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Mesto Leopoldov je zriaďovateľom tunajšej základnej školy a materskej školy. V rámci originálnych 
kompetencií vyplývajú pre mesto zo vzťahu k týmto školským zariadeniam  i určité povinnosti. Je sna-
hou mesta, aby deti v MŠ i žiaci v ZŠ mali vytvorené čo najlepšie podmienky na pobyt v týchto zariade-
niach a na štúdium. Mesto sa v priebehu volebného obdobia snažilo získať pre ZŠ nenávratný finančný 
príspevok (NFP) z eurofondov na jej rekonštrukciu a modernizáciu. Základnou požiadavkou na zapoje-
nie sa do procesu získania NFP je to, aby budova i pozemok, na ktorej budova stojí, boli majetkom 
mesta. Žiaľ, časť pozemku pod školou patrí cirkvi, a tá nebola schopná, resp. ochotná dohodnúť sa s 
mestom na reálnych podmienkach prevodu majetku cirkvi na mesto. Táto vec nie je ukončená doteraz. 
Keď už nám to nevyšlo so ZŠ, sústredili sme pozornosť na MŠ vzhľadom na to, že v jej prípade boli spl-
nené všetky podmienky potrebné na to, aby sme sa mohli uchádzať o NFP. Mesto napokon získalo fi-
nančný príspevok na rekonštrukciu MŠ vo výške 300.890,86 eur, t. j. 9.987.747 Sk a pustilo sa do reali-
zácie rekonštrukčných prác. Výsledkom je  krásna, obnovená, novotou a farbami svietiaca budova MŠ 
a mestskej knižnice.
Keď mesto z uvedených dôvodov nezískalo financie na obnovu a rekonštrukciu ZŠ z európskych fon-
dov, nezostávalo nám nič iné, len riešiť údržbu budovy z vlastného rozpočtu. V ZŠ sme vymenili staré 
okná za plastové (žiaľ, zatiaľ nie všetky), postavili sme novú strechu na jedálni (stará už bola úplne zni-
čená), zrekonštruovali sme sociálne zariadenia na oboch poschodiach ZŠ (staré už boli nefunkčné) atď. 
Ešte veľa prác nás v budove ZŠ čaká. Peniaze investované do vzdelávania (a tiež do školy ako takej) nie 
sú nikdy zbytočne vyhodené peniaze. Je to investícia do našich detí, investícia do budúcnosti. Preto ve-
rím, že i v budúcom volebnom období mesto vyčlení ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu a ob-
novu školy a jej zariadení.
Mesto už dlhé roky má tradíciu predaja výrobkov, zeleniny, ovocia a iného tovaru na mestskom trhovis-
ku. Žiaľ, tých pár rozpadávajúcich sa stánkov pred kostolom nezodpovedalo požiadavkám na slušné, 
bezpečné, hygienické a estetické trhovisko. Mesto ako jednu z prvých investícií v tomto volebnom ob-
dobí preto realizovalo práve výstavbu  trhoviska. Ľudia si na zmenu jeho umiestnenia dostatočne 
rýchlo zvykli. Dobre sa tu nielen predáva, ale i nakupuje.
Mesto vo svojej činnosti nemyslí len na tých živých, aktívnych ľudí, ale venuje sa i tým, čo už nie sú me-
dzi nami a tiež ich pozostalým. Opravili sme interiér zadnej časti domu smútku, zriadili sme na cintorí-
ne kamerový systém, vybudovali sme nové chodníky, osvetlenie, rozhlas. Snažíme sa pravidelne kosiť 
trávu, vyvážať smeti, zametať priestory cintorína. V ďalšom volebnom období má mesto v pláne pokra-
čovať vo výstavbe chodníkov a rozširovať územie cintorína o ďalšie priestory.
Mesto Leopoldov sa venuje i odpadovému hospodárstvu. Odstránilo dve nepovolené skládky odpadu. 
Z dôvodu preventívneho zabránenia vytvárania ďalších takýchto skládok mesto rozhodlo o bezplatnom 
vyvážaní drobného stavebného odpadu, biologického odpadu, skla, kovu a nebezpečného odpadu do 
zberného dvora pre obyvateľov Leopoldova. Toto rozhodnutie sa mestu vyplatilo. Nezaregistrovali sme 
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ďalšie novovytvorené nedovolené skládky. Zber, vývoz a ukladanie odpadu je však veľmi drahá záleži-
tosť. Napríklad len v roku 2009 mesto vybralo od fyzických a právnických osôb poplatok za komunál-
ny odpad 113.661 eur. Za odvoz, uskladnenie odpadu a za náklady spojené s činnosťou odpadového 
dvora mesto zaplatilo 162.571 eur. To znamená, že mesto muselo z vlastných prostriedkov z rozpočtu 
mesta dofinancovať hospodárenie s odpadmi čiastkou 48.910 eur, čo je 1.473.462 Sk. Aby sa táto 
čiastka nezvyšovala, odporúčam sústrediť sa na separáciu odpadu. Nuž a práve na ukladanie vyseparo-
vaného odpadu by mal slúžiť nový odpadový dvor, na ktorý sa snažíme získať financie z EÚ. 
Umiestnený by mal byť vedľa poľnej cesty na strelnicu pri ÚVTOS, pri Kovomate. V nasledujúcich týž-
dňoch by sa malo rozhodnúť, či ich získame alebo nie.
Okrem akcií, ktoré som spomenul, sa mesto venovalo i opravám a výstavbe nových retardérov na kri-
tických úsekoch miestnych komunikácií, osádzali sme nové dopravné značky, zriadili sme 26 vsakova-
cích jám, opravili sme kritické miesta a výtlky na miestnych komunikáciách, inštalovali sme nové la-
vičky, smetné koše v parku, na stanici, na Štúrovej ul. Urobilo sa ešte veľa ďalších prác, ktoré všetky ani 
nie je možné z priestorových dôvodov spomenúť. Všetky však mali za úlohu umožniť nám všetkým lep-
ší, príjemnejší a krajší život v našom meste. 
Som si vedomý toho, že nie každému sme vyhoveli, že niektoré krásne myšlienky a želania neboli usku-
točnené. Veľmi ma to mrzí. Nie preto, že by sme nechceli. Finančná situácia mesta však nie je natoľko 
dobrá, aby sme boli schopní všetko to potrebné, čo toto mesto potrebuje, zrealizovať za štyri roky. 
Verím, že každý ďalší rok prinesie ďalšie pozitívne veci pre toto mesto.
Mesto sa však nevenovalo len materiálnym veciam. Kultúrne a spoločenské akcie majú tiež významné 
postavenie v živote nášho mesta. Mesto organizovalo maškarné plesy pre deti, zájazdy na sánkovačky, 
divadelné predstavenia, na kúpaliská, turistické pochody, oslavy Dňa detí, Dńa matiek, výstavy gladio-
lov, fotografií, obrazov, súťaže vo varení gulášu, Prison fest, projekt Vráťme Slovensku harmoniku, miku-
lášske oslavy pre deti, vianočné trhy a zabíjačku, Novoročné ohňostroje atď.
Vážení občania!
Činnosť mesta za uplynulé obdobie by mala byť odrazovým mostíkom pre činnosť nového primátora a 
poslancov MZ v nasledujúcom volebnom období. Úmyselne som vo svojom príhovore nespomínal oso-
bitne primátora a osobitne poslancov MZ. Primátor bez poslancov a obrátene, poslanci bez primátora, 
toho veľa neurobia. Najlepšie to funguje vtedy, keď si navzájom rozumejú a keď ťahajú za jeden povraz 
– v prospech obyvateľov. Po štyroch rokoch práce primátora môžem s úplnou vážnosťou povedať, že 
až na prvé mesiace volebného obdobia bola spolupráca medzi primátorom a poslancami MZ na vyso-
kej úrovni. Išlo nám všetkým predovšetkým o to, aby sme urobili pre obyvateľov Leopoldova maxi-
mum. Či sa nám to podarilo, resp. ako sa nám to podarilo, musíte povedať teraz Vy.
Ďakujem za pochopenie a za spoluprácu všetkým, čo sa o výsledky dosiahnuté vo volebnom období 
2007 – 2010 v Leopoldove zaslúžili.
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JUDr. Milan Gavorník, primátor mesta
foto: M. Moravčíková
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ďalšie novovytvorené nedovolené skládky. Zber, vývoz a ukladanie odpadu je však veľmi drahá záleži-
tosť. Napríklad len v roku 2009 mesto vybralo od fyzických a právnických osôb poplatok za komunál-
ny odpad 113.661 eur. Za odvoz, uskladnenie odpadu a za náklady spojené s činnosťou odpadového 
dvora mesto zaplatilo 162.571 eur. To znamená, že mesto muselo z vlastných prostriedkov z rozpočtu 
mesta dofinancovať hospodárenie s odpadmi čiastkou 48.910 eur, čo je 1.473.462 Sk. Aby sa táto 
čiastka nezvyšovala, odporúčam sústrediť sa na separáciu odpadu. Nuž a práve na ukladanie vyseparo-
vaného odpadu by mal slúžiť nový odpadový dvor, na ktorý sa snažíme získať financie z EÚ. 
Umiestnený by mal byť vedľa poľnej cesty na strelnicu pri ÚVTOS, pri Kovomate. V nasledujúcich týž-
dňoch by sa malo rozhodnúť, či ich získame alebo nie.
Okrem akcií, ktoré som spomenul, sa mesto venovalo i opravám a výstavbe nových retardérov na kri-
tických úsekoch miestnych komunikácií, osádzali sme nové dopravné značky, zriadili sme 26 vsakova-
cích jám, opravili sme kritické miesta a výtlky na miestnych komunikáciách, inštalovali sme nové la-
vičky, smetné koše v parku, na stanici, na Štúrovej ul. Urobilo sa ešte veľa ďalších prác, ktoré všetky ani 
nie je možné z priestorových dôvodov spomenúť. Všetky však mali za úlohu umožniť nám všetkým lep-
ší, príjemnejší a krajší život v našom meste. 
Som si vedomý toho, že nie každému sme vyhoveli, že niektoré krásne myšlienky a želania neboli usku-
točnené. Veľmi ma to mrzí. Nie preto, že by sme nechceli. Finančná situácia mesta však nie je natoľko 
dobrá, aby sme boli schopní všetko to potrebné, čo toto mesto potrebuje, zrealizovať za štyri roky. 
Verím, že každý ďalší rok prinesie ďalšie pozitívne veci pre toto mesto.
Mesto sa však nevenovalo len materiálnym veciam. Kultúrne a spoločenské akcie majú tiež významné 
postavenie v živote nášho mesta. Mesto organizovalo maškarné plesy pre deti, zájazdy na sánkovačky, 
divadelné predstavenia, na kúpaliská, turistické pochody, oslavy Dňa detí, Dńa matiek, výstavy gladio-
lov, fotografií, obrazov, súťaže vo varení gulášu, Prison fest, projekt Vráťme Slovensku harmoniku, miku-
lášske oslavy pre deti, vianočné trhy a zabíjačku, Novoročné ohňostroje atď.
Vážení občania!
Činnosť mesta za uplynulé obdobie by mala byť odrazovým mostíkom pre činnosť nového primátora a 
poslancov MZ v nasledujúcom volebnom období. Úmyselne som vo svojom príhovore nespomínal oso-
bitne primátora a osobitne poslancov MZ. Primátor bez poslancov a obrátene, poslanci bez primátora, 
toho veľa neurobia. Najlepšie to funguje vtedy, keď si navzájom rozumejú a keď ťahajú za jeden povraz 
– v prospech obyvateľov. Po štyroch rokoch práce primátora môžem s úplnou vážnosťou povedať, že 
až na prvé mesiace volebného obdobia bola spolupráca medzi primátorom a poslancami MZ na vyso-
kej úrovni. Išlo nám všetkým predovšetkým o to, aby sme urobili pre obyvateľov Leopoldova maxi-
mum. Či sa nám to podarilo, resp. ako sa nám to podarilo, musíte povedať teraz Vy.
Ďakujem za pochopenie a za spoluprácu všetkým, čo sa o výsledky dosiahnuté vo volebnom období 
2007 – 2010 v Leopoldove zaslúžili.
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JUDr. Milan Gavorník, primátor mesta
foto: M. Moravčíková
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Primátora a poslancov priš la 
voliť  takmer polovica volič ov
Komunálne voľby, zdá sa, získavajú aj v našom meste na vážnosti. Podobne ako v minulých 
voľbách sa na nich zúčastnilo viac ako 48 percent voličov, pričom najviac, až 58,99 % vo-
ličov, pristúpilo k urnám v treťom volebnom okrsku, v prvom aj druhom okrsku bola volebná 
účasť rovnaká (42,09 percenta). Počas volieb nezaznamenali jednotlivé komisie žiadne naru-
šenie a voľby hodnotili ako korektné.

okrsok č. I. II. III. mesto spolu
zapísaných voličov 1112 1005 1224 3341
vydaných obálok 468 423 722 1613
platných hlasov – MsZ 451 414 707 1572
platných hlasov – primátor 465 422 715 1602
účasť voličov v % 42,09 42,09 58,99 48,28

Primátorský post obhájil JUDr. Milan Gavorník
V primátorských voľbách si dvadsiateho siedmeho novembra teda voliči vyberali spomedzi 
šiestich nezávislých kandidátov (takisto aj r. 2006). Vo všetkých okrskoch sa s najvyšším poč-
tom hlasov umiestnil doterajší primátor M. Gavorník a v celomestskej štatistike získal takmer 
52 percent všetkých primátorských hlasov (v prehľade uvádzame výsledky za všetky okrsky).

Meno  /  okrsok č. I. II. III. spolu %
JUDr. Milan GAVORNÍK (nezáv.) 239 177 413 829 51,74
Ing. Róbert GERGIČ (nezáv.) 80 105 132 317 19,79
Jozef KRILEK (nezáv.) 59 43 62 164 10,23
Mgr. Samuel FILIP (nezáv.) 39 20 50 109 6,80
Bc. Miroslav ONDRUŠKA (nezáv.) 28 27 46 101 6,30
Mgr. Štefan MARCINKA (nezáv.) 20 50 12 82 5,12

Do zastupiteľstva nastúpi päť nových poslancov
Podobne ako v ostatných komunálnych voľbách aj v tomto volebnom období bude dispono-
vať poslaneckým mandátom v jedenásťčlennom zastupiteľstve šesť poslancov z končiaceho 
zastupiteľstva (J. Hladký, R. Gergič, R. Miklošová, K. Vachanová, M. Jančár a G. Zenner) a po 
piatich poslancoch z doterajšieho zastupiteľstva (S. Piovarči, P. Blaško, Ľ. Jošt, J. Šiška a D. Šti-
táková) miesta v zastupiteľstve zaujmú Terézia Kavuliaková, Ján Mika, Pavel Zlámala, Pavol 
Ondriga a Róbert Levčík (J. Mika a P. Ondriga ako poslanci pôsobili aj v predchádzajúcich 

obdobiach). Z dvadsiatich dvoch kandidátov, ktorí do zastupiteľstva nepostúpili, náhradní-
kom bude Stanislav Piovarči, ktorý získal taký istý počet hlasov ako Róbert Levčík (353), dru-
hým náhradníkom bude Radovan Pikna.

