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Román života a sveta
Hlavný hrdina Kafkovho románu Amerika Karol Rossmann má v krajine 

pýšiacej sa symbolom slobody problémy so zaradením sa do spoločnosti 
i s prijatím prevládajúceho životného štýlu. Je síce mladý, 

a teda z pohľadu trhového mechanizmu perspektívny, avšak ako 
väčšina Kafkových hrdinov veľa premýšľa a snaží sa vnímať aj tie roviny, 

ktoré prekračujú rámec vymedzený peniazmi. Vo svojich dielach Franz 
Kafka často zachytáva opustenosť a bezradnosť ľudí, ktorí chcú žiť 

v porozumení s vlastným bytím. Naznačením tohto vnútorného zápasu 
poodhaľuje základné existenčné otázky 

nielen pre jednotlivca, ale i pre spoločnosť. 
Aj naša spoločnosť nastúpila na cestu slobody a demokracie. 

Na prvý pohľad pripomína osud Karola Rossmanna. Jeho rozpor však 
pramení z hľadania vnútornej harmónie, kým u nás z honby 

za materiálnym blahobytom. V naivnej viere, že sloboda si vystačí bez 
spoluzodpovednosti, že záplava informácií, správ a kritík uvoľní cestu 

pravde a trhový mechanizmus sám od seba vyrieši krívajúcu ekonomiku, 
sme sa vydali na cestu do Európy. Oslepení slobodou a vyzdvihujúc 
individuálne práva nad práva ostatných spochybňujeme podstatu 

vlastnej tradície a pomaly si pílime pod sebou posledný vysychajúci konár. 
Vidina individuálneho zisku vytláča ochotu nezištne si pomáhať, druhí 
sú pre nás často len prostriedkom na dosiahnutie súkromných cieľov. 
Veľakrát cítime medzi sebou chlad i osamelosť. Perspektíva takéhoto 

života je preto oveľa pesimistickejšia ako Kafkove romány. Ten o Amerike 
nedokončil. Náš príbeh, ktorý sa zapisuje do knihy života, má však pred 
sebou ešte niekoľko prázdnych strán. Sú vyhradené pre naše myslenie, 

rozhodnutia i činy. Z nich, nie z kritiky a ohovárania iných, sa odvíja 
aj charakter spoločnosti, ktorú vytvárame spolu s ostatnými. Každým, 

i na pohľad bezvýznamným dňom, prácou a rozhodnutiami obrazne 
spájame vzťahy do slov, viet a kapitol vlastnej i spoločnej knihy. Životom 

vtláčame celku konečnú podobu i hodnoty, na ktorých nám záleží. 
Tak ako pri literatúre nie je dôležitý rozsah diela, ale jeho obsah, 

aj v knihe života je rozhodujúca kvalita každého kroku a osobného 
príbehu. Sme autormi, ktorí svoj autentický príbeh píšu vlastnými činmi 

a myslením. Čím viac bude dobrých kníh v knižnici sveta, tým väčšia 
spokojnosť nás bude sprevádzať pri odovzdávaní diela. Naša kniha tam 

bude mať svoje nenahraditeľné miesto. Určite sa nestratí v antikvariáte.  

Pavol TOMAŠOVIČ
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Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva
Zloženie sľubov primátora mesta Trnava a poslancov bolo najvýznamnejším bodom 
programu slávnostného ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava na volebné obdobie 2006 – 2010, ktoré sa uskutočnilo 21. decembra 
2006 aule Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Trnave. 

Primátorom Trnavy bol znovuzvolený Štefan Bošnák za koalíciu KDH, SDKÚ – DS. 
Svoj hlas mu v komunálnych voľbách 2. decembra 2006 odovzdalo 10 053 voličov, kandidát 
koalície Smer – SD, ĽS – HZDS, SNS a SF Stanislav Križan získal 5 765 hlasov. 

Koalícia KDH, SDKÚ – DS má početnú prevahu aj v mestskom zastupiteľstve, kde 
z celkového počtu 31 miest získala 26, ktoré obsadilo 17 opätovne zvolených poslancov 
z predchádzajúceho volebného obdobia a 9 novozvolených kandidátov. 

Zloženiu sľubov predchádzalo záverečné zasadnutie mestského zastupiteľstva z ro-
kov 2003 – 2006 spojené s vyhodnotením uplynulého volebného obdobia a príhovormi 
zástupcov politických strán. 

Po slávnostnej časti nasledovalo pracovné zasadnutie nového MZ, na ktorom bol opä-
tovne zvolený za zástupcu primátora mesta Trnava Vladimír Butko. Ďalšími bodmi 
prvého pracovného zasadnutia nového trnavského mestského zastupiteľstva boli voľby 
členov mestskej rady a dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady. Poverení boli po-
slanci na vykonávanie aktu uzavretia manželstva, ustanovené jednotlivé komisie MZ 
a výbory mestských častí.                                                                                     -eu-

Presné informácie a fotografie poslancov MZ nájdete na stranách 30-32

Workshop projektu Snowball v Trnave
Prezentácia najnovších možností hľadania riešení dopravných situácií v mestách bola 

náplňou workshopu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Snowball 17. a 18. januára 
na trnavskej radnici. Na workshope sa okrem mesta Trnava zúčastnili ďalší slovenskí 
účastníci projektu – zástupcovia miest Martin, Zvolen, Banská Bystrica a Levice. 

Projekt Snowball je financovaný v rámci 6. rámcového programu EÚ a nadväzuje na 
projekt ECOCITY, na ktorom sa Mesto Trnava podieľalo v rokoch 2002 – 2005. Jeho 
hlavným cieľom je prispieť k udržateľnému rozvoju miest vypracovaním metód rieše-
nia konkrétnych problémov dopravy na základe koncepcie s názvom Pomalé jazdenie 
je rýchlejšie. Na januárovom trnavskom workshope bola predstavená rovnomenná prí-
ručka so simulačným sotvérom, ktorú vypracovala holandská nezisková organizácia 
CROW ako národná vedomostná platforma pre dopravu a infraštruktúru. 

Doterajšie štúdie a simulácie dokazujú, že koncepcia Pomalé jazdenie je rýchlejšie 
prináša lepšiu priepustnosť a plynulosť dopravy, menej zranení pri dopravných ne-
hodách, nižšiu hlučnosť, menej škodlivých emisií a menší záber územia pri budovaní 
dopravnej infraštruktúry. Očakáva sa, že uplatňovanie koncepcie v praxi nielen vyplní 
prípadné medzery v získaných poznatkoch, ale možno aj odhalí ďalšie ťažiskové prob-
lémy v doprave a povedie k ich riešeniam. 

Právo na využitie príručky v praxi získali všetky slovenské účastnícke mestá. Simu-
lačný softvér sa v Trnave testuje najprv na Rybníkovej, ktorá je najproblémovejšou do-
pravnou komunikáciou v našom meste.                                                                     -eu-
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Ako má vyzerať nová pešia zóna v Trnave?
Prípravy na rekonštrukciu trnavskej pešej zóny, ktorá sa uskutoční v rámci pro-
jektu ADHOC financovaného z prostriedkov EÚ s cieľom rehabilitovať historické 
jadrá európskych miest, pokračujú. Ich súčasťou budú aj archeologické a pamiat-
kové prieskumy a vizualizácia Hlavnej ulice na základe leteckých snímok. Početnú 
odozvu vyvoláva pokračujúca občianska anketa o požiadavkách na vzhľad a kon-
cepciu novej pešej zóny na webovej stránke mesta www.trnava.sk. Svoje názory 
môžu občania vyjadrovať jej prostredníctvom i písomnou formou na adresu odboru 
územného rozvoja a koncepcií mestského úradu až do konca februára. 

Na verejnej diskusii, ktorá sa už uskutočnila 13. decembra v zasadacej sále mest-
ského zastupiteľstva, najviac rezonovali požiadavky uplatniť na novej pešej zóne vodu 
v podobe fontán alebo i potôčika v dlažbe, citlivo postupovať pri navrhovaní budúcej 
výsadby a doriešiť problematiku dopravy a parkovania. Na stretnutí bolo prezentova-
né aj zhrnutie dovtedajších výsledkov písomnej ankety prostredníctvom decembrového 
vydania Noviniek z radnice, v ktorej občania odpovedali na tri otázky: Čo považujú 
za pozitívne na súčasnej pešej zóne, v čom spočívajú jej najväčšie nedostatky a čo by 
tam určite nemalo chýbať po jej rekonštrukcii. Názory občanov sa zhodovali najmä 
v kritike kvality povrchu komunikácie, mobiliáru, nedostatočného čistenia pešej zóny 
a absencie verejného WC. 

Úplne protichodné požiadavky však mali občania napríklad na využívanie pešej zóny 
cyklistami a korčuliarmi. Rôznili sa aj názory na kvalitu a skladbu jestvujúcej zelene 
a predstavy o tom, ako by mala vyzerať výsadba po rekonštrukcii. Na diskusii zazneli aj 
zaujímavé podnety zapracovať do projektu výtvarné prvky. Konkrétnym návrhom zreali-
zovať a inštalovať na novej pešej zóne odliatok sochy Jána Koniarka Dievča pod sprchou 
prispel do diskusie poslanec mestského zastupiteľstva Bohumil Chmelík.                    -eu-

Klub priateľov Trnavy rozdal dva milióny
Takmer dvomi miliónmi korún z darovaného dvojpercentného podielu dane z príj-
mov fyzických a právnických osôb podporil v minulom roku Klub priateľov Trnavy 
mnohé aktivity v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a kultúrno-
-spoločenské počiny jednotlivcov i neziskových organizácií v Trnave. 

Finančný príspevok dostali napríklad Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity na 
vydanie umeleckej monografie Márie Balážovej, Filozofická fakulta TU na vydanie 
knihy Matej Bel o Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave na vydanie publikácie 
o Martinovi Branislavovi Tamaškovičovi, študent hry na husle Patrik Žigmund na 
univerzitné vzdelávanie vo Viedni, Trnavský komorný orchester na podporu šírenia 
tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského v zahraničí, denný stacionár pre dôchodcov 
Náš dom na nákup rehabilitačno-kompenzačných pomôcok, Detské integračné cen-
trum v Trnave na vybudovanie multifunkčného detského ihriska, občianske združenie 
rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím Iskierka na letný rehabilitačný 
pobyt detí, občianske združenie Otvorené srdce v Trnave – ambulantné krízové cen-
trum pre toxikomanov na počítačové vybavenie a mnohí ďalší.

Príspevok na nákup hlbokomraziaceho zariadenia a plnoautomatického pipetora, 
ktorý zabezpečí sebestačnosti v produkcii krvných prípravkov a zvýšenie ich kvality, 
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dostala Národná transfúzna služba SR, pracovisko Trnava. Podporené bolo budovanie 
detského dopravného ihriska na Základnej škole na Spartakovskej ulici, nákup fyzio-
terapeutického prístroja pre seniorov v stredisku evanjelickej diakonie a dobudovanie 
hygienických zariadení v trnavskom hospici Svetlo. 

Medzi ťažiskové záujmy Klubu priateľov Trnavy patrí podpora vydávania kníh au-
torov spätých s Trnavou. Minulý rok klub prispel trnavskej publicistke Margite Káni-
kovej na vydanie knihy Život na troskách nádeje, trnavskému zverolekárovi Júliusovi 
Molnárovi na vydanie knihy Ako som zverolekárčil, hudobníkovi a publicistovi Mariá-
novi Mrvovi na vydanie knihy Láska v čase slintačky, bývalému redaktorovi Slobodnej 
Európy Michalovi Želiarovi Lošonskému na vydanie knihy Na vlnách porozumenia 
a Eve Kopúnkovej na vydanie knihy Dolámané krídla mladosti.

Vo podporovaní rôznych spoločensko-prospešných aktivít bude Klub priateľov Trnavy 
pokračovať aj v tomto kalendárnom roku.                                                                   -eu-

 Trnavčania začali nový rok s Filipom 
Prvým občanom Trnavy v roku 2007 je 
malý Filip Onderek, ktorý sa narodil 1. 
januára o 1.05 h v trnavskej pôrodnici 
mamičke Jacqueline a oteckovi Milanovi. 
Filipko mal pri narodení hmotnosť 3 570 g 
a meral rovných 50 cm. Šťastnej mamič-
ke dnes zablahoželal k prírastku do 
rodiny primátor Trnavy Štefan Bošnák, 
ktorý ku kytici kvetov pripojil aj súpra-
vu oblečenia pre bábätko, papučky, rám 
na fotografie, fotografický album a „do 
perinky“ symbolickú vkladnú knižku so 
sumou 6000 korún. Blahoželanie s po-
dobnou výbavičkou a vkladnou knižkou 
na 2 000 korún odovzdal tiež mamičke 
Ivete Tomášikovej, ktorá 30. decembra 
2006 o 16.10 h priviedla na svet poslednú 
Trnavčanku roku 2006 – malú Veroniku 
s krásnou „bábätkovskou“ mierou 51 cen-
timetrov a hmotnosťou 3 450 g. 

 Sledovanie obrazu z bezpečnostných 
kamier bude intenzívnejšie

Štyria pracovníci budú od začiatku 
februára nepretržite sledovať snímky 
z bezpečnostných kamier Mestskej polí-
cie v Trnave. Polícia chce takto docieliť 
dvojitý efekt – poskytnúť v spolupráci 
s úradom práce pracovné príležitosti pre 

hendikepovaných občanov v rámci chrá-
nenej dielne a zároveň zlepšiť monitoring 
v popoludňajších a nočných hodinách 
tak, aby nebolo nutné stiahnuť na tento 
účel kvalifikovaných policajtov z terénu. 
Efektívnosť tohto prístupu overovala 
mestská polícia už na jeseň minulého 
roka a po súhlase regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva vypracovala 
projekt chráneného pracoviska. Jeho za-
mestnanci budú sledovať dianie v meste 
prostredníctvom kamier od 14.00 h popo-
ludní do 6.00 h ráno v dvoch osemhodino-
vých pracovných smenách. Keď v zornom 
uhle kamery dôjde k narušeniu verejné-
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ho poriadku, môžu prepnúť prístroj na 
ručný režim a priblížiť dianie pomocou 
transfokátora. Spozorovanú priestup-
kovú činnosť alebo podozrenie, že k nej 
bezprostredne môže dôjsť, budú okamžite 
hlásiť veliteľovi smeny. 

 Nové telefónne čísla mestského úradu

Nové telefónne čísla, ktoré má Mestský 
úrad v Trnave od 1. januára v súvislosti 
so zmenou telekomunikačného operáto-
ra, sa príliš nelíšia od pôvodných. Zmenili 
sa iba prvé štyri čísla v poradí – namiesto 
59 06 si treba zapamätať štvorčíslie 
32 36, ďalšie tri čísla na jednotlivé refe-
ráty MsÚ ostávajú rovnaké. To znamená, 
že nové telefónne číslo ústredne MsÚ je 
033/32 36 101, fax: 033/32 36 400. Kom-
pletný telefónny zoznam je zverejnený 
aj na www.trnava.sk na stránke MsÚ 
v položke Kontakty. 

 Na mestskom úrade 
je miestnosť pre dojčiace matky

Miestnosť pre dojčiace matky s deťmi bola 
otvorená 18. decembra na prízemí Mest-
ského úradu na Trhovej ulici v Trnave. 
Mamičky sa už nemusia obávať, že kvôli 
svojmu malému hladošovi nestihnú v mes-
te obehať všetko potrebné. Ak počas vyba-
vovania úradných vecí, nákupov či iných 
nevyhnutných záležitostí budú chcieť 
nakŕmiť svoje dieťatko, kľúč od miestnosti 
vybavenej pultom na prebaľovanie a umý-
vadlom získajú u informátora každý pra-
covný deň v čase od 8.00 do 16.00 h. Od 
zriadenia tejto služby miestnosť využívajú 
denne v priemere tri mamičky. 

 Mesto zvýšilo dotáciu 
na mestskú hromadnú dopravu

Na dotácie je vyčlenených v tohtoroč-
nom rozpočte mesta Trnava takmer 33 
miliónov korún, čo je približne o 4 mili-
óny viac ako v minulom roku. Najväčšiu 
položku z celkovej sumy – 20 miliónov 
– tvorí dotácia Mesta Trnava na Mestskú 

hromadnú dopravu, ktorú prevádzku-
je Slovenská autobusová doprava, a.s. 
O pol milióna v porovnaní s vlaňajškom 
budú vyššie aj dotácie pre mládežnícke 
a športové aktivity, na ktoré je určená 
suma 1 milión 640 tisíc korún. Ochrana 
a obnova kultúrnych pamiatok bude do-
tovaná sumou 3 a pol milióna korún, čo je 
o 2 milióny korún viac ako v roku 2006. 
Na dotácie v rámci grantového programu 
mesta Trnava na rok 2007 má byť rozde-
lených takmer 6 miliónov korún.

 Súťaž o granty mesta na tento rok

Súťaž pre občanov a neziskové občian-
ske organizácie o získanie grantov 
Mesta Trnava na rok 2007 sa už začala. 
V programe na podporu projektov v ob-
lastiach mládežníckych, spoločenských, 
kultúrnych, telovýchovno-športových 
aktivít a rozvoja zdravého životného 
prostredia i zdravého životného štýlu je 
v rozpočte mesta vyčlenených takmer 6 
miliónov korún. Uzávierka je 15. marca, 
do súťaže budú zaradené všetky projekty, 
ktoré budú do tohto dátumu doručené na 
vzorových tlačivách na adresu Mestský 
úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava 
a budú spĺňať potrebné náležitosti. 
Podrobnejšie informácie nájdete na 29. 
strane, formulár žiadosti a pokyny sú 
zverejnené aj na www.trnava.sk.

