povedala som mu, že by som rada uňho spievala 

Slovensko sa rozlúčilo s Elenou Kittnarovou
Umelecká verejnosť, milovníci opernej a operetnej hudby, Trnavčania  
i priatelia sa v polovici februára v historickej budove Slovenského národné-
ho divadla a potom v bratislavskom Krematóriu rozlúčili s významnou osob-
nosťou našej hudobnej kultúry a slovenského interpretačného umenia, tr-
navskou rodáčkou Elenou Kittnarovou. Celé štvrťstoročie výrazne utvárala 
umelecký profil našej reprezentačnej opernej scény. Napriek desiatkam ro-
kov prežitých v Bratislave nezabudla na svoje rodné mesto a pravidelne sa 
zúčastňovala aj na jeho kultúrnom živote.
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v zbore. Pozrel sa na mňa cez okuliare a povedal, 
že ma vyskúša, aký mám hlas. Môžete hádať, čo 
som spievala – známe Ružičky. Povedal, že hlas 
mám, len sa musím veľa učiť. A tak som k nemu 
chodila do zboru, kde som postupne získavala ve-
domosti. Po skončení štúdia v Trnave som práve 
na jeho návrh išla do Bratislavy na Štátne konzer-
vatórium. Myslím, že majster by mal radosť, keby 
videl, akých absolventov má na doskách Sloven-
ského národného divadla v Bratislave,“ spomína-
la Elena Kittnarová, ktorá sa v roku 2001 stala 
členkou Klubu priateľov Trnavy, pravidelne chodi-
la na Trnavské dni, a tiež pôsobila niekoľko rokov  
v medzinárodnej porote v Medzinárodnej spevác-
kej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského. „Aj sa 
hovorilo, že Trnava je mestom umelcov a športov-
cov. Trnava je mojou láskou dodnes, a rada sa do 
nej vraciam. Mala som úžasné detstvo, mamička 
vedela krásne spievať, brat aj otec chodili do trnavského zboru Bradlan. Aj moja ses-
tra práve tam spievala. Aj ja som mohla neskôr spievať nádherné veci u Schneidera 
v Dóme. Začínala som tam ako štrnásťročná, veľmi mi pomáhal. Dokonca mi napísal 
aj list. Keď som niečo pokazila pri omši, napríklad nástup, vždy zadupal a zahrešil 
(smiech).“ 
 Odchodom Eleny Kittnarovej z Trnavy do Bratislavy sa začala jej významná spe-
vácka a životná etapa. Ako jediná slovenská speváčka bola nielen primadonou spevo-
hry Novej scény (1953 – 1966), ale vzápätí aj sólistkou Opery Slovenského národné-
ho divadla (1966 – 1993). Jej posledným predstavením bola Abigail vo Verdiho opere 
Nabucco v roku 1995, ktorú vo svojej umeleckej kariére spievala vyše 250-krát. 
Nová scéna bola pre ňu síce najprv nechcená, no po rokoch si pochvaľovala aj tento 
výcvik v ľahkom dramatickom žánri. Vytvorila tam 24 operetných rolí a zachytila aj 
prvú etapu muzikálov na slovenských javiskách (napríklad My Fair Lady). Na Novej 
scéne vytvorila rad titulných rolí – Rosalindu v Netopierovi, Aničku v Hrnčiarskom 
bále, Barbaru v Noci v Benátkach, Hanu Glavariovú vo Veselej vdove, Elizu Doolittlovú  
v spomínanom muzikále My Fair Lady a mnohé ďalšie. 
 Jej prierazný, farebný, veľký soprán, prirodzený šarm, herecký talent a pohybová 
kreativita sa na Novej scéne uplatnili tak výrazne, že si ju po rokoch znovu začala 
všímať Opera SND, z ktorej musela z administratívnych dôvodov odísť ešte ako kon-
čiaca študentka konzervatória v roku 1953. V Opere SND na ňu „čakalo“ 42 premiér. 
K vrcholom jej dramatického umenia na opernom javisku patrí spomínaná Abigail  
v Nabuccovi, Floria Tosca v Pucciniho opere, Emília Marty v Janáčkovej Veci Makropu-
los a vokálne i psychologicky zložité Straussove hrdinky – Salome i Elektra, na ktoré 
často spomínala. Jej všestrannosť potvrdzuje celý rad štýlovo odlišných úloh: Líza  
v Pikovej dáme, Leonora v Trubadúrovi, Jenny v Brittenovej Žobráckej opere, Aida  
v rovnomennej opere G. Verdiho, dvojnásobne naštudovaná Lady Macbeth, Tatiana  
v Eugenovi Oneginovi, Madeleine de Coigny v André Chénierovi, Katrena v Krútňave  
a Ľutomíra v Svätoplukovi. Svedectvom oddanosti Eleny Kittnarovej modernej slo-
venskej opere bola jej Ráchel v opere Hostina od slovenského skladateľa Juraja Be-
neša (1984). Práve s významným hudobným skladateľom a pedagógom, trnavským 
rodákom Jurajom Benešom dlhé roky spolupracovala a boli si blízki aj pre ich rodiská. 
 Pripomenúť treba aj niekoľko zahraničných aktivít Eleny Kittnarovej. S Operou 
SND absolvovala vystúpenia na Pražskej jari ’74, zájazdy do Drážďan a Berlína, Bul-
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harska, Ľubľany, Bruselu, Antverp, Kyjeva, Moskvy a dvakrát bola aj v Španielsku. 
Tri roky bola stálym hosťom Leipziger Theater. V roku 1986 premiérovala ako hosť 
Emíliu Marty v Janáčkovej opere Vec Makropulos v Teatro Colón v Buenos Aires. 
Umelkyňa často hosťovala ako sólistka v Slovenskej filharmónii, desiatky nahrávok 
má aj so Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu v Bratislave a Orchestrom Novej 
scény. Elena Kittnarová je laureátkou mnohých titulov (napr. Janáčkovej medaily), 
ale aj titulu zaslúžilá umelkyňa (1978) a národná umelkyňa (1981). Významný vzťah 
Eleny Kittnarovej k svojmu rodisku ocenilo Mesto Trnava, ktoré jej udelilo v roku 1997 
ocenenie za celoživotnú dôstojnú reprezentáciu mesta Trnavy v hudobnej oblasti.
 V mnohých rozhovoroch stále spomínala svoje trnavské zázemie, z ktorého vziš-
la. Napríklad, keď spomínala svoju rodinu z čias, keď už ako slávna umelkyňa účin-
kovala na koncerte v Trnave: „Maminka mala strašnú trému za mňa, ani na to pred-
stavenie radšej nešla. Od trémy by jej za mňa srdce puklo. Všeobecne nechodila 
na moje predstavenia, no ocko ich videl takmer všetky. Nebol kritický, až tak do 
toho nezasahoval, on nevedel ani pochváliť, ale vždy mal slzy v očiach, a to stači-
lo. Napríklad Nabucca, Onegina – mnohé tie predstavenia sme hrali aj na zájazde  
v Trnave. Aj môj brat zbožňoval hudobné divadlo,“ hovorila kedysi Elena Kittnarová 
a na opernom javisku sa stretla aj so svojou sestrou Martou Meierovou, rovnako só-
listkou Opery SND: „Robila mi matku v Oneginovi, v Trubadúrovi mi robila služobnú  
a potom menšie roličky, napríklad v Elektre. Zaspievali sme si v štyroch alebo pia-
tich veciach,“ hovorila Elena Kittnarová. „Či som mala trému? Určite. Myslím, že kaž-
dý z nás má trému, ale každý ju prežíva inak. Ja mám trému až potiaľ ako vyjdem na 
javisko. Zaspievam prvý part alebo najťažšie miesta a poviem: Už je to dobre. Mám 
vždy ľadové ruky, ako keby mi krv neprúdila. Potom som si nejako zvykla, povedala 
som si: Vykroč! A neboj sa, dobre to dopadne. Keď som sa učila, často to bolo po-
tichučky pri klavíri. Keď som varila, vždy som si opakovala texty a pasáže, ktoré sú 
háklivé. Mnohokrát ma pri tom veľa napadlo. Často som v Bratislave chodila so psom 
na Kuchajdu. Tam som sa rozospevovala, inokedy v divadle hodinu pred skúškou, 
keď tam ešte nikto nebol. Podobne aj pred predstavením som prišla hodinu pred 
začiatkom, rozospievala som sa – a vyštartovala na tie naše zlaté dosky.“ 
 Tvorba Eleny Kittnarovej sa zo súčasnosti preniesla do slovenskej hudobnej his-
tórie. A okrem toho, že obohatila našu hudobnú kultúru, ju i urobila šťastnou. Tak 
ako o tom hovorila v deväťdesiatych rokoch. „Po Elektre, keď prišla opera Salome 
som si povedala, že nikdy viac Straussa. Ale prišlo to, bez alternácie, aj keď to bolo 
náročné. Pri tom som si tak spomenula, že čo chceš vlastne Kittnárka, to si ani v ži-
vote nečakala, keď si bola v operete, že raz toto všetko zúročíš v opere. Tieto krásne 
postavy, po ktorých si túžila, ako Aida, Tosca... Nakoniec v tej Elektre som spievala: 
Nežiadaj viac, keď šťastie dostaneš. A ja som to šťastie dosiahla v opere. Takže: 
Vďaka, vďaka, vďaka!“

Martin JURČO, foto: -eu, snd-
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Narodil sa 17. januára 1932 v Trnave. V roku 1955 
absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave. Odvtedy je 
pracovníkom vedeckých pracovísk venujúcich sa 
výskumu divadelnej histórie (Umenovedný ústav 
SAV, odd. divadla a filmu a nástupnícke inštitú-
cie). V prvej polovici 60. rokov bol aj hlavným 
redaktorom časopisu Slovenské divadlo. Okrem 
základných odborných prác sa venoval najmä 
výskumu minulosti nášho divadla. Mnohé z po-
znatkov zhrnul okrem časopiseckých článkov aj 
v publikáciách Divadlo v Trnave, ale aj Sloven-
ské ochotnícke divadlo či Ochotnícke divadlo  
v období realizmu a Kapitoly z dejín slovenského 
divadla. Novšie práce publikoval v monografiách 
Dejiny Trnavy (1988, 2009). Ladislav Čavojský je 
aj autorom množstva drobných prác, medzi iný-
mi spomeňme aspoň autorské heslá do rozsiahlej 
dvojzväzkovej Encyklopédie dramatických umení Slovenska (1989, 1990). Pri príle-
žitosti životného jubilea Ladislava Čavojského – osemdesiatych narodenín – sme sa 
ho opýtali nielen na jeho cestu k divadlu. 

O divadle a Trnave s Ladislavom Čavojským
Históriu najstaršej divadelnej budovy na Slovensku s divadelnou prevádz-
kou – dnešné Divadlo Jána Palárika, ktoré oslávilo 180 rokov od svojho 
postavenia, sme si priblížili v minulom čísle Noviniek z radnice. Dnes vám 
predstavíme osobnosť, ktorá celý svoj tvorivý život, vedeckú prácu, ale aj 
srdce lokálpatriota venovala Trnave a historickému výskumu divadelných 
aktivít v našom meste – divadelného historika a kritika, trnavského rodáka 
Ladislava Čavojského. 

■ Mnoho umelcov získava v rodin-
nom prostredí svoje vzory. Mali vaši 
rodičia vzťah k divadlu, alebo boli 
ochotníci? Za prvej Československej 
republiky malo naše mesto predsa 
už dlhoročnú ochotnícku tradíciu.
- V tomto som úplný samorast. Môj otec 
bol umelecký zámočník, matka domá-
ca, špeciálny vzťah k umeniu nemali. 
Napriek tomu chodili do divadla, v tom 
čase hosťovalo v Trnave Ľudové divadlo  
z Nitry, ktoré malo v repertoári predo-
všetkým operety, a ten žáner im celkom 
vyhovoval. Pamätám sa, že vždy keď 
prišli z predstavenia, som sa ich pýtal, 
ako vyzerala scéna. Výpravná stránka 
divadla, scénografia, tá ma zaujímala. 
Vtedy ešte nebola takáto tvorba, po-
užívali sa maľované kulisy, ktoré malo 
divadlo k dispozícii pre všetky hry. Na-

priek tomu ma tieto veci vždy zaujímali. 
A potom, keď som končil na gymnáziu, 
na školu prišiel agitovať niekdajší režisér 
Igor Ciel, vtedy študent z novozaloženej 
Vysokej školy múzických umení z Brati-
slavy, aby sme na túto školu išli študo-
vať aj my. Vtedy som reagoval tak, že by 
som veľmi rád išiel študovať scénogra-
fiu. Bol som však slabý z matematiky, ale 
bol som dobrý kresliar, no rysovať som 
nevedel. Musel som sa tejto myšlienky 
vzdať, aj keď som sa chcel prihlásiť na-
príklad aj na opernú dramaturgiu. Opera 
bola moja láska, aj keď sa v Trnave ne-
hrala.
■ Ako vyzeralo naše mesto v čase 
vášho detstva? Okrajové časti nebo-
li rozrastené ako dnes, väčšina star-
ších Trnavčanov má v pamäti najmä 
historické centrum.
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- Ja som zo samého okraja Trnavy. Ro-
dičia si postavili rodinný dom v roku 
1938 celkom na okraji mesta smerom 
na dnešný Zeleneč, teda Linč. Na tento 
Linč mám krásne spomienky, pretože na 
tejto ulici som prežil krásne detstvo až 
do odchodu do Bratislavy. V čase frontu, 
keď nebolo potravín, som chodil Linča na 
mlieko. Zhodou okolností sedliak, od kto-
rého som kupoval mlieko, bol strýkom 
neskôr slávneho herca a režiséra Joze-
fa Bednárika. Dnes s hrdosťou vyhlasu-
jem, že s Jozefom Bednárikom som bol 
odchovaný na jednom mlieku (smiech). 
Inak, Trnava bola veľmi špinavá a plná 
blata. Nebolo chodníkov ani spevnených 
ciest. Dookola boli veľkostatky, kde sa 
veľa pestovala cukrová repa. Na jeseň, 
keď ju na vozoch vozili do cukrovaru, sa 
mesto doslova topilo v blate, kde sme 
my bývali, tam to bolo úplne najhoršie. 
Nejakú modernú tvár mesto stále nema-
lo. To sa dá doložiť na mestskom divadle. 
Zachovalo sa práve preto, že moji rodáci 
boli dosť leniví stavať nové mesto, a teda 
aj novú budovu divadla. Ono má, samo-
zrejme, dnes už zmodernizovanú podo-
bu zo začiatku 20. storočia. 
■ Divadelná budova v Trnave vám 
isto na celý život učarovala. Ako 
ste vtedy prežívali kultúrne aktivity  
v meste?
- Hudobný život sa v Trnave sa odohrá-
val na chóre Dómu sv. Mikuláša, kde bol 
regenschori Mikuláš Schneider Trnavský. 
Vždy v nedeľu tam odohral orchestrálnu 
omšu. Ja som si tento typ hudby vtedy 
zamiloval a dodnes ju mám rád. To sú 
nezabudnuteľné spomienky. Dokonca na 
ľudovej škole som sa stal členom spe-
vokolu, ktorý viedol salezián Jozef Stre-
čanský, ktorý bol aj mojím profesorom 
na gymnáziu. Združenie sa volalo Sale-
ziánski speváčikovia. On pestoval tiež 
hudbu pomerne širokého rozsahu a na-
cvičoval vlastné operety. Inšpiráciu čer-
pal z klasických diel, najmä z Offenba-
cha. Je zaujímavé, ako som sa s Jozefom 
Strečanským skontaktoval. Bolo to ešte  
v časoch, keď som bol malý chlapec. Hrali 
sme nejaké ochotnícke detské divadelné 