Meno  /  okrsok č. I. II. III. spolu
PhDr. Juraj Hladký, PhD. (nezáv.) 200 195 372 767
Bc. Terézia Kavuliaková (nezáv.) 184 211 314 709
Ján Mika (Smer-SD) 163 183 265 611
Ing. Róbert Gergič (nezáv.) 147 163 248 558
Mgr. Renáta Miklošová (nezáv.) 150 105 221 476
Pavel Zlámala (Strana zelených) 119 143 193 455
Klára Vachanová (KDH) 113 94 224 431
Miloš Jančár (Strana zelených) 96 109 165 370
Ing. Pavol Ondriga (KDH) 68 73 228 369
Gustáv Zenner (Smer-SD) 84 118 158 360
Mgr. Róbert Levčík (nezáv.) 136 89 128 353
Stanislav Piovarči (Smer-SD) 112 114 127 353
Mgr. Radovan Pikna (Smer-SD) 78 79 179 336
Peter Blaško (KDH) 70 62 202 334
Ing. Peter Tolarovič (KDH) 91 79 164 334
Mgr. Ľubomír Jošt (nezáv.) 143 77 99 319
Ing. Ladislav Pelzl (KDH) 66 56 173 295
Marián Chudý (Smer-SD) 85 94 107 286
PhDr. Roland Osvald (Smer-SD) 95 82 103 280
Mgr. Margaréta Vozáriková (KDH) 74 53 147 274
Jozef Šiška (Smer-SD) 102 69 102 273
Bc. Miroslav Ondruška (nezáv.) 67 69 107 243
Mária Rihová (KDH) 62 63 95 220
Ing. Pavol Cibuľa (KDH) 65 49 103 217
Ing. Eva Likavčanová (KDH) 46 57 110 213
Bc. Edita Hrašková (KDH) 60 49 95 204
Milan Moravanský (KDH) 67 40 90 197
Klement Blaško (Strana zelených) 55 54 81 190
Ing. Anton Lietava (ĽS-HZDS) 61 46 74 181
Libor Obora (ĽS-HZDS) 41 64 74 179
Štefan Bajtoš (Smer-SD) 50 46 60 156
Dalimíra Štitáková (Strana zelených) 37 22 44 103

Volebnú skratku pripravil -jh-.
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Poènúc od nového roka 2011 dôjde v stránkových hodinách na Mestskom úrade v 
Leopoldove k úprave stránkových hodín. Obèanom budú všetky oddelenia mestského úra-
du k dispozícii tak, ako na to boli obèania zvyknutí doteraz, avšak s výnimkou utorka, keï 
bude k dipozícii len podate¾òa mestského úradu (tá je urèená len na registrovanie zásielok a 
dokumentov, ktoré obèania prinesú). Organizaènú zmenu si vynútil nárast administratívy a 
skutoènos�, že na daktorých úlohách súbežne pracujú pracovníèky viacerých oddelení. 
Cie¾om úpravy je skvalitnenie a zefektívnenie práce mestského úradu aj smerom navonok, 
resp. smerom k ïalším inštitúciám.

Pondelok 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00 h
Utorok nestránkový deò 
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du k dispozícii tak, ako na to boli obèania zvyknutí doteraz, avšak s výnimkou utorka, keï 
bude k dipozícii len podate¾òa mestského úradu (tá je urèená len na registrovanie zásielok a 
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(jh)

Aj keï práve konèiace sa volebné obdobie možno 
oznaèi� vo viacerých oblastiach ako úspešné, nie 
všetky predsavzatia, žia¾, sa podarilo z objektív-
nych príèin naplni�. Ale zasa naopak – podarilo sa 
zaèa� realizova� finanène nároèné projekty, s kto-
rými sa pri príprave pôvodného volebného progra-
mu nerátalo (rekonštrukcia budovy MŠ, Námestia 
sv. Ignáca, výstavba nafukovacej športovej stoly, 
vybudovanie stolnotenisovej haly, oplotenie štadi-
óna a tenisového ihriska, priestor pred štadiónom 
a pod., komunikácia pred VÚB, komunikácia spá-
jajúca Gojdièovu a Štúrovu ulicu). Krátko po vo¾-
bách sme sa o tých neúspešných zámeroch pozho-
várali s novozvoleným primátorom mesta 
Milanom Gavorníkom. Keïže podstatná èas� z 
týchto úloh nestratila niè na svojej aktuálnosti, no-
vé vedenie mesta ich istotne bude zoh¾adòova� aj 
v príprave priorít nového volebného obdobia.
Výstavba chodníka na Hlohovskej ceste
Na realizáciu pôvodného ambiciózneho, ale fi-
nanène nároèného projektu, ktorý rátal aj s budo-
vaním parkovísk a chodníkov popri štátnej ceste, 
sa nenašli financie. Vedenie mesta v súèasnosti 
navrhlo realizova� úèelnejšie riešenie a mestské za-
stupite¾stvo už aj schválilo vypracovanie nového, 
jednoduchšieho a na realizáciu lacnejšieho pro-
jektu (ako povrch sa použije pravdepodobne 
dlažba z južnej strany námestia, a tú by mala na-
hradi� po súèasných výkopových prácach dlažba 
výzorom a kvalitou zodpovedajúca tej, ktorá sa kla-
die v parkovej èasti námestia). 
Výstavba chodníka popri trati pri Ulici I. Kraska
Výstavba chodníka popri železniènej trati medzi 
Ulicou I. Kraska a Jilemnického ulicou je bytostne 
zviazaná s rekonštrukciou, resp. výstavbou chod-
níkov na Hlohovskej ceste, keïže ako povrch 
chodníka pravdepodobne budú použité tvárnice z 
Hlohovskej cesty, ktoré sú na tento úèel vhodné a 
takéto riešenie je aj ekonomicky výhodné. Obidva 
projekty zostávajú prioritou.
Pokraèovanie vo výstavbe domova sociálnej sta-
rostlivosti
Oèakávalo sa, že projekt, ktorý zaèal realizova� eš-
te primátor L. Piovarèi v spolupráci so starostami 

Èo sa podarilo, a èo nieÈo sa podarilo, a èo nie
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na Trnavskej ceste a neskôr aj depo ŽSR. 
Spoloènos� TAVOS situáciu, ktorú nespôsobilo 
mesto, rieši� v súèasnosti nedokáže. Vedenie mes-
ta viedlo o nepríjemnom probléme viacero roko-
vaní s pôvodným dodávate¾om vody, ktorý však z 
obavy zo závadnosti odmietol vodu dodáva�. V sú-
èasnosti mesto rokuje o spoloènom postupe na za-
bezpeèení pitnej vody pre obyvate¾ov na 
Trnavskej ceste so Železnicami SR.
Dopravné znaèky
Projekt obnovy dopravného znaèenia v meste sa 
napåòa priebežne – v daktorých èastiach mesta je 
už dopravné znaèenie vymenené, v tých lokali-
tách, kde sa buduje kanalizaèná sie� alebo sa rea-
lizujú na cestách a v ich blízkosti iné práce, sa bu-
dú postupne dopåòa�, resp. vymieòa� za nové až 
poèas ukonèievania zemných prác v konkrétnej 
lokalite. K novým dopravným znaèkám majú pre 
lepšiu orientáciu v meste pribudnú� aj smerové ta-
bu¾ky s názvami ulíc a významných (resp. dôleži-
tých) objektov v meste.
Rekonštrukcia a obnova starého cintorína
Úloha stojí pred mestom aj naïalej, keïže v sú-
èasnosti vedenie mesta dalo prednos� parku na 
Námestí sv. Ignáca.
Tieto úlohy zostanú v primátorovej agende a v 
agende staronových poslancov aj v najbližšom ob-
dobí a pridáva sa k nim aj ve¾ká výzva v podobe 
rekonštrukcie komunikácií na uliciach Holubyho 
– Murgašova – Štúrova, teda od budovy základnej 
školy až po predstanièný priestor. Celý pripravený 
projekt sa pravdepodobne nepodarí v komplex-
nosti zrealizova� v zaèínajúcom sa volebnom ob-
dobí. Jeho víziou je utvori� celok mestského rázu 
od predstanièného priestoru cez námestie okolo 
športového areálu na Trolaskoch až po pevnos�, 
resp. Gucmanovu ulicu. Sprievodným projektom 
má by� úprava malého parèíka pri historickej bu-
dove starej školy a vybudovanie chodníka popri 
severnej aj južnej strane jedineèného mosta na 
Trolaskoch, ktorý už dlhodobo volá po akútnej od-
bornej rekonštrukcii. Úlohou prvých rokovaní 
mestského zastupite¾stva a vedenia mesta bude te-
da urèi� mieru dôležitosti už naplánovaných akcií 
a tých úsilí, ktoré budú prezentova� aj sami po-
slanci. No najdôležitejšie slovo v koneènom dô-
sledku predsa len (opä�) budú ma� financie...

Pripravil Juraj Hladký

9

Èerveníka, Maduníc a Drahoviec, bude finan-
covaný z prostriedkov Európskej únie. Keïže 
však nebol úspešný, pre zainteresovaných sa 
stal nerealizovate¾ný.
Kino Osveta
Kino (a nielen leopoldovská Osveta) dopláca na 
všeobecné trendy v kultúrnej politike a pre špe-
cifickú povahu tohto objektu ani v tomto obdo-
bí nebolo možné uchádza� sa o jeho rekon-
štrukciu prostredníctvom európskych výziev. 
Mesto v ostatnom období zrealizovalo sondáže 
na posúdenie statiky budovy s pozitívnym vý-
sledkom a zvažovalo možnosti ïalšieho využi-
tia formou polyfunkèného zariadenia (príp. po-
dobne ako budova Obecného úradu v 
Maduniciach). Najlacnejšia rekonštrukcia je od-
hadnutá na pol milióna eur (15 mil. Sk). Kino 
Osveta istotne zostane prioritou, aj keï z mest-
ských zdrojov sa v tomto období nedá oèakáva� 
uskutoènenie zásadnejšieho riešenia.
Oplotenie detského ihriska v MŠ, základná ško-
la
S podporou eurofondov sa podarilo skvalitni� 
budovu škôlky aj jej interiér, vzniklo pri nej no-
vé ihrisko, ktoré vo volebnom programe nebo-
lo. Na nové oplotenie už financie v rozpoète 
mesta nezvýšili. Iná situácia bola so základnou 
školou. Z prostriedkov EÚ je možné spolufinan-
cova� len také projekty, ktoré sa realizujú na vy-
sporiadaných objektoch (a teda aj pozemkoch) 
a ich výluèným vlastníkom je obec. Keïže škola 
stojí na mestských pozemkoch a malá èiastka 
nie je vysporiadaná, vedenie mesta oslovilo nie-
ko¾ko ráz vlastníka tejto èiastky, rímskokatolíc-
ku cirkev, so žiados�ou o jej symbolické odkú-
penie alebo výmenu. Žia¾, napriek mnohým 
komplikovaným rokovaniam s vedením farnosti 
a aj najvyššími predstavite¾mi v Trnave sa býva-
lému ani súèasnému vedeniu mesta nepodarilo 
vyrokova� také podmienky prevodu pôdy, ktoré 
by boli akceptovate¾né pre mestskú pokladnicu, 
a tak mesto podnes nemohlo požiada� o spolufi-
nancovanie rekonštrukcie základnej školy z eu-
rópskych prostriedkov.
Pitná voda na Trnavskej ceste
Po zmene vlastníckych vz�ahov v bývalom 
Slovliku zostalo od dodávok pitnej vody odsta-
vených osem rodín v dvoch bytových domoch 
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Kniha – priate¾ èloveka. Tí, èo neèítajú, len pregúlia oèami a idú sa pozera� na dajaký lacný 
duchaplný program komerènej televízie, zahrajú si na poèítaèi obohranú hru alebo bezcie¾-
ne blúdia po internete. 
Tým, èo èítajú, knihy dávajú možnos� objavova� a aj prežíva� nejedno dobrodružstvo –  v 
mnohých oblastiach – èi už je to veda alebo beletria. Aj keï tá naša knižnica má svojich stá-
lych a verných èitate¾ov, jej pracovníèka Nelka Danihelová sa usiluje spolu s uèite¾kami ma-
terskej a základnej školy oslovi� najmä tých mladších, ktorí si vz�ah k literatúre ešte len h¾a-
dajú a budujú. Napríklad minulý rok leopoldovská knižnica v mesiaci knihy, v marci, uspo-
riadala osobitne pre najmladších a mladých èitate¾ov osem podujatí, na ktorých sa mali 
možnos� stretnú� a pozhovára� sa o svojom svete aj o svete dospelých so spisovate¾om pre 
deti, ale aj zahra� sa a zasú�aži� si, vyskúša� si v dramatizácii hlbšie zaži� to, o èom len poti-
chu èítajú a podobne. 
Odborníci hovoria, že èlovek vo svojom èitate¾skom živote prežíva dve krízy – prvá je tá, 
keï sa uèí ešte len èíta� a túto schopnos� sa usilujeme v die�ati premeni� na návyk (žia¾, ne-
raz násilne) a druhá prichádza v puberte, keï mladý èlovek objavuje svet dospelých, menia 
sa jeho záujmy a nazeranie na svet. Mladému èitate¾ovi, ak mu chceme pomôc�, aby v tých-
to zlomových obdobiach neprestal èíta�, musíme sprostredkova� také aktivity a takú literatú-
ru, ktoré ho pri èítaní udržia, a nie ho od èítania odoženú. Leopoldovská knižnica má èo po-
núknu� všetkým kategóriám èitate¾ov a na ïalšie èitate¾ské generácie pamätá aj pri výbere 
nových kníh. Knižnièný fond leopoldovskej mestskej knižnice tvorí vyše 13 tisíc kníh a po-
èas minulého roka N. Danihelová zaregistrovala bezmála 40 tisíc výpožièiek 425 používa-
te¾ov knižnice. V našom meste však využíva služby knižnice len necelých 170 školopovin-
ných Leopoldovèanov do 15 rokov. „Máme èitate¾ov, ktorí k nám prichádzajú každý týždeò. 
Máme tiež èitate¾ov, ktorí si naraz vyberú aj viac ako desa� kníh a po týždni-dvoch si ich vy-

Naši skôlkari spolu so svoji-
mi pani uèite¾kami 28. ok-
tóbra obnovili tradíciu lam-
piónových sprievodov v na-
šom meste. Sprievod sa zaèal 
v materskej škole a konèil sa 
na ihrisku, kde vypúš�ali baló-
niky š�astia so želaniami detí 
a rodièov. Po prekrásnom zá-
žitku s balónikmi v Spolkovej 
záhrade bolo pre deti pripra-
vené obèerstvenie – teplý èaj 
a keksíky. Pre záujem a pozi-
tívnu odozvu budú v tejto 
tradícii pokraèova�.

(hf), foto: Jana Potocká

10

menia za iné. Sú to však väèšinou èitatelia v strednom alebo staršom veku. Z roka na rok sa 
nám však strácajú mladí èitatelia, najmä chlapci,” konštatuje neutešenú situáciu v èitate¾-
ských návykoch N. Danihelová. Mnohí z nich prídu do knižnice len vtedy, keï si na vyuèo-
vanie pripravujú projekty. Aj tu sa však spoliahajú na internet, pretože je istotne pohodlnejší 
a rýchlejší, aj keï h¾adané informácie by bez problémov našli aj knihách, ktoré sú v kniž-
niènom fonde. Možno len ïalšími skúsenos�ami zistia, že internet je síce dobrý sluha, ale 
zlý pán, pretože v rôznych virtuálnych referátových, slovníkových aj encyklopedických in-
ternetových sekciách sa ukrýva mnoho povrchných a nespo¾ahlivých informácií, ba èasto 
až absolútnych nezmyslov. Ich preberaním znehodnocujú svoje vlastné práce a odpisujú 
vlastne nesprávne informácie. Navyše, takýto spôsob práce s informáciami ich odúèa od ich 
výberu, správnej selekcie, hierarchizovaní a nechtiac tak vychováva povrchného používa-
te¾a. „Zaregistrovali sme nižší záujem o odbornú literatúru aj medzi vysokoškolákmi. Na zís-
kavanie informácií používajú najmä internet,” potvrdzuje skúsená knihovníèka.
Knižnicu si dnes už nemôžeme predstavi� len ako inštitúciu, kde si môžeme požièa� knihy a 
po preèítaní ich tam vráti�. Knižnice sa dnes stávajú aj informaènými centrami, kde možno v 
príjemnom prostredí spokojne aj študova�, potrebné informácie si oxeroxova�, vytlaèi�, ulo-
ži� na iné médium, takisto knihy, ktoré nie sú k dispozícii v knižniènom fonde, môže pra-
covníèka objedna� a na mesiac vypožièa� z inej knižnice. Navyše, každoroène a pomerne v 
širokom repertoári sa inovuje fond našej knižnice nielen z financií mestskej pokladne, ale 
keïže leopoldovskú mestskú knižnicu vyhodnocujú odborní knihovníci krajskej Knižnice 
Juraja Fándlyho ako jednu z najkvalitnejších  knižníc v sieti verejných knižníc v Trnavskom 
samosprávnom kraji, jej pracovníèke Nelke Danihelovej sa darí každoroène získava� z roz-
poètu TTSK granty na nákup novej literatúry. Každý rok je naša knižnica teda bohatšia o be-
letriu, slovenskú literatúru, životopisnú, náuènú, detskú aj mládežnícku literatúru v hodnote 
asi stotisíc korún.

