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PRÍHOVOR INVESTORA

Je pre mňa veľkou cťou mať možnosť sa to ani nerozmýšľal o tom, že raz za jednou
prihovoriť čitateľom úvodného čísla nášho z jeho brán s charakteristickou holubicou
Magazínu, ktorého vydaním chceme zalo- a aj v súčasnosti s tak aktuálnou mierovou
žiť tradíciu. Tradíciu, ktorá bude reflektovať výzvou vznikne moderná rezidenčná štvrť,
nielen slávnu minulosť, ale aj atraktívnu tzn. fyzický domov pre tisícky budúcich
budúcnosť, ktorú si Cukrovar nepochyb- obyvateľov. O to viac je preto potrebné
ne zaslúži. Napriek tomu, že to tak možno narábať s takýmto symbolom s rešpektom.
vzhľadom k môjmu veku nevyzerá, tak aj ja Jeho obsah je totiž tvorený nielen skúsesom jeden zo skromných pamätníkov doby, nosťou, či emóciami viacerých generácií
kedy sa v Trnave vyrábal cukor. Bol som občanov, ale aj očakávaniami budúcich
ešte malý chlapec, keď som v 90. rokoch rezidentov, ktorí v ňom hľadajú kvalitný
prvýkrát vstúpil na pôdu trnavského cukro- urbanizmus s nadčasovou architektúrou.
varu. Môj otec síce spomína, že som s ním A v skratke aj miesto, kde sa budú cítiť dobabsolvoval prehliadku celej fabriky, ale mu- re a ktoré budú môcť hrdo nazývať svojím
sím sa priznať, že v mojich spomienkach sa domovom. Naším cieľom však nie je iba
mi vybavuje iba halda repy pripravenej ku vybudovanie rezidenčnej štvrte, či nového
spracovaniu, veľká zasadačka v adminis- mestského bulváru, ale aj rekonštrukcia
tratívnej budove a charakteristická vôňa národných kultúrnych pamiatok, pretože
repnej kampane, ktorú si akiste nejeden Tr- srdce celej zóny sa nepochybne nachádza
navčan dobre pamätá. Ak si nepamätá, tak v okolí historických budov niekdajšieho
by si na ňu veľmi rýchlo spomenul, pretože najväčšieho cukrovaru v celom Uhorsku.
viaceré štúdie potvrdzujú, že vôňa dokáže Pevne verím, že sa nám to spolu podarí, prev porovnaní s obrazom vyvolať omnoho tože Cukrovar je miesto, ktoré má všetky
živšie emocionálne spomienky. Pre veľkú predpoklady k tomu, aby sa stalo skvelým
časť Trnavčanov bol preto cukrovar s jeho miestom pre život. K tomu však potrebujeindustriálnou budovou, charakteristickým me aj vás, milí dnešní a budúci Trnavčania,
komínom, nezameniteľnou vôňou, či pra- pretože projekt Cukrovar bude iba natoľko
covným kolektívom svojho druhu majákom, úspešný, nakoľko mu aj vy prejavíte svoju
ktorý im neustále pripomínal, že sa nena- dôveru.
chádzajú niekde v ďalekých krajoch, ale sú
u seba doma v rodnej Trnave so všetkým, Mgr. Karol Šebo, MBA
čo sa k slovu domov viaže. Cukrovar tak spolumajiteľ spoločnosti
symbolizoval domov už v časoch, kedy nik- United Industries
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„SOM RÁD, ŽE NOVÝ CUKROVAR
BUDUJEME AŽ TERAZ, V ČASE OVEĽA
VÄČŠÍCH NÁROKOV NA STRANE
NÁS AJ OBYVATEĽOV.“
Rozhovor s investorom projektu,
Mgr. Karolom Šebom MBA

CUKROVAR NEPATRÍ MEDZI PREHLIADNUTEĽNÉ PROJEKTY. OVPLYVNÍ NIELEN
MESTO, ALE AJ KRAJINU. DÁ MOŽNO IMPULZ INÝM UVAŽOVAŤ NAD HISTÓRIOU
V KONTEXTE SÚČASNOSTI, S ÚCTOU I ODVAHOU. KORMIDLOVAŤ PROJEKT, KTORÝ
VZBUDZUJE OBROVSKÉ OČAKÁVANIA, NIE JE ĽAHKÉ. NO NAŠŤASTIE JE V RUKÁCH
TÍMU, KTORÝ V BIZNISE SPÁJA ROZUM SO SRDCOM.
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Ako vnímate Trnavu a jej možnosti z pozície človeka, ktorý nemať ambíciu ju pretvoriť na 3. najväčšie mesto Slovenska?
v meste trávi svoj voľný čas vs. podnikateľa, ktorý tu na- To samozrejme neurobíme sami, ale práve vybudovaním zóny
pĺňa developerské a investičné zámery?
Cukrovar k tomuto cieľu môžeme významne prispieť.
Myslím si, že v oboch oblastiach má Trnava čo ponúknuť.
Pulzujúce centrum, ale aj možnosti športového, či kultúrneho Čo okrem signifikantnej historickej budovy v areáli odvyžitia, robia z mesta skvelé miesto pre život. Čo sa týka podnika- lišuje projekt Cukrovar od iných aktuálnych developernia, tak naša spoločnosť je s Trnavou úzko prepojená už niekoľko ských projektov v Trnave?
desaťročí práve cez areál cukrovaru, čiže skutočnosť, že v tomto
Tento priestor nie je definovaný iba historickou budovou
priestore môžeme opätovne realizovať investičné zámery, nie Cukrovaru, ale zo západu parkom Pri kalvárii, z východu areálom
je vôbec náhodná. Osobne som rád, že sme sa k rozvoju územia TJ Slávia, zatiaľ čo z juhu jeho dotykom so Štefánikovou ulicou.
dostali až teraz, pretože nároky na dobrú architektúru, ale aj O tom, že aktuálne mesto buduje cyklotrasu aj severným smeurbanizmus, sú predsalen podstatne vyššie než v minulosti.
rom do Štrkov hovoriť ani nemusím. Lokalita je tak nepochybne
vynikajúca, ale okrem nej by som vyzdvihol hlavne nízkopodlažTrnava patrí medzi najprogresívnejšie mestá Slovenska. ný charakter jednotlivých domov a ich zaradenie do energetickej
Zmeny k lepšiemu sú tak rýchle, že sa nám pred očami triedy A0, ktorá má vplyv na každomesačnú výšku nákladov.

mení doslova zo dňa na deň. Ktorá zo zmien s vami pozitívne rezonuje najviac?
Nielen vo svete, ale aj na Slovensku poznáme množstvo
Ako vášnivý cyklista hodnotím pozitívne najmä pokrok, aký príkladov projektov, pri ktorých sa základom výstavby
Trnava spravila v cyklodoprave. Dostať sa v Bratislave napríklad novej administratívnej, rezidenčnej, alebo kultúrnej buz Dúbravky do centra môže byť až životunebezpečné, keďže v ce- dovy stala opustená továreň, alebo historická priemyselná
lom meste absentujú ucelené cyklotrasy, ktoré majú skôr náhodi- zóna. Je medzi nimi taký, ktorý ste si detailnejšie študovali,
lý charakter. Trnava je v tomto nepochybne vpredu, čo ilustruje alebo sa ním inšpirovali?
jej progresívneho ducha. V tomto duchu mimochodom aj my
plánujeme celú zónu Cukrovar, keďže cyklotrasy budú neoddeliteľnou súčasťou tohto priestoru. V suteréne bytových domov sa
z tohto dôvodu projektujú aj odkladacie miestnosti pre bicykle.

Dobrý príklad revitalizácie priemyslového areálu netreba
hľadať veľmi ďaleko, pretože v Bratislave je ním nepochybne
Pradiareň spolu s nadväzujúcim rezidenčným projektom Zwirn,
kde sme boli nedávno aj na prehliadke. Mne osobne sa tiež veľmi
páči filozofia newyorského Domino Park, ktorý vznikol vedľa
Objekt Trnavského Cukrovaru vaša spoločnosť vlastní bývalého cukrovaru. Vedľa historickej priemyslovej budovy totiž
od 90. rokov. Svoj developerský zámer však začínate rea- vytvorili atraktívny voľnočasový priestor, ktorý s citom reflektuje
lizovať až teraz. Kedy presne vznikla idea postaviť v areáli cukrovarnícku minulosť tohto miesta. Detské ihrisko dokonca
brownfieldu bývalého cukrovaru novú obytnú štvrť? A čo pracuje s témou výroby cukru do tej miery, že aj jednotlivé prerealizáciu tak markantne spomalilo?
liezky odkazujú na výrobný proces tohto sladkého potešenia.
O revitalizácii tohto priestoru uvažujeme už dlho. Nie je tajomstvom, že pred svetovou krízou v roku 2008 sme boli vo veľmi Ako vidíte nového obyvateľa Cukrovaru? Čo má rád, čo
intenzívnych rozhovoroch s developerskou skupinou z Belgicka, robí a aké má hodnoty?
ale následný vývoj naše aktivity v tejto oblasti utlmil. O to viac
Cukrovar je projekt pre ľudí, ktorí vedia oceniť solídnu archinás teší, že sme aktuálne dali dokopy skúsený tím s dlhoročnými tektúru, kvalitný urbanizmus a lokalitu nielen v priamom dotyku
skúsenosťami z veľkých developerských projektov. Spomenúť s historickým centrom, ale aj v susedstve magického parku Pri
môžem napríklad kolegov zo spoločnosti QCM, s.r.o., ktorej sa- kalvárii. Je to jednoznačne projekt pre mestského človeka, ktorý
motný názov reflektuje filozofiu s akou k projektu pristupujeme, nechce žiť v satelitoch na vidieku, ale naopak chce byť čo najkeďže za týmito troma písmenami sa ukrývajú slová „Quali- bližšie k možnostiam, ktoré mu mesto ponúka.
ty Construction Management“.

Mali ste s objektom Cukrovaru v zálohe aj iný zámer ako
realizáciu projektu bytovej a polyfunkčnej výstavby?

Hlavnú výrobnú halu plánujete rekonštruovať v rámci
poslednej fázy výstavby. Akú máte predstavu o jej budúcom využití?

Nie, pretože tento priestor v tesnom dotyku s historickým
centrom mesta je ideálnym práve k týmto účelom. Trnava nielenže v počte obyvateľov dlho stagnovala, ale vyslovene klesala
a tento trend treba zvrátiť jej zahusťovaním tak, aby sa z Trnavy
mohlo stať mesto možno aj pre 100-tisíc obyvateľov. Okrem
iného historicky patrila medzi najvýznamnejšie mestá celého
Uhorska, je to pekne vidieť na jej historickom centre, čiže prečo

Priznám sa, že túto otázku nemáme zatiaľ vyriešenú, ale sme
si vedomí toho, že jednotlivé priemyslové budovy si vyžadujú
rekonštrukciu. Osobne som veľký fanúšik industriálnej architektúry a existenciu uvedených pamiatok v areáli považujem za
príležitosť k tomu, aby aj v Trnave mohol vzniknúť exkluzívny
priestor, kde sa industriálna minulosť bude citlivo prelínať s prítomnosťou.
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CUKROVAR JE PROJEKT PRE ĽUDÍ, KTORÍ VEDIA OCENIŤ SOLÍDNU ARCHITEKTÚRU,
KVALITNÝ URBANIZMUS A LOKALITU NIELEN V PRIAMOM DOTYKU S HISTORICKÝM CENTROM,
ALE AJ V SUSEDSTVE MAGICKÉHO PARKU PRI KALVÁRII.
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PROJEKT CUKROVAR

Cukrovar to nie sú iba ikonickí svedkovia priemyslovej architektúry, ktorých v budúcnosti čaká citlivá rekonštrukcia, ale aj ďalšie
územie, kde územný plán počíta s bytovou výstavbou, ako aj polyfunkčným centrom s atraktívnymi prevádzkami.
Z celkovo 13 rezidenčných blokov momentálne spúšťame predaj
úvodného rezidenčného bloku (B.01), ktorý v 4 bytových domoch
ponúkne 119 bytov s modernými dispozíciami. Prvá etapa je však
iba začiatkom niečoho omnoho väčšieho.
10 — CUKROVAR MAGAZÍN
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CUKROVAR PRINÁŠA NÁDEJ DESIATKAM
OPUSTENÝCH BROWNFIELDOM
Rozhovor s architektami projektu: Ing. arch. Pavol Zibrin,
Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Róbert Donoval,
Ing. arch. Martin Maršala

Ak sa povie CUKROVAR, je vaša prvá
asociácia spojená s tým „novým“ a prebiehajúcim, alebo pôvodným a historickým?