predstavenie. Vtedy sa divadlá konali aj  
v sále saleziánskeho kláštora, čo je 
dnešné Marianum. Cez prestávku som 
spieval pieseň Keby som bol vtáčkom, 
myslel som si, že to je ľudová pieseň, 
nenapadlo mi, že jej autorom je Mikuláš 
Schneider Trnavský. Po predstavení ma 
Jozef Strečanský oslovil. A tak som ako 
žiak ľudovej školy vstúpil do spevokolu, 
ktorého jadro tvorili gymnazisti. A tam 
neskôr študovali známi básnici – Vojtech 
Mihálik, Viliam Turčány, ale aj Miroslav 
Válek. Do jedného ročníka sme však ne-
chodili. Vtedy aj jeden – dva roky boli 
napohľad veľkým vekovým rozdielom. 
Dokonca Miroslav Válek už ako minister 
kultúry mi napísal v osemdesiatych ro-
koch doslov do knihy o divadle v Trnave. 
Podarilo sa mi zistiť, že viacerí trnavskí 
básnici venovali aspoň jednu básničku 
divadlu.  
■ Poďme do čias vašich univer-
zitných štúdií. Chceli ste študovať 
scénografiu, neskôr opernú drama-
turgiu, ale ani k tej ste sa nakoniec 
nedostali...
- Pôvodne to mala byť operná dramatur-
gia, ale tá sa vtedy ani na VŠMU študo-
vať nedala. A tak ma usmernili, najmä 
profesor Ján Jamnický, aby som išiel 
študovať divadelnú vedu. Túto ponu-
ku som prijal a nakoniec som štúdium 
v tomto odbore aj absolvoval. Tam boli 
aj prvé korene môjho trvalého záujmu 
o dejiny trnavského divadla. Venujem sa 
mu odvtedy, odkedy sa zaujímam o deji-
ny divadelníctva na Slovensku. Tie prvé 
kontakty pri štúdiu materiálov v trnav-
skom archíve boli také bohaté a plodné, 
že môžem z prvého základného štúdia 
žiť dodnes. Na škole nás bolo v roční-
ku pomerne veľa. Všetci boli sústredení 
prevažne na herectvo, prípadne na ré-
žiu. Neraz sa stalo, že tí, čo prišli študo-
vať napríklad réžiu, počas štúdia zistili, 
že nemajú na túto oblasť predpoklady. 
Tak ich preradili na štúdium dramatur-
gie, s tým zámerom, že to budú vzdelaní 
osvetoví pracovníci v oblasti divadla. Ale 
pokiaľ ide o mojich spolužiakov, absol-
ventov herectva, nedávno som si uve-
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domil, že aj keď boli v minulosti známi, 
dnes už vypadávajú z pamäti divadelnej 
verejnosti. Z môjho ročníka to bol na-
príklad Anton Korenči, Oto Krivánek, Eva 
Rysová, Zlatica Gillová a ďalší. Žiaľbohu, 
nielen na mojich bývalých spolužiakov, 
ale aj na mojich pedagógov ako boli na-
príklad Ján Jamnický, Mikuláš Huba, Vi-
liam Záborský, sa dnes zabúda.
■ Aké bolo vaše vstupovanie do pra-
meňov, ktoré vtedy neboli známe? 
Čo vás z týchto pôvodných zdrojov 
prekvapilo natoľko, že ste poopravili 
a doplnili dovtedy známe informácie 
o divadle a divadelnej tradícii v Trna-
ve?
- Ono sa to z dnešného pohľadu ťažko 
posudzuje. V tom čase bola k dispozícii 
len malá brožúrka vydaná práve k sto-
ročnici trnavského divadla (vyšla v roku 
1931 – pozn. aut.) a okrem toho vyšlo 
zopár drobných čiastkových štúdií. No 
to podstatné o dejinách, stavbe divad-
la, pohybe súborov – nemeckých a ma-
ďarských, to sme študovali až s Milenou 
Cesnakovou-Michalcovou. Ona bola moja 
kolegyňa na akademickom pracovisku  
a venovala sa najmä stredovekému di-
vadlu, nemeckým a maďarským spoloč-
nostiam na území dnešného Slovenska. 
Dá sa povedať, že to bolo také hlbšie  
a systematickejšie štúdium divadelných 
dejín na Slovensku. 
■ Už na vysokej škole bolo jasné, 
že zakotvíte na vedeckej pôde, teda 
stanete sa divadelným historikom? 
Slovenská akadémia vied vznikla  
v roku 1953, jednotlivé pracoviská 
sa ešte len formovali, nebolo isté, že 
sa aj tam hneď zriadi výskum diva-
delnej historiografie.
- My sme boli absolventmi štúdia krát-
ko po vzniku univerzity, jednotlivé za-
merania a disciplíny si len hľadali svoju 
tvár. Napríklad, na estetike nám peda-
góg prednášal štyri typy Jednotných roľ-
níckych družstiev (smiech). Čo ste si 
teda v staršej literatúre nenašli, to ste 
nemali, veľa vecí ste si museli hľadať 
sami v rôznych iných zdrojoch, učebnice  
a skriptá neboli. Vtedy sa študovalo ta-

kým spôsobom, že všetci študovali všet-
ko, i keď to nepotrebovali. Všetci chodili 
na prednášky z dejín divadla, estetiky 
a podobne. A my študenti dramaturgie 
sme chodili na herectvo, dokonca po ne-
vydarených skúškach herectva mi hro-
zilo vyhodenie do školy, napriek tomu, 
že išlo o disciplínu, o ktorú som nemal 
záujem a talent. Našťastie, neskôr to 
všetko pedagógovia usmernili, aby sme 
napríklad my študenti dramaturgie netr-
peli preto, že nevieme hrať divadlo. Po-
kiaľ ide o to moje základné zameranie, 
teda divadelnú históriu, vtedy bola taká 
prax dostávať umiestnenky. Už v treťom 
ročníku mi povedali, že pôjdem praco-
vať ako divadelný historik do Slovenskej 
akadémie vied. A tam som zotrval až do 
odchodu do dôchodku. S dnešným Ústa-
vom divadla a filmu SAV spolupracujem 
dodnes.
■ Vaša generácia vlastne zakladala 
modernú slovenskú historiografiu 
umenia, z ktorej sa čerpá dodnes. 
Vy ste vlastne mali šťastie, že ste 
boli pri tom, keď sa pracovalo so 
vzácnymi prameňmi, ktoré nikto 
predtým nespracoval. To znamená, 
že ste vyšli do rôznych častí Sloven-
ska a začali ste zbierať doklady pri-
márneho významu...
- Boli tam prvotné kroky a základný 
výskum. V podstate najprv vzniklo len 
oddelenie divadla pri Ústave slovenskej 
literatúry. Aj sa tam dlho kládol dôraz 
na štúdium drámy v rámci pobočky li-
terárneho ústavu. Potom prichádza-
li noví pracovníci a orientovali sme sa 
na dejiny divadla, teda už nie drámy 
ako literárneho druhu. Aj sa preto me-
nil názov tohto pobočného pracoviska. 
Bol to Kabinet divadla, neskôr sme boli 
Ústavom divadla, a po revolúcii sme sa 
stali znovu oddelením. Dnes má praco-
visko názov Ústav divadla a filmu SAV. 
A pokiaľ ide o prvotný výskum, my sme 
ako prví vstupovali do archívov. Veď ne-
boli spracované dejiny divadelných bu-
dov ani súborov. Spracované texty boli 
akurát, pokiaľ ide o Bratislavu. Význam-
nejšie texty neboli o košickom divadle, 
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ani o Prešove, Nitre, Levoči, Spišskej 
Novej Vsi a ďalších z 19. storočia. Trna-
va mala v tomto významnejšiu tradíciu, 
pretože okrem novopostavenej budovy 
divadla v roku 1831 sa tu v okolí formo-
valo viacero divadiel. Vzniklo napríklad 
zámocké divadielko v Hlohovci, rovna-
ko divadielko v Dolnej Krupej. Divadlo  
v Hlohovci sa dodnes zachovalo, aj keď 
je nešťastne zrekonštruované, a divadlo 
v Dolnej Krupej, ktoré sa spomína aj  
s návštevami Ludwiga van Beethovena, 
to sa, žiaľ, na konci druhej svetovej voj-
ny zbúralo. 
■ Váš vedecký výskum sa, pochopi-
teľne, neorientoval len na výskum 
divadelnej kultúry, ktorá bola spo-
jená s vašim rodiskom a regiónom. 
- Pripravoval som dejiny drámy a neskôr 
aj dejiny divadla. Napríklad, moju diplo-
movú prácu som venoval dramatikovi Já-
novi Palárikovi, ktorý je mojou celoživot-
nou láskou. Neskôr k nemu pribudol aj 
Ferko Urbánek, ktorému chcem venovať 
najbližšie svoju knižnú prácu. Až neskôr 
som sa začal venovať dejinám divadla 
– mojou doménou sa stalo ochotnícke 
divadlo od vzniku, od roku 1830, až po 
súčasnosť. Dnes sa teda venujem nie-
len výskumu staršej slovenskej drámy, 
najčastejšie 19. storočia, ale zároveň 
aj dejinám divadla, čo je určitou mojou 
prioritou. Teda základ bol zosumarizo-
vať všetky tituly, ktoré sa hrali a kde 
sa hrali. Aby som tento výskum nemal  
v čiastkových prácach, do dvoch zväzkov 
som sústredil všetky súpisy ochotníc-
kych titulov od najstarších čias až po rok 
1918, teda do zániku Rakúska-Uhorska. 
Slovenské divadelné predstavenie až do 
roku 1918 nebolo len kultúrnou aktivi-
tou, ale aj významnou manifestáciou ná-
rodného ducha. Po vzniku Českosloven-
ska tento aspekt zanikol. Kým dovtedy 
to bol čin odvahy, odvtedy to bola skôr 
umelecká alebo zárobková činnosť. 
■ Vaše meno je spojené aj s di-
vadelnou kritikou. Patríte k tým 
nemnohým kritikom, ktorí využívajú 
všetky dostupné možnosti kriticky 
reflektovať súčasné divadelné dia-

nie. Aj keď v dnešnej dobe je nájsť 
priestor, kde by sa dala uverejniť 
kritika divadelnej inscenácie či kon-
certu, skôr problémom. 
- Pokiaľ ide o akési moje krédo kritiky, to 
myslím trošku nadľahčene. Skôr si tými 
formuláciami uľavujem v tomto staršom 
veku (smiech). Tie zásady som zhrnul 
napríklad do týchto bodov: Kritika je di-
vadlom po divadle. Píš tak, aby si nemal 
výčitky svedomia, keď po predstavení 
ideš na recepciu, nedaj znať, že po pre-
miére si bol na posedení s hercami. Aj 
keď sa nepodpíšeš, čitateľ musí poznať, 
kto to písal. V rozprávkach aj zvieratá 
hovoria ľudskou rečou, mal by to vedieť 
aj kritik. 
■ Kritik by sa týmito návodmi mohol 
nechať poučiť, no dnes je problém 
uverejniť recenziu aktuálnej diva-
delnej premiéry. Recenziu nájdeme 
v novinách až s časovým odstupom, 
čo je dané periodicitou divadelných 
a literárnych časopisov. Aj v mien-
kotvorných denníkoch sú kritiky 
uverejnené často až s odstupom 
niekoľkých dní. A niekedy ani nejde  
o kritiku, ale skôr o propagačný  
článok o inscenácii či reflexiu redak-
tora. 
- Priestor pre kritiku sa takmer zúžil na 
minimum. Zostáva pár odborných časo-
pisov, ale denná kritika neexistuje. Ke-
dysi bolo bežné, že konkrétny kritik mal 
vyhradený pravidelný priestor v novi-
nách. A kritiku tam uverejnil už na druhý 
deň po predstavení. A herci a inscenátori 
na ňu čakali. Napríklad, mne sa podarí 
neraz uverejniť kritiku s dvoj-trojmesač-
ným odstupom od uvedenia inscenácie. 
Čerstvé a bezprostredné reagovanie na 
inscenáciu je už zriedkavé. Aj keď kri-
tika sa nepíše preto, aby ste poopravili 
uvedenie inscenácie, veď tvorcovia sa  
ku korekciám naštudovanej a premié-
rovanej hry nevracajú. Hrajú to, čo na-
študovali, tobôž by reflektovali to, čo od 
nich chceli kritici. 
■ Rozhovor sme začínali v Trnave. 
Sledujete aj dnes aktivity súboru 
Divadla Jána Palárika, ktorý je vý-
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razne omladený a jeho dramatur-
gia kolíše na pomedzí experimentu  
a klasického divadla?
- Dnešný súbor je už trošku iný, kedysi 
tam zakotvil celý ročník z herectva na 
VŠMU. Tam povyrástli, vtlačili pečať svoj-
mu herectvu, a potom odchádzali do Bra-
tislavy. Zaujímavé je, že to bol najmladší 
divadelný súbor v najstaršej divadelnej 
budove na Slovensku. Mne sa stalo na-
príklad, keď som veľmi prijal inscenáciu, 
dozvedel som sa, že inscenácia nemá 
veľký úspech u publika. Hoci som ju pozi-
tívne prijal, inscenácia prepadla. To zna-
mená, že názory kritika a publika bývajú 
často rozdielne. Nemožno však tvrdiť, že 
jeden či druhý kritik nemajú k niektorým 
divadlám bližšie, veď je to jasné aj z mo-
jej práce. Napríklad, ja tým, že som Tr-
navčan, trnavskému súboru držím palce, 
ale v kritike sa snažím byť objektívny.
■ Aké sú vaše návraty do Trnavy?
- Sú to návraty historické. Chodím stá-
le do archívov na výskum a snažím sa 

publikovať výsledky mojej práce aj  
v štúdiách. Ale sú to aj návraty na pre-
miéry divadla. Sú mi blízke najmä in-
scenácie slovenskej a svetovej klasiky.  
A z tej duše sa radujem, keď sa inscenuje 
Palárik. Na Slovensku podľa spisovateľov 
máme nazvané viaceré divadlá: Divadlo 
P. O. Hviezdoslava v Bratislave, Divadlo 
J. G. Tajovského vo Zvolene, Divadlo J. 
Záborského v Prešove, niekedy sme mali 
aj Divadlo P. Jilemnického v Žiline. Ale 
títo dramatici sa ťažko inscenujú. Dra-
maturgie majú, až na Tajovského, všade 
hlavu v smútku, keď majú mať autora 
nielen na štíte divadla, ale aj na javisku. 
Napríklad, Hviezdoslav napísal viacero 
hier, ale hrá sa len Herodes a Herodias. 
Jonáš Záborský mal vyše tridsať hier, ale 
hrá sa jedna jediná veselohra Najdúch. 
Naproti tomu Ján Palárik má tri veselo-
hry a jednu drámu. A tie tri veselohry sa 
hrajú všade a stále.

Text a foto: Martin JURČO

Kniha obsahuje poviedky zo ži-
vota, mnohé z nich sme si mohli 
prečítať aj v Novinkách z radni-
ce. Marián Mrva je zároveň aj 
autorom ilustrácií. Publikum sa 
bavilo nielen ukážkami z knihy v 
podaní členov Fóra humoristov 
Evy Jarábkovej-Chabadovej, 
Petra Bonza Radványiho, Petra 
Dobáka a Karola Bodoríka, ale 
aj dobrou hudbou. O tú sa po-
starali spoluhráči Mariána Ma-
kara Mrvu zo skupiny Old Boys 
Jazz Band a z formácie Bonzo 
& Resonators. Do sveta kníh  
a medzi čitateľov knihu vyprevadil vínom Bonzo Radványi (na fotografii).
 Členovia Fóra humoristov a ich sympatizanti sa v Knižnici Juraja Fándlyho stre-
távajú už štvrtý rok. Zoznamujú Trnavčanov so svojou tvorbou, ale i zaujímavými 
hosťami, ktorých spája hlavne zmysel pre humor.

Alena BEŇOVÁ

Makarove holuby prišli pešo aj do knižnice
Hosťom januárového stretnutia Fóra humoristov v Knižnici Juraja Fándlyho 
bol Marián Makar Mrva, ktorému v predchádzajúcom roku vyšla kniha s ná-
zvom Ako šli holuby pešo z Francúzska až do Trnavy.
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Okrem nádhernej knihy s množstvom fotografií o Ba-
zilike sv. Mikuláša v Trnave, koncom uplynulého roka 
vyšla aj ďalšia kniha známeho trnavského historika a 
publicistu Hadriána Radvániho. Je síce menšia a skrom-
nejšia, no je rovnako zaujímavá a jedinečná. Knižná 
novinka je venovaná pamiatke pátra Jána Simonidesa 
(1639 – 1674), jezuitského mučeníka zo 17. storočia, 
ktorý zomrel v povesti svätosti a je pochovaný v Trnave. 
 Hadrián Radváni ju prezentoval 16. novembra 2011 
v aule Pázmaneum v Trnave počas konferencie, ktorá 
sa uskutočnila pri príležitosti ukončenia jubilejného roka 
450. výročia príchodu jezuitov do Trnavy. Kniha prináša 
nielen životný príbeh mladého kňaza – rehoľníka, ktorý 
má čestné miesto v slovenskej martýrológii, ale dopl-
nená o historickú štúdiu Ivana Chalupeckého o 17. storočí v slovenských dejinách 
a príspevok Mariána Čižmára o rehoľných mučeníkoch z územia dnešnej Košickej 
diecézy ponúka aj svedectvo o búrlivom storočí, ktoré bolo plné konfesionálnych  
a mocenských sporov. 
 Páter Simonides, zabudnutá, no významná osobnosť slovenských dejín, pochádzal 
z Bijacoviec pod Spišským hradom. Roku 1662 vyučoval na trnavskom gymnáziu. 
Neskôr pôsobil ako jezuitský misionár v Senici a v Turej Lúke pri Myjave, kde ho 31. 
10. 1674 krutým spôsobom zavraždili. Na druhý deň ráno po mučeníckej smrti, teda 
na sviatok Všetkých svätých, jeho telo previezli do Trnavy, kde ho pochovali do krypty 
pod Kostolom sv. Jána Krstiteľa.
 A ako sa dostal trnavský historik k pátrovi Simonidesovi? „Knihu o pátrovi Simoni-
desovi som začal písať už veľmi dávno, aj keď v tých časoch nemala žiadnu nádej na 
vydanie. Fascinoval ma jeho osud, jeho viera. Okrem toho, aj ja som rodák zo Spiša 
ako Simonides,“ dodáva s úsmevom. „Roku 1941 poslal bijacovský pán farár, historik 
Ján Vencko, svoju knihu Z dejín okolia Spišského hradu aj s venovaním svojej bývalej 
farníčke – mojej matke. V nej bola aj časť venovaná životu a smrti pátra Simonidesa, 
ktorá ma veľmi zaujala.“ Neskoršie osobné stretnutie s Jánom Venckom, význam-
ným archeológom, historikom a publicistom, ktorý pôsobil ako katolícky kňaz práve 
v Bijacovciach a bol najväčším šíriteľom úcty a zároveň aj propagátorom myšlienky 
blahorečenia pátra Simonidesa, zapôsobilo na mladého záujemcu o dejiny tak, že za-
čal zhromažďovať všetko, čo sa týkalo tohto slovenského mučeníka. Čoskoro mal už 
hotovú prvú verziu knihy, ktorú potom postupne prepracovával, upravoval a dopĺňal 
o nové poznatky. Jeho úsilie a vytrvalosť neboli zbytočné. „Trvalo to síce dlho, ale 
všetko má svoj čas,“ so skromnosťou jemu vlastnou hovorí autor. „Ten čas prišiel roku 
2010, keď som prostredníctvom pána prof. Jozefa Šimončiča odovzdal kompletný 
rukopis provinciálovi Spoločnosti Ježišovej, P. Petrovi Bujkovi S.J., no a Bohu vďaka, 
dnes leží pred nami krásna kniha.“ 
 Vyše 150-stranová kniha o pátrovi Simonidesovi, ktorú vydala Dobrá kniha v Trna-
ve, je skutočne pekná a hodnotná. Prispieva k tomu aj pekná grafická úprava, s mno-
hými plnofarebnými fotografiami, historickými obrázkami a vedutami. Okrem toho, 
že je to prvé a obsiahle dielo o tomto slovenskom mučeníkovi, jeho autor, 93-ročný 
Hadrián Radváni sa môže pochváliť aj tým, že sa mu predsa podarilo splniť sľub, ktorý 
dal kedysi pred vyše 60 rokmi dnes už nebohému Jánovi Venckovi.                     (B)