Juraj Hladký
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Nevyhadzujte nepotrebné obleèenie!
Nielen vianoèný èas je obdobím, keï sa ¾udia obdarúvajú. Mohli sme sa o tom presvedèi� v 
predvianoènom èase, keï takmer v každom meste zorganizovali rôzne charitatívne bazáre. 
Na dvoch z nich sme boli aj my. V Pieš�anoch organizovaný Medzinárodným klubom žien 
patril medzi tie luxusné, kde za symbolickú cenu predávali bižutériu a obleèenie až z 
Anglicka. Druhý bol skromnejší, no tí, ktorí priniesli predovšetkým obleèenie, chceli poslú-
ži� dobrej veci. Misijný bazár zorganizovali aktivisti v priestoroch Mariánskej sály 
Katolíckej jednoty v Trnave. Èasto tam môžu návštevníci darova� veci, ktoré sú pre nich 
možno aj nadbytoèné, nepotrebné... Neraz ide o obleèenie po de�och, z ktorého vyrástli, èi 
zánovné kabáty, obleky, svetre èi nohavice, ktoré už nevyužijeme. Isto by sme nemali také-
to veci vyhodi� do zberného dvora. Potešia sa im tí, ktorí nemajú finanèné prostriedky na-
zvyš alebo sú v núdzi. Obleèenie zložené v škatuli alebo v èistom vreci staèí zviaza� a odo-
vzda� na ïalšie použitie. Máme pre vás dva tipy: po predchádzajúcej telefonickej konzultá-
cii na niektorom z èísiel 0903 402 132, 0903 402 133 alebo 033/551 13 97, 551 27 04 ich 
môžete odovzda� alebo odviez� na túto adresu: Arcidiecézna charita Trnava, Hlavná 43, 
917 01 Trnava 1. Na toto miesto sa dostanete aj autom priamo k skladu textilu k rampe za 
Kostolom sv. Heleny v Trnave. Arcidiecézna charita v Trnave privíta akýko¾vek druh obleèe-
nia, ale aj staré vybavenie domácnosti èi rôzne staršie, ale použite¾né veci z bytovej výba-
vy. Obleèenie môžete odovzda� aj na adresu: Azylový dom pre bezdomovcov, Pribinova 
51, 920 01 Hlohovec, lepší je predchádzajúci telefonický dohovor na èíslach: 033/742 38 
27 alebo 033/742 23 52.

(maju)

13

rozvoja cestovného ruchu. Aj keï je pravdou, že súèasná postupujúca dominancia automo-
bilovej dopravy znížila poèty cestujúcich na tratiach, bolo verejným, tajomstvom, že eko-
nomické kritériá neboli jedinými pri rušení spojov. V roku 2002 dokonca proti takýmto 
reštrikèným opatreniam železnièiari aj štrajkovali. Likvidácii spojov na tratiach aj tak neza-
bránili. Po tomto opatrení nastávali každoroène pri zmene grafikonu vlakovej dopravy ïal-
šie škrty alebo obmedzenia v spojeniach na lokálnych a regionálnych tratiach.
Vláèik na trati Leopoldov – Sereï, ktorý (v posledných rokoch v rôznych obmenách, od po-
schodových vagónov, klasického pantografu cez motorovú jednotku, až po jeden starý osob-
ný vozeò �ahaný lokomotívou „žehlièkou") stával prevažne na pravej èasti leopoldovského 
nástupiš�a. Preprava na tejto trati sa postupne oklieš�ovala. Od nieko¾kých spojov poèas ce-
lého dòa, so silným obsadením ranných a popoludòajších hodín (v 90. rokoch chodil aj je-
den pár priameho spojenia z Leopoldova do Galanty), sa spoje postupne redukovali na ran-
né a popoludòajšie èasy, z ktorých „vypadli" víkendové spoje. Naposledy to bolo 6 spojov v 
obidvoch smeroch – z Leopoldova tri a zo Serede tiež tri spoje. 
A preèo prišlo k likvidácii spojenia medzi Leopoldovom a Sereïou (a tak zároveò aj 
Galantou s prípojom na rýchlik do Zvolena a Banskej Bystrice)? Na túto otázku odpovedal 
riadite¾ Úseku obchodu Železniènej spoloènosti Slovensko Jozef Schmidt. „Tejto otázke 
sme sa venovali dlhší èas. Nebolo to rozhodnutie zo dòa na deò. Rokovali sme s vyššími 
územnými celkami. Ide o diskusiu, akú úlohu bude dopravca v regióne realizova�. Urobili 
sme si kalkulácie, vieme aké máme výpoèty vzh¾adom k tržbám, vieme aj to, ko¾ko cestujú-
cich spojenie využíva. Máme tam nevyužité naše súpravy. Keïže o obslužnosti územia roz-
hoduje vyšší územný celok vzh¾adom na železniènú a autobusovú dopravu, som rád, že s 
Trnavským samosprávnym krajom sme sa dohodli, že sa tam zabezpeèí obsluha územia au-
tobusom. Myslím si, že to je cesta do budúcnosti, že dokážeme skoordinova� cestovné po-
riadky. Musíme sa zaobera� otázkou súbežnosti spojov, teda èi by mal ís� vlak alebo auto-
bus, a uvedomi� si, že verejné zdroje sú len jedny a tie sa musia efektívne využíva�.” Priame 
spojenia Leopoldova so Sereïou, s prípojnými vlakmi na Galantu a potom na rýchlik do 
Zvolena a Banskej Bystrice však teraz akosi chýbajú. S možným obnovením spojenia sa pod-
¾a Jozefa Schmidta nepoèíta, no nie je vylúèené, že regionálne trate opä� ožijú. „Pokia¾ tam 
tra� bude a bude nákladná preprava, môže prís� k tomu, že budú vyššie územné celky v rám-
ci dopravnej obslužnosti potrebova� železnicu a objednajú si tie spoje u nás. Vždy bude na 
regionálnej úrovni, aby ona rozhodla, ktorý druh dopravy tam má by�,” pripomína Jozef  
Schmidt. V súèasnosti sa však v médiách hovorí o reštrikèných opatreniach vyšších územ-
ných celkov vzh¾adom na výpadky príjmov, to znamená, že táto alternatíva je nateraz v ne-
doh¾adne.
Zrušenie pravidelného vlakového spojenia z Leopoldova do Serede odnáša do minulosti aj 
významné spoje, ktoré tento úsek trate zapísali do histórie. Pod¾a Jozefa Gulíka z www.vla-
ky.net medzi významných „hostí", ktorí v minulosti pravidelne merali vzdialenos� medzi 
oboma mestami, patrili aj rýchliky zvuèných mien, napr. Favorit, Nord-Orient alebo 
Báthory. Ešte v roku 2003 na tejto trati premával (tam a spä�) jeden pár rýchlikov Báthory a 9 
párov osobných vlakov. V tom èase bola osobná doprava zaujímavá najmä nasadením ne-
obvyklých súprav, ktoré pozostávali zo „žehlièky" radu 210 a jedného vozòa typu Bh. Od 
novembra 2004 opustil tra� aj medzinárodný rýchlik Báthory, premávajúci z Budapešti do 
Varšavy.
Malý vláèik stojaci na pravej strane leopoldovského nástupiš�a teda odišiel do minulosti. 
Tra� spustla a život, ktorý trati dali ¾udia rojaci sa okolo staníc èi vlakov, sa od tohto decem-
bra stanú už len kapitolou z histórie našich železníc a mesta.

Pripravil Martin Jurèo

December je mesiacom zmien nielen pre železnièiarov, ale aj pre tých, ktorí pravidelne ces-
tujú vlakom. Vždy v decembri sa mení železnièný cestovný poriadok. 
Od druhého decembrového víkendu spustla aj tra� vedúca z Leopoldova do Serede. Tra� má 
dåžku 17 kilometrov so stanicami a zastávkami Siladice, Šúrovce zastávka a Sereï. Tra� vy-
budovali pred 125 rokmi, v júli 1885. Keïže to bola dôležitá spojnica medzi severom a ju-
hom, krátko nato, v roku 1909, pribudla aj druhá ko¾aj. A potom sa zaèalo viac ako storoè-
né silné obdobie využitia spojenia. Okrem osobných vlakov, rýchlikov, postupne budova-
nej elektrifikácie zažila tra� aj postavenie a obnovu stanièných budov a významné využitie 
aj pre nákladnú prepravu. Spojenie Leopoldov – Sereï sa neraz využívalo aj v prípade, že 
bola tra� do Bratislavy neprejazdná, používalo sa náhradné prepojenie Leopoldov – Sereï – 
Galanta – Bratislava (a spä�).
V 21. storoèí sme si už zvykli, že niektoré spoje, èi dokonca prevádzka na niektorých tra-
tiach, odišla do minulosti. Najhorším rokom bol azda rok 2002, keï sa za  pôsobenia vte-
dajšieho ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopovièa zrušili spoje na nie-
ko¾kých desiatkach tratí po celom Slovensku. Pre tých cestujúcich, ktorý cestovali cez 
Leopoldov, to ovplyvnilo najmä zrušenie spojov na tratiach Lužianky – Zlaté Moravce – 
Kozárovce (bola to tra�, ktorá pôvodne išla z Leopoldova do Kozároviec s prípojmi do 
Zvolena a Banskej Bystrice) èi zrušenie spojenia zo Zbehov do Radošiny (tra�, ktorá sa napá-
jala na tra� idúcu z Leopoldova do Lužianok). Aj keï sa v tom èase argumentovalo, že spoje 
sa po prechode kompetencií regionálnych železníc na vyššie územné celky opä� obnovia, 
doteraz sa to nestalo a trate výrazne chátrajú. Napríklad v prípade trate Zbehy – Radošina 
spustli aj tie èasti obcí, kadia¾ vlak prechádzal a bol významnou súèas�ou koloritu obcí a 

Tra� z Leopoldova do Serede spustlaTra� z Leopoldova do Serede spustla
Spojenie budovali u� v roku 1885 a do mesta tadia¾ premávala aj slávna BátoryèkaSpojenie budovali u� v roku 1885 a do mesta tadia¾ premávala aj slávna Bátoryèka
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možno aj nadbytoèné, nepotrebné... Neraz ide o obleèenie po de�och, z ktorého vyrástli, èi 
zánovné kabáty, obleky, svetre èi nohavice, ktoré už nevyužijeme. Isto by sme nemali také-
to veci vyhodi� do zberného dvora. Potešia sa im tí, ktorí nemajú finanèné prostriedky na-
zvyš alebo sú v núdzi. Obleèenie zložené v škatuli alebo v èistom vreci staèí zviaza� a odo-
vzda� na ïalšie použitie. Máme pre vás dva tipy: po predchádzajúcej telefonickej konzultá-
cii na niektorom z èísiel 0903 402 132, 0903 402 133 alebo 033/551 13 97, 551 27 04 ich 
môžete odovzda� alebo odviez� na túto adresu: Arcidiecézna charita Trnava, Hlavná 43, 
917 01 Trnava 1. Na toto miesto sa dostanete aj autom priamo k skladu textilu k rampe za 
Kostolom sv. Heleny v Trnave. Arcidiecézna charita v Trnave privíta akýko¾vek druh obleèe-
nia, ale aj staré vybavenie domácnosti èi rôzne staršie, ale použite¾né veci z bytovej výba-
vy. Obleèenie môžete odovzda� aj na adresu: Azylový dom pre bezdomovcov, Pribinova 
51, 920 01 Hlohovec, lepší je predchádzajúci telefonický dohovor na èíslach: 033/742 38 
27 alebo 033/742 23 52.

(maju)
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rozvoja cestovného ruchu. Aj keï je pravdou, že súèasná postupujúca dominancia automo-
bilovej dopravy znížila poèty cestujúcich na tratiach, bolo verejným, tajomstvom, že eko-
nomické kritériá neboli jedinými pri rušení spojov. V roku 2002 dokonca proti takýmto 
reštrikèným opatreniam železnièiari aj štrajkovali. Likvidácii spojov na tratiach aj tak neza-
bránili. Po tomto opatrení nastávali každoroène pri zmene grafikonu vlakovej dopravy ïal-
šie škrty alebo obmedzenia v spojeniach na lokálnych a regionálnych tratiach.
Vláèik na trati Leopoldov – Sereï, ktorý (v posledných rokoch v rôznych obmenách, od po-
schodových vagónov, klasického pantografu cez motorovú jednotku, až po jeden starý osob-
ný vozeò �ahaný lokomotívou „žehlièkou") stával prevažne na pravej èasti leopoldovského 
nástupiš�a. Preprava na tejto trati sa postupne oklieš�ovala. Od nieko¾kých spojov poèas ce-
lého dòa, so silným obsadením ranných a popoludòajších hodín (v 90. rokoch chodil aj je-
den pár priameho spojenia z Leopoldova do Galanty), sa spoje postupne redukovali na ran-
né a popoludòajšie èasy, z ktorých „vypadli" víkendové spoje. Naposledy to bolo 6 spojov v 
obidvoch smeroch – z Leopoldova tri a zo Serede tiež tri spoje. 
A preèo prišlo k likvidácii spojenia medzi Leopoldovom a Sereïou (a tak zároveò aj 
Galantou s prípojom na rýchlik do Zvolena a Banskej Bystrice)? Na túto otázku odpovedal 
riadite¾ Úseku obchodu Železniènej spoloènosti Slovensko Jozef Schmidt. „Tejto otázke 
sme sa venovali dlhší èas. Nebolo to rozhodnutie zo dòa na deò. Rokovali sme s vyššími 
územnými celkami. Ide o diskusiu, akú úlohu bude dopravca v regióne realizova�. Urobili 
sme si kalkulácie, vieme aké máme výpoèty vzh¾adom k tržbám, vieme aj to, ko¾ko cestujú-
cich spojenie využíva. Máme tam nevyužité naše súpravy. Keïže o obslužnosti územia roz-
hoduje vyšší územný celok vzh¾adom na železniènú a autobusovú dopravu, som rád, že s 
Trnavským samosprávnym krajom sme sa dohodli, že sa tam zabezpeèí obsluha územia au-
tobusom. Myslím si, že to je cesta do budúcnosti, že dokážeme skoordinova� cestovné po-
riadky. Musíme sa zaobera� otázkou súbežnosti spojov, teda èi by mal ís� vlak alebo auto-
bus, a uvedomi� si, že verejné zdroje sú len jedny a tie sa musia efektívne využíva�.” Priame 
spojenia Leopoldova so Sereïou, s prípojnými vlakmi na Galantu a potom na rýchlik do 
Zvolena a Banskej Bystrice však teraz akosi chýbajú. S možným obnovením spojenia sa pod-
¾a Jozefa Schmidta nepoèíta, no nie je vylúèené, že regionálne trate opä� ožijú. „Pokia¾ tam 
tra� bude a bude nákladná preprava, môže prís� k tomu, že budú vyššie územné celky v rám-
ci dopravnej obslužnosti potrebova� železnicu a objednajú si tie spoje u nás. Vždy bude na 
regionálnej úrovni, aby ona rozhodla, ktorý druh dopravy tam má by�,” pripomína Jozef  
Schmidt. V súèasnosti sa však v médiách hovorí o reštrikèných opatreniach vyšších územ-
ných celkov vzh¾adom na výpadky príjmov, to znamená, že táto alternatíva je nateraz v ne-
doh¾adne.
Zrušenie pravidelného vlakového spojenia z Leopoldova do Serede odnáša do minulosti aj 
významné spoje, ktoré tento úsek trate zapísali do histórie. Pod¾a Jozefa Gulíka z www.vla-
ky.net medzi významných „hostí", ktorí v minulosti pravidelne merali vzdialenos� medzi 
oboma mestami, patrili aj rýchliky zvuèných mien, napr. Favorit, Nord-Orient alebo 
Báthory. Ešte v roku 2003 na tejto trati premával (tam a spä�) jeden pár rýchlikov Báthory a 9 
párov osobných vlakov. V tom èase bola osobná doprava zaujímavá najmä nasadením ne-
obvyklých súprav, ktoré pozostávali zo „žehlièky" radu 210 a jedného vozòa typu Bh. Od 
novembra 2004 opustil tra� aj medzinárodný rýchlik Báthory, premávajúci z Budapešti do 
Varšavy.
Malý vláèik stojaci na pravej strane leopoldovského nástupiš�a teda odišiel do minulosti. 
Tra� spustla a život, ktorý trati dali ¾udia rojaci sa okolo staníc èi vlakov, sa od tohto decem-
bra stanú už len kapitolou z histórie našich železníc a mesta.