CUKROVAR JE PRE TRNAVČANOV NIEČO AKO KOLOSEUM PRE RÍM, ČI BIG BEN
PRE LONDÝN. DÔLEŽITÝ ORIENTAČNÝ BOD A OBJEKT, OKOLO KTORÉHO VEDÚ NAŠE
CESTY NIEKOĽKO-KRÁT DENNE. JE PRE NÁS ABSOLÚTNE SAMOZREJMÝ. V TICHOSTI,
NA SVOJOM MIESTE, V SUSEDSTVE TOĽKÝCH OBĽÚBENÝCH MESTSKÝCH ČASTÍ.
MÁME POCIT, ŽE HO DÔVERNE POZNÁME I KEĎ SME JEHO BRÁNAMI NEMALI DÔVOD
NIKDY PREJSŤ. TO SA VŠAK UŽ ČOSKORO ZMENÍ…
14 — CUKROVAR MAGAZÍN

Takto by sa to oddeliť nedalo, vzniká
tu celkom nová štvrť, v ktorej sa spája to
pôvodné s novým, pre nás je to jeden celok,
prepojený a zároveň rozdelený na menšie
zóny. Celý areál Cukrovaru nadväzuje
na historické centrum Trnavy, ktorému
ale nemá konkurovať. Cieľom je vytvoriť
živú štvrť, ktorá nadviaže na staré mesto,
a v ktorej sa noví obyvatelia a návštevníci
budú cítiť dobre.

dlhý čas, s ktorým sa obrazne povedané
ráno budíme a večer zaspávame, a to potrvá
ešte mnoho rokov. Mnoho ľudí si napríklad
neuvedomuje, aký veľký je tím ľudí, ktorý
akýmkoľvek spôsobom participuje na projekte, častokrát je zložité zladiť všetko tak,
aby to šľapalo ako hodinky. Každý jednotlivec si ale uvedomuje svoj podiel zodpovednosti, a s týmto vedomím je potom ľahšie
ťahať za jeden povraz.

Do akej miery má byť podľa vás architektúra nostalgická? Kedy má upred- Čo pôvodné z cukrovaru zostáva? Kde
nostniť zachovanie pôvodného v ne- v areáli bude esenciu histórie cítiť inteprospech súčasných nárokov a naopak. zívnejšie a kde vôbec?

Čo nové vám Cukrovar do vášho proV skutku, podmienky od pamiatkárov,
fesionálneho života priniesol? Čím sa ktoré sú zapracované v územnom pláne
zóny, vznikali veľmi dlho a viedla k nim
odlišuje od iných projektov?
Od iných projektov sa jednoznačne
odlišuje svojím rozsahom, je to projekt na

hu viedli nekonečné debaty, dokazovanie
kompozičných pohľadov, či priehľadov prostredníctvom dronov, hľadanie kompromisov a priechodných riešení. Nemáme radi
nostalgickú architektúru. A vlastne, aká to
je? Historické pamiatkovo chránené objekty dostanú pozornosť a starostlivosť, akú si
zaslúžia. Boli, sú a vždy budú dominantami
celého areálu. Cukrovar teda nie je projekt,
kde by sa s históriou zaobchádzalo nedôstojne, práve naopak.

dlhá a zaujímavá cesta. Môj otec s nimi
strávil stovky hodín. K výslednému návr15 — CUKROVAR MAGAZÍN

Súčasťou novej polyfunkčnej zóny bude
samozrejme hlavná výrobná budova so svojim nezameniteľným komínom, administratívna budova a objekty starého a nového
skladu. Všetky tieto objekty prešli postu-

pom času procesmi rôznych prístavieb,
nadstavieb a iných úprav, ktoré budú v kooperácii s pamiatkovým úradom odstránené a bude vykonaná dôsledná a kvalitná
rekonštrukcia. Chceme im prinavrátiť život
a nájsť pre ne vhodnú funkciu, ktorá bude
dostatočne reprezentovať ich architektonickú a historickú hodnotu. Z toho vyplýva,
že najviac bude „esenciu histórie“ cítiť na
novom námestí, ktoré vznikne priamo pred
objektom hlavnej výrobnej budovy a kde
vznikne po jej revitalizácii živé námestie,
prepájajúce „staré“ s „novým“.

Z akej stratégie vychádza urbanistický
zámer umiestnenia bytových domov
a komerčných priestorov v areáli?
Keď to zhrnieme, celé územie Cukrovaru je rozdelené na 4 hlavné regulačné sektory A,B,C a D. Bytové domy sú primárne
umiestnené v sektoroch A a B, sektor C a
sektor D (národné kultúrne pamiatky) sú
určené pre mestotvornú polyfunkciu a občiansku vybavenosť. Keďže ale chceme vytvoriť živú štvrť, ani v sektoroch A a B nie
sú umiestnené výlučne byty, snažili sme
sa vytvoriť mestotvorný parter a umiestniť
v objektoch priestory pre rôzne obchodné
prevádzky, či kaviarne. Každá ulica a každý
blok budov by mal žiť nielen denným, ale aj
večerným životom.

Aké konkrétne hodnoty sú pre vás pri
navrhovaní priestoru pre bývanie najdôležitejšie?
Ak by som to mal povedať čo najjednoduchšie, pri návrhu obytných budov
a priestorov k tomu pristupujeme tak, ako
by sme domy a byty kreslili sami pre seba.
To znamená, že by sme v nich radi bývali, žili, vychovávali deti, aby sme mohli
po práci zbehnúť po schodoch na ulicu
a v papučiach si sadnúť na kávu v kaviarni. Samozrejme, musíme k návrhom pristupovať aj tak, že nie všetko si môžeme
dovoliť – tu je asi najdôležitejším faktorom,
čo vyhľadáva trh – jasné, že by sme chceli možno byty väčšie, spoločné priestory
veľkorysejšie, no dnes je trend iný. Popritom všetkom sú pre nás dôležité veci ako
napríklad – málo bytov na podlaží, resp.
spoločné schodisko, park alebo zeleň určená pre obyvateľov jednotlivých blokov,
Ako si myslíte, že výstavba zóny Cukro- minimalizovanie parkovísk na teréne, ale
var ovplyvní život mesta Trnava?
ich umiestnenie v garážach. Potom možno
Celková konverzia je beh na dlhú trať, maličkosti, ale pre bežný život dôležité –
no keď sa podarí dobudovať celú zónu, tak napríklad miestnosť pre kočíky pri vstupe,
v Trnave pribudnú okrem mnohých by- prirodzene presvetlené schodisko, alebo
tov, parku, kancelárskych, či obchodných zabudované stojany na bicykle...
priestorov aj kvalitne zrekonštruované industriálne objekty až nadmestského význa- Čo všetko Trnava „novým“ Cukromu, s mnohými funkciami a možnosťami, varom získa? Prinesie nádej aj iným
ktoré si Trnava ako krajské mesto zaslúži opusteným industriálnym pamiata ktoré tu dnes chýbajú.
kam/areálom/brownfieldom na Slo-

Ako architekt vnímate priestor v porovnaní s bežným človekom v celkom iných
súvislostiach. Ktoré sú tie kľúčové pri
konverzii brownfieldu na rezidenčnú
štvrť?

V TRNAVE SA PODARÍ ZREVITALIZOVAŤ
VEĽKÉ ZANEDBANÉ ÚZEMIE, VYTVORÍ SA NOVÝ PARK
SO STROMAMI NA RASTLOM TERÉNE S POTENCIÁLOM
ADAPTÁCIE NA KLIMATICKÉ ZMENY.
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vensku?
V Trnave sa podarí zrevitalizovať veľké
zanedbané územie, vytvorí sa nový park so
stromami na rastlom teréne s potenciálom
adaptácie na klimatické zmeny. S inými
opustenými areálmi a brownfieldami je
to zložitejšie. Napríklad v Bratislave sú
takýchto území desiatky, najväčším problémom pri ich konverzii je zložitý proces
zmien územného plánu alebo čo je horšie,
neochotou vlastníkov území ich revitalizovať, skôr zrovnať so zemou. Pritom
príklady zo zahraničia nám ukazujú, že
z bývalých priemyselných štvrtí vznikajú
fantastické realizácie. My sme mali neuveriteľné šťastie na investorov, s ktorými
sme sa zhodli na zásadných základných
veciach, a na výborný územný plán zóny,
v ktorom už bolo mnoho problémov vyriešených.

V prvom rade treba povedať, že opustené a rokmi nevyužívané priestory a priemyselné areály umožňujú rozvoj mesta
tak, že nie je potrebné zaberať nové územia. Z hľadiska urbanizmu je dôležité zahusťovať mestskú štruktúru práve takýmto
spôsobom. V dnešných časoch je ďalším
aspektom ekologický faktor. Významnou
súvislosťou je vždy funkčná náplň daného
územia, aby sa život v takejto zóne odohrával po celý deň, aby boli súčasťou takejto
zóny priestory na bývanie, prácu, oddych,
zábavu... Aby boli naplnené všetky potreby
obyvateľov a zároveň bola zachovaná história takéhoto územia.
17 — CUKROVAR MAGAZÍN

ČO VŠETKO CUKROVAR V MESTE
TRNAVA ZMENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

námestie Augusta Stummera
centrálny park
workoutové športovisko
mestský bulvár
národné kultúrne pamiatky
komunitná záhrada
ovocný sad
park pri kalvárii
psí výbeh
TJ Slavia

9

10
7
2
6

1
4
8

5

5

3
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Dôležitým aspektom budúceho fungovania novej zóny bude plynulé pokračovanie Štefánikovej ulice, ktoré prepojí „staré mesto“
s novou štvrťou a ponúkne príjemné prostredie mestského bulváru s kaviarňami, obchodíkmi a zeleňou.

Veľkorysé uličné priestory navrhované s dôrazom na vysoký podiel zelene, široké chodníky, potlačenie statickej dopravy
do podzemia – rezidenčná časť poskytne vysoko nadštandardné urbanistické riešenie s nadčasovou architektúrou.