Kniha o slovenskom mučeníkovi zo 17. storočia
alebo Splnený sľub trnavského historika 
spred šesťdesiatich rokov
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Spomínanej knihe predchádzali 
knihy Podvratník, s podnadpisom 
chorobopis ľudskej duše, Nežná 
revolúcia potkanov a zbierka smut-
ných básní Ľudská neľudskosť, kto-
rú autor ako politický väzeň prežil 
na vlastnej koži spolu s ponižova-
ním ľudskej dôstojnosti.
 Autor lásku k rodnému mestu 
pretavil do prezentovanej knižky 
spomienok so siedmimi príbehmi. 
Útla knižočka má veľkú výpovednú 
hodnotu o poslednej vojne a bu-
dovaní socializmu v Trnave. Už na 
prvej strane autor píše: „Ak nena-
píšeš ty, kto napíše o tom, čo si tu videl detskými očami? Tvoje spomienky zaniknú 
spolu s tebou. No ak ich napíšeš, možno tu zostanú dlhšie ako ty.“ I keď tieto slová 
adresuje sebe samému, patria všetkým Trnavčanom, aby svoje spomienky zverili 
papieru a podelili sa s ostatnými. Určite sa nájde niekto, kto zmapuje aj Špíglsal, 
Kopánku, Vozovku, centrum mesta. Čas uteká a spomienky každým dňom zomierajú 
spolu s ich pamätníkmi.
 Vojtech Ottmar, narodený a prežívajúci detstvo na Tulipáne, venuje sa hlavne 
tejto časti mesta. Hrdinami jeho knižky sú obyčajní ľudia, mládenec, ktorý prišiel  
o nohu pri odstraňovaní nevybuchnutej bomby, Jožo, ktorý rozvážal zákusky, vojaci 
trnavskej posádky, ktorí nasadzovali životy pri povodni na Dunaji v roku 1965, me-
dzi nimi aj negramotný pastierik niekde od ukrajinských hraníc, ktorý za statočnosť 
dostal vyznamenanie, a mnohí ďalší. Dojímavá je jeho vlastná príhoda z detstva, 
keď cez zamrežované pivničné okno podal zbitému väzňovi cigarety a zápalky. Ako 
sci-fi znie, že v Trnávke sa dali chytať ryby a člnkovať. Výprask v škole trstenicou je 
hodnovernejší, lebo vtedy sa ešte neuplatňovala Makarenkova metóda. Na učiteľa 
náboženstva Ignáca Obroktu majú spomienky mnohí starší Trnavčania. Málokto vie, 
že kostolík sv. Helenky na konci korza sa nazýval aj maďarský, aj na detskú pionier-
sku železnicu sa už pomaly zabudlo. 
 Autor však zabudol spomenúť obľúbené kúpalisko na Barčovského ulici, kde ako 
vedúci kraľoval Muro Medovič, československý reprezentant v hádzanej s jedenás-
timi hráčmi. Žiadny výrastok nemal šancu robiť neporiadok. Aj keď sa otvorilo nové  
a väčšie kúpalisko na Kopánke, mnohí z celého mesta stále chodili k Murovi. 
Autor končí knižku slovami: „Ak by som si tam hore aj po smrti o sto rokov mohol 
niečo želať, rád by som sa cez štrbinku v mračnách pozrel na moju rodnú Trnavu. 
Na mesto, ktoré prežilo ničivý požiar, mor a iné zhubné choroby, strašné vojny  
a nájazdy, a predsa je tu a kvitne do krásy“.
 Kniha vyšla vďaka finančnej pomoci Trnavského samosprávneho kraja. 

Margita KÁNIKOVÁ, foto: B. Vittek

Vojtech Ottmar: Spomienky starého Trnavčana
Začiatkom februára pozval Klub priateľov Trnavy svojich členov a milov-
níkov literatúry do západného krídla radnice na prezentáciu knihy Vojte-
cha Ottmara Spomienky starého Trnavčana. Knihu vydal B-print Trnava  
v roku 2011, zodpovedný redaktor Slavomír Ondica, grafická úprava a fo-
tografie Andrej Grossmann, autor ilustrácie Renzo Falan. Podujatie citlivo  
a s rozhľadom moderoval Pavol Tomašovič, predseda klubu.
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Aj keď spoločné dve hodiny rozprá-
vania nespomenuli všetky osobnosti 
a zážitky s divadelníkmi, inak zväčša 
študentmi niekdajšej trnavskej pe-
dagogickej fakulty, atmosféra pre-
niesla spomínajúcich (dnes už väčši-
nou dôchodcov) do obdobia mladosti  
a prvých lások. Spomínalo sa na di-
vadelné súťaže, nenaplnené ambície, 
osobnosti divadla, no najmä inscená-
cie a postavy. Súčasťou rozprávania 
bolo i premietanie archívnych foto-
grafií, na ktorých sa protagonisti po 
rokoch neraz aj nespoznávali. Potvr-
dili to aj tvorcovia a moderátori ve-

čera Eva Chabadová-Jarábková a Peter Dobák, ktorí postupne oslovovali niektorých 
členov súboru prejavujúcich ochotu na stretnutie prísť a podeliť sa so zážitkami. 
 „Toto stretnutie máme naplánované viac ako rok. Jednou z myšlienok bolo, aby 
na stretnutie prišiel aj jediný herec z nášho súboru, ktorý sa stal profesionálom,  
a to Vladimír Jedľovský. Čakali sme, kým sa upraví jeho zdravotný stav, no situá-
cia sa opäť zmenila. A tak tu, žiaľ, nemôže byť. Rodinné balenie je cyklus, ktorého 
myšlienkou je, že nás niečo spája. Súbor Vysokoškolák bol dvanásť rokov centrom 
aktivít viac ako stopäťdesiatich ľudí. Tak sme prišli na myšlienku spoločného spo-
mienkového stretnutia. Hosťujúce súbory hrali najmä cez víkendy a cez týždeň bolo 
divadlo prázdne. Vtedy bol v Trnave známy nadšenec divadla, neskorší riaditeľ Novej 
scény Ladislav Podmaka, ale aj Peter Ambróz. Žije už viac ako 40 rokov v zahraničí 
a práve od neho mám najviac spomienok na toto obdobie. A to aj rozhodlo v tom, 
takéto stretnutie zorganizovať,“ hovorí Eva Chabadová-Jarábková. 
 Divadelný súbor Vysokoškolák vznikol ako súčasť Stálej scény, ktorá sa formo-
vala hneď po zrušení súboru Krajového divadla v Trnave od 1. júla v roku 1965. Ria-
diteľom bol Rudolf Debnárik, vedúcim prevádzky Július Farkaš a vedúcim ochotníc-
kych divadiel Vendelín Kuffel. S novovznikajúcim súborom vysokoškolákov najviac 
pracoval Július Farkaš, zaiste aj preto, že mu aj ako Trnavčanovi záležalo na tom, 
aby v našom meste vznikol, keď už nie profesionálny, tak aspoň ochotnícky súbor.  
A podarilo sa. Prvú premiéru inscenácie Láska mali v januári 1966 a skončili predsta-
vením Lakomec v roku 1977, keď súbor, po vzniku profesionálneho Divadla pre deti 
a mládež, pracoval už v priestoroch Pedagogickej fakulty na Prednádraží. Každý rok 
sa súboru podarilo odpremiérovať jednu inscenáciu. Začali Radúzom a Mahulienou 
(1966), pokračovali Mladé letá (1967), Legenda o láske (1968), Výtečníci (1970 – 71), 
Krvavý kvet (1971), Žobrácka opera (1972), muzikál Mladé letá (1973), hra Dom 

Ochotníci nehrali divadlo, keď naň spomínali
Cyklus Rodinné balenie je súčasťou zastrešujúceho Fóra humoristov. Na-
chádza si svojich verných divákov, ktorí sa pravidelne, raz za mesiac, 
stretávajú v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho. Tentoraz nebolo treba zájsť 
ďaleko – tematicky zostalo podujatie v našom meste. Zišli sa totiž herci  
a tvorcovia niekdajšieho divadelného súboru Vysokoškolák, ktorý existoval 
dvanásť rokov a bol po zrušení Krajového divadla v Trnave súčasťou Stálej 
scény v divadelnej budove na námestí. Stretnutie s podtitulom Nehrajte 
nám tu divadlo sa snažilo predstaviť začiatky, etapy vývoja, súbor, ale i at-
mosféru divadelného zákulisia.
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pre najmladšieho syna (1974), jednoaktovky Príhoda s metérom a Dvadsať minút 
s anjelom (1975), inscenácia Starý zaľúbenec (1976) a záverečná klasická komédia 
Lakomec (1977). 
 Jedným z dôležitých členov súboru, ktorý sa neskôr stal aj významným ochot-
níckym hercom, bol Pavol Lančarič, v civilnom povolaní kuchár: „Pamätám si na môj 
vstup do divadla v mojich sedemnástich rokoch. Otvoril som dvere, a tam sedelo 
asi desať členov súboru s pánom režisérom. Neskôr hral s nami napríklad Jožko Kri-
vička, a vo Výtečníkoch aj dnes známy trnavský herec Vladimír Jedľovský. Využívali 
sme celý priestor divadla. V Zrkadlovej sále sme skúšali a hrali sme v hlavnej sále. 
Bola tam veľmi dobrá atmosféra, z ktorej čerpám energiu dodnes,“ spomína po ro-
koch Pavol Lančarič, ktorý pred časom prevzal aj Cenu Jozefa Krónera, venovanú 
ochotníckym hercom. 
 Súbor Vysokoškolák však navštevovali aj stredoškoláci. Cez detský súbor, kto-
rý nacvičoval hru Včielka Bzučalka, sa tam dostala aj neskoršia učiteľka Dagmar 
Galbová: „Riaditeľ Rudolf Debnárik začal s nami nacvičovať spomínanú detskú hru,  
v ktorej ma obsadil do hlavnej postavy. Vtedy som bola žiačka 9. triedy. Ako 16-roč-
ná som prešla do súboru Vysokoškolák. Na premiére sme všetci mali vždy veľkú 
trému a pestovali sme rôzne rituály. Ja som hrala v súbore tri roky, hrali sme Vý-
tečníkov a Krvavý kvet. Ani som si neuvedomovala, že s nami robia nejaké osob-
nosti, napríklad akademický maliar Emil Paulovič nám robil scénu a kostýmy. Keď 
boli premiéry alebo oslavy, prišiel i herec z niekdajšieho Krajového divadla Leo-
pold Haverl, ktorý už pôsobil v Bratislave. Potom som začala študovať na vysokej 
škole a pripravovala som sa na úlohu matky, takže už som to veľmi nesledovala,“ 
hovorí Dagmar Galbová a spomína si aj na to, ako bola vo februári 2008 pozvaná 
do Moravského divadla v Olomouci. Práve tam oslavovalo divadlo 40. výročie vzni-
ku inscenácie Výtečníci (napísaná bola v čase okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy). A keďže túto hru Richarda Pogodu a Pavla Dostála naštudoval 
aj trnavský súbor Vysokoškolák, mal v Olomouci na spomienkovom stretnutí svoj 
panel.  Na túto zlatú éru študentského ochotníckeho divadla si do trnavskej kniž-
nice prišli zaspomínať aj ďalší členovia, ktorí so súborom účinkovali len krátkodobo. 
Napríklad, Tibor Díte v súbore zakotvil v čase, keď sa nacvičovala inscenácia Radúz  
a Mahuliena, podobne aj Mikuláš Jarábek, Zlatica Sitárová a ďalší. 
 Významnou posilou súboru bol manželský pár Tomášikovcov (na obr.), ktorý sa 
našiel v súbore a úspešne v ňom pôsobil aj v období po skončení vysokoškolských 
štúdií. „Divadlo sme milovali, všetci sme boli rovnaká krvná skupina, nikto niko-
mu nezávidel, mali sme možnosť dostávať roly na ozajstnom javisku. Mohli sme si 
pripravovať kostýmy, maľovali sme si na dvore kulisy. My sme mali to šťastie, že  
v Trnave bola Stála scéna. Chodili sem divadlá z Bratislavy, ako herci sme mali voľné 
vstupenky a videli sme všetky krásne inscenácie bratislavských súborov. Stretli sme 
sa tam napríklad s Jozefom Krónerom, Štefanom Kvietikom a ďalšími. Keď sme mali 
svadobnú hostinu a s oslavou sme pokračovali v divadle, prišiel za nami aj Leopold 
Haverl. Genius loci toho divadelného priestoru sme do seba nasávali a snažili sme 
sa hrať odušu,“ hovorí dlhoročná učiteľka Marta Tomášiková, ktorá do súboru prišla 
ako sedemnásťročná a vydržala viac ako päť rokov. 
 Už ako študentka vysokej školy sa do súboru dostala aj Ľudmila Pospišeková, 
dnes Grodovská, známa ako redaktorka obrázkového týždenníka Slovenka. „Bola 
som na chmeľovej brigáde, kde som sa stretla so starším študentom, hercom zo 
súboru Ivanom Kováčom. A keďže som predtým recitovala v Divadle poézie, potešila 
som sa, že by som mohla hrať v takomto súbore. Tak som prišla a pôsobila tam štyri 
roky. Pamätám sa, že Ladislav Podmaka, ktorý bol akýmsi pomocným režisérom,  
s nami nacvičoval tance. Často z nás vyžmýkali aj to, o čom sme si mysleli, že nedo-
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kážeme. Ja som stihla Výtečníkov, Krvavý kvet a Žobrácku operu. Nevýhodou bolo, 
že keď som skončila školu, odišla som do Bratislavy, a to bol v divadle aj môj koniec,“ 
hovorí dnes Ľudmila Grodovská, ktorá si pamätá aj svoju prvú už profesionálnu 
spoluprácu s divadlom v Trnave. Ako novinárka pracujúca v detskom časopise prišla 
neskôr do Divadla pre deti a mládež kvôli reportáži o Nevedkových dobrodružstvách 
v hlavnej úlohe s Mariánom Zednikovičom. 
 Nevšednú spomienku na študentské divadlo má aj dlhoročná učiteľka Dagmar 
Brestovanská, pre ktorú boli fascinujúce najmä divadelné prehliadky v Spišskej No-
vej Vsi či v Prešove. „Neraz sme sedeli pri káve s ľuďmi, ktorí boli v porotách. Naprí-
klad, o našom muzikáli Mladé letá nám niektorí z kritikov mnohé vyčítali a povedali, 
že keby to videl Kukučín, obrátil by sa v hrobe. Nato na takéto hodnotenie režisér 
Ľubomír Vajdička povedal, že áno, obrátil by sa, ale od smiechu. To nás potešilo,“ 
hovorí Dagmar Brestovanská, ktorá hrala v jednej z inscenácií už profesionálneho 
súboru Divadla pre deti a mládež: „Hrala som v roku 1976 jeden záskok. Oslovili ma 
z divadla – spomínaný Július Farkaš im dal asi tip. V jednom predstavení som robila 
záskok za Hanu Gregorovú, ktorá práve vtedy z divadla odišla. Prekvapilo ma veľmi, 
keď sa na Scapinových šibalstvách otvorila opona a bola v hľadisku celá trieda. Na 
druhý deň ma usvedčili, že som v predstavení hrala, márne som sa to snažila zatajiť 
(smiech).“ 
 Na stretnutí v knižnici odznela myšlienka, či by zážitky nemohli byť spolu s foto-
grafiami zosumarizované do spomienkovej knihy. Myšlienka zaujímavá, no niet toho, 
kto by všetko vyrozprávané i sčasti zabudnuté dal na papier. Zatiaľ teda musí zostať 
celá éra divadelného súboru Vysokoškolák zaznamenaná v podobe zážitkov či diva-
delných textov len v mysliach jej žijúcich členov.                    Text a foto: Martin JURČO