Pripravil Martin Jurèo

December je mesiacom zmien nielen pre železnièiarov, ale aj pre tých, ktorí pravidelne ces-
tujú vlakom. Vždy v decembri sa mení železnièný cestovný poriadok. 
Od druhého decembrového víkendu spustla aj tra� vedúca z Leopoldova do Serede. Tra� má 
dåžku 17 kilometrov so stanicami a zastávkami Siladice, Šúrovce zastávka a Sereï. Tra� vy-
budovali pred 125 rokmi, v júli 1885. Keïže to bola dôležitá spojnica medzi severom a ju-
hom, krátko nato, v roku 1909, pribudla aj druhá ko¾aj. A potom sa zaèalo viac ako storoè-
né silné obdobie využitia spojenia. Okrem osobných vlakov, rýchlikov, postupne budova-
nej elektrifikácie zažila tra� aj postavenie a obnovu stanièných budov a významné využitie 
aj pre nákladnú prepravu. Spojenie Leopoldov – Sereï sa neraz využívalo aj v prípade, že 
bola tra� do Bratislavy neprejazdná, používalo sa náhradné prepojenie Leopoldov – Sereï – 
Galanta – Bratislava (a spä�).
V 21. storoèí sme si už zvykli, že niektoré spoje, èi dokonca prevádzka na niektorých tra-
tiach, odišla do minulosti. Najhorším rokom bol azda rok 2002, keï sa za  pôsobenia vte-
dajšieho ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopovièa zrušili spoje na nie-
ko¾kých desiatkach tratí po celom Slovensku. Pre tých cestujúcich, ktorý cestovali cez 
Leopoldov, to ovplyvnilo najmä zrušenie spojov na tratiach Lužianky – Zlaté Moravce – 
Kozárovce (bola to tra�, ktorá pôvodne išla z Leopoldova do Kozároviec s prípojmi do 
Zvolena a Banskej Bystrice) èi zrušenie spojenia zo Zbehov do Radošiny (tra�, ktorá sa napá-
jala na tra� idúcu z Leopoldova do Lužianok). Aj keï sa v tom èase argumentovalo, že spoje 
sa po prechode kompetencií regionálnych železníc na vyššie územné celky opä� obnovia, 
doteraz sa to nestalo a trate výrazne chátrajú. Napríklad v prípade trate Zbehy – Radošina 
spustli aj tie èasti obcí, kadia¾ vlak prechádzal a bol významnou súèas�ou koloritu obcí a 

Tra� z Leopoldova do Serede spustlaTra� z Leopoldova do Serede spustla
Spojenie budovali u� v roku 1885 a do mesta tadia¾ premávala aj slávna BátoryèkaSpojenie budovali u� v roku 1885 a do mesta tadia¾ premávala aj slávna Bátoryèka
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133 Leopoldov – Sereï

141 Leopoldov – Lužianky – (Nitra)

120 Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom

osobná preprava t. è. zastavená

Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 5101 4:25 Lužianky - Nitra 22 L zast.
Os 5103 5:30 Nitra X L zast.
Os 5105 6:32 Nitra L zast.
R 721 7:55 Zbehy – Prievidza 45 prípoj NR
Zr 1735 8:04 Nitra 20
Os 5107 9:22 Nitra 15 L zast.
Os 5109 11:30 Nitra L zast.
Os 5111 14:12 Lužianky – Nitra 18 L zast.
Os 5123 14:31 Lužianky – Nitra 58 L zast.
R 725 13:38 Prievidza 20 prípoj NR
Os 5113 15:45 Lužianky – Nitra L zast.
R 1521 16:06 Prievidza 19
Zr 1733 16:39 Nitra X
Os 5115 17:02 Lužianky – Nitra 16 L zast.
R 723 17:41 Prievidza 26 prípoj NR
Os 5117 18:52 Nitra X L zast.
Os 5125 19:25 Nitra 21 L zast.
Os 5119 20:37 Nitra 46 L zast.
Os 5121 21:25 Nitra 12 L zast.

Poznámky: L zast. = vlak stojí aj na stanici Leopoldov zastávka. Prípoj NR = v stanici Zbehy èaká prípojný 
vlak do Nitry; X = ide v pracovné dni; 22 = nejde 24.-26. 12, 1.-2.1. 22.-25. 4.; 45 = ide v sobotu a v nede-
¾u, 27.12-7.1., 1.7.-31.8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1.7.-31.8.; 15 = ide v pracovné dni 
a v sobotu, nejde 27.12.-31.12.; 18 = ide v pracovné dni, nejde 24.12.-9.1., 1.8.-31.8.; 58 = ide v pracov-
né dni v období 27.12.-9.1. a 1.7.-31. 8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1. 7. – 31. 8.; 19 = 
ide v piatok a 22.12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12.; 16 = nejde 24.-26.12., 1.1.; 26 = nejde 24.-26.12., 
1.1. 2.1., 22.-25.4., 29. 8., 15.9., 17.11.; 21 = ide v nede¾u, nejde 25. 12, 1.1.; 46 = v období 1. 7.-31.8. 
nejde v nede¾u; 12 = ide v nede¾u, nejde 26. 12., 2. 1., 24. 4., 28. 8.;

Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
R 701 4:35 Žilina 6
Os 3001 4:50 Nové Mesto nad Váhom X
Os 3003 5:50 Nové Mesto nad Váhom
R 601 6:42 Košice
Os 3007 6:50 Nové Mesto nad Váhom 17
Os 3011 8:20 Nové Mesto nad Váhom
R 603 8:42 Košice
Os 3013 10:10 Nové Mesto nad Váhom
R 605 10:42 Košice
R 607 12:42 Košice
Os 3019 13:20 Nové Mesto nad Váhom 13
Os 13021 13:56 Nové Mesto nad Váhom 19
Os 3021 14:04 Nové Mesto nad Váhom 8
R 609 14:42 Košice
Os 3023 15:20 Nové Mesto nad Váhom
R 703 15:42 Žilina X
R 1509 16:20 Žilina 11
Os 3027 16:24 Nové Mesto nad Váhom 17
R 611 16:42 Košice
Os 3033 17:30 Nové Mesto nad Váhom 28
R 705 18:42 Martin 25
Zr 1705 18:42 Košice 24
Os 3039 19:18 Nové Mesto nad Váhom
R 707 20:34 Žilina
Zr 1707 22:18 Nové Mesto nad Váhom
R 615 23:42 Humenné 20

133 Leopoldov – Sereï
osobná preprava t. è. zastavená

141 Leopoldov – Lužianky – (Nitra)
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 5101 4:25 Lužianky - Nitra 22 L zast.
Os 5103 5:30 Nitra X L zast.
Os 5105 6:32 Nitra L zast.
R 721 7:55 Zbehy – Prievidza 45 prípoj NR
Zr 1735 8:04 Nitra 20
Os 5107 9:22 Nitra 15 L zast.
Os 5109 11:30 Nitra L zast.
Os 5111 14:12 Lužianky – Nitra 18 L zast.
Os 5123 14:31 Lužianky – Nitra 58 L zast.
R 725 13:38 Prievidza 20 prípoj NR
Os 5113 15:45 Lužianky – Nitra L zast.
R 1521 16:06 Prievidza 19
Zr 1733 16:39 Nitra X
Os 5115 17:02 Lužianky – Nitra 16 L zast.
R 723 17:41 Prievidza 26 prípoj NR
Os 5117 18:52 Nitra X L zast.
Os 5125 19:25 Nitra 21 L zast.
Os 5119 20:37 Nitra 46 L zast.
Os 5121 21:25 Nitra 12 L zast.

Poznámky: L zast. = vlak stojí aj na stanici Leopoldov zastávka. Prípoj NR = v stanici Zbehy èaká prípojný 
vlak do Nitry; X = ide v pracovné dni; 22 = nejde 24.-26. 12, 1.-2.1. 22.-25. 4.; 45 = ide v sobotu a v nede-
¾u, 27.12-7.1., 1.7.-31.8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1.7.-31.8.; 15 = ide v pracovné dni 
a v sobotu, nejde 27.12.-31.12.; 18 = ide v pracovné dni, nejde 24.12.-9.1., 1.8.-31.8.; 58 = ide v pracov-
né dni v období 27.12.-9.1. a 1.7.-31. 8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1. 7. – 31. 8.; 19 = 
ide v piatok a 22.12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12.; 16 = nejde 24.-26.12., 1.1.; 26 = nejde 24.-26.12., 
1.1. 2.1., 22.-25.4., 29. 8., 15.9., 17.11.; 21 = ide v nede¾u, nejde 25. 12, 1.1.; 46 = v období 1. 7.-31.8. 
nejde v nede¾u; 12 = ide v nede¾u, nejde 26. 12., 2. 1., 24. 4., 28. 8.;

120 Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
R 701 4:35 Žilina 6
Os 3001 4:50 Nové Mesto nad Váhom X
Os 3003 5:50 Nové Mesto nad Váhom
R 601 6:42 Košice
Os 3007 6:50 Nové Mesto nad Váhom 17
Os 3011 8:20 Nové Mesto nad Váhom
R 603 8:42 Košice
Os 3013 10:10 Nové Mesto nad Váhom
R 605 10:42 Košice
R 607 12:42 Košice
Os 3019 13:20 Nové Mesto nad Váhom 13
Os 13021 13:56 Nové Mesto nad Váhom 19
Os 3021 14:04 Nové Mesto nad Váhom 8
R 609 14:42 Košice
Os 3023 15:20 Nové Mesto nad Váhom
R 703 15:42 Žilina X
R 1509 16:20 Žilina 11
Os 3027 16:24 Nové Mesto nad Váhom 17
R 611 16:42 Košice
Os 3033 17:30 Nové Mesto nad Váhom 28
R 705 18:42 Martin 25
Zr 1705 18:42 Košice 24
Os 3039 19:18 Nové Mesto nad Váhom
R 707 20:34 Žilina
Zr 1707 22:18 Nové Mesto nad Váhom
R 615 23:42 Humenné 20

120 Leopoldov – Bratislava
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 3000 4:00 Bratislava hl. st.
R 700 4:31 Bratislava hl. st.
Os 300 24:37 Bratislava hl. st.
Zr 1700 5:00 Bratislava Petržalka X
R 614 5:19 Bratislava hl. st. 26
Zr 1702 5:44 Bratislava hl. st. X
R 702 6:19 Bratislava hl. st. X
Zr 1704 6:40 Bratislava hl. st. X
Os 3012 6:51 Bratislava hl. st.
R 704 7:19 Bratislava hl. st. 33
R 722 7:39 Bratislava hl. st. 27
Os 3016 7:50 Bratislava hl. st.
R 706 8:19 Bratislava hl. st. X
Os 3018 8:47 Bratislava hl. st. 37
R 600 9:19 Bratislava hl. st. 36
Os 3020 10:50 Bratislava hl. st. 39
Os 3022 10:50 Bratislava hl. st. 18
R 602 11:19 Bratislava hl. st.
Os 3024 12:16 Bratislava hl. st.
R 604 13:19 Bratislava hl. st.
Os 3026 13:25 Bratislava hl. st. 18
Os 3030 14:25 Bratislava hl. st. 13
Os 3076 14:25 Bratislava Nové Mesto 17
R 606 15:19 Bratislava hl. st.
Os 3034 15:25 Bratislava hl. st. X
R 708 16:19 Bratislava hl. st. 40
Os 3038 16:25 Bratislava hl. st.
R 608 17:19 Bratislava hl. st.
Os 3040 17:25 Bratislava hl. st. 8
Os 13040 17:25 Bratislava hl. st. 19
R 720 18:41 Bratislava hl. st.
Os 3042 18:46 Bratislava hl. st.
R 610 19:19 Bratislava hl. st.
Os 3044 19:47 Trnava 13
Os 3046 19:47 Bratislava hl. st. X
R 1520 20:05 Bratislava Petržalka 10
R 1508 20:22 Bratislava hl. st. 10
R 612 21:19 Bratislava hl. st.
Os 3050 22:12 Trnava 18
Os 3052 22:12 Bratislava hl. st. 39

Poznámky: 
x = ide v pracovné dni; 
6 = nejde v nede¾u a 25. 12.-6.1., 23.-25. 4.
8 = ide v pracovné dni od 14. 3. do 3. 10.
10 = ide v nede¾u a 25. 4., nejde 26. 12., 24. 4., 3. 7.-28.8.;
11= ide v piatok a 22., 23. 12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12., 22. 4.;
13 = ide v sobotu a v nede¾u
17 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1.
18 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1., 1. 7.-31.8.;
19 = ide v pracovné dni do 11.3. a od 4. 10.
20 = nejde 24. a 25. 12., 31. 12 a 1. 1. 
24 = ide v piatok a 23. 12., 21. 4., 31. 10., nejde 24., 31. 12., 22. 4.;
25 = nejde v piatok a 23., 25. 12. 31. 4., 31. 10., ide 22. 4.;
26 = nejde 25. 12., 1.1.;
27 = nejde 24.-26.12, 1.1., 2.1., 22.-25.4., 29.8., 15.9., 17.11.;
28 = ide v pracovné dni a v nede¾u a 5. 7., 1. 9., nejde 26. 12, 2.1. a 24. 4.;
33 = nejde 25.-26. 12., 1.1.;
36 = nejde v nede¾u a 24. 12 – 2. 1., 6. 1., 23. 4., 25., 4., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9.,  17. 11.;
37 = nejde 24. 12.-9.1.
39 = ide v sobotu a v nede¾u v období 24. 12-9.1., 1.7.-31. 8. ide denne;
40 = nejde v sobotu a 24. 12-5. 1., 22., 24. 4.; 

120 Leopoldov – Bratislava
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 3000 4:00 Bratislava hl. st.
R 700 4:31 Bratislava hl. st.
Os 300 24:37 Bratislava hl. st.
Zr 1700 5:00 Bratislava Petržalka X
R 614 5:19 Bratislava hl. st. 26
Zr 1702 5:44 Bratislava hl. st. X
R 702 6:19 Bratislava hl. st. X
Zr 1704 6:40 Bratislava hl. st. X
Os 3012 6:51 Bratislava hl. st.
R 704 7:19 Bratislava hl. st. 33
R 722 7:39 Bratislava hl. st. 27
Os 3016 7:50 Bratislava hl. st.
R 706 8:19 Bratislava hl. st. X
Os 3018 8:47 Bratislava hl. st. 37
R 600 9:19 Bratislava hl. st. 36
Os 3020 10:50 Bratislava hl. st. 39
Os 3022 10:50 Bratislava hl. st. 18
R 602 11:19 Bratislava hl. st.
Os 3024 12:16 Bratislava hl. st.
R 604 13:19 Bratislava hl. st.
Os 3026 13:25 Bratislava hl. st. 18
Os 3030 14:25 Bratislava hl. st. 13
Os 3076 14:25 Bratislava Nové Mesto 17
R 606 15:19 Bratislava hl. st.
Os 3034 15:25 Bratislava hl. st. X
R 708 16:19 Bratislava hl. st. 40
Os 3038 16:25 Bratislava hl. st.
R 608 17:19 Bratislava hl. st.
Os 3040 17:25 Bratislava hl. st. 8
Os 13040 17:25 Bratislava hl. st. 19
R 720 18:41 Bratislava hl. st.
Os 3042 18:46 Bratislava hl. st.
R 610 19:19 Bratislava hl. st.
Os 3044 19:47 Trnava 13
Os 3046 19:47 Bratislava hl. st. X
R 1520 20:05 Bratislava Petržalka 10
R 1508 20:22 Bratislava hl. st. 10
R 612 21:19 Bratislava hl. st.
Os 3050 22:12 Trnava 18
Os 3052 22:12 Bratislava hl. st. 39