Všetky cesty vedú… ku komínu. V budúcnosti sa práve tu bude odohrávať všetko dôležité.
Priestor pre organizáciu verejných podujatí, trhov, koncertov, či výstav.
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„DÔLEŽITÝCH MÍĽNIKOV MÁ CUKROVAR
ZA SEBOU UŽ VIACERO. TEŠÍME SA, ŽE
SME VO FÁZE, KEDY JE TEN AKTUÁLNY UŽ
AJ FYZICKY VIDITEĽNÝ.“
Rozhovor s Ing. Martinom Kulinom,
projektový manažment QCM

Ako dlho už v tejto chvíli na projekte
pracujete a v akom tímovom zložení?
Oficiálne sme na tomto projekte začali spolupracovať v novembri 2020, no za
skutočný začiatok spolupráce považujeme
už rok 2019 kedy sme s investorom otvorili prvé diskusie a postupne sme sa začali
oboznamovať s víziou investora i projektom
samotným. Na projekte Cukrovar pracujeme v širšom tíme a jeho jednotliví členovia
sa zapájajú do procesu v závislosti od aktuálnych potrieb a stavu projektu. V štádiu
prípravy projektovej dokumentácie to boli
úlohy primárne na strane koordinácie projektantov a inžinierskej činnosti, riešenie
množstva technických a architektonických
detailov s cieľom pripraviť čo najoptimálnejšie riešenia. Neskôr príprava a realizácia
výberových konaní na dodávateľov samotnej stavby a dnes sme už vo fáze samotnej
výstavby, kde hlavnú rolu majú kolegovia,
ktorí zastrešujú stavebný manažment.

Aké míľniky projektu považujete za
najdôležitejšie? V akej fáze sa projekt
aktuálne nachádza (resp. bude nachádzať v priebehu roka 2022)?
Projekt Cukrovar je dlhodobý projekt
a keďže sa rieši už niekoľko rokov, dôležitých míľnikov má za sebou viacero - počnúc
schválením územného plánu zóny, neskôr
vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a zahájením samotnej výstavby. Rok 2022 predstavuje dôležitý míľnik
v zmysle realizácie hrubej stavby 1. etapy.

CIEĽOM JE VYTVORIŤ
KOMPAKTNÚ
MESTSKÚ ŠTVRŤ
S KVALITNÝM BÝVANÍM,
VÝBORNOU
INFRAŠTRUKTÚROU,
ŠIROKOU PONUKOU SLUŽIEB
A KULTÚRNEHO VYŽITIA.

V čom všetkom zohráva projektový manažment pri projekte Cukrovar kľúčovú úlohu?
Našou kľúčovou úlohou je nastavenie
základných procesov a riadenie všetkých
zložiek, ktoré sa na samotnom projekte zúčastňujú. Našou úlohou je koordinovať projekt tak, aby zohľadňoval všetky podmienky
územného plánu, bol optimálne navrhnutý
z architektonicko-konštrukčného hľadiska, bral do úvahy potreby budúcich klientov
a pre investora dosiahol požadované ciele.

VÍZIA INVESTORA A MRAVENČIA PRÁCA ARCHITEKTOV SÍCE DEFINUJÚ
OČAKÁVANIA, NO ICH NAPĹŇANIE JE V RUKÁCH PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU.
PRI ROZSAHU AKÝM CUKROVAR JE, UŽ KALKULAČKA, EXCEL A KALENDÁR
NESTAČÍ. KOORDINÁCIA MNOŽSTVA PROCESOV, DESIATOK DODÁVATEĽOV
A STRIKTNÝCH TERMÍNOV JE V RUKÁCH TÍMU ŠIKOVNÝCH MANAŽÉROV SO
SCHOPNOSŤAMI SUPERPOČÍTAČA. O ČO VŠETKO SA STARAJÚ A AKO VZDIALENÚ
BUDÚCNOSŤ OVPLYVŇUJÚ UŽ TERAZ?
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A čo Cukrovar a doprava? Bude sa pri
realizácii projektu zasahovať do aktuálnej dopravnej infraštruktúry mesta?
Čakajú nás počas výstavby obmedzenia
premávky?
Keďže je areál súčasťou územného plánu mesta Trnava, musí spĺňať ním definované podmienky. Z hľadiska dopravného
napojenia zóny Cukrovar je potrebné vybudovať dva kruhové objazdy na Cukrovej
ulici, čo pre obyvateľov mesta môže spôsobiť
určité dopravné obmedzenia, avšak našou
prioritou je, aby dĺžka výstavby týchto kruhových objazdov bola čo najkratšia a aby
boli prirodzené obmedzenia čo najmenšie.

Čo považujete za najväčšiu výzvu?

tiacich kritérií. Čo sa týka dodávateľských
Realizáciu budete zabezpečovať vy, ale- firiem z Trnavského kraja, tie majú rovnabo dodávateľské spoločnosti? Ak do- kú šancu uchádzať sa o dodanie časti diela
dávateľské, budú lokálne - povedzme ako všetky ostatné, pričom verím, že vďaka
znalostiam lokálneho prostredia a blízkosti
z Trnavského kraja?
Na základe niekoľkomesačného pro- projektu majú veľkú šancu uspieť.
cesu výberových konaní a taktiež vplyvom
aktuálnej situácie na trhu, sme sa spolu Do akej miery bude potrebná demolás investorom strategicky rozhodli realizá- cia existujúcich objektov Cukrovaru?
Keďže sa jedná o pôvodný výrobný záciu stavby prenechať vyšším dodávateľom
stavby. Samotnú stavbu sme rozdelili na vod na riešenom území sa nachádzajú aj poniekoľko hlavných realizačných oddie- zostatky z minulého obdobia, ktoré musia
lov, z ktorých každý bude realizovať firma byť odstránené. Primárne ide o pozostatky
vybratá na základe výberového konania. základov bývalých technologických objekMetodika používaná pri výberových kona- tov. Čo sa týka budov, ktoré sú pamiatkoniach posudzuje jednotlivých uchádzačov vo chránené, tie sa samozrejme zachovajú
na základe citlivo definovaných hodno- a budú citlivo zrekonštruované.
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Cukrovar je výnimočný projekt z viacerých hľadísk. V rámci zóny vzniká nová
rezidenčná časť, v ktorej nájdu príjemné
bývanie mnohí obyvatelia. V časti medzi
súčasným starým mestom a novou rezidenčnou časťou je plánovaná administratívno-obchodná časť, ktorej významnou súčasťou je rekonštrukcia historických budov
vrátane vytvorenia veľkého námestia. Celá
zóna získa unikátnu atmosféru a s pravdepodobnosťou sa stane obľúbeným miestom
pre život. Keďže realizácia tak rozsiahleho
projektu bude trvať niekoľko rokov, našou
najväčšou výzvou je spolu s investorom
a celým realizačným tímom zoptimalizovať
proces realizácie jednotlivých častí projektu
s ohľadom na kvalitu a čas. Cieľom je vytvoriť kompaktnú mestskú štvrť s kvalitným
bývaním, výbornou infraštruktúrou, širokou ponukou služieb, kultúrneho vyžitia
a relaxu, pričom my do naplnenia tejto vízie
vkladáme maximálne úsilie.
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ŽIVOT NA NAJLEPŠEJ ADRESE

30
predzáhradiek patriacich ku každému prízemnému bytu. S priemernou veľkosťou
35 m² sú skvelým miestom na rozširovanie
vlastnej bioprodukcie, ale tiež posilňovanie
ducha (i tela). Prvá dopestovaná paradajka, súkromná degustácia vína, hojdanie
sa pod hviezdami. Čokoľvek, čo vás baví
práve teraz!

24,98

4

15 000

hektárov doposiaľ patriacich bývalému
cukrovaru, dnes areál, ktorý sa už čoskoro
napojí na dynamický kolorit mesta. Okrem
historických budov sú to najmä veľké
prázdne plochy, ktorým bude vdýchnutý
nový život. Moderná výstavba, parky, komerčné priestory, cyklotrasy a očakávané
prepojenie so Štefánikovou ulicou.

podlažia bytových domov sú dostačujúce
pre získanie skvelých susedov a zároveň
nebránia slnku presvetliť vnútroblok. Žiť
takmer v korunách stromov a zároveň mať
blízko k zemi. To je také naše!

metrov štvorcových bude mať centrálny
park uprostred rezidenčnej zóny. Zelená
továreň na kyslík k vašim službám.

119
bytov v 1. etape rezidenčnej časti Cukrovar
tvoria 4 bytové domy. Krásny vnútroblok,
komunitný potenciál a susedstvo s najmagickejším parkom mesta. Veľkorysé dispozície bytov vám dovolia roztiahnuť sa do
šírok, aké potrebujete.

K VZNIKU ZAUJÍMAVEJ ŠTVRTE TREBA ROZMANITOSŤ. ROZHODLI SME SA,
ŽE V TEJ NAŠEJ NEBUDE CHÝBAŤ NAOZAJ NIČ! MODERNÁ ARCHITEKTÚRA,
EKOLOGICKÉ RIEŠENIA, ZELEŇ V UŽITOČNÝCH FORMÁCH A HLAVNE PREPOJENIA.
STARÉ OBJEKTY SPOLUPRACUJÚ S NOVÝMI, OBYVATELIA SA NA ULICI ZDRAVIA,
ŽIVOT JE KONCENTROVANÝ.
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5

XY

minút pešo vzdialené najbližšie nákupné
centrum s kompletnou paletou služieb. Neexistuje nič, čo by ste nevybavili promptne
a v pešej vzdialenosti, s úsmevom na tvári.

metrov štvorcových parku Pri Kalvárii. Organická bariéra medzi Cukrovarom a hlavnou cestnou komunikáciou, ale tiež tá najlepšia voľba na piknik, rande, prechádzku
so psom, či leňošenie v tieni stromov.

5

270

odkladacích priestorov. V suteréne parkujú nielen autá, ale tiež bicykle, sánky, lyže,
zaváraniny… Pre všetko, čo treba na čas odložiť, sú pripravené nielen veskorysé kobky,
ale tiež priestranná komunitná miestnosť.

rokov majú najstaršie lipy v parku Pri Kalvárii. Postaršími dámami boli už v čase
vzniku cukrovaru (1840). Deka a trochu
fantázie stačí na cestovanie v čase. Prenášadlo do starej Trnavy máte rovno za
oknom.

XY
terás k bytom na najvyšších podlažiach.
Vlastniť kúsok neba a žiť s absolútnym
nadhľadom. Bytová terasa a jej nekonečné
možnosti potešia rovnako rodinu i bohéma, záhradkára aj gril majstra, športovca
aj knihomila.

122
20

metrov meria najvýznamnejší orientačný
bod Trnavy, cukrovarský komín. Ťažko
v Trnave hľadať miesto, odkiaľ by ho nebolo vidieť! Po nevyhnutných opravách zosta- percent kúpnej ceny je suma, ktorú stane patrónom nového areálu a tiež trvalým čí zaplatiť pri rezervácii bytu v I. etape.
odkazom na slávnu históriu brownfieldu. Zvyšnú doplatíte až pri dostavbe bytového
S prípadnou víziou mestskej vyhliadky domu a rovno sa sťahujete do najkrajšej
možno získa aj nové využitie.
štvrte mesta Trnava!

3 203
parkovacích miest, z toho 2 854 v podzemných garážach (89 % parkovania pod
zemou)
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XY

pripravovaných nabíjacích staníc pre elektromobily. V suterénoch aj v exteriéri. Budúcnosť je tu!

„CUKROVAR JE IKONA, KTORÚ NÁM
ZÁVIDIA KDEKOĽVEK NA SVETE. TAKTO
PREPRACOVANÝ PROJEKT S BÝVANÍM
MEDZI HISTORICKÝM CENTROM, PARKOM
A ŠPORTOVÝM AREÁLOM JE V INÝCH
MESTÁCH NEREÁLNOU ROZPRÁVKOU.“
Rozhovor s predajcami Michalom Žitníkom a Andrejom Matysom,
CEO realitnej kancelárie NEOREAL s.r.o.