 Trnava a trnavský región 
na veľtrhu v Brne

Mesto Trnava sa od 11. do 14. januára 
zúčastnilo na 16. medzinárodnom veľtr-
hu turistických možností v regiónoch 
REGIONTOUR v Brne. Prezentovalo sa 
novou expozíciou s dvomi veľkoplošnými 
pohľadmi na dominanty mesta, v strede 
výstavnej plochy dominovala kompozí-
cia fotografií z kultúrnych a športových 
podujatí. Prostredníctvom propagačných 
materiálov a pracovných rokovaní mest-
ská samospráva predstavila kultúrnohis-
torické pamiatky, možnosti kultúrneho 
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a športového vyžitia počas tohto roka 
a v neposlednej miere aj aktivity Trnavy 
v rámci Malokarpatskej vínnej cesty. 
Krásy a atrakcie celého trnavského regi-
ónu prezentovali v Brne prostredníctvom 
samostatnej expozície zástupcovia Trnav-
ského samosprávneho kraja.
Na veľtrhu sa zúčastnilo tridsaťštyri 
krajín s viac ako sedemdesiatimi turistic-
kými destináciami a výstaviskom prešlo 
takmer pätnásťtisíc návštevníkov z dvad-
siatich dvoch krajín. Podľa slov hajtmana 
Moravskoslezského kraja Evžena Toše-
novského bol Regiontour miestom najväč-
šej koncentrácie starostov a hajtmanov 
v Českej republike. Vítanú príležitosť 
upevňovať jestvujúce kontakty s partner-
skými mestami a nadväzovať nové využili 
aj zástupcovia trnavskej samosprávy. 

 Ekumenické dni v Trnave
Ekumenické dni v rámci Týždňa modli-
tieb za jednotu kresťanov sa uskutočnili 
v Trnave od 18. do 25. januára. Úvodná 
pobožnosť bola 18. januára o 18.00 h v Je-
zuitskom kostole, kde kázal farár evanje-
lickej cirkvi a. v. v Trnave Mgr. Rastislav 
Hargaš. Súčasťou ekumenických dní bol 
aj koncert duchovnej hudby 21. januára 
o 16.00 h v Evanjelickom kostole. Podu-
jatie uzavrela 25. januára o 18.00 h po-
božnosť v Evanjelickom kostole s kázňou 
Mgr. Michala Hargaša zo Spoločnosti 
Ježišovej. Zakladateľmi takmer štyrid-
saťročnej tradície trnavských Ekume-
nických dní sú Jozef Šimončič a Štefan 
Kopecký, ktorí v súčasnosti pôsobia ako 
pedagógovia Trnavskej univerzity. 

 Rekonštrukcia krovu južnej veže 
Dómu sv. Mikuláša sa začala

Práce na rekonštrukcii hornej časti krovu 
južnej veže Dómu sv. Mikuláša v Trnave 
sa začali v druhej polovici januára dočis-
ťovaním a stavbou lešenia vo vnútornom 
priestore kupoly. Predchádzala tomu 
realizácia náročných zábran na ochranu 

okoloidúcich. V tejto súvislosti bude až 
do ukončenia prác uzavretý priamy prie-
chod z Námestia sv. Mikuláša na lávku 
pre peších cez Hlbokú ulicu. Pre chodcov 
smerujúcich z námestia k priechodu cez 
mestské opevnenie na lávku alebo na 
ulice Jeruzalemskú a Michalskú bude 
voľný chodník okolo Kaplnky sv. Katarí-
ny na severnej strane dómu.

 Automobil 
na prepravu imobilných občanov

Osemmiestne vozidlo na prepravu 
zdravotne postihnutých občanov vlastní 
od decembra 2006 trnavské záujmové 
združenie Rodina, ktoré už dva roky pre-
vádzkuje Denný stacionár pre dôchodcov 
na Okružnej ulici.  Podľa slov štatutárnej 
zástupkyne združenia Andrey Tóthovej 
prvotným podnetom na jeho zakúpenie 
boli problémy pri prepravovaní klientov 
postihnutých Alzheimerovou chorobou.
„Stále častejšie sme sa stretávali s otáz-
kou, či môžeme zabezpečiť aj ich pre-
pravu. Preto sme pripravili projekt na 
kúpu auta, ktorý by nám mal pomôcť 
skvalitniť funkčnosť a dostupnosť ponú-
kaných programov v dennom stacionári. 
Aby bolo toto auto skutočne využité, bude 
slúžiť počas pracovných dní za minimál-
nu úhradu aj na pomoc a prepravu pre 
ťažko mobilných, osamelých a zdravotne 
postihnutých občanov pri návšteve zdra-
votníckeho zariadenia. Zárukou záujmu 
o takýto druh sociálnej služby je aj naša 
spolupráca s mestom Trnava, Stredis-
kom sociálnej starostlivosti, s Katedrou 
dobrovoľníctva na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 
so zväzmi zdravotne postihnutých obča-
nov a trnavskou nemocnicou,“ povedala 
Andrea Tóthová.
Záujmovému združeniu Rodina prispeli 
na kúpu vozidla nadácia Socia, Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
nadácia Klub priateľov Trnavy, Javys 
a.s. Jaslovské Bohunice a ZZR. 
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 Charita v predvianočnom období 
Výťažok z dobročinného predaja varené-
ho vína na trnavských vianočných trhoch 
bol odovzdaný deťom z detských domovov 
na Botanickej ulici a na Ulici Kornela 
Mahra a obyvateľom zariadenia opatro-
vateľskej služby pre zdravotne a sociálne 
núdznych na Coburgovej ulici v Trnave. 
Suma, ktorú predstavitelia samosprávy 
mesta Trnava predajom vína získali, je 
viac ako 27 tisíc korún. 
Medzi choré a postihnuté deti, viacdetné 
a sociálne odkázané rodiny, opustených 
starých ľudí v domovoch dôchodcov, 
osamelých a bezdomovcov v Trnave bola 
rozdelená v predvianočnom čase čiastka 
120 tisíc korún z rozpočtu mesta. Sumou 
3 500 korún prispelo mesto na štedrú 
večeru pre osamelých a bezdomovcov 
z Trnavy a Modranky v spolupráci s Ka-
tolíckou jednotou Slovenska. Zástupcom 
Hospicu Svetlo odovzdal primátor Štefan 
Bošnák  výťažok z benefičného koncertu 
Kapucíni & Stanley v Kostole sv. Jakuba 
vo výške 17.560 korún.

 Vzniká nové 
dopravné prepojenie v centre mesta

Prvá etapa dopravného prepojenia medzi 
parkoviskom obchodného domu na Dolno-
potočnej ulici a Materiálovo-technologickou 
fakultou Slovenskej technickej univerzity 
v Trnave bola dokončená v decembri mi-
nulého roka. Ulica je zatiaľ jednosmerná 
s možnosťou parkovania v jednom jazdnom 
pruhu. Náklady na jej vybudovanie boli 
približne 5 a pol milióna korún.
Vzniká tak nová komunikácia, ktorej 
prínos sa v plnej miere prejaví po do-
riešení priľahlých priestorov centrálnej 
mestskej zóny. Jednou z predstáv mesta 
Trnava je nájsť vhodného investora na 
vybudovanie polyfunkčného domu s par-
kovacími priestormi na mieste súčasného 
parkoviska pri Jednote. 
„Pôvodne sídlil v objekte terajšej bytovky 
pri novej komunikácii seminár rehole 

paulínov pre celé Uhorsko. Rehoľa využí-
vala skutočnosť, že v Trnave sídlila uni-
verzita, ktorú seminaristi navštevovali. 
Priestor tvoril funkčný celok s kostolom, 
bol tu park aj záhrada. V období socializ-
mu však bolo územie okolo Kostola sv. 
Jozefa a bývalého seminára po architek-
tonickej a urbanistickej stránke úplne 
zdegradované. Preto bolo vybudovanie 
tejto prepojujúcej komunikácie navrhnu-
té v Územnom pláne Centrálnej mestskej 
zóny už v roku 1994,“ povedal pracovník 
odboru územného rozvoja a koncepcií 
Mestského úradu v Trnave Ing. arch. 
Pavol Ďurko.   . 
Na objekte bývalého paulínskeho se-
minára sa dodnes zachovala socha sv. 
Jozefa s Ježiškom.

 Rekonštrukcia 
Základnej školy na Vančurovej ulici

Mesto Trnava aj v tomto roku pokraču-
je v obnove základných škôl. Na jar sa 
začne rekonštrukcia strechy pavilónu 
A Základnej školy na Vančurovej ulici. 
Predpokladané náklady na túto inves-
tičnú aktivitu sú približne 5 miliónov 
korún. Nová strecha so zateplením by 
mala byť hotová už do konca mája.  
Práce na obnove školy budú pokračovať 
prípravou projektovej dokumentácie na 
kompletnú statickú rekonštrukciu pavi-
lónu B. „Škola na Vančurovej ulici bola 
postavená v šesťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia a takmer hneď sa v nej 
začali prejavovať statické nedostatky. 
Podľa odborného statického posudku, 
ktorý sme dali vyhotoviť v minulom roku, 
nebolo dostatočne vyriešené vodorovné 
vystuženie zvislých konštrukcií objektu, 
nesprávne bol zhotovený aj strešný plášť, 
do obvodového plášťa zatekalo a základy 
zosadali. Ani jedna z predchádzajúcich 
statických úprav nepriniesla nápravu. 
Preto sme sa rozhodli najprv stabilizo-
vať celý konštrukčný systém pavilónu B 
a až potom ho nanovo zastrešiť,“ povedal 
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vedúci odboru investičnej výstavby Mest-
ského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. 
Aj statická rekonštrukcia pavilónu B 
vrátane novej strechy má byť hotová už 
v tomto roku. V rozpočte mesta je na 
obnovu školy na Vančurovej zatiaľ vyčle-
nených 11 miliónov korún.
 Tomnet usporí na mestskom úrade 
dva milióny za telefonovanie
Od začiatku tohto roka sú všetky telefo-
nické hovory uskutočnené v rámci Mest-
ského úradu v Trnave a ním zriadených 
organizácií bezplatné. Stalo sa tak v sú-
vislosti so zmenou telekomunikačného 
operátora a pripojením na optickú sieť 
TOMNET. Z tohto dôvodu sú cenovo vý-
hodnejšie aj hovory z mestského úradu 
do ostatných pevných a mobilných sietí. 
Predpokladá sa, že ročná úspora na po-
platkoch za hlasové služby na mestskom 
úrade dosiahne 2 milióny korún. 
Do konca roka 2006 bolo do siete Tomnet 
pripojených 67 bodov. Už v novembri 
počas trnavskej Novény sa uskutoč-
nili prvé skúšobné prenosy trnavskej 

Mestskej televízie zo sv. omší z Dómu 
sv. Mikuláša. Na televízne prenosy sú 
pripravené aj ďalšie sakrálne, kultúrne 
a športové objekty. Webové kamery za-
bezpečujú prenos obrazu z frekventova-
ných lokalít mesta na portál www.trna-
va.sk. V súvislosti s trnavskou optickou 
sieťou sa počíta aj s nižšími poplatkami 
za internet v pripojených objektoch, zá-
kladné a materské školy v kompetencii 
mesta budú mať internet zdarma.
Tomnet postupne prinesie aj zvýhodne-
nie občanov mesta pri využívaní služieb 
miestnej samosprávy prostredníctvom 
projektu Trnavská karta. Jej držite-
lia získajú citeľné zľavy za služby na 
miestach, kde budú vďaka optickej sieti 
pripojené čítačky čipových kariet. Ich pri-
pojenie sa plánuje v parkovacích automa-
toch, kultúrnych, športových a vzdeláva-
cích inštitúciách, v autobusoch mestskej 
hromadnej dopravy, atď. 
O aktuálnom dianí v súvislosti s projek-
tom TOMNET budeme našich čitateľov 
priebežne informovať.                  

Azylový dom pre týrané matky v Trnave
Občianske združenie Rodina sprevádzkovalo na sklonku minulého roka azylový 

dom pre týrané matky s deťmi na Okružnej ulici v Trnave. Zariadenie je výsledkom 
doplnenia komplexných aktivít združenia, ktoré má vytvorený program pre prácu 
s deťmi v detskom centre a už niekoľko rokov prevádzkuje aj denný stacionár pre 
dôchodcov. „Do spomínaných centier prichádzajú rôzni ľudia, preto sme sa stretli aj 
s týranými ženami. Sám život to priniesol. Realizácia myšlienky poskytnúť pomoc aj 
im však bola ťažšia. Obrátili sme sa na Mestský úrad s žiadosťou o pomoc pri pre-
stavbe časti budovy. Ten investoval do prestavby a my sme začali zháňať prostriedky 
na vnútorné vybavenie. Podali sme si projekt do Občianskeho združenia Klub priate-
ľov Trnavy a Nadácie Renovabis a uspeli sme. Rekonštrukcia bola za viac ako jeden 
a pol milióna korún a vnútorné vybavenie stálo štyristotisíc,“ hovorí predsedníčka 
občianskeho združenia Rodina Andrea Tóthová. 

Azylový dom Tamara môže poskytnúť útočisko pre dvanásť osôb – týraných žien 
a detí. Matky majú vlastné súkromie a v zariadení majú možnosť bývať, pokým si 
nevyriešia svoju osobnú situáciu. Preto sú k dispozícii aj služby sociálneho pracovní-
ka a možnosti konzultácie s lekárom a psychológom. „Výhodou je, že v jednej budove 
máme aj materské centrum, tak môžeme aktívne zapájať do denných programov 
aj dieťa. Pre ženy pripravujeme dielňu. Mal by tam byť tkáčsky stav, prípadne ešte 

-eu-
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vymyslíme inú alternatívu. Žena počas pobytu musí pracovať, to je jeden zo spôso-
bov, ako sa odpútať od svojej nezávideniahodnej situácie,“ hovorí podpredsedníčka 
občianskeho združenia Rodina Blažena Kráľovičová. 

V kolektíve týraných žien môže síce vzniknúť symbióza, ale dajú sa očakávať 
aj problémy. Na dennom programe môže byť nervozita a všetko, čo s tým súvisí, 
pretože klientkám chýba rodinné zázemie. Preto sa chceli pracovníčky azylové-
ho domu naučiť, ako sa tomu dá vyhnúť. Skúsenosti čerpali v azylovom dome 
v Rajci, ktorý funguje viac ako osem rokov. „Režim komunity je daný, musí byť 
prísny a treba udržiavať poriadok. Fungujú tam prísne pravidlá. Počítame preto 
aj s prácou dobrovoľníkov, pretože azylový dom bude fungovať celodenne,“ pokra-
čuje Andrea Tóthová. 

Klientky sa vďaka takémuto zariadeniu môžu dostať zo situácie, ktorá sa 
v niektorých prípadoch končí tragicky, sociálni pracovníci však musia počítať aj 
s možnosťami zneužitia sociálneho systému tretieho sektora. „Systém sa oklamať 
nedá. Klientka musí preukázať, že bola týraná, napríklad predložením lekárske-
ho potvrdenia alebo záznamom z polície. Skúsený sociálny pracovník to však vidí 
aj v pohľade týchto žien. Kontaktovať nás môžu priamo, ale aj cez linku pomoci 
obetiam násilia, alebo sa k nám môžu dostať na základe odporúčania iných ľudí,“ 
dodala Andrea Tóthová.                                                                                     

Otvorené srdce pomáha aj rodinám závislých
Občianske združenie Otvorené srdce sprístupnilo širokej verejnosti z mesta i celého 
kraja Ambulantné krízové centrum v trnavskej Mestskej poliklinike. Od decembra 
2006 sa venujú drogovo závislým a ich primát v našom regióne je najmä v prístupe 
i spôsobe práce s klientmi. 

„Myšlienka vznikla ešte na jar minulého roka. Príprava bola komplikovaná, museli 
sme si vymedziť ako najvhodnejšie pôsobiť na klientov, aká je situácia, ale aj z čoho 
tieto aktivity zaplatiť,“ hovorí psychoterapeutka a štatutárna zástupkyňa občianske-
ho združenia Otvorené srdce Ľubica Hornáčková. 

Finančné prostriedky nebolo ľahké zohnať, no pomohlo mesto i samosprávny kraj, 
významným spôsobom na projekte participovali aj sponzori z regiónu. To by však 
nestačilo. Okrem zmapovania situácie museli svoje zámery aj prezentovať – a to cie-
lene, formou malých letákov do domácností, ale aj cez úrad práce tak, aby o ponuke 
vedeli najmä závislí. „Chceli sme prísť s myšlienkou ponúknuť ľudom ľahko dostupnú 
bezplatnú pomoc, ktorá je navyše veľmi diskrétna. Výhodou je, že sídlime v mestskej 
poliklinike, kde sú aj psychiatrické a ďalšie ambulancie venujúce sa najmä medicín-
skej oblasti závislostí,“ dopĺňa Ľubica Hornáčková. 