Poznámky: 
x = ide v pracovné dni; 
6 = nejde v nede¾u a 25. 12.-6.1., 23.-25. 4.
8 = ide v pracovné dni od 14. 3. do 3. 10.
10 = ide v nede¾u a 25. 4., nejde 26. 12., 24. 4., 3. 7.-28.8.;
11= ide v piatok a 22., 23. 12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12., 22. 4.;
13 = ide v sobotu a v nede¾u
17 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1.
18 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1., 1. 7.-31.8.;
19 = ide v pracovné dni do 11.3. a od 4. 10.
20 = nejde 24. a 25. 12., 31. 12 a 1. 1. 
24 = ide v piatok a 23. 12., 21. 4., 31. 10., nejde 24., 31. 12., 22. 4.;
25 = nejde v piatok a 23., 25. 12. 31. 4., 31. 10., ide 22. 4.;
26 = nejde 25. 12., 1.1.;
27 = nejde 24.-26.12, 1.1., 2.1., 22.-25.4., 29.8., 15.9., 17.11.;
28 = ide v pracovné dni a v nede¾u a 5. 7., 1. 9., nejde 26. 12, 2.1. a 24. 4.;
33 = nejde 25.-26. 12., 1.1.;
36 = nejde v nede¾u a 24. 12 – 2. 1., 6. 1., 23. 4., 25., 4., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9.,  17. 11.;
37 = nejde 24. 12.-9.1.
39 = ide v sobotu a v nede¾u v období 24. 12-9.1., 1.7.-31. 8. ide denne;
40 = nejde v sobotu a 24. 12-5. 1., 22., 24. 4.; 14
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133 Leopoldov – Sereï

141 Leopoldov – Lužianky – (Nitra)

120 Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom

osobná preprava t. è. zastavená

Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 5101 4:25 Lužianky - Nitra 22 L zast.
Os 5103 5:30 Nitra X L zast.
Os 5105 6:32 Nitra L zast.
R 721 7:55 Zbehy – Prievidza 45 prípoj NR
Zr 1735 8:04 Nitra 20
Os 5107 9:22 Nitra 15 L zast.
Os 5109 11:30 Nitra L zast.
Os 5111 14:12 Lužianky – Nitra 18 L zast.
Os 5123 14:31 Lužianky – Nitra 58 L zast.
R 725 13:38 Prievidza 20 prípoj NR
Os 5113 15:45 Lužianky – Nitra L zast.
R 1521 16:06 Prievidza 19
Zr 1733 16:39 Nitra X
Os 5115 17:02 Lužianky – Nitra 16 L zast.
R 723 17:41 Prievidza 26 prípoj NR
Os 5117 18:52 Nitra X L zast.
Os 5125 19:25 Nitra 21 L zast.
Os 5119 20:37 Nitra 46 L zast.
Os 5121 21:25 Nitra 12 L zast.

Poznámky: L zast. = vlak stojí aj na stanici Leopoldov zastávka. Prípoj NR = v stanici Zbehy èaká prípojný 
vlak do Nitry; X = ide v pracovné dni; 22 = nejde 24.-26. 12, 1.-2.1. 22.-25. 4.; 45 = ide v sobotu a v nede-
¾u, 27.12-7.1., 1.7.-31.8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1.7.-31.8.; 15 = ide v pracovné dni 
a v sobotu, nejde 27.12.-31.12.; 18 = ide v pracovné dni, nejde 24.12.-9.1., 1.8.-31.8.; 58 = ide v pracov-
né dni v období 27.12.-9.1. a 1.7.-31. 8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1. 7. – 31. 8.; 19 = 
ide v piatok a 22.12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12.; 16 = nejde 24.-26.12., 1.1.; 26 = nejde 24.-26.12., 
1.1. 2.1., 22.-25.4., 29. 8., 15.9., 17.11.; 21 = ide v nede¾u, nejde 25. 12, 1.1.; 46 = v období 1. 7.-31.8. 
nejde v nede¾u; 12 = ide v nede¾u, nejde 26. 12., 2. 1., 24. 4., 28. 8.;

Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
R 701 4:35 Žilina 6
Os 3001 4:50 Nové Mesto nad Váhom X
Os 3003 5:50 Nové Mesto nad Váhom
R 601 6:42 Košice
Os 3007 6:50 Nové Mesto nad Váhom 17
Os 3011 8:20 Nové Mesto nad Váhom
R 603 8:42 Košice
Os 3013 10:10 Nové Mesto nad Váhom
R 605 10:42 Košice
R 607 12:42 Košice
Os 3019 13:20 Nové Mesto nad Váhom 13
Os 13021 13:56 Nové Mesto nad Váhom 19
Os 3021 14:04 Nové Mesto nad Váhom 8
R 609 14:42 Košice
Os 3023 15:20 Nové Mesto nad Váhom
R 703 15:42 Žilina X
R 1509 16:20 Žilina 11
Os 3027 16:24 Nové Mesto nad Váhom 17
R 611 16:42 Košice
Os 3033 17:30 Nové Mesto nad Váhom 28
R 705 18:42 Martin 25
Zr 1705 18:42 Košice 24
Os 3039 19:18 Nové Mesto nad Váhom
R 707 20:34 Žilina
Zr 1707 22:18 Nové Mesto nad Váhom
R 615 23:42 Humenné 20

133 Leopoldov – Sereï
osobná preprava t. è. zastavená

141 Leopoldov – Lužianky – (Nitra)
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 5101 4:25 Lužianky - Nitra 22 L zast.
Os 5103 5:30 Nitra X L zast.
Os 5105 6:32 Nitra L zast.
R 721 7:55 Zbehy – Prievidza 45 prípoj NR
Zr 1735 8:04 Nitra 20
Os 5107 9:22 Nitra 15 L zast.
Os 5109 11:30 Nitra L zast.
Os 5111 14:12 Lužianky – Nitra 18 L zast.
Os 5123 14:31 Lužianky – Nitra 58 L zast.
R 725 13:38 Prievidza 20 prípoj NR
Os 5113 15:45 Lužianky – Nitra L zast.
R 1521 16:06 Prievidza 19
Zr 1733 16:39 Nitra X
Os 5115 17:02 Lužianky – Nitra 16 L zast.
R 723 17:41 Prievidza 26 prípoj NR
Os 5117 18:52 Nitra X L zast.
Os 5125 19:25 Nitra 21 L zast.
Os 5119 20:37 Nitra 46 L zast.
Os 5121 21:25 Nitra 12 L zast.

Poznámky: L zast. = vlak stojí aj na stanici Leopoldov zastávka. Prípoj NR = v stanici Zbehy èaká prípojný 
vlak do Nitry; X = ide v pracovné dni; 22 = nejde 24.-26. 12, 1.-2.1. 22.-25. 4.; 45 = ide v sobotu a v nede-
¾u, 27.12-7.1., 1.7.-31.8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1.7.-31.8.; 15 = ide v pracovné dni 
a v sobotu, nejde 27.12.-31.12.; 18 = ide v pracovné dni, nejde 24.12.-9.1., 1.8.-31.8.; 58 = ide v pracov-
né dni v období 27.12.-9.1. a 1.7.-31. 8.; 20 = ide v pracovné dni, nejde 27.12.-7.1., 1. 7. – 31. 8.; 19 = 
ide v piatok a 22.12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12.; 16 = nejde 24.-26.12., 1.1.; 26 = nejde 24.-26.12., 
1.1. 2.1., 22.-25.4., 29. 8., 15.9., 17.11.; 21 = ide v nede¾u, nejde 25. 12, 1.1.; 46 = v období 1. 7.-31.8. 
nejde v nede¾u; 12 = ide v nede¾u, nejde 26. 12., 2. 1., 24. 4., 28. 8.;

120 Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
R 701 4:35 Žilina 6
Os 3001 4:50 Nové Mesto nad Váhom X
Os 3003 5:50 Nové Mesto nad Váhom
R 601 6:42 Košice
Os 3007 6:50 Nové Mesto nad Váhom 17
Os 3011 8:20 Nové Mesto nad Váhom
R 603 8:42 Košice
Os 3013 10:10 Nové Mesto nad Váhom
R 605 10:42 Košice
R 607 12:42 Košice
Os 3019 13:20 Nové Mesto nad Váhom 13
Os 13021 13:56 Nové Mesto nad Váhom 19
Os 3021 14:04 Nové Mesto nad Váhom 8
R 609 14:42 Košice
Os 3023 15:20 Nové Mesto nad Váhom
R 703 15:42 Žilina X
R 1509 16:20 Žilina 11
Os 3027 16:24 Nové Mesto nad Váhom 17
R 611 16:42 Košice
Os 3033 17:30 Nové Mesto nad Váhom 28
R 705 18:42 Martin 25
Zr 1705 18:42 Košice 24
Os 3039 19:18 Nové Mesto nad Váhom
R 707 20:34 Žilina
Zr 1707 22:18 Nové Mesto nad Váhom
R 615 23:42 Humenné 20

120 Leopoldov – Bratislava
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
Os 3000 4:00 Bratislava hl. st.
R 700 4:31 Bratislava hl. st.
Os 300 24:37 Bratislava hl. st.
Zr 1700 5:00 Bratislava Petržalka X
R 614 5:19 Bratislava hl. st. 26
Zr 1702 5:44 Bratislava hl. st. X
R 702 6:19 Bratislava hl. st. X
Zr 1704 6:40 Bratislava hl. st. X
Os 3012 6:51 Bratislava hl. st.
R 704 7:19 Bratislava hl. st. 33
R 722 7:39 Bratislava hl. st. 27
Os 3016 7:50 Bratislava hl. st.
R 706 8:19 Bratislava hl. st. X
Os 3018 8:47 Bratislava hl. st. 37
R 600 9:19 Bratislava hl. st. 36
Os 3020 10:50 Bratislava hl. st. 39
Os 3022 10:50 Bratislava hl. st. 18
R 602 11:19 Bratislava hl. st.
Os 3024 12:16 Bratislava hl. st.
R 604 13:19 Bratislava hl. st.
Os 3026 13:25 Bratislava hl. st. 18
Os 3030 14:25 Bratislava hl. st. 13
Os 3076 14:25 Bratislava Nové Mesto 17
R 606 15:19 Bratislava hl. st.
Os 3034 15:25 Bratislava hl. st. X
R 708 16:19 Bratislava hl. st. 40
Os 3038 16:25 Bratislava hl. st.
R 608 17:19 Bratislava hl. st.
Os 3040 17:25 Bratislava hl. st. 8
Os 13040 17:25 Bratislava hl. st. 19
R 720 18:41 Bratislava hl. st.
Os 3042 18:46 Bratislava hl. st.
R 610 19:19 Bratislava hl. st.
Os 3044 19:47 Trnava 13
Os 3046 19:47 Bratislava hl. st. X
R 1520 20:05 Bratislava Petržalka 10
R 1508 20:22 Bratislava hl. st. 10
R 612 21:19 Bratislava hl. st.
Os 3050 22:12 Trnava 18
Os 3052 22:12 Bratislava hl. st. 39

Poznámky: 
x = ide v pracovné dni; 
6 = nejde v nede¾u a 25. 12.-6.1., 23.-25. 4.
8 = ide v pracovné dni od 14. 3. do 3. 10.
10 = ide v nede¾u a 25. 4., nejde 26. 12., 24. 4., 3. 7.-28.8.;
11= ide v piatok a 22., 23. 12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12., 22. 4.;
13 = ide v sobotu a v nede¾u
17 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1.
18 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1., 1. 7.-31.8.;
19 = ide v pracovné dni do 11.3. a od 4. 10.
20 = nejde 24. a 25. 12., 31. 12 a 1. 1. 
24 = ide v piatok a 23. 12., 21. 4., 31. 10., nejde 24., 31. 12., 22. 4.;
25 = nejde v piatok a 23., 25. 12. 31. 4., 31. 10., ide 22. 4.;
26 = nejde 25. 12., 1.1.;
27 = nejde 24.-26.12, 1.1., 2.1., 22.-25.4., 29.8., 15.9., 17.11.;
28 = ide v pracovné dni a v nede¾u a 5. 7., 1. 9., nejde 26. 12, 2.1. a 24. 4.;
33 = nejde 25.-26. 12., 1.1.;
36 = nejde v nede¾u a 24. 12 – 2. 1., 6. 1., 23. 4., 25., 4., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9.,  17. 11.;
37 = nejde 24. 12.-9.1.
39 = ide v sobotu a v nede¾u v období 24. 12-9.1., 1.7.-31. 8. ide denne;
40 = nejde v sobotu a 24. 12-5. 1., 22., 24. 4.; 

120 Leopoldov – Bratislava
Èíslo vlaku Odchod Smer Poznámka
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R 600 9:19 Bratislava hl. st. 36
Os 3020 10:50 Bratislava hl. st. 39
Os 3022 10:50 Bratislava hl. st. 18
R 602 11:19 Bratislava hl. st.
Os 3024 12:16 Bratislava hl. st.
R 604 13:19 Bratislava hl. st.
Os 3026 13:25 Bratislava hl. st. 18
Os 3030 14:25 Bratislava hl. st. 13
Os 3076 14:25 Bratislava Nové Mesto 17
R 606 15:19 Bratislava hl. st.
Os 3034 15:25 Bratislava hl. st. X
R 708 16:19 Bratislava hl. st. 40
Os 3038 16:25 Bratislava hl. st.
R 608 17:19 Bratislava hl. st.
Os 3040 17:25 Bratislava hl. st. 8
Os 13040 17:25 Bratislava hl. st. 19
R 720 18:41 Bratislava hl. st.
Os 3042 18:46 Bratislava hl. st.
R 610 19:19 Bratislava hl. st.
Os 3044 19:47 Trnava 13
Os 3046 19:47 Bratislava hl. st. X
R 1520 20:05 Bratislava Petržalka 10
R 1508 20:22 Bratislava hl. st. 10
R 612 21:19 Bratislava hl. st.
Os 3050 22:12 Trnava 18
Os 3052 22:12 Bratislava hl. st. 39