Narodil sa 10. mája 1933 v Bratislave. Po 
štúdiu na Vysokej škole výtvarných ume-
ní u profesora Rudolfa Pribiša pôsobil na 
viacerých univerzitách. Popritom však bol 
stále autorsky činný. Tvorbu Alexandra 
Viku poznajú v desiatkach európskych kra-
jín, jeho stvárnenie človeka sa však nepri-
bližuje klasickému ideálu tradičného figu-
rálneho sochárstva. Ako povedali odborníci 
– autor využíva alternatívne možnosti 
harmonického vyvažovania komponentov 
diela – teda ducha a hmoty. Po odchode  
z trnavskej Pedagogickej fakulty pôsobil na 
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a dnes je pedagógom na Trenčian-
skej  Alexandra Dubčeka. Za sebou má 17 zahraničných výstav, v súčasnosti okrem 
Slovenska vystavuje aj v Poľsku a je stále aktívnym výtvarníkom.
 A ako sa Alexander Vika dnes pozerá na svoje začiatky spojené s Trnavou? „Po 
kvarte, po štvrtej triede gymnázia, som na príhovor trnavského sochára Jána Hučku 
išiel na umeleckú priemyslovku. Videl u mňa vlohy a ja som toto nabádanie poslú-

Alexander Vika spomína na pôsobenie v Trnave
Medailérska tvorba patrí k ústredným prejavom moderného slovenského vý-
tvarného umenia. Vysoké uznanie si získala najmä v kontexte medzinárod-
ných výtvarných podujatí. Len nedávno dostal čestný doktorát Univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne výtvarník Alexander Vika, ktorý niekoľko ro-
kov pôsobil aj v trnavskom výtvarnom kontexte.
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chol, šiel som na talentové skúšky a dostal som sa na umeleckú priemyslovku na 
oddelenie keramiky,“ hovorí Alexander Vika. Ako po rokoch spomína, odchod na 
túto školu, to bol aj útek pred fyzikou a chémiou. „Mal som jednu profesorku, ktorá 
ma na predchádzajúcej škole deptala, takže to bol útek pred ňou. Paradoxne, ona 
so mnou prišla na tú istú školu. Našťastie, po čase odišla, a tak sa to všetko vyrie-
šilo. Potom môj ďalší učiteľ zistil, že ja fyziku a chémiu viem. Takže viete, niekedy 
aj impulz pedagóga je dôležitý a povzbudivý. A toto som si zobral ako krédo, že 
študenta musím motivovať, aby mal dobré výsledky. A motivovať ho môžem vtedy, 
keď má svoju prácu rád. Ja som sa viac zaujímal o sochárstvo ako o keramiku, ale 
pomohlo mi to pri realizácii veľkých reliéfov. Robil som, napríklad, reliéf v Žiline  
a v Rusovciach, a tak som tieto poznatky využil. Takto by som mohol spomínať 
desiatky ďalších. U profesora Rudolfa Pribiša na Vysokej škole výtvarných umení  
v Bratislave sa začínala reliéfna škola, takže tam sme robili reliéfy a medaily,“ hovorí 
Alexander Vika, ktorý je prvým absolventom tejto keramickej školy. 
 Po skončení začal robiť plastiky a komorné reliéfy, najmä medaily. „Je to zvláštna 
sochárska disciplína, keď musíte tretí rozmer redukovať, podľa toho máte nízky a vy-
soký reliéf – z toho vychádza plaketa a medaila. Dokonca som robil reliéfy v modernej 
architektúre, rôzne materiály, a robil som desiatky takto nezvyčajných reliéfov. So-
chárstvo je svedomie doby, odráža skutočnosť, a to, že sa odstraňuje, je barbarstvo. 
Keby každá generácia zlikvidovala umenie generácie predošlej, nemali sme nič,“ ho-
vorí Alexander Vika o nedávnej skúsenosti z Bratislavy, keď novodobí developeri bez 
vedomia autora zničili významnú plastiku v jednej z bratislavských častí. 
 Po skončení štúdia dostal Alexander Vika ponuku prísť učiť na Pedagogickú fakul-
tu do Trnavy. „Bolo to v roku 1976, práve vtedy sa zakladala Galéria Jána Koniarka. 
Mňa sem zavolali učiť disciplínu modelovania. A práve v Trnave som ako začínajúci 
autor urobil výstavu reliéfov a plakiet, neskôr sme urobili výstavu s trnavským so-
chárom Ladislavom Snopekom, ale prišli aj ďalší, napríklad Vojtech Remeň, ktorý 
bol tiež pedagógom na Katedre výtvarnej výchovy. Vystavovalo sa aj v priestoroch 
Ústavu zdravotnej výchovy OÚNZ. Vďaka prvému riaditeľovi galérie Vladimírovi Si-
váčkovi sme jednoducho chceli rozprúdiť výtvarný život v Trnave, a tak sa začalo 
výstavami. Kolegovia z Katedry hudobnej výchovy, napríklad Alexander Móži, nám 
pravidelne vypomáhali ako hudobníci na vernisážach,“ spomína Alexander Vika na 
Trnavu, v ktorej mal tri výstavy (1976, 1978 a 1983). Aj pri výstave v Paríži v roku 
1997 sa mu pripomenulo naše mesto stretnutím s medailérom Williamom Schiffe-
rom, s ktorým ho spájalo aj rovnaké zameranie vo výtvarnom umení.             

Text a foto Martin JURČO

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pri tejto príležitosti opäť bohatý program 
pre deti, mládež i dospelých. Všetci, ktorí v tom čase plánujú návštevu knižnice, sa 
už dnes môžu tešiť na výnimočných hostí: Ľubomír Feldek, Ľubo Dobrovoda, Andrea 
Gregušová, Ján Čápka, Eva Fordinálová, Martin Lacko, Peter Sokolovič Danuša Dra-
gulová-Faktorová a ďalší. Samozrejme, že nebude chýbať ani 12. ročník „nocovačky“ 
v knižnici. Noc s Andersenom sa začína v piatok 30. marca 2012 o 18. hodine. 

Knižnice pre všetkých – všetci do knižnice!
Trinásty ročník veľkej celoslovenskej propagačnej akcie Slovenskej aso-
ciácie knižníc známej pod názvom Týždeň slovenských knižníc bude sláv-
nostne otvorený v pondelok 26. marca 2012 aj v čitárni Knižnice Juraja 
Fándlyho. Bude sa niesť nielen v duchu motta Knižnice pre všetkých, ale aj 
v znamení 85. výročia vzniku tejto kultúrnej inštitúcie. 
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 Návštevníci sa okrem iného dozvedia aj to, že knižnica zaregistrovala v roku 
2011 viac ako 15 tisíc používateľov, 236 tisíc návštevníkov a zrealizovala 416 tisíc 
výpožičiek. Pre verejnosť pripravila 820 podujatí, poskytla 30 634 informácií, vypra-
covala 413 rešerší. Úspešne prezentovala svoju edičnú činnosť na medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka 2011. Podporovala rozvoj umeleckého cítenia a literárnu 
tvorbu najmä zorganizovaním súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny salón 2011, ale aj 
podporou činnosti literárneho klubu Fórum humoristov. Vydala dve odborné publiká-
cie – bibliografie. Hodinami informačnej výchovy oslovovala nielen deti, mládež, ale  
i seniorov. 
 Knižnica bude zároveň prezentovať výsledky výskumu Čítanie mládeže v Slo-
venskej republike, na ktorom sa aktívne podieľala. Výsledky naozaj zaujímavé  
a alarmujúce! Aj preto Knižnica JF v Trnave venuje počas celého roka veľkú pozor-
nosť podpore čítania detí a mládeži. Nielen tým, že deťom do 15 rokov poskytuje 
členstvo bez poplatku a mládež má možnosť zaregistrovať sa využitím kultúrneho 
poukazu. Aj pri spoločnej triednej návšteve knižnice majú študenti možnosť zaregis-
trovať sa zdarma. 
 Knižnično-informačný systém sa približuje mladým ľuďom. Takmer všetko, okrem 
fyzického požičania a vrátenia knihy, možno vybaviť cez internet na stránke www.
kniznicatrnava.sk. Našu knižnicu nájdete aj na Facebooku. 
Horúcou novinkou je nová služba: vrátenie kníh prostredníctvom tzv. Biblioboxu. 
Takto možno vrátiť knihy najmä vtedy, keď ste už nestihli výpožičný čas knižnice. 
Knihy budú čitateľovi následne odpísané z konta. Podrobnejšie o zásadách sa do-
zviete osobne v knižnici alebo na našej webovej stránke. 
 Program Týždňa slovenských knižníc v KJF nájdete v rubrike Pozvánky v tomto 
vydaní NzR.                                                                               Benjamína JAKUBÁČOVÁ,  
                                                                                                  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Pokým súťaže na festivale sú určené výhradne študentom UCM, v programe sa 
môžete stretnúť s tvorbou väčšiny filmových škôl na Slovensku a v Českej republi-
ke. Projekcie budú prebiehať v kine OKO na Námestí J. Herdu a v malej projekčnej 
miestnosti v budove FMK na Skladovej ulici. Veľký dôraz je kladený na fotografiu. Už 
5. marca o 17. hodine bude vernisáž výstavy FotoFrejm 3 v západnom krídle radnice 
na Hlavnej ulici. Výstava tvorby desiatich talentovaných študentov bude verejnosti 
sprístupnená do konca mesiaca. V tomto roku sa Frejm chce výraznejšie zamerať 
aj na oblasti ako dizajn, literatúra a hudba. Pripravujeme teda aj sériu hudobných 
koncertov v podnikoch v centre mesta, výstavu plagátov ako náš príspevok k tohto-
ročnému Trienále plagátu Trnava, či Literárny večer.
 Významnú časť programu predstavujú odborné workshopy a prednášky odbor-
níkov i skúsených a úspešných absolventov fakulty. Kompletný program festivalu  
a informácie o hosťoch nájdete pred jeho začiatkom na webovej stránke http://www.
frejm.sk.

Michal KLEMBA (autor je člen organizačného štábu festivalu Frejm)

Čoskoro sa začne štvrtý ročník festivalu Frejm
Multimediálny festival študentskej tvorby Frejm sa bude na pôde Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda konať od 19. do 30. marca už po štvrtýkrát. V dobe svoj-
ho vzniku nadväzoval na viac ako desaťročnú tradíciu rovnomennej pre-
hliadky filmov študentov Fakulty masmediálnej komunikácie. Od tých čias 
sa vypracoval na plnohodnotný festival, ktorý prináša množstvo podujatí  
a zaujímavých hostí.
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Galériu Makek na ostrove Rab vedie jej maji-
teľ Zlatko Makek už od roku 2000 a popritom 
organizuje maliarske sympóziá pre umelcov  
z rôznych krajín sveta. Pod názvom Art Kolo-
nija Paradiso sa trikrát za rok – v máji, júni  
a septembri zíde 10 maliarov na ostrove Rab  
a týždeň tu tvoria. Doteraz sa konalo už 30 ta-
kýchto sympózií a na nich sa vystriedalo okolo 250 umelcov z 24 krajín sveta. Okrem 
Chorvátska to boli maliari a sochári zo Slovinska, Francúzska, Talianska, Španielska, 
Rakúska, Kanady, Poľska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Česka i Slovenska a iných krajín. 
Umelci na sympóziu vytvorili diela, z ktorých minimálne jedno venovali galérii. V roku 
2008 bola zriadená aj druhá galéria v Záhrebe. Takýmto spôsobom bola za niekoľko 
rokov vybudovaná samostatná zbierka, z ktorej výber je pravidelne predstavovaný 
publiku doma i v zahraničí. Galerista Zlatko Makek spolupracuje s umeleckou historič-
kou Sandrou Bajzek a profesorom umenia maliarom Zlatkom Kauzlarić Ataćom. Spolu 
robia pred sympóziami prieskum a aj sami oslovujú autorov, ktorých na ne pozývajú.
 Výstavu Made in Croatia, ktorá je inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Tr-
nave, tvorí 54 diel od 44 autorov. Najviac malieb pochádza od chorvátskych autorov, 
dalo by sa povedať, že predstavuje v prvom rade prehľad diel chorvátskeho umenia. 
Medzi najznámejšie v krajine patrí tvorba už spomínaného Zlatka Kauzlarić Ataća, 
profesora maliarstva na Akadémii umení v Záhrebe, ďalej tvorba Tony Franovia, Duš-
ka Šiblju a Vladimíra Meglića. Zo zahraničných autorov sú zastúpení Brigitte Brand  
a Massimo Lomi z Talianska, Klemen Brun zo Slovinska, László Szotyory z Maďarska, 
Gregorz Wnek z Poľska, Qing Yue z Číny. Slovensko zastupujú maliari Robert Almási 
a Miloš Prekop. 
 Vystavená kolekcia diel je rôznorodá, od figurálnych až po abstraktné diela. Na-
priek tomu, že ide o diametrálne odlišné diela od viacerých autorov, možno na výsta-
ve pozorovať zjednocujúci prvok – nazvala by som ho mediteránsky motív. Krajina 
a mestá na pobreží, motívy mora, morských živočíchov – to všetko sa objavuje na 
obrazoch maliarov. Dokonca i farebný rytmus drží akúsi morskú neviditeľnú niť, ktorá 
ich spája – a to aj obrazy odlišnej tematiky a charakteru. Tvorí ju opakujúca sa lososo-
vá farba vychádzajúceho či zapadajúceho  slnka, zelenomodrá farba morskej hladiny  
a sivé či bledé odtiene hmly nad krajinou. Zaujímavé je, že z väčšiny obrazov sa nesie 
na diváka pokoj, oddych a ľahkosť bytia, akoby odrážali príjemnú atmosféru, v ktorej 
maliari vytvárali svoje diela. Neriešia krutosť, nepokoj, konflikty ani negatívne podnety  
a stres. V tomto zimnom období prinášajú do našich končín skôr trochu tepla od Jadranu.
 Výstava v Trnave je pripravená vďaka spolupráci Združenia výtvarných umelcov 
západného Slovenska a Galérie Makek. Robert Almási a Miloš Prekop (ZVUZS) sa 
v uplynulých rokoch zúčastnili Art Kolónije Paradiso na ostrove Rab, kde vytvorili 
aj diela, ktoré sú na výstave predstavené. Výstavu pripravil Trnavský samosprávny 
kraj a Západoslovenské múzeum v Trnave, Združenie výtvarných umelcov západného 
Slovenska, and Gallery Trnava a Galéria Makek. Po jej ukončení v Trnave sa výstava 
presunie do Poľska, kde sa predstaví v mestách Bjalska Bjala, Tychy a v starobylom 
Krakowe. Svoju tohoročnú púť ukončí v máji v nemeckom meste Passau.

Simona JURČOVÁ, foto: T. Vlček

Made in Croatia
Výstava diel chorvátskej Art Galerije  
Makek s týmto názvom je otvorená od 16. 
februára do 15. marca 2012 v Západoslo-
venskom múzeu v Trnave

Darko Bakliža: Rab, akryl, 2006
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Výstava prezentuje sakrálne textílie – omšové 
rúcha v premenách času od 17. storočia až po 
súčasnosť. Hlavným cieľom výstavného projektu, 
ktorý približuje liturgický odev mimo rámca chrá-
mu a liturgie, je objasniť širokej laickej verejnosti 
jeho špecifickosť, symboliku a estetickú hodnotu. 
Zároveň chceme poukázať na skutočnosť, že aj 
také tradičné náboženské artefakty ako sú sak-
rálne textílie – omšové rúcha – sa dajú stvárniť 
po umelecko-remeselnej i výtvarnej stránke tak, 
že sú pre človeka dnešnej doby príťažlivé a v ur-
čitom zmysle reflektujú súčasné módne trendy.
 Výtvarné a súčasne reprezentatívne stvárnenie liturgických odevov a textílií po-
užívaných v rámci rímskokatolíckej liturgie bolo prestížnou úlohou textilného a kraj-
čírskeho remesla. Pomocou reprezentatívnej vzorky vybratých druhov liturgických 
odevov poukazujeme na vývoj strihu, modifikáciu preferovaných výšivkárskych 
techník, materiálov, popularitu ornamentiky a ikonografických motívov. Liturgická 
obnova, ktorú priniesol Druhý vatikánsky koncil, sa dotkla aj liturgických rúch, čím 
sa postupne z historických sakrálnych textílií stali predmety muzeálnej hodnoty, 
ktoré je potrebné nielen ochraňovať pred zubom času, ale aj prezentovať.
 Koncepcia výstavy je postavená na tvorivom dialógu umelecko-remeselnej  
a krajčírskej tvorby starých majstrov a súčasných autoriek liturgického odevu. 
Vystavené historické rúcha pochádzajú výlučne z majetku Rímskokatolíckej cirkvi  
a prevažne ide o práce trnavskej proveniencie. Pozornosť odbornej i laickej verej-
nosti celkom určite upútajú liturgické rúcha z dielne Spolku Izabella (1895 – 1918) 
a jeho najkreatívnejšej vyšívačky Márie Hollósyovej (1858 – 1945), najmä tzv. zlatá 
kazula z roku 1899, za ktorú jej autorka získala striebornú medailu a Spolok Izabella 
zlatú Grand Prix na svetovej výstave v Paríži v roku 1900.
 Návrhy súčasných liturgických odevov z dielne autoriek Zuzany Botekovej, Zuza-
ny Branišovej, Pavly Lazárkovej Trizuljakovej, Marty Bošelovej, Petry Graffe, Má-
rie Fulkovej, Karin Rothenstein Kolčákovej a Jany Zaujecovej, boli verejnosti prvý-
krát predstavené v auguste 2011 v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu pri Františkánskom 
kostole v Bratislave (kurátorka Pavla Lazarková Trizuljaková); veríme, že v novom 
kontexte, v konfrontácii histórie a prítomnosti ponúkneme návštevníkom, ale aj sa-
motným nositeľom liturgických odevov – kňazom, nielen estetický zážitok, ale tiež 
konštruktívne podnety a odvahu pre inováciu.
 Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia v podobe lektorských výkladov.