NIČ NIE JE ZADARMO A AJ PROCES, KTORÝ VIEDOL K REALIZÁCII CUKROVARU
TRVAL VIAC AKO DESAŤROČIE, VYŽADOVAL MNOŽSTVO ODHODLANIA A TÍM ĽUDÍ,
KTORÍ S ROVNAKÝM NADŠENÍM PARTICIPOVALI NA SPOLOČNOM CIELI. VĎAKA
INVESTOROVI, KTORÉHO ZÁUJEM O PROGRES MESTA PRESAHUJE TEN OSOBNÝ,
A TIEŽ VĎAKA MESTU, KTORÉ CHÁPE DÔLEŽITOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ, NA KTORÉ PRÍDE
RAZ ZA 100 ROKOV. SME VĎAČNÍ, ŽE SME SÚČAŤOU TÍMU. VZNIK NOVÝCH DEJÍN
MESTA SI UŽÍVAME O TO VIAC.
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Nielen projekt vo svojej finálnej podobe, ale už i jeho prebiehajúca výstavba určite výrazne ovplyvnia život v meste
Trnava. Tušíte v akom rozsahu a akým spôsobom?
Väčšina obyvateľov mesta netuší ako rozsiahle je územie
Cukrovaru za plotom. Sme si istí, že akonáhle budúci Cukrovar
navštívia, čaká ich mierny šok z toho, aký potenciál územia denne
doposiaľ obchádzali. Vo finálnej fáze projekt ovplyvní nielen obyteľov, ale aj návštevníkov a tiež pomôže turizmu. Mimoriadne sa
tešíme na prepojenie pešej zóny s areálom, množstvo oddychových
zón, krásne aleje stromov… Bývať v takomto prostredí bude na
Slovensku bezkonkurenčné.

Budúci obyvateľ Cukrovaru je na úplnom počiatku vašim
klientom. Máte o ňom konkrétnu predstavu? Čo má rád,
ako žije a ako rozmýšľa?
Každého záujemcu vnímame ako výraznú individuálnu osobnosť, čiže presne špecifikovať kupujúceho je takpovediac nemožné.
Avšak z viacerých záujemcov cítime, že Cukrovar v ich predstave
nie je len byt, kde prídu prespať a ráno utečú do práce. Kúpou bytu
získavajú celú budúcu zónu, ktorú čoskoro Trnave predstavíme.

Je známe, že historickým budovám sa využitie stále hľadá.
Ak by bolo možné čokoľvek, aký účel by ste im najradšej
dali vy?
Aj v zahraničí, a to i v neďalekých Čechách, či Rakúsku je ich
veľa. Podobné realizácie si získavajú okamžitú obľubu. Za nás
by sme určite preferovali, ak by v niektorej z historických budov
vznikla prevádzka či už tržnice, alebo “fresh marketu”. Takéto
miesto Trnave chýba asi najviac.

Čo pre vás projekt Cukrovar znamená z pohľadu obyvateľa
mesta vs. z pohľadu predajcu.

S investorom riešite smerovanie projektu prakticky už od
jeho prvých vízií. Čo vás na tejto ceste spojilo?

Cukrovar je pre nás, a verím, že aj pre každého Trnavčana
dôležitý bod záujmu, s ktorým v našom meste žijeme, vyrastáme
a prichádzame každodenne do kontaktu. Takmer 25 ha v priamom
dotyku historického mesta je slovenský unikát a ako predajca projektu Cukrovar sme z možnosti spolupráce na pretváraní „mesta
v meste“ nadšení. Najviac sa tešíme na návrat obyvateľstva do mesta.
Predošlé roky priali trendu satelitného bývania a chápeme dôvody,
prečo z mesta ľudia odchádzajú. Ak sa však v meste vytvorí komfort
aj pre tých, ktorí benefitov vyžadujú viac, táto situácia sa môže
napokon dostať do rovnováhy.

Rovnako ako investor sme i my fanúšikmi historických stavieb a ich úspešné prepojenie s modernou architektúrou nás
fascinuje ešte viac. Naše početné stretnutia na tému „čo s areálom Cukrovar a ako mu nájsť vhodné využitie“ sa posunuli do
partnerstva. Precítená vízia, 10 rokov intenzívnych rozhovorov
a vzájomná spolupráca v čase, kedy nebolo isté naozaj nič, stoja za
exkluzívnym mandátom pre predaj bytov v projekte. Sme veľmi
radi, že investor, s ktorým sme túto tému otvárali a riešili väčšinu
našej kariéry pretrval v roli finálneho investora a naša spoločnosť
získala unikátnu možnosť participovať.

Ako Trnavčanov vás Cukrovar určite zaujímal nielen za jeho Výstavba je rozfázovaná tak, aby sa ako prvá postavila
aktívnej éry, ale aj po ukončení jeho prevádzky. Pamätáte si, a osídllila rezidenčná časť projektu. V čom spočíva logika
kedy ste si prvýkrát uvedomili potenciál tohto areálu a ako tohto rozhodnutia?
ste vnímali možnosti jeho ďalšieho využitia?
Pokiaľ má Cukrovar fungovať ako autonómny celok, ale tiež
Myslím, že každý, kto má možnost vidieť Trnavu, či už z vtáčej
perspektívy, mapy, či atlasu, vidí rozmer plochy Cukrovaru. Prvý
kontakt s potenciálom tohto územia si pamätáme celkom zreteľne.
Pôvodný návrh riešenia situácie areálu bolo postavenie shopping
centra. Do poslednej chvíle sme však verili v oveľa širší kontext
návrhu. Sme radi, že sa práve teraz plní.

aktívne napojený na centrum mesta, je dôležité do jeho zóny
dostať život. Preto je prioritou rozvoj bývania a rezidenčných
stavieb. 1.etapa výstavby začala v časti Cukrová ulica a park Pri
Kalvárii, ktorá prvým obyvateľom zabezpečí krásne výhľady do
najkrajšieho parku v Trnave.

32 — CUKROVAR MAGAZÍN

Je investícia do bývania v projekte Cukrovar strategická aj
v dobe, kedy sa možnosti nového bývania v Trnave intenzívne rozširujú?
Investícia do bytov v Cukrovare je a vždy bude strategická.
Takto ucelené územie v takejto časti mesta je rozhodne unikát.
Okrem toho umožňuje naprojektovanie zóny ako celku so zachovaním krásnych historických budov. Neexistuje projekt, ktorý
by obyvateľovi doručil viac benefitov, i keď ich v Trnave vzniká
množstvo skvelých.

Dá sa vôbec projekt Cukrovar prirovnať k niečomu, čo
poznáme? V čom je skutočne revolučný a v čom zostane
tradičný? Čím úprimne nadchol práve vás?

POKIAĽ MÁ CUKROVAR
FUNGOVAŤ AKO AUTONÓMNY CELOK,
ALE TIEŽ AKTÍVNE NAPOJENÝ
NA CENTRUM MESTA, JE DÔLEŽITÉ
DO JEHO ZÓNY DOSTAŤ ŽIVOT.

Cukrovar je jedinečný, je „náš“ a navyše to, že „patrí“ nám
všetkým už čoskoro prestane byť abstraktné. Ak vyslovíte slovo
Cukrovar, v predstave vidíte siluetu komína, pohľad na historickú
výrobnú halu, koľajnice prechádzajúce Šrobárovou ulicou… Cukrovar je ikona. Vážili si ju predošlé generácie, budú aj tie budúce.
Nás osobne nadchol najviac fakt, že aj takto náročné projekty sú
realizovateľné. Veríme, že Cukrovar dodá odvahu aj iným investorom, či mestám vo vzťahu k opusteným brownfieldom naprieč
celým Slovenskom.
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MEDZI BRATISLAVOU A TRNAVOU
PREMÁVA KONSKÁ ŽELEZNICA,
V DOMÁCNOSTIACH SA ZATIAĽ ŽIJE BEZ
ELEKTRINY A CUKROVAR PATRÍ MEDZI
NAJVÄČŠI POTRAVINÁRSKE PODNIKY
UHORSKA.

1914–1918 Napriek veľkému výrobnému
úspechu boli obyvatelia Trnavy znepokojení negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Tie naznačovala najmä kvalita vody
v Trnávke. Počas vojny sa však akékoľvek
riešenia pozastavili. Dôvodom bol pokles
výroby cukru pre nedostatok repy, palív
a pracovnej sily. Cukrovar zamestnával
najmä ženy, mladistvých a zajatcov.
1918 Na začiatku novembra dostalo vedenie príkaz prepustiť ruských zajatcov, čo
znamenalo veľký nedostatok pracovných
síl a zastavenie výroby. Revolučný výbor vypracoval memorandum, ktoré obsahovalo
množstvo požiadaviek. Medzi nimi návrh
na 8 hodinovú pracovnú dobu, zlepšenie
bytových podmienok, vyplácanie podpory
a mnohé ďalšie, ktoré boli nakoniec splnené.
1920 V tomto období prebehla rozsiahla rekonštrukcia, ale aj výstavba úzkokoľajky do
Bohuníc cez Malženice. Okrem výstavby
bolo tiež nevyhnutné premiestniť oficiálne sídlo cukrovaru z Budapešti do Trnavy
a v roku 1921 sa preto začali na Hospodárskej ceste budovať tzv. „Cukrovarské vily“.