Propagácia zabrala, len za prvý mesiac fungovala sa v ambulancii prihlásilo 
tridsať klientov. Viac ako polovica z nich mala alebo doteraz má problémy s alko-
holom. Významnú časť klientely tvoria aj rodinní príslušníci závislých od alkoholu 
a iných drog. Práve preto sa v ambulantnom krízovom centre chcú výraznejšie 
zameriavať aj na takýchto klientov. „Mnohí alkoholici si aj po komplexnej ústav-
nej liečbe chcú udržať kontakt s takýmto zariadením a s terapeutmi. Pre nich je 
istota odbornej pomoci dosť dôležitá. Podmienky, v ktorých žijú závislí doma či na 
pracovisku, sú rôzne. Často však môžu byť nápomocné pri vyhľadávaní odbornej 

 -maju-
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Denný stacionár pre dôchodcov Náš dom
Denný stacionár pre dôchodcov v záujmovom združení Rodina na Okružnej ulici 

funguje už viac ako dva roky. „Zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Nepoznali sme tento 
systém práce. Robili sme letákové akcie, rozprávali sme sa s lekármi, ktorí potom aj 
odporúčali niektorých pacientov k nám na denný pobyt,“ spomína na začiatky vedúca 
Denného stacionára pre dôchodcov Gabriela Šaštínska a pokračuje: „Ľudia sa o na-
šich aktivitách postupne dozvedali, začali nás vyhľadávať a počet našich klientov sa 
postupne rozširoval. V súčasnosti k nám chodí sedem až desať ľudí.“ 

Výhody denného stacionára pre dôchodcov pociťujú nielen klienti, ale aj ich rodinní 
príslušníci. Pre mnohých z nich by inak celodenná opatera blízkej osoby znamenala 
stratu zamestnania a zhoršenie ekonomickej situácie rodiny. Seniori takto majú 
možnosť opustiť na niekoľko hodín štyri steny svojho domova a v spoločnosti iných 
získavať nové podnety. Venovaná im je pritom odborná starostlivosť, každý klient má 
svoj režim zodpovedajúci jeho zdravotnému stavu. Každý z nich si sem však prináša 
nielen bolesti a problémy súvisiace s vekom, ale aj svoj životný príbeh. 

„Prežívame s nimi ich radosti i smútky a vždy, keď zomiera niektorý náš klient, 
veľmi sa nás to dotkne. Každý z nich je i napriek svojim ochoreniam osobnosťou, 
a tiež súčasťou nášho života. Zriadili sme si preto malú galériu veľkých fotografií 
ľudí, ktorí nás už navždy opustili. Keď je nám ťažko, stačí otvoriť dvere, pozrieť sa 
na obrázky a hneď sme lepšie naladení. To je vlastne energia, ktorá aj personál 
stacionára posúva ďalej. Zvládame tak lepšie naše každodenné starosti,“ hovorí 
Gabriela Šaštínska. 

Ambíciou pracovníkov denného stacionára je, aby prepravnú službu, ktorá koncom 
minulého roka pribudla v ich ponuke, využívali seniori i menej pohybliví ľudia z celej 
Trnavy nielen na prepravu z domova do zariadenia, ale aj na návštevu lekára alebo 
kultúrneho podujatia. Možnosť využívať túto službu budú mať aj matky s deťmi.

-maju- 

pomoci. Či manželka, deti alebo spolupracovníci dávajú najavo záujem a snažia sa 
závislému porozumieť. Tieto laické pokusy o pomoc sú podporou na ceste von z du-
ševného utrpenia, ktorí si mnohí z nás ani nevedia predstaviť. Vyhľadávajú nás aj 
mamičky závislých detí i dospelých. Prihlásili sa aj mladiství, no nešpecializujeme 
sa výhradne na nich, pretože táto skupina si vyžaduje trochu iný prístup,“ pripo-
mína doktorka Hornáčková, ktorá dlhé roky pracovala aj v zariadení komplexnej 
odvykacej liečby.

Časť spoločnosti vníma vkladanie energie do riešenia problémov drogovo závislých 
ako neefektívne. Najmä preto, že si mnohí z nich si spôsobili svoju závislosť sami. 
„Ľudia si však začínajú uvedomovať, že keď závislý človek preukáže chuť riešiť svoje 
problémy, stáva sa spoluzodpovedným za výsledok. Podľa môjho názoru si preto za-
slúži, aby odborná pomoc bola nablízku, a najmä, aby bola bezplatná. Veď pre závis-
lého človeka je niekedy jednoduchšie kúpiť si jedno poldeci ako ísť na psychoterapiu. 
Tá je mnohokrát preňho veľmi boľavá, ale už samotné odhodlanie je na začiatku 
cesty k úspechu. Myšlienka nášho centra je akceptovanie týchto ľudí a otvorená 
náruč, ktorá môže ponúknuť aj iný pohľad na život, než ten, čo im prináša droga,“ 
pripomína Ľubica Hornáčková.                                                                                -maju-
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Hospic Svetlo ďakuje za finančnú pomoc
Práce na zriadení hospica Svetlo v Trnave pokračujú. Na tento účel budú po rekon-

štrukcii slúžiť prenajaté priestory v kláštore menších bratov františkánov. 
Podľa slov predsedníčky správnej rady n. o. Svetlo MUDr. Márie Zamkovskej je re-

konštrukcia finančne náročná, dovedna si vyžiada približne 23 miliónov korún. Preto 
neustále vyvíjajú snahu o získanie potrebných finančných prostriedkov od štátu, 
mestskej samosprávy, sponzorov a dobrovoľných darcov – spoluzakladateľov hospicu 
SVETLO. S cieľom oboznámiť verejnosť s myšlienkou hospicovej starostlivosti a sna-
hami zriadiť hospic v Trnave usporadúvajú benefičné akcie spojené s finančnou zbier-
kou a pripravujú podklady na domáce i zahraničné projekty. 

„Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí nás v uplynulom roku podporili finančným 
príspevkom a dobrovoľníckou spoluprácou. Ďakujeme hlavne Mestu Trnava, našim 
sponzorom, dobrovoľným darcom, ktorí sú zapísaní v Pamätnej knihe zakladateľov hos-
picu Svetlo, a tiež prispievateľom počas benefičných akcií,“ povedala Mária Zamkovská.

Časť takto získaných finančných prostriedkov bola použitá na nákup kvalitných 
špeciálnych zdravotníckych pomôcok, ktoré bude n. o. Svetlo požičiavať do domáceho 
prostredia. Zvýši sa tak štandard zdravotnej starostlivosti o chorých a starých ľudí 
a predíde sa mnohým zbytočným komplikáciám zdravotného stavu. Požičiavanie 
pomôcok môže prispieť aj k rozhodovaniu príbuzných, či sa podujmú na ošetrovanie 
a opatrovanie svojho chorého príbuzného v domácom prostredí. 

Poslaním hospica je zvýšená starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich, ktorej sa 
im nedostáva na bežných nemocničných oddeleniach. Zahŕňa kontrolu bolesti a dôstoj-
ný prístup k zomierajúcemu ako k celostnému ľudskému bytiu s cieľom zlepšiť kvalitu 
života. V centre pozornosti sú nielen biologické, ale aj psychické, sociálne a duchovné 
potreby chorých a starostlivosť aj o rodinu pacienta.                                      -redakcia-

Trnavský objektív aj o Cenu Mesta Trnava
Do 14. februára je možné prihlásiť sa do súťaže neprofesionálnych fotografov okresov 

Trnava, Piešťany a Hlohovec známej pod názvom Trnavský objektív. Novinkou tohto 
ročníka je Cena Mesta Trnava, ktorú získa najlepšia kolekcia fotografií zameraná na 
mesto a život v ňom. Súťaž má dlhoročnú tradíciu, tridsaťšesť doterajších ročníkov 
výrazne pomohlo pri objavovaní nových talentov, z ktorých mnohí sa postupne zara-
dili medzi renomovaných slovenských fotografov. Trnavský objektív patrí k okresným 
kolám celoslovenskej súťaže. Ocenené fotografie preto postupujú do krajskej súťaže 
a ak aj tam uspejú, ocitnú sa v celoštátnej súťaži AMFO 2007. 

Súťaž nie je tematicky obmedzená, prijaté však budú iba tie práce, s ktorými sa ich 
autori ešte na Trnavskom objektíve nezúčastnili. Fotografie môžu byť klasické farebné 
a čiernobiele – odporúča sa formát 30x40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej 
strany, minimálny formát 24x30 a maximálny 50x60. Do súťaže budú prijaté aj digi-
tálne fotografie na CD nosiči. Výstava vybraných fotografií bude od 15. marca do 30. 
apríla v Západoslovenskom múzeu. 

Podrobnejšie informácie získajú záujemcovia u  Milady Kotlebovej v Trnavskom 
osvetovom stredisku na Bratislavskej ulici, tel. č. 033/55 111 87, 0904 166 100 alebo na 
webovej stránke mesta Trnava www.trnava.sk.                                               -redakcia-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy 
2. 2. 1917  V Budapešti sa narodila 
poetka, publicistka a učiteľka Henny FIE-
BIGOVÁ, ktorá študovala na Učiteľskom 
ústave v Trnave, kde krátko pôsobila aj ako 
učiteľka a vychovávateľka (90. výročie). 
3. 2. 1607  Umrel barón Sebastián 
TÖKÖLI, zakladateľ známeho šľachtic-
kého rodu, pôvodne obchodník usadený 
v Trnave (400. výročie). 
4. 2. 1467  Trnavu navštívil uhorský 
kráľ MATEJ KORVÍN, ktorého vojsko 
niekoľko dní predtým porazilo husitov 
pri Veľkých Kostoľanoch (540. výročie).
4. 2. 1842  V Trnave sa narodil lekár 
a pedagóg Anton GENERSICH, profesor 
a rektor univerzity v Budapešti, ktorý 
ako prvý rozlíšil dobytčí mor od tuberku-
lózy (165. výročie). 
6. 2. 1882  V Trnave sa narodil hudob-
ný skladateľ Vojtech MATZENAUER, 
regenschori v Dóme sv. Mikuláša (125. 
výročie). 
8. 2. 1947  V Trnave vyšlo prvé číslo 
novín s názvom Trnavský týždeň, kto-
rého výkonným redaktorom bol Ján Bre-
zina, riaditeľ školy pod mestskou vežou 
(60. výročie). 
10. 2. 1812  V Trnave umrel staviteľ or-
ganov Valentín ARNOLD (195. výročie). 
11. 2. 1882  V Trnave sa narodil novi-
nár, spisovateľ a básnik Viktor JESEN-
SKÝ, ktorý používal pseudonym Viktor 
Trnavský (125. výročie). 
11. 2. 1982  V Bratislave umrel redak-
tor a prekladateľ Vladimír HLAVÁČEK, 
redaktor a prekladateľ (25. výročie). 
13. 2. 1327  V Trnave sa uskutočni-
lo stretnutie uhorského kráľa Karola 
ROBERTA s českým kráľom Jánom 
LUXEMBURGSKÝM, na ktorom sa 
obaja dohodli sa na obnovení obchodného 
styku medzi ich krajinami, uzavreli spo-
jenectvo a túto dohodu spečatili sobáš-
nou zmluvou svojich detí (680. výročie). 

14. 2. 1927  V Trnave otvorili Mestskú 
verejnú knižnicu (80. výročie). 
14. 2. 1932  V Trnave založili Okráš-
ľovací spolok mesta Trnavy, ktorého 
predsedom sa stal vtedajší starosta Juraj 
Vyskočil (75. výročie). 
18. 2. 1637  Dva roky po založení Trnav-
skej univerzity sa uskutočnili na nej prvé 
promócie, pri ktorých absolventom filozofic-
kej fakulty udeľoval akademické hodnosti 
rektor Juraj Dobronoki (370. výročie). 
19. 2. 1792  V Trnave bolo založené Slo-
venské učené tovarišstvo (215. výročie). 
20. 2. 1872  V Trnave umrel národo-
vec, veršovník a publicista Martin Bra-
nislav TAMAŠKOVIČ, trnavský mešťan 
a majiteľ hostinca, účastník Slovenského 
povstania, člen Matice slovenskej, Tat-
rína i Spolku sv. Vojtecha a člen jeho 
výboru. V Trnave je po ňom pomenovaná 
ulica (135. výročie). 
22. 2. 1902  Vo Valašských Kloboukoch 
sa narodil český maliar a výtvarný peda-
góg Jaroslav PACÁK, ktorý pôsobil ako 
profesor gymnázia v Trnave (105. výročie). 
22. 2. 1977  Pri havárii v atómovej 
elektrárni A1 v neďalekých Jaslovských 
Bohuniciach prišlo k úniku rádioaktív-
nych látok do okolia (30. výročie). 
24. 2. 1972  Bol schválený Smerný územný 
plán mesta Trnavy, ktorý určoval štruktúru 
funkčných zón zástavby (35. výročie). 
27. 2. 1872  Kráľ František Jozef I. pod-
písal živnostenský zákon, ktorým sa v Ra-
kúsku-Uhorsku zrušili cechy (135. výročie).
26. 2. 1942  Vo Vrbovom sa narodil fut-
balista a futbalový tréner Jozef ADAMEC, 
bývalý hráč Spartaka Trnava a kráľ prvo-
ligových strelcov (65. narodeniny).
29. 2. 1927  Bolo zrušené Ministerstvo 
s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré-
ho kompetencie prevzalo Slovenské oddele-
nie Ministerstva vnútra ČSR (80. výročie). 

P.R.
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Zaniknutý Kostol sv. Fabiána a Šebastiána
Naši mladí čitatelia už nepoznajú Kostol 

sv. Fabiána a Šebastiána, ktorý stál pri 
mestskom lazarete za cukrovarom. Podľa 
neoverených správ bol tento kostol vybu-
dovaný už za čias Mateja Korvína v dru-
hej polovici 15. storočia. 

Prvé písomné správy o ňom sú dolože-
né z konca 17. storočia, kedy v roku 1698 
manželia Fülöpovci zložili základinu pre 
kostol. Potom sú už správy častejšie. Na-
príklad v roku 1710 v čase moru boli po-
stihnutí umiestnení sem do lazaretu. 

Patrónom Kostola sv. Fabiána a Šebastiána bolo vždy mesto podobne ako aj la-
zaretu. Kanonická vizitácia arcibiskupa Lipaia z roku 1652 uvádza Oltárnictvo sv. 
Fabiána a Šebastiána, ktoré bolo v spomínanom roku spojené s Oltárnictvom sv. 
Petra a Pavla. Oltárnictvu patrila prvá budova južne od bývalého Arcibiskupského 
úradu (Kapitulská ulica), ktorú obýval vždy len slovenský kazateľ ako správca ol-
tárnictva (pozri: Slovenský Kostol sv. Michala Archanjela v Trnave, Trnava 1998). 
Oltárnictvo malo dve vinice – Na mladej hore v Dolných Orešanoch a vinicu Na 
veľkom vrchu v Suchej. 

Základiny Martina Mentlera a ďalšej rodiny z roku 1718 – rodiny Michala Pontela 
a manželky z roku 1724 a Martina Sarlaiho z roku 1742 za pomoci biskupa Pavla 
Spacaia napomohli v tom istom roku zväčšiť kaplnku predĺžením lode kostola s troj-
bokým záverom. 

Rozmery kostola: dĺžka 13,5 m, šírka 7 m, výška muriva 6,9 m, výška strechy 
3,1 m, sila obvodového muriva 60 – 65 cm.

V závere lode boli dve okná, podobne aj v lodi kostola a na severnej strane baro-
kový portál. Nad hlavným oltárom bola maľba patrónov kostola, vyššie v drevenom 
ráme Panna Mária, na obetnom stole 4 kovové postriebrené svietniky. 

Na pravej strane kostola v závere lode bol oltár sv. Judity s maľbou a sochy sv. 
Jána Nepomuckého, sv. Michala Archanjela, sv. Matúša a neznámeho svätca, na 
stole dva drevené vyrezávané svietniky. Ľavý oltár bol zasvätený sv. Antonovi Pa-
duánskemu. Na stole boli sochy Panny Márie a apoštola sv. Jána a dva drevené 
svietniky.

Pred hlavným oltárom visela baroková lampa „večné svetlo“. Na stene vľavo bola 
maľba Kalvárie: Ukrižovaný Ježiš, Panna Mária, apoštol Ján a Mária Magdaléna.

Na západnej strane budovy lazaretu bola drevená zvonica s dvomi menšími 
zvonmi, ktoré v roku 1758 ulial Weingard Müller. 

Po obnove kostola a pri príležitosti návštevy panovníka v lazarete v roku 1808 
bola pri vchode odhalená pamätná tabuľa s týmto textom: 

TIRNAVIAE EXISTENS LAZARETHI VISITAT AEDES CAESAR
ET AFFICTOS QVI SIT AMARE DOCET DIE VII. NOV. 1808
(Dom trnavského lazaretu navštívil cisár a dal príklad lásky)
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Väčšie opravy na kostole sa robili v rokoch 1898 – 1899, kedy do lazaretu prišli 
opatrovať tu žijúcich sestry sv. Vincenta (do roku 1950). Ďalšie opravy v roku 1904 
robil majster Peter Sukop.

Posledné generálne opravy kostola a lazaretu urobil staviteľ Štefan Hušt v rokoch 
1938 – 1939 (nové krovy, zakrytie eternitom, nové omietky zvonku i vnútri, betóno-
vá dlažba na chodbách, kovové mreže na oknách, atď.

Pred 61 rokmi kostol zanikol. Sovietske auto naložené muníciou pred lazaretom 
vybuchlo. Západné murivo čiastočne padlo, iné časti stavby kostola a lazaretu boli 
silne poškodené. Na viaceré žiadosti mesto neodpovedalo. Rímskokatolícka cirkevná 
obec navrhla 19. novembra 1945 opravy. Po prieťahoch miestny národný výbor trval 
na zrušení. Aj keď mesto koncom roku 1946 prevzalo od UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration) milión korún na opravu a výstavbu, 
okresný národný výbor rozhodol dať peniaze na pripravovanú stavbu Okresného 
sociálneho domu.                                                                                  Hadrián RADVÁNI 

Spomienka na univerzitnú kníhtlačiareň 
Minulý rok uplynulo tristošesťdesiat rokov od založenia Univerzitnej kníhtlačiarne 
v Trnave. Aj keď toto jubileum možno osloví len niekoľko jednotlivcov, svojím vý-
znamom presahuje nielen hranice nášho mesta, ale aj krajiny.