Poznámky: 
x = ide v pracovné dni; 
6 = nejde v nede¾u a 25. 12.-6.1., 23.-25. 4.
8 = ide v pracovné dni od 14. 3. do 3. 10.
10 = ide v nede¾u a 25. 4., nejde 26. 12., 24. 4., 3. 7.-28.8.;
11= ide v piatok a 22., 23. 12., 21. 4., nejde 24. 12., 31. 12., 22. 4.;
13 = ide v sobotu a v nede¾u
17 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1.
18 = ide v pracovné dni, nejde 24. 12.-9.1., 1. 7.-31.8.;
19 = ide v pracovné dni do 11.3. a od 4. 10.
20 = nejde 24. a 25. 12., 31. 12 a 1. 1. 
24 = ide v piatok a 23. 12., 21. 4., 31. 10., nejde 24., 31. 12., 22. 4.;
25 = nejde v piatok a 23., 25. 12. 31. 4., 31. 10., ide 22. 4.;
26 = nejde 25. 12., 1.1.;
27 = nejde 24.-26.12, 1.1., 2.1., 22.-25.4., 29.8., 15.9., 17.11.;
28 = ide v pracovné dni a v nede¾u a 5. 7., 1. 9., nejde 26. 12, 2.1. a 24. 4.;
33 = nejde 25.-26. 12., 1.1.;
36 = nejde v nede¾u a 24. 12 – 2. 1., 6. 1., 23. 4., 25., 4., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9.,  17. 11.;
37 = nejde 24. 12.-9.1.
39 = ide v sobotu a v nede¾u v období 24. 12-9.1., 1.7.-31. 8. ide denne;
40 = nejde v sobotu a 24. 12-5. 1., 22., 24. 4.; 14
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Plagát skupiny v pozadí so sochou Klementa Gottwalda, ktorý Slovkoncert nedovolil verejne 
prezentova�. Aj takýmito kurióznymi problémami žila bratislavská skupiny YPS v druhej polo-
vici osemdesiatych rokov. Vtedy už èlenovia skupiny – Ján Hangóni, Ján Slaèka, Vlado 
Brožík, Ján Kapusta a Karol Morvay žali úspechy s koncertným programom Staré dlhy. V roku 
1985 nakrútili v štúdiu Opusu v Pezinku svoju platòu s hitmi ako S dierami vo vreckách èi 
Horný Višòov Dolný je.
Dnes sa èlenovia skupiny YPS predstavujú skôr ako samostatní hudobníci. Ján Hangóni sa 
predstavoval napríklad aj na podujatiach pri výroèí novembrových udalostí s kolegom z 
Modusu Jankom Lehotským. Zaujímavé však je to, že pre èlenov skupiny kedysi, ale aj dnes 
patrí Leopoldov k tým ob¾úbeným miestam. Nedávno sa Ján Hangóni, hudobník a líder skupi-
ny, predstavil aj na koncerte venovanom vystavujúcemu fotografovi Jozefovi Mýtnemu na 
Smolenickom zámku. To bola aj príležitos� Jána Hangóniho oslovi�. 
* Ako ste prežívali toto obdobie, ktoré najmä koncom osemdesiatych rokov prinieslo dve 
polohy: najprv ve¾ký záujem publika, ale aj dozor štátu, po revolúcii to bolo presne naopak – 
ani divák nemal o našu hudbu ve¾ký záujem...
- Vtedy, v roku 1989, sme viac produkovali hudbu v Škandinávii aj u nás, potom sme robili 
unpluggued muziku a viac sa hralo v kluboch. Ale ove¾a viac sa dostali do popredia koncerty, 
ktoré sme odohrali v plenéri. Jednými z nich boli koncerty napríklad v Leopoldove alebo v 
neïalekom Èerveníku. Zaujímavé je, že v tej dobe na naše vystúpenia chodili tisícky priaz-
nivcov, èo bolo za bývalého režimu nie ve¾mi populárne, ove¾a viac privítali menšie publiká. 
Predsalen, s takým davom sa dá už všelièo robi�, je to sila... Napríklad poèas revolúcie sme 
boli v zahranièí, zažili sme rok 1968, ale aj rok 1977. Vtedy sme hrali ako študentská kapela. 
Keï vtedy videli, èo hráme, bol z toho ve¾ký problém, pretože sme hrávali tvrdú hudbu. 
Keïže sme vtedy boli na vojenèine, chodili sme najmä na festival s vojenskou tematikou Zlatý 
palcát. Napríklad preto sme si vymysleli pieseò Ó, Dunaj, ty medzinárodná rieka, strážime �a, 
aby si pokojne tiekla...(smiech)
* Napriek tomu ste si isto užili aj ve¾a humorných situácií...
- Boli to napríklad pri piesni Mama, kúp mi röntgen alebo Kázala mi mati: o všetko dbaj. Vtedy 
boli ve¾kým hitom, keï sme urobili krásnu platòu s Lasicom a Satinským, toto sme hrávali aj 
na vystúpeniach, s týmito piesòami bolo ve¾a humoru...
* Pochádzate z tohto regiónu, keï sa tu èasto objavujete?
- Nie, všetci, okrem Vlada Brožíka, sme všetci z Martina, a to vrátane technických pracovní-
kov, zvukárov a podobne. My sme zaujímavo boli prepojení s Bratislavou. Tam na Dunajskej 
ulici sme od pána Bajèeva mali prepožièaný byt, kde sa schádzala celá rocková elita, a to nie-

len z Bratislavy. Napríklad Hejma so Žltým psom prišli k nám èi Michael Kocáb alebo Janko 
Lehotský, tam vlastne vznikol aj nový Modus. Keï už všetko skonèilo vo Véèku a v iných klu-
boch, chodilo sa k nám na Dunajskú 8. Býval tam aj Julo Satinský.
* Z Bratislavy teda do Leopoldova a hlohovského regiónu nebolo ïaleko...
-  V Leopoldove sme raz dostali kšeft na zábavu. Bolo to ešte v starom kulturáku pri železniè-
nej stanici. Vtedy sme už mali ve¾kú aparatúru. Chodilo na nás ve¾a ¾udí, na Leopoldov nedám 
nikdy dopusti�, bola tam ve¾mi dobrá atmosféra – podobne si tak spomínam aj na Sasinkovo a 
Rišòovce. Z tejto parafrázy vznikla aj pieseò „Horný Višòov Dolný je". Môžeme teda poveda�, 
že z tohto regiónu sme ve¾a èerpali aj pre nás, zaiste aj preto, lebo tam máme ve¾a priate¾ov. 
* Niektorí si isto spomenú na vašu LP platòu z roku 1985, z ktorej je známa asi najmä pieseò S 
dierami vo vreckách...
- Nahrávali sme v Pezinku a mali sme na nahrávanie týždeò, iní na to mali mesiac. Urobili sme 
to ako koncert, mal som ve¾ké skúsenosti s týmto štúdiom, nahral som tam ve¾a platní s 
Marikou Gombitovou a Modusom, ale mali sme skúsenos� aj s malým štúdiom, takto sa naprí-
klad nahrávala LP platòa vtedy ešte Darinky Rolincovej.

Martin Jurèo

Pre YPSákov
je Leopoldov

stále inšpiráciou

Pre YPSákov
je Leopoldov

stále inšpiráciou

Mestský stolnotenisový klub v sú�ažnom roèníku 2010 – 2011 má v su�aži Trnavského kraja 
štyri družstvá – dve seniorské a dve žiacke. Vo Vrbovom sa uskutoènil stolnotenisový turnaj 
jednotlivcov Memoriál Borovského za úèasti hráèov IV. a V. ligy. Leopoldovskí stolní tenisti 
Peter Luha, Martin Zverina a Radovan Èierny sa na turnaji zúèastnili vo farbách MTK 
Leopoldov a spomedzi 42 úèastníkov získali ve¾kých úspech v podobe prvého miesta práve 
Peter Luha a štvrtého miesta Martin Zverina.
Výsledky po jesennej èasti:
Seniori:
A družstvo V. liga 11 8 1 2 125:73 28 4. miesto
B družstvo VII. liga 11 9 1 1 136:62 30 1. miesto
Žiaci:
A družstvo III. liga 8 6 0 2 66:14 20 3. miesto
B družstvo III. liga 8 5 0 3 42:38 18 4. miesto
Žiakov A aj B družstva na stretnutia vozia ich rodièia a naša stolnotenisová hala hostí vo vo¾-
ných veèerných hodinách aj neregistrovaných seniorov. Neregistrovaní seniori môžu spolu 
so svojimi de�mi, ktoré majú záujem o stolný tenis, nájs� príjemný relax práve v našej stolnote-
nisovej hale (poplatok za 1 stôl na 1 hodinu je 2 eurá, prièom je potrebné obsadi� aspoò dva 
hracie stoly).
Kontakt:  Viliam Chovanec, tel. 033/734 23 11

V. Chovanec

Zo stolného
tenisu

Zo stolného
tenisu
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1985 nakrútili v štúdiu Opusu v Pezinku svoju platòu s hitmi ako S dierami vo vreckách èi 
Horný Višòov Dolný je.
Dnes sa èlenovia skupiny YPS predstavujú skôr ako samostatní hudobníci. Ján Hangóni sa 
predstavoval napríklad aj na podujatiach pri výroèí novembrových udalostí s kolegom z 
Modusu Jankom Lehotským. Zaujímavé však je to, že pre èlenov skupiny kedysi, ale aj dnes 
patrí Leopoldov k tým ob¾úbeným miestam. Nedávno sa Ján Hangóni, hudobník a líder skupi-
ny, predstavil aj na koncerte venovanom vystavujúcemu fotografovi Jozefovi Mýtnemu na 
Smolenickom zámku. To bola aj príležitos� Jána Hangóniho oslovi�. 
* Ako ste prežívali toto obdobie, ktoré najmä koncom osemdesiatych rokov prinieslo dve 
polohy: najprv ve¾ký záujem publika, ale aj dozor štátu, po revolúcii to bolo presne naopak – 
ani divák nemal o našu hudbu ve¾ký záujem...
- Vtedy, v roku 1989, sme viac produkovali hudbu v Škandinávii aj u nás, potom sme robili 
unpluggued muziku a viac sa hralo v kluboch. Ale ove¾a viac sa dostali do popredia koncerty, 
ktoré sme odohrali v plenéri. Jednými z nich boli koncerty napríklad v Leopoldove alebo v 
neïalekom Èerveníku. Zaujímavé je, že v tej dobe na naše vystúpenia chodili tisícky priaz-
nivcov, èo bolo za bývalého režimu nie ve¾mi populárne, ove¾a viac privítali menšie publiká. 
Predsalen, s takým davom sa dá už všelièo robi�, je to sila... Napríklad poèas revolúcie sme 
boli v zahranièí, zažili sme rok 1968, ale aj rok 1977. Vtedy sme hrali ako študentská kapela. 
Keï vtedy videli, èo hráme, bol z toho ve¾ký problém, pretože sme hrávali tvrdú hudbu. 
Keïže sme vtedy boli na vojenèine, chodili sme najmä na festival s vojenskou tematikou Zlatý 
palcát. Napríklad preto sme si vymysleli pieseò Ó, Dunaj, ty medzinárodná rieka, strážime �a, 
aby si pokojne tiekla...(smiech)
* Napriek tomu ste si isto užili aj ve¾a humorných situácií...
- Boli to napríklad pri piesni Mama, kúp mi röntgen alebo Kázala mi mati: o všetko dbaj. Vtedy 
boli ve¾kým hitom, keï sme urobili krásnu platòu s Lasicom a Satinským, toto sme hrávali aj 
na vystúpeniach, s týmito piesòami bolo ve¾a humoru...
* Pochádzate z tohto regiónu, keï sa tu èasto objavujete?
- Nie, všetci, okrem Vlada Brožíka, sme všetci z Martina, a to vrátane technických pracovní-
kov, zvukárov a podobne. My sme zaujímavo boli prepojení s Bratislavou. Tam na Dunajskej 
ulici sme od pána Bajèeva mali prepožièaný byt, kde sa schádzala celá rocková elita, a to nie-

len z Bratislavy. Napríklad Hejma so Žltým psom prišli k nám èi Michael Kocáb alebo Janko 
Lehotský, tam vlastne vznikol aj nový Modus. Keï už všetko skonèilo vo Véèku a v iných klu-
boch, chodilo sa k nám na Dunajskú 8. Býval tam aj Julo Satinský.
* Z Bratislavy teda do Leopoldova a hlohovského regiónu nebolo ïaleko...
-  V Leopoldove sme raz dostali kšeft na zábavu. Bolo to ešte v starom kulturáku pri železniè-
nej stanici. Vtedy sme už mali ve¾kú aparatúru. Chodilo na nás ve¾a ¾udí, na Leopoldov nedám 
nikdy dopusti�, bola tam ve¾mi dobrá atmosféra – podobne si tak spomínam aj na Sasinkovo a 
Rišòovce. Z tejto parafrázy vznikla aj pieseò „Horný Višòov Dolný je". Môžeme teda poveda�, 
že z tohto regiónu sme ve¾a èerpali aj pre nás, zaiste aj preto, lebo tam máme ve¾a priate¾ov. 
* Niektorí si isto spomenú na vašu LP platòu z roku 1985, z ktorej je známa asi najmä pieseò S 
dierami vo vreckách...
- Nahrávali sme v Pezinku a mali sme na nahrávanie týždeò, iní na to mali mesiac. Urobili sme 
to ako koncert, mal som ve¾ké skúsenosti s týmto štúdiom, nahral som tam ve¾a platní s 
Marikou Gombitovou a Modusom, ale mali sme skúsenos� aj s malým štúdiom, takto sa naprí-
klad nahrávala LP platòa vtedy ešte Darinky Rolincovej.

Martin Jurèo

Pre YPSákov
je Leopoldov

stále inšpiráciou

Pre YPSákov
je Leopoldov

stále inšpiráciou

Mestský stolnotenisový klub v sú�ažnom roèníku 2010 – 2011 má v su�aži Trnavského kraja 
štyri družstvá – dve seniorské a dve žiacke. Vo Vrbovom sa uskutoènil stolnotenisový turnaj 
jednotlivcov Memoriál Borovského za úèasti hráèov IV. a V. ligy. Leopoldovskí stolní tenisti 
Peter Luha, Martin Zverina a Radovan Èierny sa na turnaji zúèastnili vo farbách MTK 
Leopoldov a spomedzi 42 úèastníkov získali ve¾kých úspech v podobe prvého miesta práve 
Peter Luha a štvrtého miesta Martin Zverina.
Výsledky po jesennej èasti:
Seniori:
A družstvo V. liga 11 8 1 2 125:73 28 4. miesto
B družstvo VII. liga 11 9 1 1 136:62 30 1. miesto
Žiaci:
A družstvo III. liga 8 6 0 2 66:14 20 3. miesto
B družstvo III. liga 8 5 0 3 42:38 18 4. miesto
Žiakov A aj B družstva na stretnutia vozia ich rodièia a naša stolnotenisová hala hostí vo vo¾-
ných veèerných hodinách aj neregistrovaných seniorov. Neregistrovaní seniori môžu spolu 
so svojimi de�mi, ktoré majú záujem o stolný tenis, nájs� príjemný relax práve v našej stolnote-
nisovej hale (poplatok za 1 stôl na 1 hodinu je 2 eurá, prièom je potrebné obsadi� aspoò dva 
hracie stoly).
Kontakt:  Viliam Chovanec, tel. 033/734 23 11

V. Chovanec

Zo stolného
tenisu

Zo stolného
tenisu
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Napísali o nás... 
...v roku 1969