SPOZNAJTE S NAMI CESTU CUKROVARU, KTORÝ UŽ OD PRVÝCH ROKOV SVOJEJ
EXISTENCIE DOPOMÁHAL PROGRESÍVNEMU IMIDŽU MESTA TRNAVA.
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1840 Ak chceme hovoriť o histórii cukro- 1878 Vlastníci cukrovaru pochopili, že
varníctva v našom meste, dotknúť sa musí- nastal čas aj na výstavbu železničnej trame Vaymárovskeho cukrovaru. Ten posta- te. Postavili ju v celkovej dĺžke 2 000 m od
vili trnavskí bratia Vaymárovci, ktorí ako železničnej stanice až do výrobného areálu.
prví v Trnave použili parný stroj. Cukrovar Aj keď medzi Prešporkom a Trnavou v tom
sa nachádzal na území dnešného sídliska čase premávala už parná lokomotíva, tenDružba, kde však chýbala voda, a to bol je- to krátky úsek mal povolenú len animálden z faktorov podpísaný na jeho zániku.
nu trakciu, tzn. vagóny boli ťahané volmi 1928 Hospodárska kríza začala otriasať
a koňmi.
svetovou ekonomikou. Investície do cukrovaru boli v tomto období vynakladané
1869 Bratia Vaymárovci však stáli aj pri zrode budúceho Stummerovského cukrovaru, 1899 „Cukrovar horí!“ Tieto slová zobudili len do nevyhnutnej miery a neprichádzalo
ktorý spoluzakladali s grófom Pongrácom obyvateľov Trnavy 20. októbra 1899. Stum- k žiadnym snahám rozširovať výrobu cuk– starostom Trnavy pod názvom „Kráľovský merovci si po vyhorení zaumienili, že cuk- ru. Sociálna situácia bola v tomto období
privilegovaný cukrovar“. Nový cukrovar bol rovar zrekonštruujú čo najskôr a už v roku napätá, o čom svedčí napríklad aj štrajk na
propagovaný v miestnej tlači a hovorilo sa, 1900 sa im ho podarilo obnoviť do podoby, cukrovarníckom veľkostatku v Chtelnici.
že povznesie mesto po materiálnej, ale aj ktorá z veľkej časti pretrvala až do dnešných Tento, ale aj iné štrajky tohto obdobia, boli
estetickej stránke. Na jeho výstavbe praco- čias. Prvá kampaň sa po rekonštrukcii zača- inšpiráciou románu Kus cukru spisovatevalo 500 ľudí a v roku 1869 prebehla prvá la 22. októbra 1900, tzn. 1 rok od samotného ľa Petra Jilemníckeho, ktorý vyšiel v roku
požiaru. Z pôvodného cukrovaru sa zacho- 1934.
cukrovarnícka kampaň.
vala iba administratívna budova, ku ktorej
1876 Po veľkých finančných problémoch na- bolo následne pristavené ešte jedno krídlo. 1939–1945 V tomto období sa do vedenia cukrovaru dostal skúsený odborník
stali na konci roku 1876 zmeny vo vlastníctve cukrovaru v Trnave, ktorý v konkurze 1910 Dlhodobý zámer Stummerovcov sa Ing. Janko Procházka, ktorý v tandeme
prešiel do správy Wiener Bodenkredit-An- úspešne naplnil a cukrovar sa stal najväč- s Dr. Viktorom Ravaszom modernizostalt. Cukrovar nakoniec do vlastníctva ším na celom území vtedajšieho Uhorska. val technologické vybavenie cukrovaru
získala brnianska rodina Stummerovcov, Denne sa tu spracovalo až 27 000 q. cuk- a v jeho susedstve tiež vybudoval konzervápo ktorých získal názov „Tyrnauer Zuc- rovej repy. Technológia cukrovaru bola už reň špecializovanú na zeleninové a ovocné
kerfabrik Carl Stummer“. V tomto obdo- v tomto období na veľmi vysokej kvalitnej výrobky. Na dnešnej Šrobárovej ulici boli
bí sa mimochodom v areáli nachádzala aj úrovni. Podnik svoje exporty navyšoval vybudované úradnícke bytové domy vrátamestská plaváreň, tzn. švimšula, ktorá bola takmer do celého sveta vrátane krajín aký- ne typickej vilky. Vedľa cintorína vznikol
robotnícky bytový dom.
napájaná vodou z Trnávky.
mi boli India, Bosna, Srbsko, či Turecko.
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„MNOŽSTVO VYROBENÉHO
CUKRU ZA OBDOBIE EXISTENCIE
CUKROVARU (OD ROKU 1840)
PREDSTAVUJE 2 MILIÓNY
600 TISÍC TON.
PRI JEHO ZABALENÍ
DO ZNÁMEHO KILOGRAMOVÉHO
BALENIA A ZORADENIA
ZA SEBOU, BY SA VYTVORILA
DĹŽKA 180 TISÍC KILOMETROV,
ČÍM BY SA PÄŤKRÁT
OBTOČILA NAŠA ZEM“!

„V CUKROVARE PLATILO,
ŽE JEDNO REMESLO
BOLO MÁLO.
ĽUDIA TU MALI MINIMÁLNE
DVE REMESLÁ A ČLOVEK,
KTORÝ NA ÚDRŽBE OPRAVOVAL
VENTILY SA PO ZÁPALE KOMÍNA
PREZLIEKOL DO BIELEHO
A BOL Z NEHO SKVELÝ VARIČ.
TAK TO TU FUNGOVALO!“

1944 Po augustových oslavách 75. výročia Okrem súboru Mier vznikol tiež kolkársky
založenia cukrovaru a 65. narodenín ge- oddiel a závodný klub. zaujímavou bola aj
nerálneho riaditeľa Ing. Procházku nastal závodná organizácia „Zväz českoslovenveľký zlom. Nielen pre samotný cukrovar, sko-sovietskeho priateľstva“, ktorej úlohou
ale aj pre celé Slovensko – začiatok SNP, bolo približovať pracovníkom kultúru
ktorého sa zúčastnilo 15 pracovníkov cuk- v Sovietskom zväze.
rovaru pôsobiacich v ilegálnej organizácii
KSČ. Kampaň v roku 1944 patrila k tým 1952 Zbúraná bola stará kotolňa, rovnako
najťažším v dejinách nielen kvôli mohut- starý komín. Ten bol nahradený novým,
ným dažďom, ktoré znemožnili plynulú 114 metrov vysokým. Cukrovar týmito
dodávku cukrovej repy, ale tiež kvôli pra- zmenami dosiahol až 3200 kW výkonu,
videlným leteckým poplachom.
čo napomohlo ďalšej elektrifikácii výroby
a tým pádom aj vytlačovaniu pôvodných
1. apríla 1945 Trnava bola oslobodená voj- parných strojov.
skami Červenej armády. Pracovníci cukrovaru sa zapojili do práce a snažili sa vrátiť 1956 Po desiatych rokoch mal cukrovar
fabriku do starých koľají. Významným v názve opäť priezvisko, tentokrát Jilemnmedzníkom bolo nepochybne znárodnenie nícky, ktorý v názve vydržal najbližších
cukrovaru, čím sa československý štát stal 32 rokov. Podnik získal rekreačné zariajeho jediným vlastníkom. Napriek znárod- denie Brezinky, ktoré neskôr premenovali
neniu si však cukrovar ešte rok ponechal na chatu Petra Jilemníckeho. Chata slúžila
svoj názov v podobe Cukrovary Karola oddychu pracovníkov a plnila tiež funkciu
Stummera, úč. spol. Trnava.
pionierskeho tábora detíi zamestnancov.
1950 V Cukrovare bola v 50. rokoch zalo- 1960–1969 Začiatkom 60. rokov sa cukrožená kultúrna brigáda Mier. Na začiatku vary na Slovensku centralizovali. Vznikli
tvorilo zoskupenie hudobno-spevácke tzv. „Spojené cukrovary, národný podnik
teleso (vokály a mandolíny), ktoré tvorili Trnava“. Vznikom federácie vzrástla aj pozväčša zamestnanci cukrovaru. Neskôr litická angažovanosť jednotlivých organisa do súboru dostali mnohé iné nástroje zácii v cukrovare, ktoré spolupracovali pri
a vznikol Hudobno-spevácky súbor Mier. tvorbe volebných programov mesta.
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1970 Sedemdesiate roky boli z hľadiska
modernizácie veľmi plodné a dokončených
bolo veľmi veľa rozpracovaných projektov.
1988 Zmeny v spoločnosti sa dotýkali aj
cukrovaru, keď v týchto rokoch vznikol
„Štátny cukrovarský podnik“ a jednotlivé
podniky sa začali meniť na koncentrované
závody.
1990–1993 Centrálna organizačná schéma
cukrovarov sa rozpadá a cukrovar v Trnave
sa opätovne stáva samostatným štátnym
podnikom. V tomto období však začalo byť
zrejmé, že v porovnaní so svetom slovenské cukrovarníctvo zaostáva vo všetkých
parametroch. Dochádza tiež k postupnej
liberalizácii cien, ale aj ku kupónovej privatizácii, ktorou podnik nadobúda novú
vlastnícku štruktúru.
1994 Trnavský cukrovar sa v kvalite vyrábaného cukru snaží dobiehať svet a tiež
sa pokúša zvýšiť spracovateľskú kapacitu
cukrovaru. Používať sa začínajú repné
kombajny a repa sa začína prepravovať
veľ kokapacitnými vozidlami. Jedným
z prvých krokov dobiehania európskeho
cukrovarníctva bola aj výstavba čističky
odpadových vôd, čím sa konečne odstránil
problém znečisťovania Trnávky. Ten Trnavu trápil viac ako 130 rokov.

1998 Do slovenských podnikov vstupujú
významní európski hráči. Do cukrovarov
v Trnave, Šuranoch a Trenčianskej Teplej
vstupuje nemecká skupina Nordzucker,
ktorá prináša skúsenosti z manažérskeho riadenia, modernizuje výrobný proces,
ale aj spúšťa certifikáciu ISO 9002. Začalo
sa tiež investovať do reklamy spoločnosti
formou prezentácie v médiách. Od samotného začiatku sa však vedelo, že cieľom
Nordzuckru je koncentrácia výroby do
jedného miesta a čakalo sa, ktorý z cukrovarov nakoniec zahraničný investor
uprednostní.
2004 V cukrovare sa uskutočnila posledná, v poradí 135. kampaň. Napriek tomu,
že bol trnavský cukrovar technologicky
zmodernizovaný, disponoval strategickou Autorom publikácie „165 rokov „trnafsképolohou v okolí repných rajónov, nemeckí ho cukru“, z ktorej sme si dovolili mnohé
investori uprednostnili z logistických dô- dáta čerpať, je bývalý zamestnanec podnivodov excentricky umiestnenú Trenčian- ku pán Miroslav Franko. V cukrovare prasku. Doprava repy cez Trnavu bola totiž coval od roku 1967 až do ukončenia jeho
komplikovaná a tak sa fabrika stala obeťou činnosti a príprave knihy sa začal venovať
svojho umiestnenia v blízkosti rezidenč- v penzii. Jeho 300 bohatých strán ponúka
ných mestských častí. Trnavská tradícia množstvo zaujímavého materiálu, histovýroby cukru vrátane technologického vy- rické snímky, dobové letáky, mapy, plány...
bavenia sa tak presunula na Považie, kde Historické fakty pán Franko vrství vlastnýpretrváva až do súčasnosti.
mi spomienkami a kto má chuť zalistovať
si v naozaj podrobnej monografii, nebude
sklamaný.
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„NIEKEDY MI TRNAVA PRIPOMÍNA SCÉNU
Z FILMU BIG FISH. HLAVNÝ HRDINA TU
OBJAVÍ MESTEČKO SPECTRE A UŽ HO
NECHCE OPUSTIŤ“

Hovoríš, že si sa k fotografii dostal
vďaka skateboardingu. Kto tento šport
sleduje, vie, že okolo seba tvoril vždy
osobitú subkultúru. Sú tvoje prvé fotografícké série spojené s týmto prostredím? Zmenilo sa časom niečo?
Bez skateboardingu by som to nebol ja,
nemal by som kamošov akých mám a pochybujem, že by som bol fotograf. Vplyv
skateboardingu sa rôznymi, či už priamymi alebo menej viditeľnými spôsobmi
odráža v mnohých veciach, ktorým sa venujem. Nielen pri výbere tenisiek (smiech).
Fotografiu a skateboarding spája iný pohľad na svet. Tak ako sa vraví, že niekto má
fotografické oko, tak existuje aj „skate oko“.
Vnímaš inak priestor. V tomto kontexte
najmä mestskú krajinu a jej ulice. Obrubník nie je len obyčajný obrubník, ale prekážka, na ktorú môžeš vyskočiť, zoskočiť
z nej, ogrindovať ju, a to všetko na milión

Rozhovor s fotografom
Petrom Lančaričom
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spôsobov. Ľudia, ktorí sa venujú „poulič- kumentovať seba, či okolitý svet?
ným športom“ a poctivo trávia čas na streeAko-kedy. Pri autobiografických prote, poznajú svoje mesto tak ako nikto. Čo sa jektoch a denníkoch ideš priamo na „trh“
zmenilo, tak je to, že som si pred pár rokmi so svojou vlastnou kožou. Treba vynaložiť
dosť blbo vykĺbil rameno a zatiaľ som ho viac výtvarnej energie, ale aj odvahy ísť
nerozjazdil. Stále mi vypadáva. Tento rok, s niečím osobným von, povedať všetkým
ma to už naštvalo a bol som s tým prvý- toto je môj život aj s jeho tieňmi. Zároveň
krát u doktora. Treba operáciu. Rekreačne posolstvo treba nejako generalizovať. Pri
môžem jazdiť, ale v skateparku už nemám fotografovaní sociálneho dokumentu sa
moc čo robiť. Trávim teda menej času na môžeš skryť za fotoaparát a objektív nadoske, no o to viac sa venujem fotografii. mieriť na osudy iných ľudí. Pokiaľ nemáš
Skateboarding fotím stále, ale inak, už ne- „hrošiu kožu“, to utrpenie, ktoré fotíš, i keď
fotografujem len konkrétne triky, ale skôr nie je priamo tvoje, sa ťa dotýka a podto ponímam viac sociologicky.
pisuje sa na tebe. Je ale pekné, keď tými
fotografiami môžeš pomôcť ľudom, ktorí
Vo svojej tvorbe otváraš náročné témy. to potrebujú. Celkovo je profesionálna
Výtvarné fotografie s množstvom au- umelecká tvorba ťažká. Pri fotke si často
tobiografických odkazov, konceptuál- okliesnený nie mantinelmi predstavine a intermediálne diela, no tiež suges- vosti, ale reality. Niekedy to ide, niekedy
tívne dokumentárne série z prostredia ani moc nie. Netreba to brať moc vážne
sociálnych zariadení. Čo je ťažšie: do- a hlavne ani seba.
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Ako vznikol nápad dokumentovať Tr- vlastne jediný, normálny mestský park, kde
navské mosty? Aký to bol proces?
sú pekne vyšliapané chodníčky a ide z neho

našimi dvermi alebo ich pomáhajú otvárať,
vďačím za zatiaľ najkrajších desať rokov.