Po dôkladných prípravách a rokova-
niach bola v roku 1646 premiestnená 
kníhtlačiareň jezuitov z Bratislavy do 
Trnavy. Stalo sa tak po viacerých žiados-
tiach Trnavskej univerzity a so súhlasom 
Spoločnosti Ježišovej, aby kardinálom 
Petrom Pázmáňom založená univerzita 
mohla vydávať nielen potrebné učebnice, 
ale aj mnohú vedeckú literatúru potreb-
nú pri formovaní študentov. 

V literatúre väčšinou nachádzame rok 
1648 ako začiatok produkcie univerzitnej 
tlačiarne. Trnavská univerzita však už 
v roku 1646 prijala do práce kníhtlačiara 
Filipa Jakuba Mayra, ktorý pripravoval 
po odbornej stránke chod oficíny. 

O necelé dva roky sa začala produkcia. 
Doplnené typy a veľkosti písma dávali 
tušiť rozmach. A vďaka dobrej organizá-
cii univerzitná kníhtlačiareň postupne vydávala mnohé a mnohé diela. 

Na čele tlačiarne bol prefekt – kňaz jezuita, kým odborné práce viedol faktor 
(sadzba, tlač, väzba a ď.) 

Tlačiareň bola v prízemí budovy vedľa Arcibiskupského domu (dnes Mikulášske 
námestie 2). Pretože pribúdali nové lisy, písma a ďalšie podrobnosti, koncom 17. 
storočia bola tlačiareň premiestnená do dvojposchodovej novostavby v univerzitnom 
areáli (dnes Hornopotočná ulica).
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Tlačiareň mala k dispozícii viac typov a veľkostí 
písma latinky, fraktúry, ale aj grécke a hebrejské 
typy. V rokoch 1692 – 1726 tlačili sa tu aj knihy 
s azbukou. Dve vzorkovacie písma z roku 1773 udá-
vajú 83 druhov a veľkostí písma latinky, 4 grécke, 
2 hebrejské, 15 nemeckej fraktúry a 18 slovenskej, 
okrem toho noty, kalendárne značky, atď.

Univerzita už v roku 1710 vydala svoj katalóg 
vydaní s uvedením cien. Ďalšie katalógy vychá-
dzali občas, posledný v roku 1772. Boli to vôbec 
prvé knižné katalógy v Uhorsku. 

Na tvorbe kníh sa podieľali stovky autorov, 
prekladateľov, typografov, knihárov, písmolejá-
rov, grafikov. Vedenie kníhtlačiarne a správu do 
roku 1773 mali kňazi – jezuiti, ktorým zakladateľ 
zveril celú univerzitu.

Viac ako 5 200 zhotovených titulov obohatilo 
trnavskú knižnú kultúru práve vydaniami Trnav-
skej univerzity. Boli to nielen učebnice, vydané 
prednášky, literatúra náboženská vrátane boho-
služobných kníh, spevníkov a modlitebných kníh, 
ale aj literatúra poučná, odborná, filozofická, 
práce prírodovedné, právnické, lekárske, encyklo-
pedické diela, slovníky, atď. Veľmi rozšírené boli 
vydávané kalendáre, ktoré sa posielali aj do oko-
litých krajín. Podobne aj ročenky astronomického 
observatória a ďalšie.

Najviac vydaní bolo v latine, nasledovali vy-
dania maďarské, slovenské, nemecké, ale, hoci 
v menšej miere, nechýbali ani práce české, chor-
vátske, slovinské, rusínske, srbské, rumunské, 
francúzske, atď. Univerzita vydala 225 sloven-
ských titulov a 80 polyglotných obsahujúcich aj 
slovenčinu.

Za 129 rokov Trnavská univerzita prostredníc-
tvom svojej tlačiarne šírila vedu i kultúru. Bolo 
tu 6 tlačiarenských lisov, množstvo písma, iniciál, 
ozdôb, vlastná písmolejáreň, kniháreň a vyše 80 
grafikov sa podieľalo na ilustráciách vydaní.

V roku 1773 boli kníhtlačiareň i celá univerzita 
odobraté jezuitom a podriadené štátu. Po štyroch me-
siacoch bola kníhtlačiareň premiestnená do Budína. 

Táto stručná spomienka na založenie Trnavskej 
univerzitnej kníhtlačiarne je len malým ohnivkom v reťazi vedy a umenia, ktorou 
sa Trnavská univerzita zapísala do dejín nášho národa.

                                                                                            H.R., ilustrácie: archív autora

kultúra

Zo vzorníka písma z roku 1773



novinky 
z radnice február 2007kultúra

Kultúrna spolupráca s Brnom sa nekončí
Záverečné podujatie projektu cezhraničnej kultúrnej spolupráce Brna a Trnavy TRN-
ky-BRNky sa uskutočnilo 14. decembra 2006 na Trojičnom námestí pod názvom Via-
noce s Brnom. V programe sa Trnavčanom predstavili vežoví trubači Brněnské žestě 
a folková skupina Mošny.

Zrkadlové podujatie v podobe predvianočného koncertu sa uskutočnilo 16. decembra 
aj v Brne, kde so svojím exkluzívnym pásmom kolied európskych národov vystúpil spe-
vácky zbor Technik Akademik. Výber z najkrajších českých kolied pri tejto príležitosti 
predviedol brniansky zbor Vox Iuvenalis, na záver zaznelo Pastorále – cyklická sakrál-
na kompozícia opäť v podaní zboru technik Akademik a spoločná Tichá noc. 

Projekt TRNky-BRNky sa síce skončil, ale vďaka nemu boli vytvorené podmienky 
na kultúrnu spoluprácu oboch miest aj v budúcnosti. Dôležitou pomôckou pri tom 
bude nový katalóg umeleckých súborov trnavského i brnianskeho regiónu zostavený 
v spolupráci s Brnenským kultúrnym centrom. Niektoré umelecké združenia sme 
mali možnosť vzájomne spoznávať už v čase trvania projektu, pričom neraz vznikli 
aj neformálne vzájomné „medzinárodné“ vzťahy. Umelci z Brna dokázali Trnavčanov 
osloviť: spevácky zbor Vox Iuvenalis obsadil už v roku 2005 najvyššiu priečku v kategó-
rii svetskej hudby na medzinárodnom festivale zborového spevu Trnavské zborové dni, 
publikum medzinárodného festivalu Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2005 v Trnave 
veľmi priaznivo reagovalo na Japonské frašky Kjógen v podaní brnenského Malého di-
vadla Kjógenu, o rok neskôr mal na tom istom festivale veľký úspech divadelný spolok 
Frída z Brna s hrou Slováka Doda Gombára Sex, Drugs, Rock and Roll, atď. 

Najkrajšie však je, že projekt TRNky-BRNky nepriniesol nič nové – veď na území bý-
valého Česko-slovenska sme vlastne všetci ako doma. Mimoriadne cenné je však pripo-
menutie tohto faktu aj pre mladšiu generáciu, ktorá prežije väčšinu svojho života až po 
rozdelení republík. Nech aj oni vedia, že hranice medzi dvomi štátmi nepredstavujú pre 
kultúrnych ľudí žiadnu bariéru.                                                                                     -eu-

TRNky-BRNky – projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg III A 

Pred rokom zmizlo z éteru trnavské rádio 
Možno sa ešte pamätáte na prvý december roku 1993, keď v éteri prvýkrát zazne-

la zvučka Rádia T. Vysielanie tejto prvej súkromnej rozhlasovej stanice v histórii 
Trnavy trvalo najprv 19 hodín denne s celonočnou prestávkou a onedlho už nonstop, 
s nepretržitým 24-hodinovým programom vyplneným hudbou, aktuálnym spravo-
dajstvom i rozličnými špeciálnymi reláciami, rozhovormi a súťažami. Nové rádio sa 
čoskoro stalo mnohým poslucháčom každodenným spoločníkom a priam neodmysli-
teľnou súčasťou ich života. Jeho programy neboli určené len tým najmladším, ale na 
svoje si prišla aj stredná generácia i pamätníci. 

Rádio T vysielalo rok a pol, a keď úspešne prekonalo všetky začiatočnícke choro-
by a cítilo sa už ostrieľanejšie a silnejšie, pokračovalo od 10. júla 1995 pod novým 
názvom ako Rádio Forte. V tom čase pokrývalo kvalitným stereofónnym signálom 
pomerne veľké územie: celé západné a južné Slovensko, Záhorie, oblasť Považia až 
po Dubnicu nad Váhom i časť Ponitria až po Zlaté Moravce. No pravidelné kontakty 
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s poslucháčmi až z Banskej Bystrice, Bojníc, Brna, Zlína i z Viedne svedčili o oveľa 
rozsiahlejšej hranici počuteľnosti a počúvanosti. 

Po siedmich úspešných rokoch sa trnavské rádiové „forte“ zmenilo na úplné pia-
nissimo, keď prehralo svoj boj s finančnými problémami a 1. novembra 2002 načisto 
zmĺklo. Onedlho sa známe frekvencie, na ktorých Rádio Forte dovtedy vysielalo, 
znova rozozneli. Bolo to 22. februára 2003, keď sa v éteri objavilo nové trnavské 
rádio s výrazným názvom Rádio NAJ. Vo svojom vysielaní sa zameriavalo na trnav-
ský región, ale prostredníctvom internetu sa dalo počúvať prakticky na celom svete. 
Svojím pestrým programom však oslovovalo poslucháčov iba do 10. februára minu-
lého roku, keď sa len necelé dva týždne pred jeho tretími narodeninami vytratila 
z vysielania nielen tradičná zvučka, ale aj známe hlasy i relácie a trnavské „Najko“ 
sa stalo len akýmsi príveskom lokálneho bratislavského Rádia B1. 

Už po krátkom čase sa ukázalo, že aj napriek pekne znejúcemu sloganu „Spájame 
sa pre vás!“, bývalé frekvencie Rádia NAJ nezostali vôbec „trnavské“ a celá prokla-
movaná spoločná programová sieť sa čoskoro zmenila na nové rádio s úplne iným 
názvom a zameraním. Väčšina jeho moderátorov medzičasom našla ďalšie uplatne-
nie v bratislavských rádiách či v Mestskej televízii Trnava a ich hlasy nám už len 
nostalgicky pripomínajú časy, keď sme mohli počúvať naše trnavské rádio.       

                                                                                                                                 P.R.

Pol storočia za organom v katedrále
Málokto z Trnavčanov, ktorí vídavajú 

v Katedrále sv. Jána Krstiteľa organistku 
Máriu Jalovcovú, by uveril, že od chvíle, 
keď sa po prvý raz dotkla klávesov chrá-
mového organa, už uplynulo viac ako päť-
desiat rokov...

Stalo sa to v roku 1956 na sviatok Sv. 
Ducha. Bolo to pohnuté obdobie, keď 
museli chrámoví organisti odísť a vykoná-
vať iba učiteľskú profesiu. Prázdne ostalo 
aj miesto za organom v katedrále, vtedy 
známej ako Invalidský kostol. „Mala som 

iba štrnásť a pol roka a bola som čerstvou absolventkou hudobnej školy, keď mi tam 
ponúkli miesto organistky,“ spomína Mária Jalovcová. 

Práca nebola platená, ale to nerozhodovalo. Do výchovy jej rodičia vložili silné 
hudobné i náboženské cítenie. Hra na chrámový organ ju napĺňala uspokojením, že 
môže touto cestou odovzdávať Bohu i ľuďom krásu a radosť z hudby. Nebolo to však 
ľahké ani jednoduché. Jej služba si vyžadovala dlhé hodiny cvičenia. V „civilnom“ 
živote pracovala ako zdravotné sestra, starala sa o rodinu a popri zamestnaní po-
kračovala v hudobnom vzdelávaní na konzervatóriu. 

Roky služby Bohu prostredníctvom hudby plynuli a prinášali množstvo duchov-
ných zážitkov. Jeden z nich bol možno obzvlášť významný, lebo pani Mária pomoh-
la svojou hudobnou interpretáciou aj pri šírení ekumenizmu v Trnave. „Keď mali 
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evanjelici v rokoch 1674 – 75 haváriu strechy kostola, požiadali biskupa, či by im 
neuvoľnil v nedeľu na polhodinu priestor v katedrále. Mali síce svoju organistku, 
ale tá šla do kanady zháňať peniaze na opravu strechy. Pán farár Viktori ma oslo-
vil, či by som im počas jej neprítomnosti neposkytla službu organistky. Nebolo to 
pre mňa ľahké, lebo v evanjelickej liturgii sú veľké odlišnosti. Naši kňazi ma však 
povzbudili, aby som vydržala, lebo robím krásnu vec v ekumenickom duchu. Za-
nechalo to vo mne hlboké poznanie, že sú rôzne cesty k Bohu, na ktorých môžeme 
slúžiť Jemu i ľudu.“

Táto služba však nemala podporu socialistického režimu. Ani pani Márii sa nevyhli 
problémy z ideologického hľadiska. „Viem, že ma sledovali, prežila som aj domovú 
prehliadku a hrozila mi strata zamestnania. Ale nerada o tom hovorím, nechcem 
nikomu nič vyčítať a nie som zatrpknutá. Prežila som všetko zlé bez ujmy na duši, lebo 
vždy ma sprevádzal Duch svätý a riadil moje kroky. Silu mi dodával aj kontakt ľuďmi 
rovnakého cítenia a viery...“                                                                                      -eu- 

Pred rokom zmizlo z éteru trnavské rádio 
Možno sa ešte pamätáte na prvý december roku 1993, keď v éteri prvýkrát zazne-

la zvučka Rádia T. Vysielanie tejto prvej súkromnej rozhlasovej stanice v histórii 
Trnavy trvalo najprv 19 hodín denne s celonočnou prestávkou a onedlho už nonstop, 
s nepretržitým 24-hodinovým programom vyplneným hudbou, aktuálnym spravo-
dajstvom i rozličnými špeciálnymi reláciami, rozhovormi a súťažami. Nové rádio sa 
čoskoro stalo mnohým poslucháčom každodenným spoločníkom a priam neodmysli-
teľnou súčasťou ich života. Jeho programy neboli určené len tým najmladším, ale na 
svoje si prišla aj stredná generácia i pamätníci. 

Rádio T vysielalo rok a pol, a keď úspešne prekonalo všetky začiatočnícke choro-
by a cítilo sa už ostrieľanejšie a silnejšie, pokračovalo od 10. júla 1995 pod novým 
názvom ako Rádio Forte. V tom čase pokrývalo kvalitným stereofónnym signálom 
pomerne veľké územie: celé západné a južné Slovensko, Záhorie, oblasť Považia až 
po Dubnicu nad Váhom i časť Ponitria až po Zlaté Moravce. No pravidelné kontakty 
s poslucháčmi až z Banskej Bystrice, Bojníc, Brna, Zlína i z Viedne svedčili o oveľa 
rozsiahlejšej hranici počuteľnosti a počúvanosti. 

Po siedmich úspešných rokoch sa trnavské rádiové „forte“ zmenilo na úplné pia-
nissimo, keď prehralo svoj boj s finančnými problémami a 1. novembra 2002 načisto 
zmĺklo. Onedlho sa známe frekvencie, na ktorých Rádio Forte dovtedy vysielalo, 
znova rozozneli. Bolo to 22. februára 2003, keď sa v éteri objavilo nové trnavské 
rádio s výrazným názvom Rádio NAJ. Vo svojom vysielaní sa zameriavalo na trnav-
ský región, ale prostredníctvom internetu sa dalo počúvať prakticky na celom svete. 
Svojím pestrým programom však oslovovalo poslucháčov iba do 10. februára minu-
lého roku, keď sa len necelé dva týždne pred jeho tretími narodeninami vytratila 
z vysielania nielen tradičná zvučka, ale aj známe hlasy i relácie a trnavské „Najko“ 
sa stalo len akýmsi príveskom lokálneho bratislavského Rádia B1. 

Už po krátkom čase sa ukázalo, že aj napriek pekne znejúcemu sloganu „Spájame 
sa pre vás!“, bývalé frekvencie Rádia NAJ nezostali vôbec „trnavské“ a celá prokla-
movaná spoločná programová sieť sa čoskoro zmenila na nové rádio s úplne iným 
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Rozlúčka s posledným členom Trnavskej päťky
V piatok 12. januára 2007 vo veku 82 rokov zomrel 
v Poprade akademický maliar Ladislav Čech

Patril ku generácii výtvarných umelcov, ktorí vstúpili do vý-
tvarného života v Trnave v 50-tych rokoch. Študoval na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Dezider Milly a Ján 
Mudroch) a rok na Akadémii výtvarných umení v Budapešti (prof. 
Bertalan Pór). Po ukončení štúdií sa venoval popri profesionálnej 
tvorbe aj pedagogickej činnosti (vyše 25 rokov) na Pedagogickej 
fakulte v Trnave (bol vedúcim Katedry výtvarnej výchovy a pro-
dekanom), neskôr v Nitre, získal titul docent.