Alena PIATROVÁ, foto: www.abu.sk

Liturgický odev medzi minulosťou  
a prítomnosťou
Výstava liturgických odevov s názvom Li-
turgický odev medzi minulosťou a prítom-
nosťou je otvorená v Galérii Trnavskej arci-
diecézy na Ulici M. Schneidera Trnavského  
v budove Arcibiskupského úradu do 15. aprí-
la 2012 každý deň okrem pondelka od 11.00 
do 18.00 h. Vstup je voľný. Kurátorkami vý-
stavy sú Alena Piatrová, Pavla Lazarková  
Trizuljaková a Ingrid Štibraná.
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Dlho pripravovaná a túžobne očakávaná kniha o Milošovi Balgavom sen. vyšla sym-
bolicky dva dni pred najväčším sviatkom roka. Patril som medzi prvých, ktorí ju do-
stali. Stále ju mám položenú na stole. Permanentne sa k nej vraciam. Cítim potrebu 
podeliť sa s vami o dojmy z tejto skvostnej knihy. 
 Miloš Balgavý sen. (1925 – 1999) bol umelec, usmievavý dobrák so širokým 
srdcom a ochotou pomôcť. Organizačne síce nepatril do známej trnavskej výtvarnej 
päťky, rozhodne však patril do trnavskej výtvarnej skupiny. 
 Roznášal pohodu, pokoru a vidinu krásneho. Stále ho mám pred očami. Citlivý, 
nevtieravý, s jednoduchými nebohémskymi spôsobmi. Aj jeho úprava vlasov s ty-
pickým „copíkom“ zviazaným gumkou signalizovala, že krása je aj v jednoduchosti. 
Rodák z Malých Levár, ktorý veľkú časť svojho mimoriadne produktívneho života 
prežil v Trnave. 
 Paleta jeho tvorby je široká. Úžitková a dekoratívna keramika, prekvapivé kom-
pozície, voľná tvorba a dizajn. Rôznorodosť tvorby defiluje v monografii. 
 Vyslovujeme obdiv, že Beátka a Miloš Balgavý jun. sa nevzdali zámeru. Vytvorili 
poctu a v knižnej podobe zanechali odkaz o rôznorodej tvorbe M. Balgavého sen. 
 Bolo to náročné nielen na prípravu. Vydať tak rozsiahlu, perfektne výtvarne 
upravenú knihu stojí veľa námahy, aj keď príjemnej, ale ešte viac peňazí... Žiaľ, 
taká je realita. Monografia má modernú, vo svete akceptovateľnú úpravu. Kvalita  
a nápaditosť fotografií, jemná grafická úprava a pre svetovú komunitu čitateľný slo-
vensko-anglický text, robia z tejto monografie posla o slovenskom umelcovi, ktorý 
sa prehupol cez regióny, v ktorých žil a oslovil širšiu komunitu.
 Aj keď je keramika krehká a rozbitná, treba zdôrazniť, že dielo M. Balbavého 
sen. má prvky trvalej hodnoty. Vytvoril najmä prekrásne kompozície, ktorými nás 
vracal tam, kde patríme, do prírody. Vytvoril symbiózu človek – výtvarné dielo – 
príroda. Tieto jeho diela pôsobia na mňa veľmi prirodzene. Akoby ich vytvorila sama  
príroda a človek ich len vhodne osadil. Nie sú to satelity, ale prvky, ktoré vytvárajú 
symbiózu.
 Musíme si zvykať, že naše zaužívané regionálne kritériá vo svete neveľmi platia. 
Keď som na Salóne jedného múzea (1996) v Západoslovenskom múzeu v Trnave 
sprevádzal štyridsiatich talianskych hostí, ktorí špeciálne prišli na toto podujatie, 
zaujal ma postreh profesora umenovedy. Vyslovil nesmierny obdiv nad Balgavé-
ho keramickými štylizovanými náhrobníkmi, ktoré boli inštalované v átriu múzea. 
Pochopil som, že hodnotenie vzdelaného cudzinca je najlepšou vizitkou hodnoty. 
Tak ho tieto kompozície zaujali, že spravil o nich celý výklad svojho vnímania. Nuž,  
a tomu sa hovorí úspech. 
 Monografiu môžeme jednou vetou nazvať: Pocta a úcta Milošovi Balgavému sen. 
Každému, kto ho nosí nielen v pamäti, ale aj srdci, túto 2,42 kg vážiacu superknihu 
vrelo odporúčam.

Milan PETRÁŠ 

Monografia o keramikárovi Milošovi Balgavom
Petit: Balgavá Beáta – Janáčková, Dana – Poláčková, Dagmar – Balgavý  
Miloš ml: Miloš Balgavý. Keramika. Voľná tvorba a dizajn.
Vyd: Miloš Balgavý ml., Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria  
Senica. V tiráži 2009, reálne 2011.
Tlač TBB Banská Bystrica
ISBN 978-80-85738-75-9 
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Záľaha kvetov na jej hrobe 
zvädla. Vzácna, výnimočná 
osobnosť odišla do večnosti.  
V spomienkach však naďalej 
zostáva medzi nami. 
 Kto výstižnejšie by zosnulú 
mohol charakterizovať, ak nie 
jej dlhoročný spolupracov-
ník Ladislav Hlavatý? Jeden  
z nestorov trnavského športu 
(hádzaná, plávanie) sa po kru-
tej zvesti vyznal pre Novinky  
z radnice slovami: „Anku 
Adamcovú som poznal ešte po-
čas štúdia v bratislavskej FTVŠ 
UK, kde ona študovala v nižšom ročníku. V roku 1967 sa stala v Trnave mojou kole-
gyňou. Spočiatku išlo o PdF UK, neskôr o MTF STU. Spolu sme tu pedagogicky pô-
sobili 38 rokov. Mal som možnosť vidieť niekoľko basketbalových zápasov domácej 
TJ VŠ, kde Anka rozdávala svoje bohaté skúsenosti na poste strednej rozohrávač-
ky. Oveľa viac času však venovala tréningom študentov, nádejných basketbalistov.  
S Ankou i ďalšími kolegami sme organizovali významné športové súťaže, napríklad 
Československú univerziádu, Akademické majstrovstvá Slovenska, Malokarpatský 
maratón, plavecké preteky Veľká cena Trnavy a mnoho ďalších. Vedno sme ab-
solvovali veľa letných a zimných telovýchovných kurzov pre poslucháčov pôvodnej 
i nástupníckej trnavskej fakulty. Bola výborným človekom. Vždy ochotná pomôcť, 
spoľahlivá, pritom skromná a nekonfliktná. Nikdy na ňu nezabudnem.“
 Jej spoluhráčka z úspešného druholigového družstva basketbalistiek TJ Vysoké 
školy Trnava, pivotka Elena Hrebíčková: „Zdá sa, že to bolo iba nedávno, čo pod de-
ravými košmi v telocvični vtedajšej pedagogickej fakulty na Prednádraží sa stretla 
naša výborná partia. V druhej polovici šesťdesiatych rokov sme dokonca útočili v 2. 
lige na postupovú métu. Anka Adamcová (na fotografii spomínaného družstva bas-
ketbalistiek v hornom rade druhá sprava) sa po vydaji presťahovala z Bratislavy do 
Trnavy. Vtedy už bola matkou 2-ročného Jožka. Priniesla si so sebou batoh cenných 
basketbalových skúseností, ktoré nazbierala v drese Lokomotívy Bratislava. Hoci už 
mala zápisy i na reprezentačnej úrovni, nikdy to nedala najavo. Všetkým spoluhráč-
kam vedela poradiť, organizovala hru a z jej nahrávok sa mi na pivote často darilo 
zakončovať. Najmä Ankinou zásluhou som v jednom majstrovskom zápase dosiahla 
45 bodov. Po tomto výkone ma ako jedinú druholigistku pozvali do reprezentačného 
výberu. Tiež mimo ihriska sa k nám správala kamarátsky. Po tréningoch nás neraz 
pozvala domov na čajovú posiedku. Približne po dvoch sezónach som prestúpila do 
Slovana Bratislava. Bola to predovšetkým zásluha Anky Adamcovej, mojej hráčskej 
dvojičky v TJ VŠ, ktorá mi na palubovke veľmi pomohla vo zviditeľnení sa.“ 

Smútok za Ankou Adamcovou 
a Ladislavom Kunom 
Keď už dostalo konečnú podobu predošlé číslo Noviniek z radnice, Trnavou 
sa rozniesla krutá zvesť. Po dlhotrvajúcej chorobe zomrela vo veku 66 ro-
kov Anka Adamcová, manželka futbalového vicemajstra sveta 1962 Jozefa 
Adamca (terajšieho poslanca mestského zastupiteľstva), matka troch detí – 
Janky, Jozefa a Stanislava. 
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 Spomienka iného matadora trnavskej telovýchovy, Karola Duffeka: „V mnohých 
kapitolách jesenného Malokarpatského maratónu a príležitostne i pri niektorých ďal-
ších podujatiach, ktoré organizovala katedra telesnej výchovy a športu pre vysoko-
školákov aj širokú verejnosť, som pracoval v pozícii rozhodcu. Nespočetnekrát sa 
naskytla príležitosť bližšie spoznať vysoké organizátorské a povahové kvality Anky 
Adamcovej. Je mi ľúto, že nás tak skoro opustila.“ 
 Dovoľ, milý čitateľ, niekoľko slov autora celého príspevku. Keď som koncom šesť-
desiatych rokov prišiel do Trnavy na vysokoškolské štúdium, našimi učiteľmi telo-
cviku boli viaceré známe športové mená. Medzi nimi začínajúca odborná asistentka, 
basketbalová reprezentantka ČSSR Anka Adamcová-Gerhátová. Nádherná žena, vý-
zorom aj ľudsky. Takou zostala po celý život.

***
Ani ďalší mesiac nového roku sa nezaobišiel 
bez smútku. Hneď v úvodné februárové ráno si 
zubatá prišla v Národnom onkologickom ústa-
ve v Bratislave po 64-ročného Ladislava Kunu, 
predsedu predstavenstva správnej rady FC 
Spartak Trnava. Teda aj v druhom prípade sko-
sila športovú osobnosť zákerná choroba. 

Zaradil sa do galérie najväčších postáv vyše 115-roč-
nej histórie trnavského futbalu. Spartakovský dres 
obliekal plných šestnásť sezón, hoci dostal viacero 
lákavých ponúk na prestup do iných klubov. Ako 
hráč sa pričinil o všetkých päť majstrovských titulov 
Trnavčanov (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) a o tri 
prvenstvá v Československom pohári (1967, 1971, 
1975). Pamätné sú jeho dva góly v domácej odvete semifinále Pohára európskych 
majstrov 1969 s Ajaxom Amsterdam (Trnava vyhrala 2:0). 
Vo federálnej lige mal na konte 424 zápasov, najviac zo slovenských futbalistov.  
V najvyššej ligovej súťaži skóroval 86-krát. Stal sa Futbalistom roka 1969, dva razy 
bol v tejto celoštátnej ankete strieborný (1967, 1968). Za reprezentačný A-tím na-
stúpil 47-krát (9 gólov). Premiérovo obliekol najcennejší dres výberu ČSSR už ako 
devätnásťročný, keď 18. mája 1966 debutoval v Prahe proti ZSSR (1:2). Odohral 
všetky tri duely na MS 1970 v Mexiku, kde si po súboji s Brazíliou vymenil dres s ne-
korunovaným kráľom svetového futbalu Pelém. V máji 1971 ho nominovali do muž-
stva sveta na moskovské rozlúčkové stretnutie legendárneho brankára Leva Jašina. 
Pred 100 tisícovou návštevou v Lužnikách zastupoval česko-slovenský futbal spolu  
s brankárom Dukly Praha Ivom Viktorom.
 Po skončení bohatej hráčskej dráhy sa Kuna vrátil do Spartaka ako asistent tré-
nera ligového mužstva. V septembri 2006, po rozsiahlej rekonštrukcii futbalového 
stánku, prijal pri sviatočnom otvorení rolu krstného otca tohto významného športo-
viska. Cez prvú marcovú nedeľu 2008 prevzal na slávnostnom mestskom zastupi-
teľstve ocenenie z rúk primátora. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta 
Trnavy udelili L. Kunovi pri príležitosti životného jubilea, šesťdesiatych narodenín. 
Ešte predtým, začiatkom januára 2007, akceptoval ponuku majiteľa FC Spartak. 
Najvýznamnejšia riadiaca funkcia v červeno-čiernom klube patrila legendárnemu 
stredopoliarovi do posledného dňa plodného života. 
 Vicemajstrovi sveta spred polstoročia na juhoamerických trávnikoch, spartakov-
skému krídelníkovi Jozefovi Štibrányimu, sa ešte niekoľko dní po Kunovom pohrebe 
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triasol hlas dojatím: „O jeho vážnych zdravotných problémoch vedela z médií široká 
futbalová verejnosť. Lacko statočne bojoval a do poslednej chvíle zostal verný milo-
vanému Spartaku. Pre svoj červeno-čierny klub odviedol počas štvrťstoročia obrov-
ské penzum záslužnej roboty. Naša generácia napríklad ocenila, že po jeho príchode 
do klubového prezidentského kresla sa v oveľa väčšej miere začala venovať pozor-
nosť hráčom, ktorí pre Trnavu za tie roky na futbalovom poli niečo vykopali. Bolo to 
vidieť i nainštalovaním mnohých pamätných fotografií v útrobách spartakovského 
chrámu.“  
 Tiež v tejto kapitole ešte zopár viet od autora. S Ladislavom Kunom, po mojom 
príchode na post mediálneho hovorcu FC Spartak, som sa v hlavnej budove Futbalo-
vého štadióna Antona Malatinského jeden rok delil o spoločnú kanceláriu. Popri iných 
povinnostiach zostal čas aj na písanie pamätnice o výnimočnej dráhe nášho vrcho-
lového hráča, trénera a funkcionára. Azda sa raz nájde vydavateľ, čo autobiografii 
nezabudnuteľného elegána zelených trávnikov pomôže na svet. Á propos, žiada sa 
použiť názov knihy Diamant futbalového Spartaka. Viem, že Laci Kuna by bol proti. 
Tak skromného človeka, s ktorým obrovská popularita vôbec nezamávala, som tu-
ším v živote ani nestretol.                           Jaroslav LIESKOVSKÝ, foto: archív autora a EH)

Obaja neúnavní priekopníci prišli s myšlienkou vytvoriť tradičné podujatie, ktoré by 
postupne prilákalo i kvalitnú zahraničnú účasť. To sa neskôr zrealizovalo. V celej 
histórii mal trnavský plavecký sviatok iba raz prestávku. Kvôli spadnutému stropu. 
 „Tento rok očakávame účasť 350 plavcov z 35 oddielov. Počas dvoch víkendových 
dní, desiateho a jedenásteho marca, sa predstavia v dvadsiatich šiestich disciplí-
nach. Popri slovenských pretekároch prídu aj poprední plavci z Česka, Chorvátska, 
Maďarska a Poľska. Náš plavecký míting by mal byť pre niektoré esá dobrým testom 
výkonnosti pred tohtoročným vrcholom, Olympijskými hrami v Londýne. Doteraz 
bolo u nás prekonaných niekoľko národných rekordov. Potešíme sa, ak podobný zá-
sah sa niekomu z aktérov podarí teraz tiež,“ uviedol Rastislav Hlavatý. Mladý tréner 
a organizátor kráča v šľapajach svojho otca Ladislava, dlhé roky chýrneho plavecké-
ho experta na domácej i medzinárodnej úrovni.
 Preteky sa začnú cez druhú marcovú sobotu o pol desiatej. Piatou súťažou bude 
Memoriál Jozefa Stanka v mužskom znaku na 200 metrov. Ide o spomienku na 
nezabudnuteľného služobníka trnavského plávania. Počas obedňajšej prestávky po-
ložia zástupcovia organizátorov a plavcov kyticu kvetov na jeho hrob v Kamennom 
mlyne. Rekordný zápis v memoriálovej disciplíne drží spred desiatich rokov skvelý 
chorvátsky reprezentant Gordan Kožulj časom 1:56,91 min. Pripomeňme, že rodák 
zo Záhrebu má z vrcholných zápolení v dlhom a krátkom bazéne bohatú zbierku 
vzácnych kovov: z MS po jednom zlate a striebre, z ME tri zlaté, päť strieborných  
a dve bronzové medaily. 
 Druhá časť úvodného dňa, od 16.00 h, ponúkne divákom aj hlavnú konfron-
táciu Veľkej ceny Trnavy 2012, dvojstovku motýlikom. Týmto štýlom najrýchlej-
šie preplávala 200 m v krytom bazéne na Prednádraží päťnásobná účastníčka OH  
a držiteľka dvoch strieborných medailí, famózna Martina Moravcová z TJ Kúpele 
Piešťany (2:07,45 min – 2004), kým medzi mužmi sa dva roky predtým zaskvel no-
vým trnavským rekordom 1:58,72 min Květoslav Svoboda (TJ Znojmo).