Hmm myslím, že som išiel nadránom ako taký lesný pocit, a zároveň je celkom
z Toho podniku, kde som vtedy popri škole streetový a temný. Celkovo Prednádražie Ako vnímaš misiu učiteľa na vysokej
brigádoval a v mysli sa mi to nejako spo- je super!
škole? Čo sa pri tom učíš ty?
jilo. Bavili ma v tej dobe mosty, vizuálne
Je to veľmi pekná práca. Som skôr taký
typológie a chladná, neosobná estetika Zdá sa, že si sa v Trnave rozhodol žiť poradca, fotografický sprievodca pre buakou Bernd a Hilla Becherovi fotografovali trvalo. Čo ťa presvedčilo zostať?
dúcich kolegov na ich tvorivej, profesijnej
miznúce priemyselné pamiatky. Bola práve
Nemal som úplne v pláne tu hneď po ceste. Učím sa toho veľmi veľa. Či už pri
jar. Zohnal som si vysoké rybárske gumáky, škole zostať, ale osud to zariadil inak. Malo tom ako chystám nové prednášky, alebo
počkal kým zozelenie okolie Trnávky a za- to tak asi byť. Bolo by mi ľúto keby som ne- pri konzultáciách, kedy riešime spracovačal fotiť. Fotografoval som vždy len v tie bol pri tých všetkých zmenách, ktorými nie zadanej témy, výrobu fotiek alebo ich
dni, keď bolo zamračené, aby na fotkách Trnava prešla. Ešte ťažšie by som sa lúčil nedostatky. Môžem pred nimi byť taký aký
bolo jednotné svetlo, zo statívu v rovnakej s Kubikom a s Fakultou masmediálnej ko- som a oni predo mnou tiež. Nenosím na
výške, s tým istým objektívom, tak aby si munikácie, kde mám skvelú prácu. Trna- prednášky oblek, nevykajú mi, neriešim
boli fotografie formálne čo najpodobnejšie. va je super mesto, alebo ako jeden známy moc prezenčku, len aby som mal rešpekt,
S veľkoformátovými fotkami som potom z New Yorku povedal, „pekná dedina“. Mal ale aj tak mám ateliér stále plný. Za to
oblepil otvorené schodisko, ktoré je na po- trocha pravdu, život tu má svoje výhody, som im veľmi vďačný. Má to ale aj tienisté
liklinike. Najväčšia mala veľkosť 6 × 4 metre ale aj nevýhody. Záleží od toho, čo človek stránky. Nedávno ma študent nahovoril,
a najmenšia 1,5 × 0,5 metra. Prechádzajúci uprednostňuje. Žijem tu rád, ale niekedy sa že môj digitálny fotoaparát je už zastaralý,
ľudia si tak mohli pozrieť všetkých 15 mos- tu trocha nudím. Je to tu tak pekne zacyk- a že je najlepšia doba „prezbrojiť“. Nastatov naraz. Prostredníctvom týchto fotogra- lené. Niekedy mi Trnava pripomína scénu la klasická fotografická situácia – všetko
fií, ktoré zobrazujú zdanlivo nezaujímavé z filmu Big Fish, kde hlavný hrdina objaví predať, prerobiť na tom a kúpiť foťák novej
objekty mestskej architektúry, som chcel mestečko Spectre, v ktorom sa žilo tak dob- generácie. Dík Filip (smiech).
Trnavčanom rozšíriť vnímanie mesta, v kto- re, že ho nikto nikdy neopustil (Smiech).
rom žijú.
Existuje niekto, kto ťa výraznejšie

Od založenia komunitného centra ovplyvnil? (Na ceste študenta, fotoOd detstva tráviš v meste väčšinu svoj- Kubik ubehlo už desať rokov. Naplnil grafa, učiteľa…)
ho času. Aké miesta máš rád a kam sa tvoju víziu?
Určite všetci z Kubiku, najmä Matúš
vraciaš s fotoaparátom?
Hmm, na jedinú víziu v súvislosti s Ku- Hlinčík, Dávid Šima, Rudko Rokošný,
Veľmi mám rád Merkúr, na Kubinu som bikom, na ktorú si spomínam, tak tú mal
chodil do školy, Štrky, Spiegelsaal a okolie, Matúš Hlinčík, krátko predtým ako sme išli
Hospodársku a jej vnútrobloky, A. Žarnova, v 2012 pre kľúče od prvých priestorov. Jeho
kde bol prvý Kubik a je tam Trnavský anti- vízia sa mi páčila, ale hneď prvý rok fungokvariát. Najradšej mám ale Staničák, hlav- vania sme pochopili, že Kubik ťažko nejako
ne tie jeho zadné časti, kde je železná lávka, rámcovať, a že to nie je o konkrétnej vízii,
ktorá vedie ponad hlavné koľaje smerom ale o partii kamošov, ktorí tým akí sú, a tým
do TAZky. Je tam taký prasknutý, zvalený čo robia, mu vdychujú život. Vravíme, že to
strom kam si chodievam sadnúť, počúvať je živý organizmus, ktorý slobodne a tvorivo
vlaky, rozmýšľať a pozorovať veveričky. Je to rastie, mení sa s nami. Všetkým, ktorí prešli

Kočo, End Rew, Ryna, Kunkovci, Jožko Pajerský a stará Houmles crew. Moja mama
Iris, partnerka a výtvarníčka Martina Chudá. A samozrejme učitelia, fotografi a teraz už kolegovia a priatelia: Petra Cepková
a Jozef Sedlák.

Fotografický sen, ktorý by si rád uskutočnil?
Vedieť naozaj zastaviť čas.

Rýchle otázky:
Východ/západ slnka? – Nerád vstávam.
Analóg/digitál? – Neobsedím za počítačom.
Najobľúbenejšie miesto v Trnave? Staničný park.
Najfotogenickejšie miesto v Trnave? TAZka.
Obľúbený fotografi? August Sander, Irving Penn, Jozef Sedlák.
Mesto/krajina, kam by si sa vybral na foto trip? Severná Kórea.
Tvoj doposiaľ najväčší úspech? Väčšinu času si robím čo chcem a ako chcem.
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„SLOVENSKÁ GASTRONÓMIA MÁ
POTENCIÁL VYROVNAŤ SA SVETOVÝM.
LEN JU TREBA VARIŤ A DAŤ JEJ PRIESTOR
ROZVÍJAŤ SA.“

PÁN TYMIÁN JE FOODBLOGER, KTORÉHO POZNÁ HÁDAM KAŽDÝ GURMÁN.
AK BY MU VYŠIEL PREDPANDEMICKÝ PLÁN, DNES BY ŽIL V NEW YORKU A VARIL
V KVALITNÝCH PODNIKOCH. COVID MU VŠAK ZMENIL ŽIVOTNÚ CESTU A OKREM
TOHO, ŽE ŽIJE V TRNAVE, PATRÍ MEDZI NAJOBĽÚBENEJŠÍCH SLOVENSKÝCH
GASTROINFLUENCEROV.
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Miluješ varenie, no profesionálnym ku- známe z michelinských reštaurácii, nie je to
chárom si sa nestal. Prečo?
najťažšie. Uvariť desať jedál výborne je iné
Dlho som žil v zahraničí, kde som pracoval v inej oblasti a varenie bolo skôr mojou
súkromnou vášňou. Dnes by bolo v mojom
veku náročné stať sa profesionálom v reálnej prevádzke (hoci som bol pomerne odhodlaný). Dobrá kuchyňa vyzerá ako Volkswagen v malom. Každý má svoju úlohu,
každý má svoje miesto a je ideálne začať od
konca – od umývača riadu. Kým získaš skill,
prejdú roky, počas ktorých si musíš odvariť
doslova výrobnú linku. Jediné miesto, kde
som bol ochotný týmto procesom prejsť, bol
New York. Začiatkom roka 2020 som bol
rozhodnutý do NY odísť, poslal som tam
kontajner mojich vecí, vzdal som sa života
v Anglicku, kde som bol doma už viac ako
na Slovensku, a pred definitívnym odchodom som ešte chcel stihnúť rýchlu návštevu
doma. Osud to zariadil tak, že práve v tom
čase Európu zasiahla pandémia a mňa
doslova na Slovensku zablokovala. Od tej
chvíle bola moja životná cesta definitívne
presmerovaná.

Ako si na túto situáciu reagoval?
Po 13. rokoch žitia v zahraničí som na
Slovensku nemal žiadnych kamarátov, veľmi som sa nudil a rozhodol sa pokračovať
v blogovaní. Vždy o sebe tvrdím, že variť
som sa naučil z YouTube a čokoľvek, čo som
sa naučil, pochopil a „miliónkrát“ otestoval som rád zdieľal. V roku 2019 som vyhral
cenu poroty v súťaži Superbloger. Pokračovať v blogovaní nebol celkom môj plán, no
v tejto chvíli to bola cesta. K tomu pribudol
nápad - „Čarovná záhrada“. Koncept zážitkových gastro eventov vždy na inom mieste,
s inou témou a skvelým servisom.