V umeleckej tvorbe sa venoval zátišiu a krajine, angažovaným 
monumentálnym dekoratívnym návrhom a v tvorbe 90. rokov aj abstrakcii. Jeho tvorba je 
spätá s Trnavou – inšpiroval sa krásou krajiny a vnášal do obrazov súčasný pohľad. Na po-
slednej veľkej výstave Trnavskej päťky (Balogh, Bartek, Čech, Dóka st., Jurča) sa predstavil 
okrem staršej tvorby aj sériou veľkých koláží. Cyklus Ikony bol novým duchom v jeho tvorbe, 
oslobodením od hraníc daných socialistickým realizmom, z obrazov prenikala voľnosť mys-
lenia a výtvarného cítenia. Okrem geometrie, ktorá bola v jeho maliarskom rukopise stále 
prítomná, zaujal tento cyklus najmä farebnosťou a použitím kontrastných akcentov, ako aj 
prevedením v kombinovaných technikách.                               PaedDr. Simonne JURČOVÁ

 Literárna súťaž 
o Cenu Slovenského učeného tovarišstva 
Do IX. ročníka celoslovenskej literárnej 
súťaže o Cenu Slovenského učeného tova-
rišstva vyhlásenej Literárnym klubom Ber-
nolák v Trnave sa prihlásilo 145 účastníkov 
z celého Slovenska, ba aj Slovák Trnavčan 
z Austrálie. Slávnostné vyhodnotenie sa 
bude konať 23. februára 2007, tak ako 
už tradične, v Spolku svätého Vojtecha. 
V starobylej sále Spolku správnu atmosféru 
dotvoria historické postavy zakladajúcich 
členov Slovenského učeného tovarišstva, 
ktoré sa na prítomných zhovievavo prize-
rajú z obrazu. 

Potešiteľné je, že účastníkov súťaže 
z roka na rok pribúda. V tomto roku bude 
ocenených 42 súťažiacich v štyroch kategó-
riách. Udelené budú prvé, druhé, a tretie 
miesto, čestné uznania, ako aj ceny primá-
tora mesta Trnavy, predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja, riaditeľa Spolku 
svätého Vojtecha a Matice slovenskej.

 Ľudská neľudskosť je stále s nami
Zbieročka básní Trnavčana Vojtecha Ottma-
ra s názvom Ľudská neľudskosť uzrela 
svetlo sveta v decembri minulého roka. 
Autora mohla spoznať trnavská verejnosť 
už prostredníctvom jeho literárneho debutu 
s názvom Podvratník (1996), v ktorom opi-
suje vlastné skúsenosti politického väzňa od-
súdeného „za podvracanie republiky“. Pozná 
mená konkrétnych spolupracovníkov ŠTB, 
ale neukazuje prstom, nesúdi – iba pravdivo 
opisuje realitu paranoidnej socialistickej spo-
ločnosti. Chce byť svedomím, ktoré nemlčí. 
Darí sa mu to aj v útlej zbierke básní Ľudská 
neľudskosť. Nesiaha v nej po vysokých ume-
leckých métach a nejde mu ani o popularitu, 
len s dojemnou úprimnosťou ako človek, 
ktorý už cez vlastnú bolesť pochopil podstatu, 
poukazuje na kľúčové veci života a fatálne 
chyby, ktoré ľudstvo neustále opakuje, akoby 
bolo bez pamäti. Verejná prezentácia kni-
žočky i samotného autora sa pravdepodobne 
uskutoční v jarných mesiacoch.

Kultúra v skratke
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Knižočka nájdená v poštovej schránke
Z klasickej literatúry sme poučení, že správy alebo odkazy prichádzajú zvyčajne vo 

fľaši. Toto sa stalo však už po vyrovnaní sa jedného roka s druhým – fľaše boli načisto 
vyprázdnené, a tak ich zastúpila celkom obyčajná poštová schránka. A obyčajná biela 
obálka, z ktorej vypadla útla knižočka. Tak akurát do dlane či hodinového vrecka. 
Poučený už spomínanou klasickou literatúrou mal som síce znalosť o vreckových vy-
daniach koránu či biblie, ba i starovekých orientálnych múdrostí, ale tuto hľa – frivol-
nosti. Navyše spolu s epigramami a inými (vecami). A ich autorom je pedagóg, stredo 
i vysokoškolský, náročný v tomto povolaní, spoza katedry budiaci primeraný rešpekt 
– Mikuláš Jarábek. 

V okamihu som si však spomenul, že je to i Trnavčan, bez ktorého sa polovici šesťde-
siatych rokoch na vtedajšom korze neobišla žiadna poriadnejšia lapália, zapálený vyzna-
vač viacerých múz, síce nie úplne profesionálny divadelník, ale jeho partnermi boli Soňa 
Valentová, Karol Čálik, Ľubo Roman, Marián Labuda či Stano Dančiak a ďalšie esá. Že 
zažil i žiaru filmových reflektorov i „teplý“ kút redakcie časopisu Film a divadlo, a svo-
jou ironickou pointou triafal do terča zo stránok Kultúry a života Trnavy, Literárneho 
týždenníka alebo Kocúrkova. 

Už prvé prelistovanie prezradilo, že autor je skutočne dôstojným znalcom sloven-
ského literárneho života a jeho „veci“ to aj potvrdzujú. Veľmi trefne prinášajú ohlasy 
slovenskej klasiky do našej eurosúčasnosti: „Má Janíčko šťastie, dnes tak ako vlani, nič 
naňho nemajú tí daňoví páni“ (Divný Janko), píše si sťaby baladik Janko Kráľ. Tak ako 
humor a irónia klasikov, aj Jarábkova tvorba prináša skôr trpké ako veselé spoločenské 
poznatky: „Hrubosť a bezcitnosť, dielo tvoje, v reklamách, médiách uši kole, nevestám 
našich hôľ do srdca vnáša smútok a bôl“ (Dennica). Doma je však aj v najkratších útva-
roch: „Kým to ide z jedným dole, ďalší čaká pri válove“ (Nástupníctva), či „Patrí k dobrej 
povesti, s bulvárom pri peľasti, pestovať si neresti“ (Toptrend). Miki Jarábek však nie je 
ironik polievajúci všetko okolo seba žeravinou, je človekom chápajúcim, ale dávajúcim 
otázky okoliu i sebe: „Keď letia divé husi tam, kde dcéry mám, rozmýšľam, čo všetko 
človek skúsi v úsilí o bonusy. Divné časy, divný svet. V Londýne dieťa hľadá kvet a ktosi 
trhá autobusy“ (Vzdušná pošta). 

Jarábkova knižočka Epigramy a iné frivolnosti bola uvedená do života vo štvrtok 18. 
januára v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho. Namiesto pokropenia šampanským však 
bola posypaná mletým čiernym korením. Nech každého rozkýcha a prečistí mu dutiny. 
Potom sa ešte lepšie k nám dostanú „veci“, ktoré autor povkladal do svojho dielka.

Edo KRIŠTOFOVIČ

 Nová kniha Ladislava Šmidáka
Svoju novú zbierku poviedok Trnavské 
zvony uviedol rodák z trnavskej Kopánky 
Ladislav Šmidák posledný novembrový 
deň minulého roka v Knižnici Juraja 
Fándlyho. Trnavčania ho už mali možnosť 
spoznať ako autora knihy Stromy mojej 
mladosti, v ktorej kultivovane zachytil 
komorný obraz Trnavy prostredníctvom 
svojich spomienok na detstvo a mladosť. 
Trnavské zvony sú v istom zmysle pokra-

čovaním tohto rozprávania. Autor opäť 
píše o tom, čo videl, čo prinášal každo-
denný život. Nechýba mu láskavosť, aj keď 
jeho pozorovanie niekedy bolestivo preniká 
pod kožu. Odkrýva prehliadané súvislosti 
i vnútorný svet drobných, nepovšimnutých 
ľudských a zvieracích „hrdinov“. Knihu Tr-
navské zvony vydal ďalší známy Trnavčan 
Jozef Šelestiak s finančným prispením 
Mesta Trnava.                                           
                                                         -eu, ah-
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Na husličkách maľované
Pod týmto názvom bola v januári otvorená v Západoslovenskom múzeu neobvyk-
lá výstava z tvorby súčasných slovenských výtvarníkov. Svoju fantáziu, filozofiu 
a umelecké cítenie všetci vyjadrili na rovnakom podklade – miesto klasického 
obrazu na plátne v ráme použili husle. 

Autormi projektu sú Beáta Pachingerová a Ernest Cích. Reali-
zuje ho umelecká agentúra Folk Slovakia Ltd, s.r.o. pod záštitou 
Ministerstva kultúry SR. Výstava Na husličkách maľované je pu-
tovná, má podporiť myšlienku šírenia dobrého mena slovenských 
výtvarníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Na celom projekte sa zúčastnilo vyše sto slovenských výtvar-
níkov, ktorí na tradičnom podklade netradične predstavujú 
rôzne výtvarné žánre. Vytvorili tak jedinečnú zbierku huslí, 
ktoré sa na jednej strane od seba odlišujú bohatou pestrosťou 
individuálneho autorského prejavu, no na druhej strane ich 
vzájomne zjednocuje tvar hudobného nástroja. Husle tvoria 
základný artefakt projektu. Husle sú aj symbolom ľudovej tra-
dície. Každý z nich ponúka prostredníctvom huslí svoj typický 
výtvarný pohľad. Dokopy tvorí zbierka model európskeho poní-
mania kultúry bez bariér, ktorá nie je obmedzovaná koncepcia-
mi jednotlivých smerov a prúdov. Rešpektuje širokú názorovú, 
žánrovú a generačnú odlišnosť.

V Západoslovenskom múzeu v Trnave ponúkame výber 45 autorov so svojim dielom. 
Sú medzi nimi napríklad Róbert Almási, Tibor Bártfay, Daniel Bidelnica, Jarmila Či-
hánková, Miroslav Cipár, Svetozár Ilavský, Běla Kolčáková, Vladimír Kompánek, Milan 
Laluha, Rudolf Krivoš, Andrej Rudavský, Ondrej Zimka a ďalší. Výstavu sme umiestnili 
do koncertnej sály, kam husle zaiste patria. Dúfame, že za dobu svojho trvania poteší 
v Trnave mnoho milovníkov umenia.                                      PaedDr. Simona JURČOVÁ

kultúra

Nová publikácia o Trnavskej skupine
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vydala v decembri novú publikáciu pod názvom 

Trnavská skupina. Skladačka vyšla vďaka finančnému príspevku mesta Trnava. Textovú 
časť pripravili a spracovali pracovníčky KJF v Trnave Darina Kráľová a Alena Beňová.

Prezentácia publikácie sa uskutočnila 12. decembra 2006 v Hudobnom oddelení KJF 
v Trnave na porade knihovníkov verejných knižníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. 
Zástupkyňa riaditeľky KJF v Trnave Benjamína Jakubáčová oboznámila hostí s obsahom 
publikácie a predstavila členov Trnavskej skupiny, ktorú tvorili básnici Ján Stacho, Ján 
Ondruš, Jozef Mihalkovič a Ľubomír Feldek. Názov „trnavská skupina“ vznikol prozaicky 
– traja zo spomínaného kvarteta pochádzali z Trnavy, zatiaľ čo Feldek bol Žilinčan.

Skupina mala svoj ucelený a premyslene formulovaný program v oblasti poézie, 
umeleckého prekladu a tvorby pre deti a mládež. Autorom myšlienky založiť literárnu 
skupinu bol Miroslav Válek, duchovným otcom programu bol Ján Stacho a do konkrétnej 
podoby ho dotiahli Ján Ondruš a Ľubomír Feldek.  

Skladačka bude účinnou pomôckou pri realizácii literárnych hodín, ktoré KJF v Tr-
nave pripravuje pre stredoškolskú mládež. Veríme, že sa stane aj dobrou propagáciou 
literatúry a osobností, ktoré naše mesto preslávili.                          Darina Kráľová, KJF
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Polhodinka s trnavským Jamesom Heriotom
Július Molnár: „Po meste treba chodiť s otvorenými očami....“

Zverolekár Július Molnár patrí k tým Trnavčanom, ktorí 
nenápadne, no o to zaujímavejšie vedia rozprávať o svojej 
práci a živote. Opisuje nielen fakty súvisiace s jeho vete-
rinárnou praxou, ale i drobné zážitky, ktorými plasticky 
zobrazuje minulosť, a to zaujímavé i významné z nej záro-
veň prenáša do budúcnosti. Isto sa mu to podarilo v dote-
raz vydaných publikáciách Ako som zverolekárčil a Dejiny 
veterinárneho lekárstva v okrese Trnava. Trošku sa nám 
ponúka prirovnať Júliusa Molnára k známemu britskému 
zverolekárovi a spisovateľovi Jamesovi Heriotovi. Preto sme 
sa s ním porozprávali nielen o jeho vzťahu k mestu a práci, 
ale aj o ďalších autorských plánoch.
 Ako ste sa dostali k povolaniu veterinárneho lekára?
 Po maturite som si pôvodne myslel, že pôjdem za stredoškolského učiteľa, no akosi 
mi nepasovali študijné kombinácie. Mama, inak pobožná žena, mi nakoniec povedali, že 
keď nechceš byť evanjelickým farárom, tak choď za zverolekára. No vtedy, krátko po 17. 
novembri 1939 to bol problém. Jediná veterinárna škola v republike bola v Brne, a bola 
zatvorená. Väčšina išla do Viedne, iní do Hannoveru a Belehradu, a my štyria sme išli 
do Budapešti. No nebolo jednoduché ani za čo študovať, a ako sa orientovať v neznámom 
prostredí. Kuchynskú maďarčinu som síce ovládal, no na prvej prednáške som skoro nič 
nerozumel. Po mesiaci som zatúžil po Trnave, a nemal som ani čo jesť. Kamaráti mi 
však povedali, že medzi nimi je ešte jeden podobný mne. Slovák Igor Škerla z Veľkých 
Kostolian z maďarčiny vedel ešte menej. Narozdiel odomňa sa však nebál – a to na pre-
svedčilo, aby som nepoľavil a zostal. Oplatilo sa. Po šiestich semestroch som prešiel do 
Brna a školu absolvoval v decembri 1946. 
 Po skončení školy však isto prídu ďalšie problémy. Napríklad kam ísť pracovať. Aká 
bola počas vojny a hneď po nej  situácia v Trnave a kde sa vám podarilo zamestnať....?
 Fungovalo to tu ako v každom menšom meste. Aj pri výbere povolania cez vojnu, aj po 
nej existovali rôzne väzby na významných Trnavčanov, ktorí vždy vedeli pomôcť. V Trna-
ve bol cez vojnu veterinárnym lekárom Jozef Baránek, vtedajší spriaznenec ľudáckeho 
režimu, inak veľmi dobrý človek. Neskôr zasa prišli doktori Príboj a Kanka, ktorí sa zú-
častnili SNP. Po skončení štúdia sa mi podarilo nájsť zamestnanie na novom Povereníctve 
poľnohospodárstva, kde sme sa mali učiť administrovať. Potom som bol v Lučenci, Šahách, 
ale prvé stabilné miesto okresného veterinárneho lekára som dostal v Bánovciach nad 
Bebravou. Krátko som bol aj v Považskej Bystrici, Žiline, dlhé obdobie som bol v Dunajskej 
Strede. Po desiatich rokoch som sa na vlastnú žiadosť presťahoval do Trnavy. 
 V Trnave ste strávili niekoľko desiatok rokov profesionálneho života. Ktoré obdobie 
z neho bolo pre vás „najsilnejšie“ ?
 V porovnaní s Dunajskou Stredou tu bol život veterinárneho lekára celkom odlišný. 
V Trnave to bolo vždy na vyššej úrovni, bolo tu aj viac veterinárnych lekárov. Keď som 
sem prišiel, mal som tu viacero spolupracovníkov, aj niekoľko rokov po vojne boli prob-
lémy v rezorte pôdohospodárstva. V Trnave bola aj veterinárna ošetrovňa na Kraľovian-
skej ulici. Neskôr tam chceli začať stavať paneláky, preto sa celá štvrť asanovala. Preto 
sme riešili problém s priestormi, a vybudovali sme nové okresné veterinárne zariadenie 
s veterinárnou nemocnicou. Vďaka riaditeľovi vznikajúceho Ústavu zoohygieny a vete-
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rinárnej techniky profesorovi Jozefovi Sokolovi som mal voľnú ruku a podarilo sa veľa 
zabezpečiť. Myslím, že keď som v roku 1989 odchádzal do dôchodku, moji nasledovníci 
prevzali slušný areál veterinárneho lekárstva. Ak sa pozriem na celé obdobie praxe, 
som rád, že som bol pri likvidácii niektorých závažných ochorení zvierat. Slovensko sa 
napríklad medzi prvými zbavilo závažných ochorení hovädzieho dobytka - brucelózy i tu-
berkulózy. Každý prípad, ktorý som dostal do rúk bol iný a každý som musel riešiť iným 
prístupom. Preto som sa nikdy nenudil. Veterinárna veda v druhej polovici 20. storočia 
urobila obrovské pokroky, museli sme sa stále vzdelávať, študovať a zapracúvať nové 
metódy i do praxe.
 Po roku 1989 sa dostala do popredia súkromná veterinárna prax. Vzniklo veľa ambu-
lancií. Ako sa pozeráte na tieto zmeny v porovnaní s obdobím, kedy ste aktívne pôsobili 
v Trnave?
 Počas mojej praxe som mal aj veľa peňazí, vtedy som pil šampanské. Boli však časy, 
kedy som ich mal málo, pretože sme neboli dobre platení, tak som pil vodu. No nikdy som 
nebol smädný. Dnes je akási väčšia voľnosť, konkurencia, čiže je to také trochu roztrieš-
tené. Vtedy mal každý svoj obvod, za ktorý zodpovedal. I ja, i kolegovia nemali radi, keď 
im niekto chodil do obvodu. Dnes tieto možnosti sú takmer neobmedzené, čo mnohokrát 
isto prináša konkurenciu i nevraživosť. Vtedy to nebolo také markantné, pretože sme si 
jednoducho nemali čo závidieť. 
 Vy ste sa však nevenovali len veterinárnej praxi, ale najmä po odchode do dôchodku 
ste sa začali venovať písaniu spomienok. Veľa Trnavčanov má vybudovaný silný vzťah 
k svojmu mestu. Patríte isto medzi nich. 
 Zbieram veci týkajúce sa histórie Trnavy a mám celý rad kníh. Dostal som ponuku 
v júni vystúpiť na konferencii na lekárskej fakulte v Martine na tému: Trnava – vý-
znamné veterinárne osobnosti minulosti. Zbieram aj obrazy starej Trnavy, napríklad ten 
od Júliusa Balogha zobrazuje neexistujúcu časť mesta. Dnes je tam budova niekdajšieho 
Stavoprojektu (dnes Trnavskej univerzity). Veľa z tohto lokálpatriotizmu mám z det-
stva. Rodičia sa presťahovali na Halenársku ulicu, mám aj obraz môjho domu. Raz som 
v tejto štvrti navštívil pani Tomsovú. Mala chorého psa, ktorého sa mi podarilo vyliečiť. 
Venovala mi kolorovanú perokresbu z námestia Trnavy. Mám rád aj pohľadnice Trnavy. 
S kolektívom priateľov sme pripravili publikáciu Trnava na historických pohľadniciach 
od 1889 až do 1918. 
 Nepozeráte sa teda na život pragmaticky ako veterinárny lekár, ale aj cez vzťah 
k umeniu, zbierate známky, máte celý rad aktivít.
 Som členom Klubu priateľov Trnavy, niekedy bola v Trnave dobrovoľná organizácia 
Klub priateľov výtvarného umenia, vďaka ktorému som si obohatil vedomosti o výtvar-
nom umení a mal som možnosť vidieť viacero ateliérov trnavských umelcov. Ja chodím 
po Trnave s otvorenými očami – kto pozná históriu mesta, celkom inak chodí po starých 
uliciach. Veď len napríklad taká Schneidrova ulica, tam sú významné budovy. 
 Napísali ste niekoľko kníh, čo však plánujete do budúcnosti?
 Mám tri veľké projekty už rozbehnuté. Jeden by som chcel s kolegami ukončiť do júna. 
Volá sa Veselé i vážne príhody veterinárnych lekárov. Okrem toho mám rozpracovanú 
históriu Trnavy na filatelistických dokladoch a rozpísanú knižku Boli časy boli, alebo 
od „kindršúly“ po maturitu. Ako hovorí názov mali by tam byť spomienky a fotografie 
od prvej triedy až po gymnázium. To však nie je všetko – okrem toho som veľký fanúšik 
Spartaku Trnava a príležitostný rybár. Teda nie taký, čo loví. Nemám rybársky lístok, 
ale len povolenku k vode, teda pri rybníkoch sa kochám na tom, aká je príroda.....