Tristoroèný Leopoldopolis
Mesteèko èi mesto?
Býval vo¾akedy ve¾mi ob¾úbený cestovný žart: Keï sa zastavil rýchlik alebo vlak na stanici 
Leopoldov, vždy sa našiel be�ár, èo vyzval cestujúcich, aby vstali. Na zaèudované preèo, od-
povedal: „Aby o vás nerozprávali, že ste sedeli v Leopoldove!”
Toto kedysi mesteèko s právami a výsadami, potom Leopoldov – Mesteèko a dnes obec 
Leopoldov je ove¾a, omnoho lepšie, než jeho poves�. A preto niet sa èomu èudova�, ak jeho 
obyvatelia a jeho predstavitelia tak úporne chcú obnovi� „staré mestské práva a výsady", pra-
vdaže, v obsahu upotrebite¾nom v modernom svete. Majú pre to svoje argumenty. Kvôli váž-
nosti treba hneï poveda�, že nesúvisia len s vyššie uvedeným žartom.
Ako vždy – kus histórie
V takýchto situáciách sa o titul mesta usilujúce civitates zvyèajne opierajú o slávne a histo-
rické osobnosti rodákov. Leopoldov by mal po ruke ve¾ký výber známych, slávnych a histo-
rických významných svojich obyvate¾ov s kratším èi dlhším pobytom. Boli aj takí, èo ostali 
len pred bránami a pod múrmi, ako napríklad kurucký velite¾ Mikuláš Bercsényi so svojou 
pechotou a koòstvom. Lepšie nepochodil ani Fraòo Rákoczi, vodca ve¾kého povstania v 
Uhrách a dedièný župan šarišský. Cisár Jozef II. inšpicíroval Leopoldov až dva razy. Po dru-
hej návšteve sa rozhodol premeni� ho na útulok pre vojnových vyslúžilcov. A približne o je-
den ¾udský vek neskoršie premenili ho v roku 1855 – ako stálo v dôvodovej správe – na ža-
lárnické úèely. Prvé skúšky pre takéto využitie však absolvoval Leopoldov už dávno predtý-
m. Napríklad na Hrajnohovi. Ale aj na iných. Na francúzskych zajatcoch z Napoleonovej 
armády i na Bonapartovom ¾avoboèkovi, porodenom v roku 1812 ve¾kokòažnou Štefániou 
Bádenskou, ktorého tu už ako desa�roèného pod falošným menom Gašpar Hauser väznili se-
dem rokov a celkom ho na cisársky a Metternichov rozkaz ohlúpli. 
Poslednú cisársku návštevu v leopoldovskej pevnosti urobil v roku 1850 František Jozef I. 
Potom už vydal kancelár Bach v roku 1855 dekrét, aby sa z vojenskej pevnosti a invalidov-
ne stala pevnos� a invalidovòa spravodlivosti. 
A tak pokraèovala leopoldovská pevnos� na svojej osudovej ceste, plnej paradoxov – istý 
èas spravovali trestnicu dokonca mníšky – až do... Dokedy? A kto to môže poveda�. 
Postavil ju panovník plný protikladov: Leopold I. Keï ako osemnás�roèný musel zaskoèi� na 
vladársky stolec, pripravoval sa na cirkevnú kariéru. Skromný, nezhovorèivý, a nevýbojný, 
priate¾ umenia a mierumilovný, musel vies� mnohé vojny a preto nemilosrdne necháva� 
zdiera� robotný ¾ud až z deviatej kože. Leopoldov postavil proti Turkom, ale Turci sa mu vy-
hýbali a odtiahli z Uhier bez toho, aby sa že by sa èo i len raz boli pokúsili vážne pevnos� 
ohrozi�. 
Celkom ináè obec
Leopoldov. Kroky, skoky i pády v jej historickom ani nie tak dlhom vývoji (veï èože je to tris-
to rokov pre naše rozjubileované mestá, mesteèká a dediny), dajú sa vyèíta� z názvov, ktoré 
niesla od svojho založenia: Neustadl, Neistadl ad penes Praesidium Leopoldpoliense (Nové 
mesteèko pri pevnosti Leopoldov), Német-Ujhely, Ujváros, Ujvároska, Mesteèko a 
Leopoldov. Pôvodný pôdorys ulièiek leží na redutách starého opevnenia. Je v òom systém a 
z hradieb pevnosti doteraz sa dá pozorova� každý pohyb na uliciach.
Hoci dnešné okolie Leopoldova bolo za¾udnené dávno, ba boli tu aj opevnené sídliská, dne-
šný Leopoldov založili remeselníci a robotníci, ktorí pracovali na stavbe pevnosti. Po do-
konèení sa väèšina vrátila do Èiech a do Bavor; tí, èo ostali, postavili mesteèko okolo podl-

hovastého, širokého námestia v súbežných uliciach. Za zásluhy o výstavbu pevnosti i za ne-
skoršiu èastú pomoc v tvàdzi udelil mu cisár Leopold I. rozlièné výsady mesteèka; obèania 
neboli poddaní zemepánovi, mali mestského richtára, ktorý používal kovovú peèa� s er-
bom, od roku 1678 malo mesteèko súdne právo, mohli vydržiava� jarmoky a jeho obyvate-
lia nemuseli nikde v celej krajine plati� mýto. Pôvodné výsadné listiny sa znièili pri turec-
kých prepadoch. Nové vydal na odporúèanie vtedajšieho hlavného zemepána a kancelára 
Zemí koruny èeskej Jána Václava Vratislava z Mitrovíc Karol VI. 21. augusta 1712.
Prvá škola v Leopoldove vznikla v roku 1723. Pre vojakov v pevnosti nemecká, pre obyva-
te¾stvo v mesteèku slovenská. Vyuèovali jezuiti. Tí spoèiatku spravovali aj cirkevné záleži-
tosti. V roku 1869 malo mesteèko tisíc obyvate¾ov, pä�desiat rokov neskoršie dva a pol tisí-
ca, dnes okolo štyroch tisíc. A pretože mesteèko založili remeselníci, aj ich potomci sa živili 
remeslami a ro¾níctvo, také typické pre väèšinu osídlených miest na Slovensku, bolo iba 
akýmsi ved¾ajším, doplnkovým živobytím. Na vzh¾ade mesteèka Leopoldov to ešte i dnes 
zrete¾ne vidie�; tu niet humien a romantických záhumní, niet plôch pre výjazd z „dvorov", 
chýba stodolisko a všetko to, èo z dediny – i z ve¾kej – robí dedinu. 
Nezmazate¾nú peèa� Leopoldovu však nevtisli ani cisári, ani Turci, ani povstalci. Vyrazila ju 
železnica, Leopoldov, vlastne iba jeho nerozmerný chotár zošnurovali železniène trate. 
Leopoldov je po Bratislave a Trnave najstaršou z ve¾kých železnièných staníc na Slovensku. 
Z celkového poètu obyvate¾ov tvoria rodiny železnièiarov viac než 60 percent. Rozvoj že-
lezniènej dopravy a najmä jej techniky zásadne ovplyvnil nielen úroveò kvalifikovanosti ale 
aj vzdelanosti i kultúry miestneho obyvate¾stva. 
Navonok akoby život zastal; ráno, na poludnie, veèer, vychádzajú chlapi v tmavomodrých 
uniformách z rodinných domov, starých i nových èinžiakov. V rukách nesú moderné aktov-
ky a už ove¾a zriedkavejšie vidie� staré kabele – železnièiarky. Vždy dva prúdy – jeden ta a 
druhý stade. Do služby a zo služby. Železnièiari nemajú šichty. Majú – služby. V zmysle ná-
roènosti, zodpovednosti, disciplíny. 
A predsa a touto, akoby nehybnou vozdajšou fasádou pulzuje iný život, než je ten, ktorý tu 
panoval pred tridsiatimi-štyridsiatimi rokmi, tento známy život rytmického stereotypu – 
služba-záhradka-spa�. Bolo by ve¾mi schematické, keby sme zaèali popisova�, napríklad, 
èinnos� strediska kultúrnej èinnosti v Leopoldove – Uzlového klubu železnièiarov. Kultúrny 
dom dnes nikde nie je vzácnos� na poèudovanie. Tak ako je samozrejmé, že sa v òom 
sústreïuje zábavno-odpoèinková èinnos�, rozvíjajú a pestujú záujmové oblasti, je sa-
mozrejmé, že sú v òom kurzy a iné formy vzdelávania pracujúcich popri zamestnaní. 
Všetky tieto deje a pohyby sa už nemôžu odohráva� v byte, v záhradke ani v krème èi kosto-
le. Vytvárajú sa nie iba nové podmienky, ale i nové požiadavky. Nemožno to nebra� do úva-
hy. Vèerajšie, hoci staré, dobré, osvedèené i trvácne už nestaèí.
Vec: Žiados� o priznanie charakteru mesta
K tristému výroèiu založenia Leopoldova (pôvodný názov Leopoldopolis) rozhodol sa 
Miestny národný výbor požiada� Západoslovenský krajský národný výbor o povýšenie na 
Mestský národný výbor a priznanie charakteru mesta pre obec Leopoldov. 
Pri podobnej príležitosti mal som už príležitos� ponavštevova� viacero vtedy ešte obcí, dnes 
už miest. Napríklad Lipany, Detvu, Námestovo, Brezovú pod Bradlom, a musím poveda�, 
že dôvody boli všade rovnaké; všade vy�ahovali staré práva, staré erby a peèiatky. I rozvoj 
hospodársky a komunálny mal nie väèšie a nie menšie rozmery, než má rozvoj Leopoldova. 
Z tohto h¾adiska – napísal by som, keby som bol aktuárom – na margo žiadosti: Niet námietok.
Ján Jonáš
Práca 27. 5. 1969 (krátené)
Nabudúce: Leopoldovské prvoaprílové prekvapenie, Práca 1. apríl 1970.
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už miest. Napríklad Lipany, Detvu, Námestovo, Brezovú pod Bradlom, a musím poveda�, 
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Z tohto h¾adiska – napísal by som, keby som bol aktuárom – na margo žiadosti: Niet námietok.
Ján Jonáš
Práca 27. 5. 1969 (krátené)
Nabudúce: Leopoldovské prvoaprílové prekvapenie, Práca 1. apríl 1970.
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môže zmeni� svoj osud a dosiahnu� úspech. Kto sa o zmenu nepokúsi, ten nech zostane 
nahnevaný. Ale na seba...,” vraví pani Kay. V zaèiatkoch emigrácie sa uèila anglický jazyk a 
prešla rôznymi povolaniami a odbornými kurzami. Zaèiatky boli naozaj �ažké: „Americký 
chlieb mi chutil ako papier, bola som tu ïaleko od rodiny, pripadala som si ako najchudobnej-
ší èlovek na svete.” Vystriedala práce ako servírka, barmanka, manažérka, uèite¾ka, neskoršie 
i ako tlmoèníèka. Po pres�ahovaní sa do USA s ušetrenými peniazmi sa Strelkovci pustili do 
podnikania. Najskôr vlastnili malú reštauráciu, neskôr nieko¾ko obchodov a ve¾kú reštaurá-
ciu. „Amerièanov som preúèala z hamburgerov èi hranolèekov na paprikáš,” spomína si dnes 
so smiechom pani Kamila. Nakoniec „zakotvili" v realitnom biznise, vlastnili dve realitné kan-
celárie. Poèas svojho podnikania boli jej klientmi napr. majitelia potravinového gigantu 
Laybels, významní továrnici, ba dokonca aj premiér Kajmanských ostrovov David Paundaun, 
príbuzný ruského cára Romanova generál Nikita Romanov èi bankári, ministerskí predsedo-
via, majitelia obchodných koncernov, nositelia Pulitzerovej ceny...  
„Mojím ve¾kým snom bolo býva� nad oceánom. Keï som dosiahla to, èo som chcela, namies-
to radosti sa mi zatriaslo srdce a spýtala som sa samej seba: Èo tu robím...? Okolo mòa nádher-
né bývanie, autá, pláže... no domov som nemohla ís�...” Po páde železnej opony sa pani 
Kamila èoraz èastejšie vracala do Pezinka a Bratislavy. O svojom zaujímavom živote o podni-
kaní v USA a najmä o ve¾kej túžbe po domove napísala štyri knihy, ktoré akoby symbolicky 
nazvala Letenkami: do raja, do sveta, do minulosti a do Bratislavy. Všetky sa stretli s ve¾kým 
záujmom verejnosti. Knihy Kamily Kay Strelka-Kankovej hovoria predovšetkým o jej život-

nom postoji – píše len to, èo prežila – ako neraz 
spadla, ale vždy vstala. Sú plné optimizmu, život-
ných skúseností. Prednášala aj v Maïarsku, v 
Chorvátsku, v Èechách, v Rakúsku, v Kanade a, 
pochopite¾ne, aj v Spojených štátoch amerických. 
Na Slovensku sa s òou alebo jej èlánkami èi prí-
spevkami môžete stretnú� v novinách, èasopisoch, 
v televíznom aj rozhlasovom vysielaní.
Ako èlenka Top centra podnikateliek na Slovensku 
napísala svoju piatu knižku Letenka za hviezdami 
o slovenských úspešných ženách a podnikate¾-
kách z domova aj o Slovenkách žijúcich v USA. 
Knihu  verejnos� prijala s potešením ako  prvú 
knihu tohto druhu. Svoje knihy na požiadanie 
vydavate¾stva naèítala aj pre nevidiacich. Pani 
Kamila je nosite¾kou Insígnií Who is Who a nájdete 
ju aj v najnovšej Knihe slovenských rekordov. Za 
svojimi èitate¾mi precestovala takmer pä�desiat kra-
jín; najnovšie navštívila Japonsko.
Táto úspešná dáma, ktorej vek je pre každého ve¾-
kou záhadou, rozdáva vôkol seba optimizmus, 
entuziazmus a ve¾a zo svojich životných skúsenos-
tí, ktoré by staèili aj na tri ïalšie životy. Nuž, ve¾a 
zdravia a radosti a do skorého videnia
v Leopoldove, pani Kay!

Pripravil Juraj Hladký
Foto: Kristína Vachanová

 
 

  

Donedávna sme o tejto našej rodáèke a jej pohnutých životných peripetiách ve¾a nevedeli. 
Nahliadnu� viac do súkromia tejto úspešnej americkej podnikate¾ky, slovenskej spisovate¾ky 
a rozprávaèky, ktorá dnes už s úsmevom hovorí, že musela odís� do Ameriky, aby zistila, že aj 
na Slovensku žijú manažérky, ktoré dokážu manažova�... mužov, sme pred èasom mali mož-
nos� aj my na besede o jej knihách.
Nie vždy však bolo všetko v jej živote také jednoduché. Keï sa pani Kay, ako ju volali jej ame-
rickí zákazníci, keï ešte pracovala ako barmanka, po mnohých rokov vrátila do rodného 
Leopoldova, mala zvláštne pocity: na jednej strane ve¾kú rados�, že je opä� na miestach, kde 
okúsila svoje prvé krôèiky, na druhej strane ešte stále nezodpovedaná otázka, preèo museli 
vlastne zo svojej domoviny odís�... „Keï som sa po rokoch vrátila, kúsok od železnièiarskej 
kolónie, kde sme bývali, našla som malý zaujímavý kamienok a vložila som si ho do tašky. 
Ako talizman ho nosím so sebou doteraz,” vyznáva sa.
Z Leopoldova sa pres�ahovali kvôli otcovej práci do Pezinka a napokon vyštudovala uèite¾-
stvo slovenèiny a telocviku. Odmlada bola vynikajúca športovkyòa – získala bronzovú 
medailu v trojboji a dokonca zlatú vo volejbale za Èeskoslovensko v roku 1952. Dvojroènú 
uèite¾skú kariéru vymenila za prácu žurnalistky a moderátorky - pracovala ako redaktorka 
bývalého Èeskoslovenského rozhlasu v literárno-dramatickej redakcii  v Bratislave. Starší 
poslucháèi si istotne spomenú na jej relácie - kabarety, estrády a najmä na nede¾nú 
Panorámu, kde jej hos�ami boli osobnosti ako Mikuláš Huba s manželkou Máriou Kišoòovou-
-Hubovou, Karol Machata, Janko Blaho, Janka Guzová, Gejza Dusík, Ladislav Chudík èi hoke-
jová legenda Václav Nedomanský, Waldemar Matuška a iní. Spriatelila sa s Júliusom 
Satinským, Milanom Lasicom, Ivanom Krajíèkom a s inými umelcami. Od mikrofónu napo-
kon musela odís�... Vystupovala aj v moskovskom rozhlase (Moskva hovorí), neskôr v emigrá-
cii v Toronte v CBC a vo Washingtone v Hlase Ameriky. Pieseò Kamila venoval Z. Sychra 
práve jej
Po okupácii v roku 1968 odišla s manželom a s dvojroènou dcérou, dnes plukovníèkou ame-
rického letectva, do Kanady a odtia¾ po deviatich rokoch sa pres�ahovali do USA. „Každý 
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Bola som hereèka, ale nikto mi netlieskal
Kamila Kay Strelka-Kanková:
Bola som hereèka, ale nikto mi netlieskal