Plavecký sviatok na Prednádraží 38. raz
Veľká cena Trnavy je považovaná za najvýznamnejšie plavecké preteky 
v 25-metrovom bazéne na Slovensku. Pri zrode mokrého festivalu stála  
v roku 1974 dvojica Ladislav Hlavatý a Mikuláš Lihán. 
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 V tohtoročnej Veľkej cene Trnavy nebudú, prirodzene, chýbať ani domáce želiez-
ka, možno nástupcovia Miroslava Machoviča, Aleny Burešovej či Tatiany Vachtovej. 
Z usporiadajúceho plaveckého klubu STU neobíďme najmä Moniku Púchlu, Katarínu 
Polákovú, Elenu Fábryovú, Barboru Križanovú a Juraja Klátika. „Našu reprezentačnú 
pätorku pripravujeme na viacero štartov aktuálnej sezóny. Spomeniem berlínsky 
míting, Veľkú cenu Slovenska a najmä majstrovstvá Európy juniorov a junioriek. Tie 
budú v Belgicku,“ dodal Rasťo Hlavatý. 
 Podľa jeho slov, do sprievodného programu žiactva pod strechou bazéna na Ulici 
Jána Bottu prihlásia pri marcovej 38. edícii aj najsviežejšie výhonky košatého pla-
veckého stromu AŠK STU Trnava: Tomáša Púchleho, Adama Halasa, Barbaru Barto-
vičovú, Natáliu Mackovú a Barboru Tomanovú. 
V nedeľu 11. 3. predpoludním, rovnako od 9.30 h, príde na rad záverečných deväť 
disciplín. Vrátane dvoch žiackych.

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Vrcholným mládežníckym turnajom s medzinárodnou účasťou je Memoriál Karola 
Holoviča. Každoročne ide o uctenie si hráčskej a trénerskej osobnosti trnavského 
hokeja. Po jeho náhlom úmrtí v 41. roku života prišli športoví kamaráti, na čele s bý-
valým brankárom Otokarom Majbom starším, s myšlienkou každoročne organizovať 
turnajovú spomienku na vzácneho človeka.
 Pretože Karolov syn Andrej, kapitán žiackeho tímu Trnavy, bol vtedy siedmakom, 
voľba padla na túto vekovú kategóriu. Tradícia sa píše doteraz. Skúsený usporiada-
teľský manažment posunul podujatie aj z celoslovenského pohľadu, vrátane spolo-
čenských spestrení, na samý vrchol žiackej hokejovej pyramídy. Tiež mu napomohla 
pri získavaní renomé doterajšia účasť klubov spoza hraníc (Česko, Maďarsko, Ra-
kúsko, Rumunsko, Slovinsko). 
 Po vlaňajšom vynikajúco pripravenom jubileu teda čoskoro dostane priestor 21. 
diel. Verme, že rovnako úspešný. Pani Evka Holovičová, Karolova manželka, kto-
rá každoročne upečie domácemu družstvu velikánsku tortu s hokejovým motívom, 
vhodí čestné buly aj pri otvorení úvodného ročníka tretej desiatky.
 Technickí realizátori z HK Trnava pripravujú podujatie za účinnej pomoci rodičov 
mladých hokejistov, žiakov 7. ŠHT zo základnej školy na Spartakovskej. Na umelom 
ľade trnavskej zimnej arény sa teda chystá ďalšie zaujímavé predstavenie talento-
vaných chlapcov. Domácich siedmakov povedie, podobne ako cez celú majstrovskú 
sezónu, tréner Róbert Somorovský. V čase uzávierky tohto mesačníka ešte nebol 
známy presný zoznam zúčastnených klubov. Priaznivcom bude k dispozícii, vrátane 
rozpisu jednotlivých zápasov, na internetovej stránke Hokejového klubu Trnava.
 Riaditeľská taktovka patrí Richardovi Turazovi. Generálny manažér HK pre No-
vinky z radnice prezradil: „Počas troch dní, od štvrtka 22. do soboty 24. marca, 
absolvujú chlapci päť turnajových duelov na 3 x 15 minút čistého času. Po každom 
stretnutí odmeníme cenou najlepších hráčov. Navyše chystáme pre nich individuálne 
súťaže v korčuľovaní a herných zručnostiach. Bude nám potešením, keď trnavskí di-
váci prejavia záujem o tradičné medzinárodné zápolenie chlapcov, ktoré dá bodku za 
klubovou sezónou na ľade.“                                                       Jaroslav LIESKOVSKÝ

Memoriál Karola Holoviča do tretej desiatky
Hokejový klub Gladiators Trnava sa počtom aktívnych členov zaraďuje me-
dzi najväčšie športové subjekty v našom starobylom meste. Popri desiat-
kach zápasov všetkých vekových kategórií – počnúc prípravkou a končiac 
mužmi – organizuje v priebehu sezóny aj ďalšie podujatia.
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Ján Kozinka – šachový skladateľ z Modranky 
Šachoví skladatelia žijú vo väčšom 
ústraní ako hudobní skladatelia. 
Pozná ich len úzky okruh šachis-
tov. Píše sa o nich len v odbor-
ných časopisoch alebo šachových 
rubrikách novín a časopisov, kto-
ré ich majú. O prvom slovenskom 
šachovom skladateľovi Arnoldovi 
Pongráczovi sme už písali r. 2011 
v júlovom čísle. Teraz čitateľom 
predstavíme iného – žijúceho  
a významného, ktorý býva v Trna-
ve-Modranke. Volá sa Ján Kozinka. 

Na diagrame je druh šachovej skladby, ktorá 
sa volá šachová štúdia a je najbližšia z hľadiska 
obsahu praktickému šachu, lebo pripomína zá-
verečnú časť šachovej partie – koncovku. Vý-
zva pod diagramom znamená, že začína biely 
a remizuje, hoci obidve strany sa snažia hrať 
na výhru. Čierny je materiálne silnejší, ale má 
nevýhodne postavenú vežu, čo využije biely 
na dosiahnutie remízy. Autorom štúdie je ša-
chový skladateľ z Leopoldova (nar. v r. 1951), 
ktorý sa venuje kompozičnému šachu s určitými prestávkami asi štyridsať rokov. Tr-
nava sa mu stala druhým domovom, lebo sem dochádza za prácou už dvadsať rokov.
 Riešenie skladby č. 3 (Kozinka): 1.Jf5! hr. 2.Dd6+ Kc4 3.Dd4 (Je3) mat;  
1. - Kb4 2.Da7 Kc4 3.Dd4 mat, 1. - Kc4 2.Dd6 b4 3.Dc6 mat, 1. - b4 2.Kb3 Kd5 3.Dd6  
mat. Trojťahová „miniatúrka“ s tzv. modelovými matmi, ktorú autor zložil ešte ako 
dvadsaťjedenročný.                                                                                               -GK-

Hrajte kráľovskú hru  
s Novinkami z radnice
Skladba č. 4, Gorazd Kollárik, Pravda  
5. 5. 2011, Remíza (6 – 6)

Narodil sa 8. februára 1937. Hoci už nedávno oslávil svoje sedemdesiate piate naro-
deniny, je ešte stále šachovo aktívny. Zaoberal sa všetkými odvetviami šachu: prak-
tickým, korešpondenčným i kompozičným, v ktorom asi dosiahol najväčšie úspechy 
vrátane riešiteľských súťaží. Šachové skladby sú umele vytvorené úlohy šachovými 
skladateľmi a sú určené pre riešiteľov. Dostávajú sa k nim od skladateľov väčšinou 
prostredníctvom tlače. 
  Svoju prvú skladbu uverejnil ešte ako 17-ročný v r. 1954. K šachovej sklad-
be viedol aj svojho syna Romana, ktorý však viac inklinuje k praktickému šachu. 
Ján Kozinka o sebe prezradil: „Šach som sa naučil hrať od otca. Praktické skúse-
nosti som získal hraním s katolíckymi kňazmi v Modranke a Mederi. V rokoch 1952 
– 53 som sa stal majstrom Gymnázia v Nových Zámkoch, 1953 – 54 v Topoľčanoch  
a 1954 – 55 v Trnave. Bol som dorasteneckým majstrom kraja Nitra (1953 – 54)  
a účastníkom majstrovstiev ČSR v Ostrave. Som majster okresu Trnavy 1956 – 57 
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a okresu Pezinok 1957 – 58 v kategórii dospelých. Ďalej majstrom TJ Žabokreky, TJ 
Veľké Ostratice a Modranka. Okrem aktívnej šachovej činnosti som bol dlhoročným 
funkcionárom v Telovýchovnej jednote Modranke, okresnom i krajskom šachovom 
zväze.“
 Kozinka ako tréner naučil hrať šach takmer 150 záujemcov o „kráľovskú hru“  
(z toho 18 dievčat). Robil aj rozhodcu v nižších súťažiach, hral i korešpondenčný 
šach, pokiaľ nedospel k presvedčeniu, že v tejto oblasti šachu vyhráva ten, kto má 
kvalitnejší šachový program. 
 Vráťme sa k jeho šachovej kompozičnej tvorbe: Zložil okolo sto šachových skla-
dieb. Väčšinou sú to trojťažky, mnohoťažky a pomocné maty, kde začína čierny  
a pomáha bielemu dať čiernemu mat. Žije ako dôchodca, ale ešte skladá šachové 
skladby. Zorganizoval niekoľko riešiteľských súťaží a viedol šachové rubriky, napr. aj 
v Trnavskom hlase (1975 – 78).
 Do ďalších rokov života mu želáme pevné zdravie, veľa príjemných chvíľ stráve-
ných nad šachovnicou a nech ešte zloží veľa zaujímavých skladieb pre šachových 
riešiteľov.                                                                                                      -GK- 

ATLETIKA – Po Trnavskej bežeckej tri-
lógii, ktorá sa stala korisťou Pavla Kovala 
(Triatlon Team Trnava) a Barbory Šaštin-
skej (AŠK Slávia Trnava), bude športo-
vý areál Na rybníku miestom iného tra-
dičného stretnutia ctiteľov kondičného 
behu. V stredu 21. marca o 17.00 h priví-
ta conipurový ovál Atletického štadióna 
Antona Hajmássyho v Trnave hlavné pole 
22. kapitoly Vítania jari v maratónkach. 
Pred rokom prišlo na polhodinový beh 
38 štartujúcich. Najdlhší úsek v stano-
venom čase absolvoval Vladimír Vlasatý, 
člen ŠKK Lednické Rovne (8,1 km). Viac 
informácií o 30-minútovom vybehnutí do 
jari nájdu záujemcovia na stránke www.
beh.sk. 
 Pre milovníkov vytrvalostných be-
hov z Trnavy ponúkame možnosť účasti  
v ďalších marcových festivaloch pohybu. 
Majcichovská desiatka o Pohár prvého 
česko-slovenského kozmonauta Vladi-
míra Remeka sa pobeží v nedeľu 4. 3. 
na pravé poludnie (odchod mimoriadne-
ho autobusu o 10.30 h spred železničnej 
stanice v Trnave). Po ročnej odmlke sa 
chystá na sobotu 24. 3. Smolenický kros 
(štart a cieľ od 12.15 h v hlavnej bráne 
tamojšieho zámku).

ĽADOVÝ HOKEJ – Agilný trnavský štáb, 
na čele s Richardom Turazom, pomohol 

na svet ďalšiemu sympatickému darčeku 
pre hokejový drobizg. Ouvertúra turnaja 
piatakov, nazvaného SWAN Cup, dotiah-
la medzi mantinely mestského zimného 
štadióna päť kolektívov. Hoci v tomto 
veku sa adepti ešte iba učia lúskať litery 
hokejovej abecedy, spravodajsky zazna-
menajme poradie z 1. ročníka. Suverén-
ny primát, s plným bodovým kontom, 
získali nádeje MHC Martin. Strieborný 
stupienok obsadil HK Púchov, bronzoví 
boli domáci chlapci, štvrtú priečku obsa-
dil Liptovský Mikuláš a koncový lampáš 
zostal Skaličanom. 
 Najproduktívnejším hráčom celé-
ho turnaja sa stal Trnavčan Andrej Mo-
ravčík, autor dvanástich gólov a sied-
mich asistencií. Jednu zo štyroch cien 
sprievodných súťaží vo voľnom čase si 
uchmatol jeho klubový spoluhráč Maroš 
Adamčík. Pasovali ho za najlepšieho za-
končovateľa.

TENIS – Druhým turnajom v roku viace-
rých tenisových jubileí v Trnave, klubo-
vých aj osobnostných, bol halový šam-
pionát mladších dorasteniek. Na troch 
dvorcoch s taraflexovým povrchom sa 
predstavilo 32 singlistiek. Titul získala 
Košičanka Kristína Schmiedlová (TK Mla-
dosť), sestra najlepšej slovenskej junior-
ky Anny Karolíny Schmiedlovej. Vo finále 

  ŠPORT V SKRATKE



■ Aká je charakteristika tohto ocho-
renia?
Ide o zápalové degeneratívne ochore-
nie pečene, ktoré je vyvolané vírusom 
žltačky typu B. Priebeh ochorenia býva 
ťažší a dlhší ako u vírusovej žltačky typu 
A (tzv. choroby špinavých rúk). Nad  
príznakmi zo strany tráviaceho trak-
tu (nechutenstvo, zvracanie a pod.), 
prevládajú príznaky chrípkové, kĺbové, 
kožné a nervové. Žltačka, svetlá stolica  
a tmavý moč je prítomná len u časti  
pacientov.
■ Prečo je ochorenie na vírusovú 
žltačku typu B závažné?
Pretože infekcia môže prejsť do chroni-
city (zdĺhavého ochorenia) s prípadným 
vznikom cirhózy (stvrdnutia) pečene ale-
bo karcinómu (nádoru) pečene. Pravde-
podobnosť tohto prechodu je nepriamo 
úmerná veku infikovaného (90 – 95%  
u novorodencov, 25 – 50% u 1 – 5-roč-
ných detí, 5 – 10% u starších detí a do-
spelých).
■ Je aj v súčasnosti toto ochorenie 
celospoločenským problémom?
Áno, pretože asi 2 miliardy ľudí vo svete 
sú infikované vírusom žltačky typu B. 350 
mil. osôb má chronickú vírusovú žltačku 
typu B, z nich každý rok zomiera 1 milión 
na chronické ochorenie pečene (cirhóza 
pečene, karcinóm pečene). 

■ Akým spôsobom sa nákaza prená-
ša, aká infekčná dávka vírusu vyvolá 
ochorenie?
Prameňom nákazy je chorý človek ale-
bo chronický nosič vírusu žltačky typu B 
(tzv. HBs antigénu). Nosiči sú nebezpeční 
tým, že ochorenie sa u nich klinicky ne-
prejaví, avšak môžu nakaziť ďalšie osoby. 
Základný spôsob prenosu je krvou, krv-
nými derivátmi (najčastejšie pri porane-
ní infikovanou ihlou u narkomanov, pri 
tetovaní, piercingu, ale i pri náhodnom 
poranení). K nákaze stačí extrémne malé 
množstvo krvi (napr. aj neviditeľná stopa 
krvi na ihle). 
 Ďalej je možný prenos sexuálnou ces-
tou a z matky na dieťa najčastejšie počas 
pôrodu. Vzhľadom na pomerne značnú 
odolnosť vírusu voči vonkajšiemu pros-
trediu, kde prežíva aj viac ako týždeň, je 
možný prenos pomocou predmetov osob-
nej potreby (napr. zubné kefy, holiace 
strojčeky, uteráky a pod.) pri intímnom 
kontakte v rodine, kde žije nosič vírusu. 
■ Ohrozuje vírusová žltačka typu B 
len osoby s rizikovým správaním –
narkomanov, promiskuitné osoby?
Medzi ďalšie rizikové skupiny patria no-
vorodenci matiek, ktoré sú infikované 
vírusom žltačky typu B, osoby v úzkom 
kontakte s chorým alebo nosičom víru-
su, hemodialyzované osoby, hemofilici, 

Žltačka typu B – závažné prenosné ochorenie
Na otázky Noviniek z radnice týkajúce sa epidemiologickej charakteristiky 
a možností prevencie vírusovej hepatitídy typu B odpovedali MUDr. Ľubica 
Kollárová, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Trnave a MUDr. Dagmar 
Kollárová z odboru epidemiológie.
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zostala na jej štíte Sarah Mária Juráková 
(TC Empire Trnava). Strieborná Sarah, 
vnučka bývalého úspešného hokejistu 
Karola Holoviča, ukázala svoj nespor-
ný talent aj vo štvorhre (13 párov), kde 
vedno s klubovou kolegyňou Petrou Ši-
rokou si vybojovali zlaté medaily. Bron-
zové kovy zo súbojov deblistiek ovenčili 
rakety tretieho nasadeného páru Linda 
Hercegová (TC Empire) – Sindy Kurtino-
vá (TC Topoľčany). Postupom do semifi-

nále dvojhry príjemne prekvapila Sandra 
Jamrichová (Fortuna tenis Trnava), ktorá 
bude hrať v tejto kategórii ešte budúci rok.  
 Tiež marec privábi divákov pod stre-
chu tenisového hotela Empire na Ulici 
Jána Hajdóczyho. Podľa slov riaditeľa 
turnaja Tomáša Bolemana, od 11. do 18. 
3. sa môžu tešiť na medzinárodný turnaj 
juniorov do 18 rokov. Táto veková sku-
pina už má za sebou nejednu účasť na 
podujatiach dospelých.                    -lies-



diabetici, zdravotnícki pracovníci, ale 
aj napr. deti, ktoré sa náhodne pora-
nia použitou ihlou pri hre na verejných 
priestranstvách. 
■ Prečo bolo zavedené celoplošné 
očkovanie proti vírusovej hepatitíde 
B a aká je epidemiologická situácia 
vo výskyte ochorenia na Slovensku?
Celoplošné očkovanie proti vírusovej 
žltačke typu B bolo zavedené z dôvo-
du zníženia výskytu akútnych ochorení  
a komplikácií ako je chronický zápal 
pečene, cirhóza a karcinóm pečene. 
Po zavedení očkovania proti vírusovej 
hepatitíde B u skupiny zdravotníckych 
pracovníkov od r. 1986 ako aj po za-
vedení pravidelného očkovania dojčiat  
v roku 1998 zaznamenávame klesajú-
ci trend chorobnosti. Na základe údajov  
z epidemiologického informačného sys-
tému (EPIS) klesla chorobnosť na víruso-
vú hepatitídu B za posledných 20 rokov 
takmer 6-násobne. 