Martin JURČO, Foto: archív J.M.
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Prekacovača mládenca príhodi a skúsenosti
Mal som vtedy päťdesiatpäť rokov a nečakal som, že to už príde... Ešte pred piatimi 
minútami som bol plný sebadôvery, a teraz, s hlavou pod ženskou sukňou, zrazu 
začínam chápať, že to možno nezvládnem. A Martuška, hoci musí cítiť, že tu čosi 
nefunguje ako by malo, mi vôbec nepomáha. Je stuhnutá ako doska, iba občas zabi-
cykluje mohutnými nožičkami v dráždivých čiernych pančuchách, podväzkoch a lu-
xusných ihličkových topánkach smerom k plafónu. Držím ju oboma rukami v páse, 
potácam sa ako slepec a tuším jediný možný vývoj tejto situácie – že zlyhám a oba-
ja treskneme na parket ako kabela šrotu. Bolo by to po prvý raz v mojej dlhoročnej 
úspešnej kariére „prekacovača“ žien. 

Začalo sa to v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď som bol ešte 
nerozvážny mladík a študent „strojariny“ na chýrnej trnavskej priemyslovke. Jedného 
večera som na rakúskom televíznom programe sledoval tanečníkov nového hudobného 
fenoménu s názvom Rock and Roll, ktorý vytryskol v USA, s Elvisom Presleym zaplavil 
celý svet a ako neškodná droga umožňoval hlavne mladým na chvíľu zabudnúť na rôzne 
problémy, ktoré na nich v živote s chuťou číhali za každým rohom.       

Tanečné kreácie Rock and Rollu ma fascinovali. Tanečník si pri perfektnej hudbe z ni-
čoho nič pretiahol partnerku pomedzi nohy, prehodil ju a roztočil ako „ringišpíl“. Najviac 
sa mi však páčilo, keď prekríženými rukami uchopil tanečníčku v približnom ťažisku jej 
tela, prudko nimi švihol, deve sa odlepili nohy od zeme, a kým sa jej opäť dotkli, opísalo 
jej telo nádherný, 360 stupňový obrat. Bol som blázon do hudby a aj telocviku, takže som 
si toto rock’n rollové prekotenie postupne nacvičil na útlejších chalanoch v triede. Nie, 
nemal som to v hlave popletené a v našej triede boli aj vynikajúce baby, ale študentov 
priemyslovky akosi hatilo v rozlete smerom k nežnému pohlaviu štúdium technických 
československých štátnych noriem, ktoré drtili naše sny o láske a samozrejme, aj o pre-
kacovaní či prevracaní dievčat. 

A tak som v triede strojárenskej technológie, ktorú viedol druhý a nie posledný z našich 
triednych – Samuel Bakoš, ako študent druhého ročníka cez prestávku cvične prekacoval 
svojich spolužiakov. Výber bol náhodný, bez akýchkoľvek bočných úmyslov. Prekotenými 
Trnavčanmi sa stali napríklad Peter Wágner prezývaný dr. Matini, syn riaditeľa SPŠ 
Milan Augustín, futbalista Milan Malatinský, budúci emigranti Janko Muránsky prezý-
vaný Muro, Bobo Molnár prezývaný Bopš, a tiež jeden z budúcich ekonomických lídrov 
slovenskej energetiky Eduard Strýček. Z cezpoľných sa do vzduchu dostali najčastejšie 
Hornoorešančan Milan Jurenka prezývaný Čvirblexa, ktorý sa pri školských brigádach 
nedokázal vyštverať na traktorovú vlečku, Milan Rajniak z Bieleho Kostola prezývaný 
podľa dobového slávneho boxera Listona, a tiež budúci člen justičnej a väzenskej stráže 
v Leopoldove Jozef Domin. Darilo sa mi. V druhej polovici školského roku 1963/64 som už 
nečakane prekacoval aj oveľa ťažších spolužiakov, ako som bol ja. Bol medzi nimi naprí-
klad aj vynikajúci basketbalový hráč, 190 cm vysoký Ervín Pavličko zo Zlatých Moraviec. 

Exkluzívny tanečný prvok som s dievčaťom prvýkrát použil na „Té o péci“ – populár-
nom trnavskom Čaji o piatej, ktorý sa každú nedeľu poriadal v Kultúrnom dome ROH 
TAZ na Barčovského ulici. Keď som práve nehral s Optimistami alebo Optidixom, občas 
som nejakú tanečníčku otočil. Prevracanie dievčat sa postupne stalo súčasťou môjho 
imidžu a dokonca sa ukázalo, že môj tréning tejto zručnosti na spolužiakoch môže byť 
užitočný nielen vo vzťahu k nežnému pohlaviu. Uvediem príklad: Raz sa stalo, že ma 
chcel nejaký závistlivý „buran“ inzultovať. Keď sa zahnal pravačkou, trošku ho ohlo ku 
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mne bokom. V zlomku sekundy som mal prekrížené ruky a jeho prekotenie mi netrvalo 
ani sekundu. Útočníkovi pritom celkom vypadlo z hlavy, čo vlastne pôvodne odo mňa 
chcel. Keď sa ocitol nohami opäť na zemi, nechápavo civel okolo seba a vôbec netušil, čo 
sa stalo. Stačilo už doňho iba trošku strčiť ukazovákom a váľal sa v prachu. 

Prvú facku za prekotenie som utŕžil až od svojej manželky Oľgy, ale nezlomilo ma to. 
Zašlo to až tak ďaleko, že za mnou na rôznych oslavách chodievali aj muži a s iskrou 
v oku dobiedzali, aby som im prekotil ženy. Ešte lepšie však bolo, že s iskrou v oku ma 
občas žiadali o prekotenie aj ženy bez manželov... 

Nestačili mi vydaté, preto som sa ako koníčku nejaký čas venoval aj unášaniu neviest. 
Je to známy svadobný zvyk. Počas svadobnej oslavy bolo treba veľmi nenápadne, vo 
chvíli, keď to nikto nečakal, nevestu uniesť na nejaké exkluzívne miesto a urobiť s ňou 
cech za pár tisíc. Keď ju ženích našiel, musel ju vykúpiť a cech zaplatiť. Po niekoľkých 
úspešných únosoch, ktoré som sa, samozrejme, snažil okoreniť prekotením nevesty, ma 
raz angažovali ako únoscu až do Nemecka. Dal som do toho všetok kumšt, lebo som cítil, 
že tu už nejde iba o mňa, ale v hre je aj dobré meno unášačov neviest z Trnavy a celého 
Slovenska. Ženích, ktorý bol profesionálnym výrobcom tomahawkov, sekier, tĺčikov na 
mäso a kvalitných nožov, ktoré mi s chuťou predvádzal, ma však ani na sekundu nepus-
til od seba. Bol veľmi priateľský, a keď som sa konečne chcel pobrať unášať, obhádzal 
ma nožmi pri vstupných dverách do izby, kde sa nevesta prezliekala. To bol koniec mojej 
povesti úspešného unášača neviest. A v lete roku 2001, keď som držal Martušku hore 
nohami a s hlavou pod jej sukňou nijakovsky nemohol – nemohoóól dokončiť svoj zámer, 
bolo jasné, že nastáva aj koniec mojej slávnej kariéry prevracača žien. 

Za to, že som sa vtedy dostal do tejto zapeklitej situácie, si môžem sám. Neprozreteľne 
som prijal pozvanie na oslavu päťdesiatky môjho priateľa, hudobníka a učiteľa Jožka 
Mórica. Na oslave mal veľa kolegov i krásnych kolegýň a dlho im všetkým farbisto opiso-
val, ako na ňom mutujú bacily chrípky, ktoré nechtiac získal od svojich žiakov pri vyučo-
vacom procese. Keď už hrozilo, že menej odolných poslucháčov ten horor zloží, rozhodol 
som sa, že odľahčím situáciu. Na začiatok som prekotil niekoľko štíhlejších tanečníc. Od-
padávajúci účastníci oslavy hneď ožili, zaiskrilo sa im v očiach a ja som bol zrazu kráľ. 

 Po veľkom úspechu som sa však neprozreteľne začal tančiť s priateľkou mojich det-
ských liet – Martuškou, ktorá v mladosti bývala na rohu tej istej ulice ako ja. Ako štíhle 
púpätá sme sa naháňali po rozkvitnutých záhradách susedov. Pamätám si, že v záhrade 
Janšákových, ktorá bola od nás z druhého opačáku sme našli šípovú ružu priviazanú 
o hlaveň nemeckej pušky z obdobia II. svetovej vojny.   Aj keď nás naháňali, vtedy vôbec 
nebol problém preskočiť s Martuškou, ružou a nemeckou hlavňou nejaký ten plôtik, plot, 
alebo kurník - šopu. Keď som však teraz začal Martušku prekacovať, nedošlo mi, že náš 
čas preskakovania plotov a kaluží už dávno neexistuje. 

A tak som sa s iba napoly otočenou Martuškou ďalej potácal v strede kruhu šalejúcich 
tanečníkov. Rehonili sa a čakali, že ukľajem pod ťarchou nádherného plnoštíhleho Mar-
tinho tela a budú mať ohromnú zábavu. Nik nenatiahol pomocnú ruku. „Sviniari! Tú 
radosť vám neurobím!“

Nakoniec všetko úplne vynikajúco dopadlo. Na parket. Vtedy som si sľúbil, že už nikdy 
žiadnu neprekotím. Ale viete ako to je. Sľuby sa sľubujú a baby sa radujú. Nedávno som 
sa schopil a pri rozlúčke s posledným starým rokom, prekotil jednu priateľku u Hladné-
ho býka. Malo to obrovský úspech. Tak som si povedal, že sa dám do kondičky a k preka-
covaniu sa ešte vrátim. 

Občas stretnem i Martušku a zo zdvorilosti jej ponúknem otoč. Usmieva sa na mňa 
ako Mona Liza, pokyvuje hlavou, a ja tuším, že všetko je opäť v najlepšom neporiadku. 

Marián Mrva  
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Tradičné sviatkovanie na športoviskách
Mesto Trnava pripravilo v spolupráci s viacerými organizátormi pestrú nádielku 
mestských športových podujatí na prelome starého a nového roku. V nasledujú-
com prehľade prinášame krátky výsledkový servis.

 ÚVOD TRNAVSKÝCH DNÍ TELESNEJ KULTÚRY – Beh priateľstva pridal do svojej kroni-
ky 36. diel. Zároveň išlo o začiatok Trnavských dní telesnej kultúry, otvoril ich primá-
tor mesta Ing. Štefan Bošnák. Dovedna štartovalo 125 pretekárov z Trnavy a okolia, 
ale aj z Bratislavy, Brezna, Komárna, Nových Zámkov, Trenčína... Hlavná kategória 
mužov najlepšie sadla mladšiemu z bratov Puškárovcov, Michalovi (Slávia Trnava), 
zo žien sa tešila z najrýchlejšieho času Petra Mráziková (Školský atletický klub SPŠ 
Trnava). V pretekárskom poli nechýbal ani 81-ročný matador Tibor Vaňo z Chrabrian 
pri Topoľčanoch.

 ĎALŠÍ POZORUHODNÝ DAR MESTA ŠPORTOVCOM – Trnavská radnica venovala vý-
konnostným i rekreačným športovcom pekný zimný darček. Na vonkajšie oplášte-
nie druhej ľadovej plochy Mestského zimného štadióna prispel magistrát sumou 
11,3 milióna a ďalšie 3 milióny priložil SZĽH. Žlto-modrú stuhu prestrihli najvyšší 
predstavitelia, primátor mesta Ing. Štefan Bošnák a prezident hokejového zväzu 
Ing. Juraj Široký. V početnej delegácii SZĽH boli aj ďalšie osobnosti: viceprezident 
zväzu, tréner „zlatého“ reprezentačného mužstva SR 2002 Dr. Ján Filc, generálny 
sekretár Dr. Igor Nemeček, člen výkonného výboru, kapitán víťazného tímu MS 
1985 Dr. Dárius Rusnák, športový riaditeľ Ing. Roman Štamberský, riaditeľ mar-
ketingovej spoločnosti Martin Ryba, prezident Združenia oddielov a klubov 1. ligy 
SR Jozef Rusnák a bývalý prezident SZĽH, dlhoročný hokejový tréner v Trnave Dr. 
Ján Mitošinka.

 JUBILEJNÝ TURNAJ OVENČIL SRBSKÝCH KARATISTOV – Vianočný turnaj v kara-
te mužov a žien mal na programe 25. kapitolu. Súťaž trojčlenných tímov vyhrali 
srbskí karatisti z Belehradu. Vo finále odsunuli na druhý stupienok reprezentačné 
B-družstvo Maďarska. O tretiu priečku sa rozdelilo Maďarsko A s borcami uspo-
riadateľského KK Slovšport. Riaditeľstvo jubilujúceho turnaja, na čele s jeho za-
kladateľom, súčasným trnavským županom Ing. Tiborom Mikušom a tajomníčkou 
organizačného výboru Renátou Gašparovičovou, privítalo pätorku krajín: Anglicko 
(výpravu z partnerského prístavného mesta Portsmouth), Maďarsko, Rakúsko, 
Srbsko a SR.

 MEMORIÁL VLASTIMILA OPÁLKA V RÉŽII SPARTAKA – V 10. ročníku halového 
turnaja, futbalovej spomienky na kapitána „bílích andelov“ a neskôr trénera 
spartakovských brankárov, bolo poradie: 1. Spartak Trnava, 2. FC Senec, 3. Inter 
Bratislava, 4. Dukla Banská Bystrica. K úspešnému priebehu prispela aj skúse-
ná rozhodcovská dvojica Emanuel Cuninka – Vladimír Hracho. Streleckú korunu 
si odniesol Andrej Filip, autor štyroch gólov, za najlepšieho brankára Opálkovho 
memoriálu vyhlásili Miroslava Hrdinu a v poli sa najviac páčila hra Petra Ďuriša 
(všetci Trnava). O výbornú atmosféru sa pričinilo 1 000 divákov. Na čele štábu stál 
Jozef Dian, Vlastov bývalý spoluhráč a švagor. 
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 TRNAVSKÝ VIANOČNÝ SMEČ V NOHEJBALE – Na palubovke MŠH súperilo 17 trojíc, 
ktoré rozdelili do dvoch výkonnostných skupín. Štartovalo sedem majstrov sveta 
(päť mužov, dvaja juniori). Prvenstvo si vyárendoval NK Nové Mesto nad Váhom, 
po finálovom víťazstve 2:0 nad MŠK Hlohovec A (11:10, 11:2). Oporou víťazného 
družstva bol Richard Makara, člen zlatého tímu SR na MS 2006 v rumunskom meste 
Oradea a tretí nohejbalista slovenského rebríčka roka. V novomestskom drese sa 
predstavil v Trnave aj Július Pokopec, pôvodom zo Slovenska, ktorý je kapitánom 
nohejbalovej reprezentácie USA. V súboji o bronzový stupienok NK Climax Vsetín 
zvíťazil nad MŠK Hlohovec B 2:1. V B-skupine triumfovali nohejbalisti Knihárstva 
Hanzlík Trnava.