22 23

môže zmeni� svoj osud a dosiahnu� úspech. Kto sa o zmenu nepokúsi, ten nech zostane 
nahnevaný. Ale na seba...,” vraví pani Kay. V zaèiatkoch emigrácie sa uèila anglický jazyk a 
prešla rôznymi povolaniami a odbornými kurzami. Zaèiatky boli naozaj �ažké: „Americký 
chlieb mi chutil ako papier, bola som tu ïaleko od rodiny, pripadala som si ako najchudobnej-
ší èlovek na svete.” Vystriedala práce ako servírka, barmanka, manažérka, uèite¾ka, neskoršie 
i ako tlmoèníèka. Po pres�ahovaní sa do USA s ušetrenými peniazmi sa Strelkovci pustili do 
podnikania. Najskôr vlastnili malú reštauráciu, neskôr nieko¾ko obchodov a ve¾kú reštaurá-
ciu. „Amerièanov som preúèala z hamburgerov èi hranolèekov na paprikáš,” spomína si dnes 
so smiechom pani Kamila. Nakoniec „zakotvili" v realitnom biznise, vlastnili dve realitné kan-
celárie. Poèas svojho podnikania boli jej klientmi napr. majitelia potravinového gigantu 
Laybels, významní továrnici, ba dokonca aj premiér Kajmanských ostrovov David Paundaun, 
príbuzný ruského cára Romanova generál Nikita Romanov èi bankári, ministerskí predsedo-
via, majitelia obchodných koncernov, nositelia Pulitzerovej ceny...  
„Mojím ve¾kým snom bolo býva� nad oceánom. Keï som dosiahla to, èo som chcela, namies-
to radosti sa mi zatriaslo srdce a spýtala som sa samej seba: Èo tu robím...? Okolo mòa nádher-
né bývanie, autá, pláže... no domov som nemohla ís�...” Po páde železnej opony sa pani 
Kamila èoraz èastejšie vracala do Pezinka a Bratislavy. O svojom zaujímavom živote o podni-
kaní v USA a najmä o ve¾kej túžbe po domove napísala štyri knihy, ktoré akoby symbolicky 
nazvala Letenkami: do raja, do sveta, do minulosti a do Bratislavy. Všetky sa stretli s ve¾kým 
záujmom verejnosti. Knihy Kamily Kay Strelka-Kankovej hovoria predovšetkým o jej život-

nom postoji – píše len to, èo prežila – ako neraz 
spadla, ale vždy vstala. Sú plné optimizmu, život-
ných skúseností. Prednášala aj v Maïarsku, v 
Chorvátsku, v Èechách, v Rakúsku, v Kanade a, 
pochopite¾ne, aj v Spojených štátoch amerických. 
Na Slovensku sa s òou alebo jej èlánkami èi prí-
spevkami môžete stretnú� v novinách, èasopisoch, 
v televíznom aj rozhlasovom vysielaní.
Ako èlenka Top centra podnikateliek na Slovensku 
napísala svoju piatu knižku Letenka za hviezdami 
o slovenských úspešných ženách a podnikate¾-
kách z domova aj o Slovenkách žijúcich v USA. 
Knihu  verejnos� prijala s potešením ako  prvú 
knihu tohto druhu. Svoje knihy na požiadanie 
vydavate¾stva naèítala aj pre nevidiacich. Pani 
Kamila je nosite¾kou Insígnií Who is Who a nájdete 
ju aj v najnovšej Knihe slovenských rekordov. Za 
svojimi èitate¾mi precestovala takmer pä�desiat kra-
jín; najnovšie navštívila Japonsko.
Táto úspešná dáma, ktorej vek je pre každého ve¾-
kou záhadou, rozdáva vôkol seba optimizmus, 
entuziazmus a ve¾a zo svojich životných skúsenos-
tí, ktoré by staèili aj na tri ïalšie životy. Nuž, ve¾a 
zdravia a radosti a do skorého videnia
v Leopoldove, pani Kay!

Pripravil Juraj Hladký
Foto: Kristína Vachanová

 
 

  

Donedávna sme o tejto našej rodáèke a jej pohnutých životných peripetiách ve¾a nevedeli. 
Nahliadnu� viac do súkromia tejto úspešnej americkej podnikate¾ky, slovenskej spisovate¾ky 
a rozprávaèky, ktorá dnes už s úsmevom hovorí, že musela odís� do Ameriky, aby zistila, že aj 
na Slovensku žijú manažérky, ktoré dokážu manažova�... mužov, sme pred èasom mali mož-
nos� aj my na besede o jej knihách.
Nie vždy však bolo všetko v jej živote také jednoduché. Keï sa pani Kay, ako ju volali jej ame-
rickí zákazníci, keï ešte pracovala ako barmanka, po mnohých rokov vrátila do rodného 
Leopoldova, mala zvláštne pocity: na jednej strane ve¾kú rados�, že je opä� na miestach, kde 
okúsila svoje prvé krôèiky, na druhej strane ešte stále nezodpovedaná otázka, preèo museli 
vlastne zo svojej domoviny odís�... „Keï som sa po rokoch vrátila, kúsok od železnièiarskej 
kolónie, kde sme bývali, našla som malý zaujímavý kamienok a vložila som si ho do tašky. 
Ako talizman ho nosím so sebou doteraz,” vyznáva sa.
Z Leopoldova sa pres�ahovali kvôli otcovej práci do Pezinka a napokon vyštudovala uèite¾-
stvo slovenèiny a telocviku. Odmlada bola vynikajúca športovkyòa – získala bronzovú 
medailu v trojboji a dokonca zlatú vo volejbale za Èeskoslovensko v roku 1952. Dvojroènú 
uèite¾skú kariéru vymenila za prácu žurnalistky a moderátorky - pracovala ako redaktorka 
bývalého Èeskoslovenského rozhlasu v literárno-dramatickej redakcii  v Bratislave. Starší 
poslucháèi si istotne spomenú na jej relácie - kabarety, estrády a najmä na nede¾nú 
Panorámu, kde jej hos�ami boli osobnosti ako Mikuláš Huba s manželkou Máriou Kišoòovou-
-Hubovou, Karol Machata, Janko Blaho, Janka Guzová, Gejza Dusík, Ladislav Chudík èi hoke-
jová legenda Václav Nedomanský, Waldemar Matuška a iní. Spriatelila sa s Júliusom 
Satinským, Milanom Lasicom, Ivanom Krajíèkom a s inými umelcami. Od mikrofónu napo-
kon musela odís�... Vystupovala aj v moskovskom rozhlase (Moskva hovorí), neskôr v emigrá-
cii v Toronte v CBC a vo Washingtone v Hlase Ameriky. Pieseò Kamila venoval Z. Sychra 
práve jej
Po okupácii v roku 1968 odišla s manželom a s dvojroènou dcérou, dnes plukovníèkou ame-
rického letectva, do Kanady a odtia¾ po deviatich rokoch sa pres�ahovali do USA. „Každý 

Predstavujeme Vám...Predstavujeme Vám...

Kamila Kay Strelka-Kanková:
Bola som hereèka, ale nikto mi netlieskal
Kamila Kay Strelka-Kanková:
Bola som hereèka, ale nikto mi netlieskal



25

Èo znamenajú Vianoce?
Opä� je tu december, pár dní do konca roka, opä� sú tu dni plných obchodov, zháòania, 
nervozity, upratovania, peèenia, stresu... Všetci sa napriek zhonu a množstvu práce na 
tieto sviatky tešíme a usilujeme sa urobi� všetko pre to, aby boli vianoèné chvíle bez je-
dinej chybièky. No aj keï sa pominie zhon, keï už bude všade rozvoniava� chutné 
jedlo a všetci budú s rados�ou oèakáva� pokojné chvíle s rodinami, ani vtedy by pre nás 
Vianoce nemali by� iba nieko¾kými vo¾nými dòami, útržkom z preplneného programu, 
ktorý venujeme rodine, ani nekoneèným vysedávaním pri televíznych rozprávkach, kto-
ré sme už videli mnoho ráz. Vianoce by pre nás, veriacich, mali by� v prvom rade spo-
mienkou na narodenie Ježiša Krista. A aké korene má slávenie sviatkov pokoja a lásky? 
Na zaèiatku kres�anstva sa jeruzalemskí kres�ania schádzali a spoloène išli do 
Betlehema, ktorý bol od Jeruzalema vzdialený asi dve hodiny chôdze. O polnoci sa tam 
slávila svätá omša. Tento zvyk sa neskôr preniesol do Ríma a odtia¾ do celého sveta. 
Názov Vianoce pochádza z nemeckého slova Weihnacht, teda svätá noc. Východní a 
západní kres�ania slávia tieto sviatky podobným spôsobom, ale v rozliènom èase. 
Západní kres�ania ho slávia 25. decembra ako Sviatok narodenia Pána a východní 6. ja-
nuára ako Zjavenie Pána. Presný dátum narodenia Ježiša nie je zapísaný v žiadnej lite-
ratúre, nehovorí o òom dokonca ani Sväté písmo. Tento dátum nám môžu priblíži� his-
torické udalosti, ktoré boli zaznamenané a odkazuje na ne aj Biblia. Ide o sèítanie ¾udu, 
ktoré nariadil cisár Augustus na obdobie, keï ¾udia už nepracovali na poliach a mohli 
sa na sèítanie dostavi�. Vtedy to bol december a zaèiatok januára. 25. december bol sta-
novený ako deò narodenia Ježiša v Ríme v 4. storoèí. Prvá správa o tom je zapísaná v ka-
lendári z roku 354. Nevieme však presne, preèo bolo narodenie Ježiša stanovené na ten-
to deò. Z mnohých názorov je najpravdepodobnejší ten, že tento dátum bol ustanovený 
ako protiklad k pohanskej slávnosti nepremožite¾ného slnka (Sol invictus), ktorá sa slá-
vila 25. decembra.
Vianoèné obdobie sa zaèína Štedrým dòom, ktorý je predveèerom narodenia Pána. Šted-
rý deò sa spomína už v 5. storoèí. Názov Štedrý vyjadruje, že v túto noc bol Boh naj-
štedrejší k ¾uïom, keï im zoslal svojho jednorodeného Syna. Rados� z tejto Božej 
štedrosti vyjadrovali naši predkovia tak, že 24. decembra po západe slnka slávnostne ve-
èerali. Na Štedrý deò pripadá meno Adama a Evy, lebo stromèek a ovocie, ktoré sú sym-
bolmi rajského stromu, súvisia s Adamom a Evou a ich dedièným hriechom. 
Advent je názov prípravného obdobia, ktorý pochádza z latinského slova adventus = 
príchod. V prvých desiatich storoèiach nebol všade advent rovnako dlhý. Niekde trval 
40 dní (od sviatku sv. Martina), inde 4 týždne. 
Adventný veniec má korene v germánskej predkres�anskej tradícii, ktorá bola spojená s 
pohanskými obradmi svetla, ktoré sa konali v decembri. Veniec z vetvièiek jedlièky ale-
bo vavrína sa zavesí pod povalu alebo k lampe, prípadne sa položí na stôl. Na venci sú 
4 sviece: svieca Betlehema, svieca pastierov, svieca prorokov a svieca anjelov. 
Najznámejším symbolom Vianoc sa však stal vianoèný stromèek. U nás sa táto tradícia 
rozšírila až v polovici minulého storoèia. Tento zvyk pochádza z nemeckého Alsaska. 
Prvé svedectvá o òom pochádzajú zo 16. storoèia. Vianoèné vetvièky si tu vešali ¾udia 
už od stredoveku. Existoval aj zvyk stava� na priestranstvách pred kostolmi jedlièky, kto-
ré boli ozdobené jablkami a mali pripomína� pád Adama a Evy. Vianoèný stromèek má 
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nieko¾ko náboženských významov. Symbolizuje najmä rajský strom poznania dobré-
ho a zlého, ale aj strom života i samého Ježiša Krista (jediný spravodlivý medzi ¾uïmi 
a ihliènan je jediný medzi „živými" stromami v zime). Ozdoby na stromèeku oznaèu-
jú všetky milosti, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus, svetlá sú zasa symbolom Kristovho 
uèenia. 
S Vianocami je spojený aj zvyk stava� jaslièky (betlehem). Už v prvých rokoch 2. sto-
roèia zaèali kres�ania putova� do Betlehema, do jaskyne, ktorú pokladali za miesto na-
rodenia Ježiša. V 7. storoèí boli jasle z Betlehema prenesené do Ríma, kde sú uložené 
v chráme Santa Maria Maggiore, v kaplnke, ktorá predstavuje jaskyòu. 
Tichá noc – najkrajšia vianoèná pieseò sa spája s dvoma menami – Franz Gruber, or-
ganista, a Jozef Mohr, kaplán v rakúskom kostole v Oberndorfe pri Salzburgu. A tak sa 
premiéra ich spoloèného diela konala v Kostole sv. Michala v malom mesteèku a od-
tia¾ sa rozšírila do Nemecka, Anglicka, Švédska a postupne do celej Európy, Ameriky 
a Indie. Misionári ju priniesli aj do Afriky a Oceánie. Dnes existuje vyše 70 verzií tej-
to piesne v rôznych jazykoch. 
Vianoce však nie sú iba jaslièky, stromèek a koledy, ale najmä spoloèná blízkos� rodi-
ny, inšpirácia pre úsilie dobre ži�, ži� pre svojich blízkych, by� dobrým otcom,
matkou, synom, dcérou, priate¾om... Vianoce sú spojením rôznych zvykov a tradícií, 
a to nie iba tých historických, ale aj súèasných. Veï každá rodina má svoje vlastné ri-
tuály a zvyky, ako preži� tieto chvíle naplno a najmä spolu. Podstatné je, aby sviatky 
lásky a pokoja dokázali zbližova� ¾udí na celom svete, rôznymi spôsobmi, rôznymi 
formami, ale s rovnakým cie¾om, da� svetu a ¾uïom, ktorí v òom žijú trochu viac po-
koja, radosti a lásky.

Pripravila Gitka Bayerová 
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15. decembra 2010Jozef Vachan Emanuel Ďuriš
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Najkrajšie sviatky v roku nesporne patria do hlavných kresťanských sviatkov a určite prá-
vom. Symbolizujú príchod, narodenie života a spásu pre mnohých, ktorým viera prináša ce-
loživotnú cestu s vyústením v nesmrteľnosti.
Sú však medzi nami i ľudia, ktorí nemajú ambície na večný život. Napriek tomu Vianoce aj 
im prinášajú a vždy prinášali to isté ako každému – kúsok pokoja, šťastia a zmierenia. 
Presne toľko, koľko si ho v kruhu najbližších dokážeme vytvoriť. Nepatrný darček, tanier 
pre tých, ktorí chýbajú a slza na krajíčku pri pravidelne sa opakujúcom rituáli štedrovečer-
nej atmosféry. V mnohých úvahách o viere či neviere ma vždy mrzí, že „neverec" je zvyčaj-
ne označovaný ako duchovne chudobný človek. Možno vedome aj podvedome sa snažím 
celý svoj život polemizovať s týmto názorom, pretože si myslím, že nie je pravdivý. Bohatý 
duchovný život predsa neznamená iba veriť v nadprirodzeno a úzkostlivo dodržiavať všetky 
s tým spojené liturgické pravidlá. Aj každá viera sa v prvom rade opiera o každodenný po-
zemský život naplnený pravidlami, ktoré hlása. Ak to tak nie je, každá idea je zbytočná a 
svojimi účinkami zostáva predo dvermi naplneného duchovného života. Nech už je naša 
existencia založená na akomkoľvek princípe, je nesporné, že túžba človeka konať dobro je 
v každom z nás a prináša blahodarný účinok pre všetkých.
Už niekoľkokrát sa mi stalo, že som prechádzal okolo kľačiaceho žobráka a obišiel som ho 
väčším oblúkom, ale po niekoľkých metroch ma prepadol pocit neuveriteľnej hanby a du-
chovnej prázdnoty, pretože som v prvom momente toho človeka odsúdil. Vrátil som sa a ob-
daroval ho drobnou mincou. Nebol to však dar pre neho, ale pre mňa. Aj keď som v prvej 
skúške zlyhal, po náprave mi veľmi odľahlo, cítil som sa dobre a bolo mi jedno, na čo bude 
môj milodar použitý.
Vianočný čas na mňa pôsobí podobne, pretože ľudia sú vtedy lepší a prístupnejší konaniu 
dobra, svojím duchovným životom dokážu obdariť iných a sú ním sami obdarení. Všetci nie-
kedy zabúdame, že priestor na Vianoce je tu pre nás celý rok a krásne duchovné zážitky nás 
môžu obohatiť denne, stačí iba otvoriť oči a natiahnuť ruku. Aj neveriaci naťahuje ruku a v 
mnohých prípadoch je obdarený hlbokým duchovným zážitkom, pretože všeobecná morál-
ka, alebo ak chcete desatoro v nás, neobchádza ani zdanlivo chudobných duchom.

V. Moravčík

Vianoce inak,
ale aj tak

rovnako

Vianoce inak,
ale aj tak

rovnako

Aj keď nám vianočný čas pominie rýchlo, tých pár chvíľ roka nám možno nadlho 
zlepší náladu, zmravní náš celoročný zhon a odhalí v nás tie lepšie vlastnosti. 
Čím to je, že aj drsní zmäknú a podľahnú tejto podmanivej atmosfére?
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