■ Aké sú možnosti prevencie ocho-
renia?
Preventívne nešpecifické opatrenia sa 
opierajú o dodržiavanie hygienicko-epi-
demiologického režimu v zdravotníckych 
zariadeniach a v iných zariadeniach, vý-
ber a vyšetrovanie darcov krvi a orgánov 
ako aj tehotných žien na prítomnosť HBs 
antigénu, ďalej sú to opatrenia zamerané 
proti užívaniu drog, výmenné programy 
ihiel a striekačiek u narkomanov, zásady 
bezpečného sexuálneho správania.
 Špecifické opatrenia spočívajú  
v očkovaní rizikových skupín populácie,  
v povinnom očkovaní dojčiat, ktoré sa 
očkujú proti vírusovej hepatitíde typu 
B v 3., 5. a 11. mesiaci života v rámci 
hexavalentnej vakcíny. Osobám, ktoré 
boli v úzkom kontakte s chorým, resp. 
nosičom vírusu, alebo ktoré sa poranili 
napr. použitou ihlou, sú nariadené ka-
ranténne opatrenia a tzv. postexpozičné 
očkovanie. 

Potrebujeme: baklažán, zemiaky, mleté hovädzie alebo baranie mäso, paradajky, 
paradajkový pretlak, cibuľu, biele víno, olej, maslo, petržlenovú vňať, oregano, čierne 
korenie, soľ a bešamel.
 Baklažán pokrájame na hrubé rezy, osolíme, necháme 15 minút odstáť a osušíme. 
Ošúpané zemiaky nakrájame na plátky, cibuľu jemne posekáme, paradajky nakrája-
me na kocky. 
 Na panvici zohrejeme olej a opražíme baklažán a zemiaky. Na olivovom oleji opra-
žíme cibuľu, pridáme mäso a krátko opražíme, nalejeme rajčinový pretlak a povarí-
me. Pridáme paradajky, víno, posekanú petržlenovú vňať, oregano, čierne korenie  
a soľ. Varíme asi 20 minút a necháme vychladnúť. Vmiešame vajíčko a strúhaný syr.
 Zapekaciu misu vytrieme maslom a striedavo kladieme vrstvu baklažánu, mäsovú 
zmes, vrstvu zemiakov, mäsovú zmes, až na povrch rozložíme zemiaky, zalejeme 
bešamelom a zapečieme do zlatohneda.

Novú sériu receptov pripravuje MUDr. Bohumil Chmelík

Rok s baklažánmi  Musaka

Nadácia Trnava Trnavčanom sa obracia na Vás so zdvorilou prosbou o poskytnutie  
2 % z vašej dane odvedenej za rok 2011.
 Nadácia sa už niekoľko rokov snaží podporovať projekty zamerané na rozvoj 
miestneho darcovstva, filantropie, na ochranu a tvorbu duchovných a kultúrnych 
hodnôt, na rozvoj práce s mládežou, telesnej kultúry, vzdelávania, vedy a kultúry  
a v neposlednej miere podporuje aktivity na pomoc a podporu ľudí v núdzi, sociálne 
odkázaným, zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom.
 Potrebné údaje na vyplnenie tlačiva: Názov obč. združenia: Nadácia Trnava Trnav-
čanom, IČO: 37984349, právna forma: nadácia, sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

Dve percentá pre Nadáciu Trnava Trnavčanom
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Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, sa obracia na vás so zdvorilou 
prosbou o poskytnutie vašich 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo 
právnickej osoby za rok 2011.
 Klub priateľov Trnavy sa snaží podporovať a organizovať kultúrno-spoločenské ak-
tivity, vzdelávanie mladých Trnavčanov, podporovať trnavských umelcov a v spolu-
práci s Mestom Trnavou sa usiluje skvalitniť život občanov. V tomto duchu tradične 
organizuje viacero významných podujatí (napr. Na západnom krídle múzy, Včera, 
dnes, a..., Adventný večer, prezentácie kníh, výstavy a komorné koncerty). Snahou 
klubu je zapojiť ľudí do spoločného vytvárania zázemia domova a plnohodnotného 
života. 
 Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať 2% zo svojich zaplatených daní 
Klubu priateľov Trnavy. Z týchto finančných prostriedkov bude môcť klub i naďalej 
organizovať vyššie uvedené aktivity. 
 Potrebné údaje na vyplnenie daňového priznania na venovanie 2 %:
 Názov: KLUB PRIATEĽOV TRNAVY, IČO: 36093823, právna forma: občianske 
združenie, sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava

Dve percentá z dane pre Klub priateľov Trnavy

  POZVÁNKY

1. štvrtok 19.00 ■ VRÁTILA SA RAZ V NOCI 
9. piatok 10.00 ■ Ulrich Hub: TRAJA TUČ-
NIACI – I. PREDPREMIÉRA 
14.00 ■ Ulrich Hub: TRAJA TUČNIACI – II. 
PREDPREMIÉRA 
11. nedeľa 16.00 ■ Ulrich Hub: TRAJA 
TUČNIACI – PREMIÉRA 
12. pondelok 10.00, 14.00 ■ TRAJA TUČ-
NIACI 
13. utorok 19.00 ■ PRESTUPNÁ STANICA 
14. streda 10.00 ■ STARÁ LÁSKA NEHR-
DZAVIE 
15. štvrtok 19.00 ■ EUGEN ONEGIN 
16. piatok 10.00 ■ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
17. sobota 19.00  ■ VŠETKO O MUŽOCH 
19. pondelok 10.00 ■ MACO MAŤO hľadá 
hniezdo 
19.00 ■ DOM BERNARDY ALBY – ARTEAT-
RO Bratislava
20. utorok 10.00 ■ TRAJA TUČNIACI 
21. streda 19.00 ■ ZMIERENIE alebo DOB-
RODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 
22. štvrtok 19.00 ■ DIVÁ KAČKA 
23. piatok 19.00 ■ PRESTUPNÁ STANICA 
26. pondelok 19.00 ■ EUGEN ONEGIN 
27. utorok 10.00 ■ STARÁ LÁSKA NEHR-
DZAVIE 
19.00 ■ BENÁTKY POD SNEHOM 
29. štvrtok 19.00 ■ TRAJA MUŽI NA NE-

SPRÁVNEJ ADRESE – DJGT Zvolen
30. piatok 10.00 ■ ADELKINA CESTA ZA 
ŠŤASTÍM 
19.00 ■  VRÁTILA SA RAZ V NOCI 
31. sobota 19.00  ■ ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 

Štúdio
3. sobota 19.00 ■ PARVA ROMA
7. streda 19.00 ■ TAJOMNÝ POKOJ VECÍ
23. piatok 10.00 ■ MÁŠA A BETA

1. marca o 18.00 h  
v Kopplovej vile GJK PAVEL ČÁNI 
Vernisáž výstavy grafickej a maliarskej 
tvorby slovenského výtvarníka zo Srbska
Kurátor výstavy: Vladimír Valentík
do 1. 4. 2012

EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista 
T.D.: STENA – MÁŠ NA MÍŇ, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia laureá-
ta ceny Cyprián 2009 Tomáša Džadoňa  
v spolupráci s Deziderom Tóthom a Galé-
riou Krokus v podobe drevenej steny s vlo-
ženými vlajkami EU. Projekt EXIN (skratka 
pre exteriér – interiér)
do 31. 3. 2012

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 
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Stále expozície:

JÁN KONIAREK (1878 – 1952) – za-
kladateľ moderného slovenského sochár-
stva – stála expozícia sochárskej tvorby 
KLENOTY DOMOVA –  slovenské klasic-
ké umenie 20. storočia
GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel  
z kolekcie portrétneho žánru reprezentu-
júci vývoj portrétneho maliarstva od konca 
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

■ 6. marca o 10.00 h  
v Mamiklube na Spartakovskej ul. 36  
PREČO ČÍTAME 
Rozprávanie s mamičkami na tému čítania 
a tvorivá dielňa pre deti. V rámci cyklu 
Maličkí a mamičky
■ 15. marca o 17.00 h v čitárni
OPÄŤ VYŠLI NOVINY, NOVINKY,  
NOVINÁRI
Rodinné balenie Fóra humoristov s mladý-
mi novinármi: Darina Kvetanová, Katarína 
Rosinová a ďalší
Moderujú: Eva Jarábková a Peter Dobák
■ 16. marca 2012 
v oddelení pre deti a v pobočkách
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 
Venované Pavlovi Dobšinskému. Exkurzie, 
literárne hodiny, súťaže pre deti
■ 26. marca – 1. apríla 2012 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
13. ročník aktivít pod mottom: Knižnice 
pre všetkých
■ 26. 3. o 10.00 h v čitárni
Slávnostné otvorenie, čítanie mládeže  
v Slovenskej republike, prezentácia 
výsledkov výskumu 
■ 26. 3. o 14.00 h  
v hudobnom oddelení
CLAUDE DEBUSSY
Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu 
narodenia
Reprízy: 27. 3. o 13.00 h, 29. 3. o 9.50 h 
a 13.40 h
■ 26. 3. o 17.00 h v čitárni
MY, MALKÁČI 
Ľubo Feldek predstavuje Ľuba Dobrovodu
V rámci klubu Fórum humoristov 
■ 27. marca
OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV
Rozprávanie o nedávnej minulosti s Petrom 
Sokolovičom a Martinom Lackom
10.00 h čitáreň 

14.00 h Ústav pre výkon trestu odňatia 
slobody v Hrnčiarovciach n/Parnou
■ 28. marca o 10.00 h  
v oddelení pre deti
TAK I NAOPAK
Prezentácia novej knihy pre deti za účasti 
autora Jána Čápka.  
Hosť: Danuša Dragulová-Faktorová
■ 28. marca o 17.00 h v čitárni
AUTORSKÉ PROFILY
Prezentácia knižnej novinky o autoroch 
trnavského regiónu za účasti autorov  
a zostavovateľov 
■ 30. marca o 9.45 h  
v hudobnom oddelení
OD FAŠIANGOV K VEĽKEJ NOCI
Hudobno-slovné pásmo a hudobné hry pre 
deti
■ 30. marca o 18.00 h v oddelení pre 
deti a v pobočkách Vodáreň a Tulipán 
NOC S ANDERSENOM
12. ročník ponocovania s knihou na mno-
hých miestach Slovenska, Čiech, Moravy, 
Slovinska i Poľska 
Hostkou bude spisovateľka Andrea Gregušová 

Sprievodné akcie: 
AMNESTIA NA POKUTY, výstava AKO SME 
HĽADALI LOGO K 85. VÝROČIU KNIŽNICE

Chcete sa naučiť surfovať na internete, na-
písať e-mail svojim blízkym a zdieľať svoje 
zážitky na Facebooku? Všetci záujemcovia 
z radov seniorov sú srdečne vítaní v Kniž-
nici Juraja Fándlyho v Trnave. Prihlásiť sa 
môžete vopred telefonicky (5511782, kl. 
14) alebo osobne v študovni na 2. poschodí

KLARISKÝ KLÁŠTOR,  
Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY 
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE  
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPO-
ZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, 
ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, 
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH 
ČIAS, ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – POCTA KRÁ-
ĽOVI ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE PAMIATKY
VÝSTAVY:
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea dopl-
nená fotografiami

  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
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sprístupnená od 8. 3. 2012 do 24. 2. 2013
■ MADE IN CROATIA
Výber z diel vytvorených na maliarskych 
sympóziách Art Colony Paradiso na ostrove 
Rab v Chorvátsku, ktoré organizuje Galéria 
Makek zo Záhrebu
Výstava potrvá do 15. 3. 2012
■ SLOBODNÝ DUCH TEODORa TEKELa
výstava zo súkromnej zbierky Jozefa Dendiša 
do 11. 3. 2012
■ KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 10. apríla 2012
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Marec – mesiac knihy – z fondu historickej 
knižnice
PODUJATIA
■ CYKLUS PREDNÁŠOK – MINERÁLY 
SVETA
Komentovaný sprievod novou prírodoved-
nou výstavou – na objednanie v marci po 
sprístupnení výstavy
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od 15.00 
h prezentácia DVD Čas grimás o sochárovi 
F. X. Messerschmidtovi, na objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA  
TRNAVSKÉHO 

Ul. M. Schneidera Trnavského 5
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDE-
RA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY  
V TRNAVE DO ROKU 1989
■ AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY 
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek, 
gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY  
OLÁHOV SEMINÁR

Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
■ WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIE-
LO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
6. 3. 2012 – 28. 2. 2013

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

Okružná 20. 917 01. www.trnavskemc.sk

■ 1. 3. o 9.00 h ANGLIČTINA AJ PRE 
MAMY – kurz podľa Oxford English metód 
– každý štvrtok 
■ 2. 3. o 9.30 h CVIČME HROU –  
cvičenie pre matky s deťmi do 3 rokov
■ 5. 3. o 10.00 h NAUČME SA 
PESNIČKU – hudobné stretnutie pri klavíri  
s Alenkou
■ 6. 3. o 9.00 h YAMAHA – prvé krôčiky  
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
10.00 h YAMAHA – prvé krôčiky k hudbe 
pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov 
11.00 h YAMAHA – hudobná škola od 4 
mesiacov 
15.15 h TANEČNÝ KRÚŽOK pre deti od 
3 – 4 rokov
16.00 h TANEČNÝ KRÚŽOK pre deti  
od 5 – 8 rokov – základy herectva, ko-
ordináciu, rytmiku, nácvik divadielok a 
muzikálov  
16.00 – 18.00 h OTVORENÁ HERŇA  
pre rodiny s deťmi 
■ 7. 3. o 10.00 h CVIČENIE NA FIT-
LOPTÁCH pre matky s deťmi
17.00 h AKO SA NARODÍ RODINA – 
kurz komplexnej prípravy na pôrod  
a dojčenie 
■ 9. 3. od 9.00 do 12.00 h BRIGÁDA na 
dvore MC – prosíme mamičky a oteckov  
o pomoc 
■ 12. 3. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Farebný had – práca s farebným výkresom 
10.30 h S PLIENKAMI A BEZ PLIENOK 
– výhody látkových plienok, učenie na 
nočník, prirodzená hygiena 
■ 14. 3. o 9.00 h HOVORÍME PO  
NEMECKY – nemčina pre matky – 1. 
ukážkové stretnutie 
10.00 h SPIEVANKY – hudobné stretnu-
tie pri gitare pre najmenších
■ 16. 3. o 9.30 h CVIČME HROU  
– cvičenie pre matky s deťmi
10.00 h VRÁŤME DEŤOM PRÁCU – Tipy 
ako, kedy a za akých podmienok dostať 
dieťa k domácim prácam 
■ 19. 3. o 10.00 h NAUČME SA  
PESNIČKU – hudobné stretnutie pri klavíri  
s Alenkou
■ 21. 3. o 9.00 h HOVORÍME PO  
NEMECKY – nemčina pre matky, varova-
nie detí zabezpečené

  TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM
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  KALOKAGATIA