 ZIMNÝ BEH ZDRAVIA – Reprezentant SR Ondrej Puškár prišiel domov na sviatočné 
dni z USA, kde teraz navštevuje univerzitu v Arkansase. Skvelý atlét Slávie Trnava 
sa stal víťazom 27. edície Zimného behu zdravia, trať dlhú 11,2 km (asfalt, terén) ab-
solvoval za 37:19 min. Druhý skončil Milan Jamrich (Slávia STU Bratislava) 38:52, 
tretí Štefan Lehen (Fešák Team Trnava) 40:34. Poradie žien: 1. Katarína Pokorná 
(MAC Rača) 45:43, 2. Petra Mráziková (ŠAK SPŠ Trnava) 47:52, 3. Jana Puškárová 
(Slávia Trnava) 51:41. Rámcové preteky na 3,2 km sa stali korisťou slávistu Jozefa 
Valáška (10:16 min). Celkovo štartoval 79-členný pelotón.

 MEMORIÁL VÍTA MRVU – Ďalší spomienkový turnaj v halovom futbale adresovali 
usporiadatelia, pod taktovkou dvoch Pavlov – Mrvu a Valenta, hráčom nad 40 rokov. 
Piedestál patril výberu Pavla Mrvu, syna nezabudnuteľného činovníka najmä v ma-
sovej telovýchove. Striebornú priečku obsadili Voderady (ich oporou bol „požičaný“ 
exligový trnavský brankár Pavol Gabriška). Tretí došpurtovali internacionáli Hrn-
čiaroviec, štvrtí Ružindolčania, piate miesto pripadlo Bielemu Kostolu a chvost 
tabuľky zostal pre domácich slávistov.

 VIANOČNÝ TURNAJ V BASKETBALE ŽIEN – V premiére nového podujatia pod dera-
vými košmi triumfovali hráčky BK Nitra pred usporiadajúcim BK AŠK Slávia (pod 
trénerskou taktovkou Juraja Lukoviča – Terézie Jakabovičovej) a Filozofom Brati-
slava. Pôvodne ohlásené klubové tímy z Maďarska a Rakúska napokon nepricesto-
vali. Z trnavského kolektívu sa dostala do najlepšej turnajovej päťky krídelníčka 
Sandra Hujsiová.

 PREDSILVESTROVSKÁ FUTBALOVÁ ŠOU – Najstarší halový futbalový turnaj na Slo-
vensku sa hral sedemnásty raz. Z rúk prvého muža mestskej radnice Ing. Štefana 
Bošnáka prevzali víťaznú trofej internacionáli domáceho Spartaka. V súperení 
bývalých prvoligistov nad 35 rokov boli na druhej priečke Žilinčania, tretí skončili 
obhajcovia prvenstva z Uherského Hradišťa a posledné miesto zostalo Banskej Bys-
trici. S píšťalkou sa predstavil aj delegát UEFA a podpredseda komisie rozhodcov 
SFZ Ladislav Gádoši.

 SILVESTROVSKÁ CENA V HODE BREMENOM – Najlepší slovenskí kladivári, slávis-
ta Libor Charfreitag (41,00 m) a Martina Danišová (VŠC Dukla Banská Bystrica, 
23,53 m – rekord mítingu), stáli najvyššie v 24. vydaní Silvestrovskej ceny v hode 
bremenom za účasti 24 vrhačov. Druhé priečky zhodne obsadili nitrianski súro-
denci Marcel a Nicola Lomnickovci. Odchovanec trnavskej atletiky, dvojnásobný 
účastník OH v hode oštepom Marián Bokor (Dukla Banská Bystrica) bol piaty v no-
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vom „osobáku“ 23,71 m. V kategórii nad 35 
rokov nenašiel premožiteľa Roman Bachratý 
(Slávia, 25,64 m). Hneď za ním klasifikovali 
klubového kolegu Jána Maleka (19,55 m), 
ktorý ako jediný štartoval vo všetkých roč-
níkoch tejto originálnej športovej rozlúčky so 
starým rokom. 
 JUBILEJNÝ TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH 
– Zmoknuté preteky v historickom centre 
slovenského Ríma (63 štartujúcich) otvoril 
primátor mesta Ing. Štefan Bošnák. Jeho 
putovný pohár zo šesťkilometrového súpere-
nia mužov a žien v 20. prvojanuárovom stret-
nutí bežcov si odniesla favorizovaná dvojica 
Ondrej Puškár (Slávia Trnava, 19:13 min) 
– Katarína Pokorná (MAC Rača, 23:40 min). 
Úvodné športové podujatie v r. 2007 v rámci 
celého Slovenska bolo zároveň Memoriálom 
Ladislava Kmeča, spoluzakladateľa TNB. 
Cenu pre najoriginálnejšie oblečeného pre-
tekára prevzal Bratislavčan Jaroslav Sládek, 
prestrojený za čerta.

 TROJKRÁĽOVÁ ŠESTKA – Trnavská bežecká 
trilógia sa skončila na Troch kráľov. Šesť-
kilometrovú asfaltovú trať Na rybníku (8. 
ročník, 65 aktérov) najrýchlejšie zdolali slá-
visti Ondrej Puškár (20:26 min) pred Jozefom 
Valáškom, zo žien Katarína Pokorná (MAC 
Rača, 25:46 min) pred Janou Majerníkovou (Družba Piešťany). Dorastenecké pr-
venstvá si odniesla dvojica Viktor Stacho (FC Spartak) a Jana Puškárová (Slávia), 
z veteránov bol najúspešnejší Ján Lukáč (ŠKP Skalica).

 ROZHODCOVIA STRIEĽALI GÓLY – Záverečným podujatím Trnavských dní telesnej 
kultúry bol  9. ročník  Memoriálu  Petra  Kubinu  v  halovom  futbale. V  sobotu  20.  
januára viceprimátor mesta Ing. Vladimír Butko privítal na palubovke MŠH šesť 
mužstiev. Medzi aktérmi boli aj tri výbery futbalových rozhodcov. Prišli si uctiť pa-
miatku svojho bývalého kolegu, ktorý náhle zomrel pri kondičných testoch v Nitre. 
Na čele turnajového štábu stáli bratia  Jozef  a  Marián  Šmidovičovci. Víťazov de-
korovali zástupcovia usporiadateľských subjektov, za mestský magistrát zástupca 
primátora Eduard Čechovič a  člen mestskej rady, predseda komisie MZ pre mládež 
a šport Karol Opatovský, za ObFZ jeho predseda Mgr. Alexander Schmidt. Putov-
nú trofej odovzdala víťaznému celku Denisa Kubinová, Petrova dcéra. Poradie: 1. 
Allianz SP (bývalé pracovisko P. Kubinu), 2. Relax tím, 3. Rozhodcovia Corgoň ligy,  
4. Rozhodcovia ObFZ,  5. MTG Autodiely, 6. Rozhodcovia ZsFZ. Najlepší hráči: bran-
kár Marián Černý, v poli Ladislav Doka, strelec Miroslav Horvatovič (9 gólov).

Jaroslav LIESKOVSKÝ

 Starší žiaci FK Lokomotíva 
Trnava získali na sklonku r. 2006 
cenný medzinárodný úspech. V se-
veromoravskom Bruntále vyhrali 
11. ročník halového futbalového tur-
naja za účasti dvanástich družstiev 
zo šiestich krajín. Na snímke Jana 
Urbana preberá víťaznú trofej kapi-
tán Lokomotívy Richard Sekera.
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Kancelária Zdravé mesto v zmysle Plánu zdravia vypisuje tému na poskytova-
nie grantov v rámci Projektu Zdravé mesto na rok 2007 Projekty zamerané na 
propagovanie a zmenu životného štýlu. Žiadosti, ktoré budú zamerané na danú 
tému, budú posudzované prednostne. Ďalšie informácie: Mgr. Ingrid Huňavá, 
Kancelária Zdravé mesto, odbor sociálny a kultúry, Mestský úrad Trnava, Trhová 
3, 917 71 Trnava, tel. č.: 033/32 36 117, e-mail: hunava@trnava.sk.

Poradenstvo na podporu psychického zdravia
Poslaním odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Trnave je zvyšovanie kvality života a celkovej životnej spokojnosti, teda aj budo-
vanie pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom a k životu. Za tým účelom poskytujeme psycho-
logické poradenstvo na elimináciu a zvládanie psychickej záťaže (pracovný a mimopracov-
ný stres); smútkové poradenstvo a podporu v krízových životných situáciách. 
Forma: Krátkodobé individuálne sedenia (1 – 5x), pravidelné podporné individuálne sedenia (5 – 
15x), podporné skupinky (podľa objednávky, 3 – 6 osôb), prednášky a workshopy (podľa objednávky).
Kde nás nájdete: Poradenské centrum podpory zdravia, Halenárska 23, 917 01 Trnava, 
tel. 033/55 11 596, e-mail: ovz@ruvztt.sk
Kedy: V stredu od 8.00 do 16.00 h, vo štvrtok od 8.00 do 11.00 h. Poradenstvo je bezplatné!!
MUDr. Viliam DAMIN, vedúci odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Prednáška o súčasnom ošetrovateľstve 
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku 5. ročníka cyklu Zdravie 
všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na tému Ošetrovateľstvo dneška – Čo 
ponúka dnešné ošetrovateľstvo, nefarmakologické zvládanie bolesti, agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sa uskutoční 22. februára o 17.00 h v zasadačke na 
Trhovej ulici 2. Prednášať bude doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská univerzita. Garant: prof. Bohumil Chmelík.

Recepty na zeleninové jedlá
Plnený baklažán v syrovo – nivovej omáčke
Potrebujeme: 1 baklažán, 150 g šampiňónov, menšiu cibuľu, vajíčko, 2 paradajky, 2 

dl mlieka, 1 syr Bambino, syr Niva, maslo, 1 PL škrobovej múčky, cesnakovú pastu, 
bazalku, biele korenie, soľ.

Baklažán ošúpeme a prekrojíme na polovice. Vnútro lyžicou vyberieme, baklažán 
posolíme a necháme „vypotiť“. Na panvici roztopíme maslo, pridáme nakrájanú cibuľku 
a šampiňóny. Podusíme. Pridáme ošúpané a na kocky pokrájané paradajky a dužinu 
baklažánu, osolíme a necháme dusiť. Nakoniec pridáme vajíčko a plnku necháme vy-
chladnúť. Baklažán osušíme a dáme do zapekacej misy, ktorú sme potreli maslom, napl-
níme plnkou, pečieme asi 35 minút pri 180 stupňoch C.

Na panvici v troške mlieka roztopíme syry Bambino a Nivu, ochutíme cesnakovou 
pastou (cesnakom), bazalkou, bielym korením a podľa chuti osolíme. Prilejeme mlieko, 
prevaríme a zahustíme škrobovou múčkou. Upečený baklažán prelejeme omáčkou.

Recept zaslala Mgr. Ľubica Valčuhová z Trnavy.            Pripravuje MUDr. B. Chmelík
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Súťaž o granty Mesta Trnava na rok 2007
Mesto Trnava vyhlasuje v zmysle VZN č. 136/1999, ktorým sa určuje metodika po-
skytovania dotácií a darov z rozpočtu Mesta Trnava v znení noviel, súťaž o získanie 
grantov na rok 2007 v týchto oblastiach:

1. Športové aktivity                  
2. Aktivity mládeže
3. Výchova a vzdelávanie
4. Umelecká činnosť a kultúrne aktivity
5. Charita
6. Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí 
7. Primárna protidrogová prevencia             
8. Realizácie projektov v rámci programu 
Zdravé mesto  
9. Ekológia a životné prostredie 

Kritéria na posudzovanie projektov:

 kvalita projektu,
 predpokladaný prínos a forma uskutoč-
nenia projektu,
 možnosť získania finančných prostriedkov 
z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti,
 rozvíjanie a skvalitnenie tradičných 
podujatí na území mesta,
 výsledky činnosti žiadateľa,
 spolupráca s mestom Trnava.
Projekty musia byť zaslané, resp. do-
ručené na vzorových tlačivách do 15. 
marca 2007 na adresu:
projekty pre oblasti 1 – 3
Mestský úrad v Trnave, odbor vzdelávania, 
Trhová 3, 917 71 Trnava
projekty pre oblasti 4 – 8
Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny 
a kultúry, Trhová 3, 917 71 Trnava

projekty pre oblasť 9
Mestský úrad v Trnave, odbor životného 
prostredia, Trhová 3, 917 71 Trnava
Do súťaže budú zaradené iba tie projek-
ty, ktoré budú obsahovať všetky poža-
dované údaje:
a) oblasť, do ktorej je projekt (žiadosť 
o grant) nasmerovaný,
b) žiadateľ – fyzické osoby: meno, priezvis-
ko a kontaktnú adresu, právnické osoby: 
názov organizácie a adresu,
c) charakter subjektu (právna forma orga-
nizácie),
d) názov projektu,
e) autora projektu,
f) odborného garanta projektu,
g) miesto a dátum realizácie projektu(od 
– do),
h) bankové spojenie žiadateľa,
i) u fyzickej osoby, číslo občianskeho preu-
kazu a u právnickej osoby IČO,
j) rozpočet podujatia obsahujúci rozpis 
predpokladaných výdavkov a príjmov,
k) požadovanú výšku príspevku od mesta,
l) stručnú charakteristiku projektu,
m) u fyzickej osoby podpis a ČOP a u práv-
nickej osoby podpis štatutárneho zástupcu 
a pečiatku,
n) ďalšie skutočnosti určené príslušnou ko-
misiou MZ (ak ich komisia vyžaduje).

Vzorové tlačivá a bližšie informácie o podmienkach súťaže získate aj na príslušných odbo-
roch Mestského úradu, Trhová ul. 3, Trnava (č. tel.: 033/ 32 36 101 – ústredňa).

Prepravná služba pre imobilných občanov
Trnavské záujmové združenie Rodina zakúpilo v decembri 2006 8+1 miestne vozidlo, 

ktoré bude slúžiť počas pracovných dní na pomoc a prepravu pre ťažko mobilných, osame-
lých a zdravotne postihnutých občanov pri návšteve zdravotníckeho zariadenia. Prepravná 
služba je občanovi v núdzi poskytovaná za minimálnu úhradu, ktorá vychádza z aktuálnej 
ceny náhrad za použitie súkromného motorového vozidla a výške tejto náhrady uvedenej v 
zbierke zákonov po jej aktualizácii. Objednávky na prepravu je možné nahlásiť pondelok 
až piatok na tel.č.033/5341054 od 8.00.do 5.00 h.
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MESTA TRNAVA

Ing. Štefan Bošnák
primátor mesta

1. prof. MUDr. Bohumil 
Chmelík, PhD.

1. MUDr. Pavol 
Caudt

1. Ing. Eva 
Zatková

1. Karol Opatovský 1. Ing. Ján Jobb 2. Ing. Juraj Jurák 2. Michal Okruhlica

2. Ing. Anton 
Železník

2. Ing. Jozef 
Pobiecký

2. Ing. Jozef Tomek 2. Mgr. Ľudovít 
Vanek

3. MUDr. Gabriel 
Pavelek

3. Mgr. Marián 
Rozložník

3. Michal Drgon 3. Stanislav Hric
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3. Ing. Jozef 
Klokner

4. Ing. Vladimír 
Butko

4. Ing. Jozef Alchus 4. Eduard Čechovič

4. Ing. Ján Albert 4. Mgr. Mário Buchel 4. Mgr. Jozef Pikna 4. PhDr. Ladislav 
Hrnčírik

5. MUDr. Martin 
Heriban

5. Ing. Ľudovít Daučo 5. Mgr. Ján 
Žitňanský

5. MUDr. Branislav 
Kramár

5. Ing. Blažena 
Královičová

5. MUDr. Mariana 
Čapeľová

5. Ing. Janka 
Drábiková

6. Mgr. Agnesa 
Petková

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

Číslo pred menom poslanca 
je číslo volebného obvodu.
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Komisie mestského zastupiteľstva 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní na svojom prvom zasadnutí 
21. decembra 2006 zriadilo v súlade s čl. 19 Štatútu mesta Trnava a čl. 6 Organizač-
ného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava stále komi-
sie mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2006 – 2010. 