Počkať, naozaj sa dá naučiť variť z YouTube?
S kamošmi profi kuchármi vedieme
často debaty o tom, ako je v roku 2022
ľahké naučiť sa variť. Všetko je na internete.
Do 8 minút nájdeš recept na akékoľvek jedlo
sveta. Navyše, mnohé skvelé reštaurácie, či
reťazce zvyknú streamovať servis a live dianie v kuchyni. Okrem toho, najlepší kuchári
sveta píšu knihy a delia sa o svoje znalosti.
Naučiť sa tvoriť level gastronómie, aký po-

väčšinou oplotené a v rukách súkromných
vlastníkov. Riečne ryby. Tie mám napríklad
ako uvariť tristo. Denne! Tu už potrebuješ ja 5 minút od domu. Žijem v Trnave a rád
rýchlosť… Toto som definitívne pochopil na navštevujem predajňu Agrofarmy Budmestáži v Gašperovom mlyne (ak by Slovensko rice v Kamennom mlyne. Pstruhy, Jesetemalo mať Michelina, mala by ju určite táto ry, Kapre, Amury, všetko v kvalite, ktorá je
reštaurácia).
v rámci západného Slovenska bezkonkurenčná. Výrobky z bryndze, resp. ovčieho
Čo podľa teba stojí za úspechom kvalit- mlieka. Síce sme doteraz nasledovali skôr
nej gastro prevádzky? Je to definitívne tradičnú cestu výroby syrov a produktov,
„len“ kuchyňa?
vnímam čoraz intenzívnejšiu snahu farKontinuita! Alfa a omega deliaca dob- márov vyrábať aj syry zrejúce, typovo blízré gastro od priemerného. Viac, ako dobre ke tým talianskym, či francúzskym. To, že
začať, je dôležitejšie udržať si to. Je málo máme svetových vinárov asi netreba špereštaurácií, ktoré sú tu 15 rokov a sú stále ciálne zdôrazňovať. No je skvelé, že mnohí
rovnako dobré. Buď vyhorí šéfkuchár, alebo z nich čoraz citlivejšie reagujú na podmiensa x-krát vymení majiteľ. Byť dobrý šéfku- ky svojho regiónu, produkujú vína, ktoré
chár tiež neznamená byť dobrý reštauratér. majú autenticitu. Navyše je bežné, že vo
Musíš to mať dobre spočítané a nezabúdať vinárstve spoznáš majiteľa osobne, podáš
aj na také položky, ktoré s jedlom nemajú si s ním ruku a vypočuješ si príbeh. Ten ti
nič spoločné, napr. mydlo na toaletách.
spojí produkt s jeho okolím a celým výrobným zázemím. Nezabúdajme, že to naše „loDo akej miery je podľa teba gastronó- kálne“ nás všetkých spája. Okrem toho sú
mia prepojená s kultúrou?
naše suroviny pre naše telo najprijateľnejšie,
Absolútne. Predsa nás denne formuje, rozhodne viac ako čokoľvek dovážané.
ovplyvňuje, spája. Je zrkadlom nášho národa a je škoda, že sa do jej rozvoja viac ne- Má slovenská gastronómia šancu byť
zapája štát. Pritom Slovensko je unikátna svetovou?
krajina so širokým spektrom toho, čo sa tu
Určite. Aj talianska, francúzska, či grécdá dopestovať a chovať. Až na morské plody ka kuchyňa zažila svoju transformáciu, akusme druhá Škandinávia. Ak sa bavíme o Mi- rát pred stovkami rokov. Ak dovolíme tej nachelin Guide, ten prichádza na pozvanie šej posúvať sa za hranice tradícií, pomôžeme
štátu, nie reštaurácie. Takže prvé „hviezdy“ jej modernejšími technológiami a hlavne,
očákávajme v dobe, kedy štát pochopí, že budeme ju variť, zažije rozvoj a získa pozorslovenská gastronómia predstavuje poten- nosť za hranicami našej krajiny.
ciál v turizme a je v národnom záujme transformovať ju na úroveň iných svetových.
Takže ju potrebujeme viac propagovať…
Presne to je aj moja úloha. Gastro toČím je podľa teba slovenská gastronó- tiž nie sú len kuchári a reštaurácie. Sú to
mia naozaj výnimočná?
aj foodblogeri, televízia, cooking shows,
Máme zimu, máme jar a leto, máme štát… Zatiaľ nám chýbajú celebritní kuchári
kopce, nížiny. A čokoľvek, čo ti napadne, a dostatočný záujem médií. No pozor, veľa
dokážeme vypestovať, či vyrobiť v slušnej dokáže zmeniť aj jeden človek. Príkladom
kvalite. Famózne riečne ryby, skvelí vinári, je Jamie Oliver. Naši najlepší šéfkuchari sú
výborní ovocinári, ovčie produkty…
zaneprázdnení v kuchyni a túto úlohu za
nich preberáme zatiaľ my. No verím, že sa
Aké suroviny by si ty osobne považoval do tohto procesu čoskoro vložia a my budeza skutočne lokálne a unikátne u nás? me sledovať slávne mená transformujúce
Všetky lesné plody, špeciálne akékoľvek celú gastro scénu.
hríby. V tom máme obrovský benefit, ktorý
si v mnohých krajinách nevedia ani predsta- A čo Čarovná záhrada? Vymyslel si ju
viť. Taký Angličan to nepochopí, lesy sú tam s týmto zámerom?
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Rozhodne. Jedlo už dávno nie je len pa- tu som jedol najlepšie cestoviny, či ramen.
livo pre telo. Jedlo je rituál, zábava a emocio- Tu chutí dobre aj junk food. To kde jedlo ješ
nálny zážitok. A tak sa zrodila vízia zážitko- je jeho ďalšou dôležitou „zložkou“.
vých eventov, ktoré vymýšľam vždy v novej
téme a na novom mieste. Lokácia je určite Propaguješ myšlienku lokálnych suronajdôležitejšia. Ľudia prídu do prostredia, vín a podporu farmárov. Čo sa v rámci
do akého by za normálnych okolností ne- Trnavy dá nakúpiť mimo bežného sumali prečo prísť. Servírujeme im 10 chodov, permarketu?
ktoré spoluvytvárajú kompaktný príbeh.
Trnava má obrovskú výhodu vo svojej
Dramaturgia stojí na dôležitých detailoch, polohe. Je to mesto dostatočne malé na to,
vždy živá hudba, divadelné vzrušenie, de- aby sa všetci poznali, zároveň dostatočne
korácie, atmosféra, vlastný bar s drinkami, veľké na to, aby spĺňalo aj veľké očakávania.
prepájanie nápojov s jedlom. Ľudia musia To čo sa deje v New Yorku na ploche dvoch
odchádzať so zážitkom, nielen najedení… ulíc máme my v jednom meste. V Trnave sa
Je to úžasný kreatívny proces, ktorý si mi- žije extrémne dobre. Je vidieť, že sa o mesto
moriadne užívam a mám pocit, že je
to najlepší koncept, aký som zatiaľ
vymyslel.

Viem, že dokončuješ štúdio a pripravuješ vlastný youtube kanál.
Na aký obsah sa môžeme tešiť?

Čo esenciálne ti v kuchyni nikdy nesmie chýbať?
Jednoznačne ostrý nôž, jeden na zeleninu, druhý chef knife. Ďalej kvalitná soľ.
Osobne bojkotujem napríklad Himalájsku. Odkedy viem, v akých podmienkach
sa vyrába, nepodporujem tento systém.
Z pohľadu dobrých pracovných podmienok, adekvátnych platov, enviro prístupu,
atď. je u mňa top Maldon. Moje sympatie
ešte viac vzrástli po osobnej návšteve ich
výrobného podniku… Posledným esenciálnym nástrojom je jednoznačne dobrá
panvica. Žiadny teflón, ale kvalitná liatina.
Ak sa pozrieš do kuchýň najlepších reštaurácií, inú tam neuvidíš. Ak máš tieto
tri veci, aj keby si so všetkým ostatným improvizoval, dosiahneš čo potrebuješ v top kvalite.

Gastronimický zážitok, ktorý
s tebou silne zarezonoval?

Ak začínaš variť, je podľa mňa kľúčové dostať správne informácie hneď
na začiatku. Veľakrát sa mi stalo, že
som skúšal recept, ktorý vo finále nefungoval. Viackrát som si musel overiť,
že naozaj nie mojou chybou. Recepty,
ktoré zdieľam ja, sú oskúšané niekoľkokrát. No oveľa dôležitejšie ako
odovzdať recept je vysvetliť techniku.
Varenie nie je nič iné, len chémia a fyzika. Skvelým príkladom je vývar. Sto
rokov viem, že najlepší je vtedy, keď
kosti pred varením upečiem. Mám
túto vedomosť, robím to tak, ale čo sa
deje pri pečení som zistil po 6 rokoch.
Raz tú techniku pochopíš a vieš ju
aplikovať všade. A toto je to, čo považujem
pri blogovaní za najdôležitejšie - odovzdávať vedomosť. Každému, kto miluje varenie
rovnako ako ja, chcem odovzdať esenciálne
znalosti, čím mu cestu skúšania a pátrania
(verím) skrátim. O to sa opiera vízia môjho
vlastného kanálu…

ľudia starajú a kto chce poznať dôvernejšie
zdroj potravín, ľahko si nájde svojho obľúbeného mäsiara, pekára, atď. Ja osobne rád
nakupujem ryby v Kamennom mlyne. Agrofarmu Budmerice som už spomínal a ich
ryby sú naozaj bezkonkurenčné. Po chlieb
si rád chodím do Chlieb náš. Mäso nakupujem na farme v Pavliciach (kto pozná PavAk by existoval teleport, kde by si si lické steaky už nechodí inam). Možno sa to
dnes dal obed?
nezdá, ale 95 % lokálnych surovín si v rámci
Ešte pred rokom by som povedal v Dán- Trnavy vieš nakúpiť priamo u výrobcu. Sú
sku, dnes určite v Japonsku… Alebo v NY! to peniaze, ktoré ak nechám u farmára, som
New York je mekkou svetovej gastronómie, si naozaj istý, že zostanú v systéme a podto najlepšie je tu na jednom mieste a práve porujú vývoj správnych hodnôt.
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Jedol som toho veľa, na rôznych
miestach sveta v rôznych podmienkach. To, čo mi však pri tejto otázke
napadlo prvé, bola krásna jednoduchá svadba vo vinici vinárstva neďaleko Trnavy, kde sa nepodávalo nič
iné, len kváskový chlieb, výborná
oškvarková nátierka, štrúdla a skvelé
víno. Je pravda, že som zažil aj svadbu, kde som jedol ustrice so Champagne, kde bolo jedlo tou najdrahšou
položkou, no so zážitkom zo svadby
priateľov, o ktorých hovorím sa to
porovnáva ťažko. Jedlo je atmosféra
a emócia. Skutočne stačí, ak je jednoduché, no spojí sa v tých správnych
elementoch.

Máš na záver tip, ako byť skvelým hostiteľom? Rád hostíš a si rád hosťom?
Milujem to. Rád pripravujem to, čo
majú moji priatelia radi, všímam si, čo radi
jedia a snažím sa vyhovieť v prvom rade
im, nie sebe. Zároveň „hostiť“ znamená
tiež inšpirovať. Ak niečo nové objavím, rád
sa podelím a rovnako to mám rád opačne.
Nemyslím si, že byť dobrým hostiteľom
musí zákonite znamenať variť komplikované jedlá, často stačí chutný syr z dobrého zdroja a dve fľaše lokálneho vína.