10.00 h CVIČENIE NA FITLOPTÁCH  
pre matky s deťmi 
■ 22. 3. o 18.00 h INFORMATÍVNA 
PREDNÁŠKA KU KURZU EFEKTÍVNEHO 
RODIČOVSTVA 
■ 23. 3. o 9.00 h ZUMBA – cvičenie pri 
hudbe pre ženy 
10.00 h PALCULIENKA – divadielko pre 
najmenších, účinkuje divadlo Nezábudka,  
vstupné 2 € pre rodinu
10.45 h INFORMATÍVNA PREDNÁŠKA 
KU KURZU EFEKTÍVNEHO RODIČOV-
STVA
■ 24. 3. od 9.30 do 12.00 h  
BLŠIE TRHY – jarná burza detského  
a tehotenského ošatenia a detských po-
trieb
■ 26. 3. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Jabĺčko – práca s farebným výkresom 
■ 28. 3. o 9.00 h HOVORÍME PO NE-
MECKY – nemčina pre matky, varovanie 
detí zabezpečené
10.00 h SPIEVANKY – hudobné stretnu-
tie pri gitare pre najmenších
■ 30. 3. o 9.30 h CVIČME HROU –  
cvičenie pre matky s deťmi
10.00 h VZŤAHOVÁ VÄZBA – ako možno 
lepšie prispieť k hlbšiemu vzťahu medzi 
matkou a dieťatkom 

■ 3. marca o 14.00 h
FAREBNÁ SOBOTA – maľovanie kraslíc 
rôznymi technikami 
■ 7 . marca o 8.00 h  
v Mestskej športovej hale 
OBVODNÉ KOLO V HÁDZANEJ ZŠ – 
finále
■ 12. marca  o 9.00 h  
DIVADLO OČAMI DETÍ – súťaž žiakov ZŠ  
a osemročných gymnázií v malých javis-
kových formách, muzikáloch, pantomíme 
a pod. 
■ 6. marca o 9.00 h 
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO 
Súťaž žiakov ZŠ a osemročných gymnázií  
v prednese rozprávky – obvodné kolo 
■ 15. marca o 8.00 h
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ
Trojkolová súťaž o najlepšieho hráča  
a kolektív 
■ 20. marca o 8.00 h  
v Mestskej športovej hale
OBVODNÉ KOLO V HÁDZANEJ SŠ – 
finále 

■ 21. marca o 8.00 h 
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK SŠ
Trojkolová súťaž o najlepšieho hráča  
a kolektív 
■ 21. marca o 8,00 hod.  
v Mestskej športovej hale 
OBVODNÉ KOLO VO VOLEJBALE ZŠ – 
finále 
■ 22. marca o 13.00 h 
HARRY POTTER – vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže žiakov ZŠ a SŠ Výstava prác bude 
otvorená v marci a apríli
■ 27. marca o 9.00 h 
PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU 
Súťaž žiakov ZŠ a osemročných gymnázií 
v speve ľudovej piesne jednotlivcov v troch 
kategóriách a duo v dvoch kategóriách, 
spevácke skupiny, inštrumentalisti a ľudová 
hudba 
■ 27. a 28. marca o 8.00 h  
na futbalových ihriskách na Rybníko-
vej ulici
OBVODNÉ KOLO VO VEĽKOM FUTBALE 
SŠ – chlapci a dievčatá 
■ 28. marca o 8.00h 
VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE
Súťaž žiakov ZŠ a osemročných gymnázií 
■ 29. marca o 8.00 h  
v Mestskej športovej hale 
OBVODNÉ KOLO VO VOLEJBALE SŠ – 
finále chlapci a dievčatá
■ MAMA KLUB na Limbovej ulici
Pre mamičky s deťmi na MD v pondelok, 
utorok, štvrtok, piatok od 8.00 do 12.00  
a od 15.00 do 18.00 h
■ 24. marca od 14.00 do 18.00 h 
BURZIČKA 
Pre širokú verejnosť – možnosť predávať 
a zároveň nakúpiť oblečenie pre všetky 
vekové kategórie, hračky, odevné a bytové 
doplnky, šperky, športové oblečenie, dopln-
ky, náradie a pod.) 
Informácie na t. č. 033/ 3236697

■ 10. – 11. marca o 9.30 h  
v krytej plavárni MTF STU
VEĽKÁ CENA TRNAVY 
38. ročník medzinárodných plaveckých 
pretekov – najvýznamnejších na Slovensku 
v 25-metrovom bazéne
■ 21. marca o 17.00 h  
na Mestskom atletickom štadióne  
A. Hajmássyho 
VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH

  ŠPORT

  46



  ZDRAVÉ MESTO

  KINO HVIEZDA

22. ročník tradičného vytrvalostného be-
žeckého podujatia
Organizátori: o.z. beh.sk a Mesto Trnava
■ 22. marca  
na Mestskom zimnom štadióne
MEMORIÁL KAROLA HOLOVIČA
Tradičný mládežnícky hokejový turnaj 
Organizátori: HK Trnava v spolupráci  
s Mestom Trnavou 

■ 15. marca o 17.00 h  
v zasadačke na Trhovej ulici 2
BYLINKY A ČAJE O PÉCI
Druhé stretnutie kurzu bude venované 
jarnému posilňovaniu imunity, doplňovaniu 
vitamínov a minerálov, správnemu pitnému 
režimu a očiste organizmu 
Prednáša Margita Drobná

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. – 5. 3. ■ O BOHOCH A ĽUĎOCH
1. a 5. 3 o 17.30 h
1. – 5. 3. ■ SKRAT
1., 3. a 5. 3. o 17.30 h
2. – 4. 3. ■ ŽELEZNÁ LADY
2. a 3. 3. o 17.30 h, 4. 3. o 19.30 h
2. – 4. 3. ■ IMORTALITAS
2. 3. o 19.30 h, 4. 3. o 17.30 h
6. 3 FILMOVÝ KLUB NAOKO 
18.00 h ■ JEDNÉ NOCI V JEDNÉM MĚSTĚ
20.00 h ■ MIESTNOSŤ
7. 3. o 18.00 h ■ VEČER VOJNOVÝCH FIL-
MOV 9. rota, Biele peklo, Deň víťazstva
8. – 12. 3. ■ ŠTYRI SLNKÁ  
8. – 10. 3. o 17.30 h, 11. – 12. 3. o 19.30h
8. – 12. 3. ■ MEDZI VLKMI
8. – 10. 3. o 19.30 h, 11. – 12. 3. o 17.30 h
13. 3 FILMOVÝ KLUB NAOKO 
18.00 h ■ LEGENDA O SUMARSKEJ PEV-
NOSTI
20.00 h ■ NIČ PROTI NIČOMU

14. 3. o 19.00 h ■ NO INSTRUMENTS – NO 
PROBLEM 
Vokálny koncert jedinečnej a cappella sku-
piny CLOSE HARMONY FRIENDS
15. – 18. 3.■ LORAX
15. – 16. 3. o 17.30 h, 17. 3. o 15.30 h, 
18. 3. o 13.30 a 15.30 h
15. – 19. 3.■ PROBUDÍM SE VČERA
15. – 16. 3. o 19.30 h, 17. 3. o 17.30 h, 
18. – 19. 3 o 19.30 h
17. – 19. 3.■ DEŇ ZRADY
17. 3. o 19.30 h, 18. – 19. 3. o 17.30 h
20. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO 
18.00 h ■ JA A TY VŠETCI OSTATNÍ
20.00 h ■ ANTICHRIST
21. 3.  o 17.30 a 19.30 h ■ ARTIST
22. – 25. 3.■ HRY O ŽIVOT
22. – 24. 3. o 17.30 h, 25. 3. o 17.30 h
23. – 26. 3.■ MILÁČIK
23. – 24. 3. o 17.30 h, 25. – 25. 3. o 19.30 h
27. 3. FILMOVÝ KLUB NAOKO 
18.00 h ■ HRANICA
20.00 h ■ BANKSY
28. 3. o 17.30 a 19.30 h ■ TU TO MUSÍ BYŤ
29. 3. – 1. 4. ■ ŽENA V ČIERNOM
29. 3. o 17.30 h, 31.3. o 19.30 h
29. 3 – 2. 4. ■ HNEV TITANOV
29. – 30. 3. o 19.30 h, 31. 3. o 17.30 h,  
1. – 2. 4. o 19.30 h
30. 3. – 2. 4. ■ HURÁ DO AFRIKY
30. 3. o 17.30 h, 31. 3. o 15.30 h, 1. 4.  
o 13.30 a 15.30 h, 2. 4. o 17.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA
3. – 4. 3. o 15.30 h ■ ATÚR ZACHRÁNI 
VIANOCE – 2D
10. – 11. 3.o 15.30 h ■ ALVIN A CHIP-
MUNKOVIA 3 – 2D
15. – 18. 3 ■ LORAX – 2D 
15. – 16. 3 o 17.30 h, 17. 3. o 15.30 h, 18. 3.  
o 13.30 a 15.30 h
24. – 25. 3. o 15.30 h ■ MODRÝ TIGER – 2D 
30. 3. – 1. 4. ■ HURÁ DO AFRIKY – 2D 
30. 3. o 17.30 h, 31. 3. o 15.30 h, 1. 4. o 13.30 
a 15.30 h, 2. 4. o 17.30 h
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■ 1. marca o 18.00 h  
v Galérii Jána Koniarka
PAVEL ČÁNI 
Vernisáž výstavy grafickej a maliarskej 
tvorby slovenského výtvarníka zo  
Srbska

■ 4. marca o 16.00 h  
v sále Marianum
SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPI-
TEĽSTVO SPOJENÉ S UDEĽOVANÍM 
OCENENÍ MESTA TRNAVY



V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu  
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripra-
vovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu 
webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 
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■ 5. marca o 17.00 h  
v západnom krídle radnice
FotoFrejm 3
Vernisáž fotografickej výstavy desiatich 
talentovaných študentov Fakulty masme-
diálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila  
a Metoda  
Do 29. marca každý utorok a štvrtok  
od 10.00 do12.00 h a od 14.00 do17.00 h
■ 7. marca od 18.00 h  
v kine Hviezda NOC V KINE –  
Večer vojnových filmov II
Podrobný program na samostatných  
plagátoch www.facebook.com/NOCvKINE
■ 11. marca o 16.00 h  
v Divadle Jána Palárika
Ulrich Hub: TRAJA TUČNIACI
Premiéra novej inscenácie pre deti – 
zábavný, a pritom poučný príbeh o troch 
kamarátoch – tučniakoch, ktorí prežijú 
potopu sveta
■ 12. marca o 18.00 h  
v CO kryte na Skladovej ulici
POSTERIOUS
Vernisáž výstavy plagátovej tvorby štu-
dentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda
www.frejm.sk
■ 12. marca o 19.00 h  
v Dome kultúry Tirnavia
RADOŠINSKÝ VÝBER
Program zostavený na základe výsledkov 
diváckej ankety na webovej stránke  
RND z najatraktívnejšieho z repertoáru 
divadla podľa diváckeho želania, dopl-
nený o piesne Jána Melkoviča a Petra 
Mankoveckého interpretované na scéne 
živou kapelou a sprevádzané aj filmovými 
ukážkami
Vstupné: 15 eur
■ 14. marca o 19.00 h  
v kine Hviezda
NO INSTRUMENTS – NO PROBLEM 
Koncert jedinečnej a cappella skupiny  
CLOSE HARMONY FRIENDS
■ 14. marca o 20.00 h  
v Artklube
TrailerWatch
Prehľad filmových noviniek
www.facebook.com/Trailery

■ 18. marca o 20.00 h  
v Bazilike sv. Mikuláša 
PIESNE JÁNA SILVÁNA (1493 – 1573)
Premiéra v dobovom vokálno-inštrumen-
tálnom spracovaní prof. Egona Kráka
Účinkujú: Vokálny súbor Vox Aurumque
Stanislav Šurin / barokový pozitív
Diriguje: Hana Borbeli
■ 19. – 28. marca na Fakulte masme-
diálnej komunikácie UCM v Trnave
FREJM
Multimediálny študentský festival.  
Informácie o programe nájdete na  
http://www.frejm.sk
■ 25. marca o 16.00 h  
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR
Franz Liszt: VIA CRUCIS
Účinkujú:
Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Branislav Kostka, dirigent
Stanislav Šurin, organ
■ 31. marca o 14.00 h  
v Západoslovenskom múzeu 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL  
– Kurz zdobenia kraslíc 
■ 31. marca o 20.00 h  
v Divadelnom štúdiu DISK
NÁDYCH
Autori: B. Uhlár a kol. DISK, réžia: Blaho 
Uhlár
Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Mi-
lan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, 
Ivan Kazimír, Pavol Lančarič, Miroslav  
Mihálek, Tatiana Miháliková, Ján Novák, 
Ján Rampák, Alžbeta Sersenová
Cena vstupenky: 3,50 eura, predaj v TINS  
v mestskej veži
■ 1. apríla v Kalokagatii a Ružovom 
parku
KVETNÁ NEDZELA
15.00 h Tvorivé dielne pre deti a ich 
rodičov – dvor plný hier a veľkonočných 
remesiel 
16.00 h Už vám to letečko neseme – 
sprievod s vynášaním Moreny a prináša-
ním letečka 
16.30 h Maľované vajíčko mám  
– maľovanie vajíčok a varenie praženice 



Pred extrémami si chránim hlavu... 

Po nevýraznom začiatku zimy sa prelom prvých dvoch mesiacov v roku 
niesol v znamení extrémne nízkych teplôt. Klesli tak hlboko pod nulu, že ma 

prinútili siahnuť po čiapke. No spoločenský život na Slovensku nezamrzol. 
Vrel v znamení predvolebných rétorík, goríl, sasaniek a iných káuz. Intenzita 

vrenia i manipulácie vykypela miestami až do plných námestí. Na nich si 
v priestore anonymity našli živnú pôdu aj rôzne extrémne prejavy. Schladil 

ich až zamŕzajúci tok z vodného dela. Má to aj svoju symboliku: Násilím 
riešené sklamanie by v nás malo navždy zmrznúť. Nie je to cesta, ako vyjsť 

z bludného kruhu systému. Len zužuje riešenia na silu a nenávisť. 
No aj priestor, v ktorom niet vinníkov, kde zodpovednosť odišla 

do zabudnutia a moc beztrestne mení spoločné na súkromné, by sme mali 
opustiť. Skôr ako nás dostihne rozpad základných vzťahov. Jeho rysy sú už 

čoraz zreteľnejšie. Reč, ktorou rozprávame a pomenovávame javy a skutky, 
sa nezhoduje s realitou. Buďme objektívni. Nielen vo veľkej politike, 

ale aj v živote nás, ľudí bez moci, ťahajú predsavzatia a sľuby za kratší 
koniec. Dôveru v susedov, priateľov, kolegov nahrádza závisť a nedôvera. 

Odtiaľto treba hľadať cesty späť k rozširovaniu kruhu dôvery. Vrátením 
zrozumiteľnosti a pravdovravnosti reči. Zosúladením skutkov a slov. Patrí 

k tomu i poznanie, že miestom, kde sa zhoda slov a skutkov overuje, nie sú 
médiá. Odrážajú iba časť reality. Tú, ktorá chce byť videná či počutá. Ide 

o vyňatie javov z kontinuity a kontextu celku. Médiá i internet sú tak iba 
impulzom na premýšľanie, no nie zárukou pravosti či potvrdením stavu vecí. 

Pre pevnú pôdu pod nohami sa musíme oprieť o inú skúsenosť. O tú, ktorú 
budeme spoluvytvárať s inými. Upevňovaním dôvery v reálnom živote. 

Vytváraním vzťahov, priateľstiev a spolkov, kde môžu vyrásť i politici, ktorí 
budú vďaka prostrediu spoluzodpovednosti nositeľmi hodnôt. Viem, znie 

to možno naivne a ide o beh na dlhé trate. No, bojím sa, že všetky ostatné 
skratky sú životnými skratmi. Od budovania vzťahov len cez virtuálne siete, 

cez bezhraničnú dôveru ideálnej politickej strane, až k naivnej predstave 
politika – spasiteľa. Negatívne dôsledky podobné zjednodušeným riešeniam 

zvykne mať aj rezignácia. Niet koho voliť! – je v prvom momente možno 
lákavým sloganom, no ak ho domyslíme, má veľmi blízko ku konštatovaniu, 

že môj názor je jediný správny. Je pravdepodobné, že systém, 
ktorý sme nazvali demokraciou, má s politickým ideálom zhodnú len fasádu. 

Ak je to tak, treba začať hľadať a tvoriť spoločne žité hodnoty. 
No pred extrémami si chránim hlavu čiapkou. 

Pavol Tomašovič 

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR

25. marca o 16.00 h v Bazilike sv. Mikuláša 

Franz Liszt: VIA CRUCIS

Účinkujú:
Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Andrej Rapant, zbormajster
Stanislav Šurin, organ
Branislav Kostka, dirigent

Sólisti: Tomáš Šelc (Kristus, barytón), Pavlína Cuninková 
(soprán), Katarína Rapantová (soprán), Beáta Šimorová (alt), 
Marcel Kajan (tenor), Boris Gronský (barytón)

Počas koncertu budú premietané obrázky z rovnomenného 
diela akademického maliara Vincenta Hložníka Krížová cesta. 
Zaznie aj organová hudba Johannesa Brahmsa a niekoľko 
a cappella kompozícií 

Koncert organizuje spevácky zbor Tirnavia (www.tirnavia.com) 
v spolupráci s Mestom Trnavou a Farským úradom sv. Mikuláša
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Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk

mesto Trnava       ročník XXIII        číslo 2         marec 2012       Nepredajné!
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5. marca o 17.00 h 
v západnom krídle 

radnice
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Vernisáž 
fotografickej 
výstavy desiatich 
talentovaných 
študentov Fakulty 
masmediálnej 
komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda 

Do 29. marca 
každý utorok a štvrtok 
10.00 – 12.00 h 
14.00 – 17.00 h