Finančná komisia 
predseda: Ing. Janka Drábiková 
podpredseda: Ing. Ján Albert 
Členovia:
Ing. Juraj Jurák
Ing. Blažena Královičová
Mgr. Marián Rozložník
Komisia kultúry
predseda: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
podpredseda: Mgr. Ľudovít Vanek
Členovia:
Mgr. Mário Buchel
PhDr. Ladislav Hrnčírik
Mgr. Ján Žitňanský
Komisia mládeže a športu 
predseda: Karol Opatovský
podpredseda: Mgr. Mário Buchel 
Členovia:
Mgr. Marián Rozložník
Mgr. Jozef Pikna
Mgr. Agnesa Petková
Komisia sociálna a zdravotná 
predseda: MUDr. Martin Heriban 
podpredseda: MUDr. Pavol Caudt 
Členovia:
Ing. Ľudovít Daučo
MUDr. Branislav Kramár
Komisia bytová 
predseda: Mgr. Ján Žitňanský
podpredseda: Michal Okruhlica 
Členovia:
MUDr. Gabriel Pavelek
Ing. Ján Jobb
Michal Drgon
Komisia stavebná, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok 
predseda: Ing. Ľudovít Daučo
podpredseda: Ing. Jozef Klokner 
Členovia:
Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Jozef Alchus
Ing. Anton Železník

Komisia školstva a vzdelávania 
predseda: Mgr. Jozef Pikna
podpredseda: PhDr. Ladislav Hrnčírik 
Členovia:
Mgr. Agnesa Petková
MUDr. Pavol Caudt
Ing. Blažena Královičová
Komisia životného prostredia 
a prírodných hodnôt 
predseda: Ing. Ján Jobb
podpredseda: Stanislav Hric 
Členovia:
Michal Drgon
Ing. Janka Drábiková
Mgr. Ľudovít Vanek
Komisia podnikateľskej činnosti, 
správy mestských podnikov 
a verejnoprospešných služieb 
predseda: Ing. Eva Zatková 
podpredseda: Ing. Jozef Tomek 
Členovia:
prof. MUDr. Bohumil Chmelík
Ing. Jozef Alchus
Ing. Ján Albert
Majetková komisia 
predseda: Ing. Vladimír Butko
podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký
Členovia:
Eduard Čechovič
Stanislav Hric
Karol Opatovský
Ing. Jozef Klokner
Michal Okruhlica
MUDr. Martin Heriban
Mgr. Marián Rozložník
Komisia na riešenie mandátov a sťažností 
predseda: MUDr. Martin Heriban
podpredseda: Ing. Blažena Královičová
Členovia:
Michal Okruhlica
MUDr. Pavol Caudt
MUDr. Branislav Kramár
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Kalokagatia – Centrum voľného času
Tajomný svet rozprávky
Výtvarná súťaž detí z materských, zá-
kladných a stredných škôl. Svoju fantáziu 
môžu deti uplatniť pri výtvarnej tvorbe 
rozprávkových hrdinov, rytierov, princov, 
krásnych princezien a drakov. Technika 
je ľubovoľná, formát plošných prác do A2. 
Uzávierka výtvarnej súťaže je 5. februára 
2007. Z víťazných a najkrajších prác bude 
v Kalokagatii – CVČ vo februári a marci 
inštalovaná výstava. 

Internet pre verejnosť
každý utorok a stredu od 8.00 do 12.00 h
v Kalokagatii – CVČ na Streleckej ulici 1
Počítačový kurz 
pre dospelých a seniorov 
každý pondelok, utorok, stredu a štvrtok 
od 13.00 do 15.00 h v počítačovej miest-
nosti

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného 
času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk 

cvc.trnava.sk, tel. 5511193

Záhradníkov rok
Podujatia Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov a Základnej organizá-
cie SZZ Trnava mesto 

V januári sa uskutočnilo každoročné školenie degustátorov vín – budúcich členov ko-
misií pri hodnotení vín na súťažiach a výstavách. 
FEBRUÁR  Tradične bude venovaný odbornému vzdelávaniu vo forme prednášok v nad-
väznosti na predchádzajúce cykly, v ktorých boli objasnené úzko vymedzené témy, naprí-
klad vplyv podpníka na tvar koruny a úrodnosť stromu, rez ovocných stromov, rezistent-
né odrody jabloní, nízke ihličnany v záhradách, chemická ochrana záhradných plodín 
a mnohé iné. Pre tento rok je naplánovaná tematicky komplexná problematika:

7., 14. a 21. februára ROK V ZÁHRADE – tri prednášky s konkrétnymi pestovateľský-
mi odporúčaniami čo a hlavne ako robiť v jednotlivých mesiacoch roka v ovocinárskej, 
zeleninárskej i okrasnej časti záhrady vrátane bytových rastlín a kvetín. Ku každej 
prednáške sú vypracované tézy publikované v periodiku Listy záhradkárov vydávanom 
OV SZZ v Trnave pre internú potrebu členov, resp. záujemcov.
MAREC   Naplánovaná je prednáška o pestovaní viniča hroznorodého, ale hlavným pod-
ujatím tohto mesiaca bude Oblastná výstava vín v Cíferi (15. ročník), ktorá býva veľmi 
dobre oboslaná početnými vzorkami. Kvalitu vzoriek odborne vyhodnotí degustačná 
komisia. Súčasťou podujatia bude aj verejná degustácia. 
APRÍL   Uskutoční sa zájazd pre drobných výrobcov vína.
MÁJ   Aktivity pokračujú obľúbeným konzultačným seminárom s názvom Odborníci od-
povedajú na otázky záhradkárov. Účastníci budú mať možnosť priniesť aj vzorky škodcami 
a chorobami napadnutých rastlín, aby sa dozvedeli, čo je príčinou problému a ako ho riešiť. 

Od 15. mája vždy v stredu od 15.00 do 17.00 h bude slúžiť členom i nečlenom Poradňa 
pre ochranu rastlín pri OV SZZ na Sládkovičovej ulici 33.
SEPTEMBER   Okresná výstava záhradkárov v Trnave a prezentácia odborných vedo-
mostí a zručností na ďalších výstavách ovocia, zeleniny a kvetov (celoslovenská súťaž 
O najkrajšie jablko a Jablko roka 2007 v areáli Agrokomplexu v Nitre).

Záver roka bude venovaný zhodnoteniu celoročnej činnosti na aktíve funkcionárov OV 
SZZ a predsedov a tajomníkov ZO. Neuzatvárame sa iba do svojich radov, ale uvítame kaž-
dého záujemcu, ktorý chce získať poznatky z oblasti moderného záhradkárstva.          J.V.
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6. februára o 19.30 h █ Večer s Danielom PASTIRČÁKOM – OD ABSURDITY K ZMYSLU 
– HLAD PO REALITE, séria prednášok s diskusiou. Vstup voľný.
13. februára o 20.00 h █ HRDZA – koncert world-ethno skupiny (www.hrdza.sk)

20. februára o 19.30 h █ Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme? 
PROBLÉM ZLA II (pohľad budhizmu a hinduizmu) – prednáška PhD. D. Jauru s diskusiou. 
Vstup voľný.
27. februára o 19.30 h █ Alex’s Cinema – SMOKE (USA), réžia: Wayne Wang, projekcia 
filmu s diskusiou. Vstup voľný.

BUILDING, Rybníková 14, 917 01 Trnava, www.the-building.com, tel.: 033/5504651, 
0904 865 866, e-mail: infobuilding@yahoo.com

Building na Rybníkovej vás pozýva

█ HLAVNÁ BUDOVA, Múzejné námestie 3

expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska, Príroda 
Malých Karpát, Tvorba Williama Schiffera
Nové výstavy:

UMENÍM K MÓDE
Práce študentov Združenej odevnej školy 
v Bratislave
vernisáž v utorok 6. februára o 14.00 h
výstava potrvá do 31. marca 
KAMENNÁ KRÁSA
Výstava z prírodovedných zbierok Západo-
slovenského múzea
sprístupnená od 1. februára 
NA HUSLIČKÁCH MAĽOVANÉ
Husle maľované známymi slovenskými 
maliarmi
výstava v spolupráci Folk Slovakia
potrvá do 11. februára

TECHNICI MAĽUJÚ
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 
technikov
(pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora 
Mikuša)
výstava potrvá do 13. marca

Ďalšie výstavy:

ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
Výstava keramiky zo zbierok múzea predĺ-
žená do konca apríla 2007

Zbierkový predmet mesiaca
AMETYST
Z prírodovedných zbierok múzea
Podujatia:
Literárny klub vo štvrtok 22. februára 
o 17.00 h

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

expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Tr-
navského, Dejiny cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra

█ MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

KNIŽNÁ GRAFIKA
Výstava predĺžená do 15. marca 2007 

Západoslovenské múzeum
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 Divadlo Jána Palárika
veľká sála
1. štvrtok 10.00 h █ AMERIKA
VEREJNÁ GENERÁLKA  
19.00 h █ AMERIKA
PREDPREMIÉRA 
2. piatok 19.00 h █ AMERIKA 
I.PREMIÉRA 
3. sobota 19.00 h █ AMERIKA 
II. PREMIÉRA
4. nedeľa 19.00 h █ DEREŠ 
6. utorok 19.00 h █ AMERIKA
7. streda 19.00 █ MANŽELSKÉ HRY
11. nedeľa 16.00 h █ INDIÁNSKE ROZPRÁV-
KY Divadlo PIRAŇA Bratislava
12. pondelok 10.00 h █ INKOGNITO
19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH
13. utorok 10.00 h █ PADAJÚCE HVIEZDY
14. streda 10.00 h █ BUDKÁČIK A DUBKÁČIK
15. štvrtok 19.00 h █ FAUST A MARGARÉTA
16. piatok 19.00 h █ VŠETKO O MUŽOCH     
19. pondelok 19.00 h █ BAČOVA ŽENA 
MESTSKÉ DIVADLO Žilina
20. utorok 10.00 h █ PINOCCHIO
21. streda 19.00 h █ AMERIKA
22. štvrtok 19.00 h █ VŠETKO O ŽENÁCH
23. piatok 10.00 h █ UČENÉ ŽENY
25. nedeľa 16.00 h █ PEKIELKO 
A ANJELÍNKA
28. streda 10.00 h █ HLADNÝ OBOR

KAFKOV TÝŽDEŇ
27. utorok 14.00 h █ AMERIKA PODĽA 
KAFKU Divadlo z Pasáže Banská Bystrica 
1. 3. štvrtok 19.00 h █ AMERIKA 

štúdio
9. piatok 10.00 █ LISTY MILENE
VEREJNÁ GENERÁLKA
14.00 █ LISTY MILENE 
PREDPREMIÉRA
10. sobota 19.00 █ LISTY MILENE 
PREMIÉRA
14. streda 19.00 h █ LISTY MILENE
17. sobota 19.00 h █ MOTOREST 
alebo ROBIA TO VŠETCI  
18. nedeľa 16.00 h █ JEDEN DEŇ PSÍČKA 
A MAČIČKY 
Divadlo HAPPY Bratislava
19. pondelok 10.00 h █ BÁSNIK A ŽENA 
22. štvrtok 10.00 h █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA

KAFKOV TÝŽDEŇ
26. pondelok 14.00 h █ Z KAFKOVHO 
PEKLORAJA Scénické čítanie  
19.00 h █ LISTY MILENE 
27. utorok 19.00 h █ KAFKOV DRUHÝ 
ŽIVOT Scénické čítanie
2. 3. piatok 10.00 h █ LISTY MILENE 
Trojičné nám. 2, tel.: 033/5511 353 , 5511 
354, www.djp.sk, e-mail: pokladna@djp.sk

7. februára 2007 o 10.00 h █ IMAGINES
Prezentácia básnickej zbierky Soni Hirne-
rovej, klientky Domova sociálnych služieb 
pre dospelých v Košútoch.
V spolupráci s Občianskym združením 
Zenit Košúty. 
Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera 
Trnavského č. 5
9. februára o 10.00 h █ KONTRASTY V HUDBE
Netradičná hudobná výchova pre deti 
v cykle Hudba je harmónia života.

V spolupráci s mestom Trnava.
Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera 
Trnavského č. 5
SPISOVATEĽ SPOD SITNA
Písomná literárna súťaž pre deti k 100. 
výročiu narodenia spisovateľa Jozefa 
Horáka.
Do súťaže sa môžu zapojiť čitatelia odde-
lenia pre deti a pobočiek počas mesiacov 
február a marec.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
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01. – 05.02. █  ASTERIX A VIKINGOVIA
15.30 h; 4. 2. aj o 13.30 h
01. – 05.02. █  PARFUM: PRÍBEH VRAHA
17.30 a 20.00 h
06. 02. █  FILMOVÝ KLUB
07 – 08. 02. █  CASINO ROYALE
17.30 a 19.45 h
08. – 12. 02. █  HAPPY FEET
15.30 h; 11.02. aj o 13.30 h
09. – 13. 02. █  KRÁDEŽE A VLÁMANIA 
– PREMIÉRA
17.30 a 19.30 h; 13. 2. iba o 15.30 h
13. 02. █  FILMOVÝ KLUB 
14. – 15. 02. █  PRÍBEH NARODENIA
15.30; 17.30 a 19.30 h
16. – 18. 02. █  ERAGON
15.30 h; 18. 2 aj o 13.30 h
16. – 19. 02. █  DEJA VU
17.30 a 19.45 h
20. 02. █  FILMOVÝ KLUB 
21. 02. █  FIMFÁRUM 2
17.30, 19.30 h
22. – 26. 02. █  BORAT
17.30 A 19.30 h
23. – 25. 02. █  LOVECKÁ SEZÓNA
15.30 h; 25. 2. aj o 13.30 h
27. 02. █  FILMOVÝ KLUB 

28. 2. – 1. 3. █  DARVINOVE CENY
17.30 a 19.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
v sobotu o 15.30, v nedeľu o 13.30 a 15.30 h

01.– 05. 02. █  ASTERIX A VIKINGOVIA
08.– 12. 02. █  HAPPY FEET
16.– 18. 02. █  ERAGON
23.– 25. 02. █  LOVECKÁ SEZÓNA

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
STAŇ SA ČLENOM FILMOVÉHO 
KLUBU NAOKO A VYUŽÍVAJ ZĽAVY 
PO CELÝ ROK! CENA KLUBOVÉHO 
PREUKAZU IBA 70,- Sk.

06. 02. █  VŠETKO O MOJEJ MATKE, 18.00 h
          █  3 IRON, 20.00 h
13. 02. █  SPÚTAJ MA! 18.00 h 
            █  LUK, 20.00 h
20. 02. █  VOLVER, 18.00 h
            █  OSTROV, 20.00 h
27. 02. █  INDIÁN A SESTRIČKA, 18.00 h
           █  SAMARITÁNKA, 20.00 h

Program kina na teletexte MTT str. 401

Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ 
PETER RÓNAI: MIXED MEMORY – VIDEO BOX (videá a inštalácie)
od 15. februára do 25. marca
Výstava prezentuje aktuálny videoprojekt popredného slovenského umelca prof. P. 
Rónaia, v ktorom remixuje a digitálne upravuje staršie videosnímky a sekvencie s nos-
nou témou autoportrétu, tváre a „hlavy v umení“.

Trnavské Artforum 
vás pozýva:

Oxana Lukomska

MOZAIKA
výstava ilustrácií 

k detskému šlabikáru Lipka
od 19. januára do 18. februára 
Artforum na Štefánikovej ulici

MARIÁN VARGA 
A MOYZESOVO 
KVARTETO
21. februára o 19.00 h
Dom kultúry Tirnavia

Program kina Hviezda
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DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES

20. februára o 16.00 h pred radnicou a na Hlavnej ulici

18. februára o 15.00 h 
v Mestskej športovej hale
Podujatie pre všetky deti, ktoré sa chcú aspoň nakrátko zmeniť 
na svoju obľúbenú hrdinku, hrdinu alebo rozprávkovú postavičku. 
Vstup je voľný, potrebuješ iba masku, 
dobrú náladu a prezuvky. Môžeš sa do sýtosti vyzabávať, 
nadviazať nové kamarátstva a pri troške šťastia aj získať cenu v tombole.

V programe ťa čakajú: šašo Valentín, Detská tanečná škola, Mária Podhradská 
a Richard Čanaky, Kalokagatia – CVČ: hip-hop, disco a break-dance

Organizátori – mesto Trnava, Združenie saleziánskych spolupracovníkov 
a Základná škola A. Merici

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD 
S POCHOVÁVANÍM BASY

deti z trnavských základných 
škôl, folklórny súbor Trnafčan, 

kapela Borovienka a ďalší

v Mestskej športovej hale 
na Rybníkovej ulici

12. REPREZENTAČNÝ PLES 
MESTA TRNAVA

16. februára 2007 o 20.00 h

Inter Madit Club Bratislava
Gustav Brom Big Band

Ľudová hudba Trnafčan
DJ Marián Kukla

Moderátorka: Marcela Molnárová

Výťažok z plesu bude venovaný 
na charitatívne účely.
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Zamietnutá 
prosba

„Odkiaľ to dieťa poznáš 
a prečo ti na ňom tak záleží?“

„Poznám ho iba z vojnovej fotografie.
Je na nej plačúce dieťa nad matkou, 

ktorá asi zomrela od hladu.
Možno mu predtým dala 

posledný krajček suchého chleba
a potom v obkľúčenom Leningrade 

už neprežila strašnú zimnú blokádu.“
„Smrť jeho matky je pre nás 

iba zrniečkom piesku na púšti
ľudského utrpenia.
Prečo to chceš urobiť 

a čo máš s tým dieťaťom, básnik,
stále do činenia?“

„Ten bezmocný, zúfalý výraz 
na tvári dieťaťa

je skutočný a celé ľudstvo v čase žaluje!
To nie je umelecký výplod básnika 

či maliara,
ktorý za dukáty píše báseň 

a obraz maľuje.“

„Nechceš od nás aj ty radšej 
veľký mešec dukátov?

Prečo ti záleží na cudzích deťoch 
z fotografií či z plagátov?“

„Lebo pri každom pohľade 
na túto fotografiu

dejiny ľudstva sú pre mňa 
dejinami zvráteností - podlé činy.

Úsmev Mony Lisy, spiaca Venuša 
či iné diela veľkých majstrov

sa pri nej menia na úbohé, 
gýčovité mazaniny!“

„Zadrž už príval rúhavých slov, 
biedny básnik!

Tých tvojich prosieb bolo nadnes 
viac než dosť!

Tá fotografia tu bola, 
je a zostane navždy,

nech na nej ľudstvo 
vidí svoju neľudskosť!“

(Úryvok z básne Trnavčana Vojtecha Ottmara z jeho zbierky Ľudská neľudskosť, 
ktorá vyšla v decembri 2006)