“NECHAJTE VAŠE BÝVANIE HOVORIŤ
O TOM, KÝM NAOZAJ STE.”
Rozhovor s majiteľom showroomu Kabinet,
Vladom Zelenákom

“NIEČO PRE TÝCH, KTORÍ VEDIA O ČO IDE.” TO JE KRÉDO DIZAJNOVÉHO
SHOWROOMU KABINET V BRATISLAVE, KTORÝ VÁM PRI PRVEJ NÁVŠTEVE VYRAZÍ
DYCH. PRI DRUHEJ TIEŽ. SLOVO DIZAJN SA TU SAMOZREJME NESKLOŇUJE. DIZAJN
JE ČOKOĽVEK, ČO MÁ FORMU A AUTORA. PRETO SA TU, V NÁDHERNOM PRIESTORE,
S MASÍVNYM DREVENÝM STROPOM A LIATOU PODLAHOU, BAVÍME LEN O POCTIVOM
NÁBYTKU NA VEČNÉ ČASY A DOPLNKOCH S GENIÁLNYM NÁPADOM. SAMOZREJME
V PREVEDENÍ, KTORÉ VÁS NEPRESTANE BAVIŤ ANI PO 30 ROKOCH.
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Pamätáte si ako vznikla idea otvárať svetovým dizajnérom dvere do slovenských
domácností? Kedy Kabinet vznikol a aké
túžby zhmotnil...
Dalo by sa povedať, že moja cesta začala
dávno pred štúdiom na vysokej škole. Mal
som šťastie, keďže medzi priateľmi mojich
rodičov bolo množstvo výborných sochárov,
či výtvarníkov.
Rozhovormi, a dokonca aj stážovaním
u niektorých z nich, sa prirodzene formoval môj vzťah k estetike, umeniu, dizajnu.
Hneď ako som neskôr dostal šancu pracovať s vlastným vkusom, v tom čase to boli
interiéry kancelárií, vytvoril som si rituál.
Pravidelné cesty na výstavy do Milána a do
sveta za značkami, ktoré na mape dizajnu
už čosi znamenali. Práve tu som videl prezentácie, výstavy a performance, ktoré by
ešte aj dnes publikum šokovali. „Objaviť
a priniesť na Slovensko“ bolo už v tom
čase (bez internetu) mojim poslaním. Kabinet vznikol na prelome milénia, no jeho
myšlienka sa rodila dávno predtým. Dnes
pre Kabinet pracujem spolu s manželkou
a keďže sú naše (medzičasom dospelé) deti
z brandže, chtiac nechtiac sú súčasťou.
Témy ako architektúra, dizajn, umenie sú
tak u nás dennou rutinou.
Čo všetko môžme považovať za „dizajn“
a ako s týmto slovom správne narábať?
Ako si dizajn všímať, spoznávať a ako sa
orientovať v tom naozaj ikonickom?
Dizajn je inovatívny, zmysluplný, nadčasový, dôvtipný a spravidla vystihuje dušu
svojho autora. Bežná definícia hovorí, že
dizajn je výtvarné spracovanie priemyselného produktu.
Výborným príkladom je stolička Panton
Chair od Verner Pantona (Vitra). Existujú
stovky napodobenín, no žiadnej sa nepodarilo dosiahnuť geniálnu geometriu a materiálové prevedenie. To je dizajn, vizuálna
a technická genialita!
V Kabinete pracujeme so značkami, ktorých zložením v našom portfóliu dokážeme
vybaviť akýkoľvek interiér. Medzi nimi nájdete mená ako Vitra, Kartell, Tom Dixon,
Magis, Moooi, Zanotta, Hay, Arflex, Flos,
Knoll. Spočiatku sme prirodzene inklinovali k talianskym velikánom, ktorí svoj vrchol

zažili na prelome milénia a svoj fantastický východiskový bod majú v povojnovom
dizajne. Vývoj talianskych značiek po slávnych 40./50.rokoch, ktoré dali špičkovému
dizajnu naozaj veľa, neskôr ovplyvnil príliv
svetových dizajnérov. Nemci, Dáni, Briti,
Škandinávci zamiešali karty a postarali sa
o skvelý posun. Mnohí z nich majú dnes
založené vlastné štúdiá. Takým príkladom
je aj Tom Dixon. Svoje dizajny už 20 rokov
predáva výlučne pod vlastným menom.
Sledovať tieto mená znamená vedieť
už celkom dosť o legendárnych stoličkách,
svietidlách, kreslách, atď. Každú z týchto
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značiek reprezentuje minimálne jeden
notoricky známy dizajn, ale tiež množstvo pribúdajúcich (zámerne nehovorím
nových). Značky ako Vitra totiž obnovujú
výrobu pokojne 100 rokov starých návrhov
aj tak veľkých mien, ako je napr. Jean Prouvé. Takto verejnosť spoznáva ikonické diela
prenesené do súčasnej doby.
Prečo sa oplatí investovať do kúskov, za
ktorými stoja veľké dizajnérske mená?
Zo strany estetiky je to o individuálnom
vkuse. Niekto má rád minimalizmus, iný
farby, tvary, pestrosť. V tomto, verím, vyho-

Realizácia zariadenia exteriérov Nádvoria.

Aj samotný Kabinet prešiel viackrát
vieme väčšine. Ak však môžem povedať za
Tak ako je dôležité sedieť v práci na kvaseba, akúkoľvek investíciu do kúskov, ktoré litnej stoličke, je to dôležité aj doma. Takže sťahovaním. Fungovali sme v priestoroch
napríklad predávame aj my v Kabinete, je určite jedálenské stoličky a ideálne aj stôl. bývalého autoservisu, ktorý mal jedinečdôležité zhodnotiť z hľadiska času. Vitra na- Druhou podstatnou investíciou je matrac. nú konštrukciu a kruhový pôdorys, no tiež
príklad na stoličky garantuje až 30-ročnú Skvelé je, že sú to práve tie prvé veci, ktoré v lofte na Račianskej, ktorý bol v minulosti
záruku. Každý produkt, ktorý máme v por- nakupujete. A ak mám pokračovať, správna výrobnou halou. Bolo fascinujúce v prietfóliu je teda nositeľom nielen zaujímavého investícia do fundamentálnej veci, ale aj behu rokov sledovať, ako sa naše portfólio
vzhľadu, ale aj kvality overenej rozsiahlym tej doplnkovej sa vám vráti vždy! Pri väčšej vedelo adaptovať na akýkoľvek typ priestotestovaním. S kvalitným nábytkom je to i menej náročnej kúpe. Občas treba trpez- ru. Preto vás pri objavovaní vlastných možako s umením. Mnohé sú priam na hra- livosť.
ností podporíme v odvážnejších riešeniach.
nici sochy, solitéru. Je to komodita, ktorá
Fungujú!
sa časom zhodnocuje, dedí. Vtipný je prí- Ako vyzerá „to“, z čoho okamžite prečítate
beh môjho klienta. Architekt, ktorý doma osobnosť majiteľa priestoru?
Zdá sa, že vášeň pre dizajn je vo vašom žisiahol rukou na spodok stoličky a zistil, že
Určite za nás hovorí nielen výber nábyt- vote tá najväčšia. Máte ešte niečo, čo s vami
je tam papierik s menom jedného z jeho ku, ale aj farby a rôzne detaily. Zo skúsenosti „zamáva“ rovnako ako dizajnový nábytok?
detí. Ako postupne kontroloval ďalšie veci, viem, že nájsť vlastnú definíciu interiéru je
Pri prvom školení vo Vitre, som v meszistil, že sú označené viaceré a jeho deti si pre mnohých nesmierne ťažká úloha. Tu je te Bazilej počas prechádzky obdivoval výich takto v predstihu medzi sebou podeli- potom na mieste spolupráca s interiérovým klad s hodinkami. Cítil som sa ako Pavol
li. Deti, ktoré napriek veku vnímali túto dizajnérom, prípadne architektom, ktorým Hammel v jednej jeho pesničiek: „Pred
hodnotu? Skvelé! Dôkaz, že dobrý dizajn je sa zväčša podarí vyextrahovať esenciu vá- výkladom s hračkami“. Zaujala ma istá
predmetom rodinného dedičstva (smiech). šho vkusu a očakávaní. Priestor, v ktorom značka, v sekunde sa zrodila nová zberatrávime čas, nás nielen reprezentuje, ale teľská vášeň a ako inak, dostal ma jej príbeh.
Ak zariaďujete nový interiér, pri kúpe aj bytostne ovplyvňuje. Odporúčam preto Vďaka nemu mám sympatie k mnohým
čoho definitívne nešetriť?
venovať mu dôkladný záujem.
ich limitovaným sériám, z ktorých mnohé
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vznikajú s cieľom ochrany životného prostredia, záchrany ohrozených druhov rýb,
prípadne tým, ktoré sú venované známym
jazzovým hudobníkom. Takže hodinky!
(Smiech). No veľkou životnou láskou je určite hudba. Som rád, že až na pár kacírskych
rozhodnutí som v čase príchodu CD-čiek
nepodľahol dobe a zbierku platní si ponechal. Dnes patrí okrem mojich detí k tomu
najcennejšiemu, čo mám.
Vitra → Švajčiarska značka, na trhu viac ako
70. rokov, ikonické jedálenské stoličky, najpohodlnejšie kancelárske. Spoluprácuje
s najväčšími dizajnérskymi menami.
Tom Dixon → Bristský dizajnér, dnes už
20 rokov pracujúci pod vlastnou značkou.
Milujeme jeho svietidlá, remeselný perfekcionizmus, výber ťažších materiálov.
Kartell → Donedávna známy vďaka svojmu
hlavnému materiálu – plastu. Každý určite
pozná transparentnú stiličku ghost!
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GENIUS LOCI A PRÍBEHOVOSŤ
VEREJENÉHO PRIESTORU
Krajinní architekti Ateliéru 2ka
Ivana a Peter Paseční

PROCES VÝROBY CUKRU JE NATOĽKO PESTRÝ A VZRUŠUJÚCI, ŽE SA STAL
ÚSTREDNOU INŠPIRÁCIOU PRE NÁVRH NOVÉHO KRAJINNÉHO RIEŠENIA AREÁLU
CUKROVARU. V KAŽDEJ ČASTI NOVEJ ŠTVRTE BUDÚ MÔCŤ OBYVATELIA
I NÁVŠTEVNÍCI ČÍTAŤ „PRÍBEH CUKRU“ VLOŽENÝ DO ŠTRUKTÚRY ZÓN, FARIEB,
MOTÍVOV A VÝSADBOVEJ KREATÍVY.
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„KEĎ BUDEŠ CVIČIŤ,
BUDEŠ ZDRAVÝ AKO REPA.“

Ivana a Peter Paseční majú k postindustriálnym areálom blízko
a v krajinnej transformácii brownfieldov nie sú žiadni nováčikovia.
Na podobnom projekte pracovali už aj v Prahe (Waltrovka). Teší
ich, že nastavenie majiteľov Cukrovaru v Trnave praje novým riešeniam, ktoré krásne nadviažu na pôvodné hodnoty v modernom
prevedení, a spolu s estetikou volia aj funkčnosť.
Aby bol areál zaujímavý pre obyvateľov i návštevníkov, a to
kontinuálne v každom ročnom období, je rozvrhnutý tak, aby
každý krok ponúkol nový pohľad, novú skúsenosť, nové vône
a vrstvy. Základnou ideou je príbeh „Cesta cukru“. Koncept nadväzuje na slávu trnavského cukrovarníctva a v postindustriálnom areáli postupne rozpovie príbeh jeho výroby. Ivana a Peter
navrhli rozdelenie štvrte do zón inšpirovaných jednotlivými
výrobnými procesmi, ktoré prepájajú legendárne koľaje. Tie vás
budú v priestore sprevádzať vo svojom pôvodnom trasovaní a to
v autentickej i symbolickej podobe.
Zónu, „Repa“ tvorí Športpark, Vnútroblok B a Cyklotrasa. Navrhnutý športový park sa bude nachádzať na mieste bývalého
repného dvora, kde sa v minulosti skladovala repa privezená vagónom. Tu sa tiež nachádzal sklad melasy – druhotnej suroviny
využívanej ďalej v liehovarníctve, či pri výrobe droždia.
Obsahom zóny „Voda“ sú časti „Sugar plaza“, Park a Dvory. Tu
prebiehala samotná výroba surového cukru procesom extrakcie
sacharózy vodou a varila sa tu cukrová šťava. Sugar plaza predstavuje najvýraznejší vodný prvok s tryskami a hmlovými rozprašovačmi. Blahodárny benefit najmä v lete.
V zóne „Cukor“ nájdu návštevníci Centrálne postindustriálne
námestie pred hlavnou historickou budovou bývalého cukrovaru
spolu s priľahlými administratívnymi stavbami a v neposlednom
rade veľkolepú promenádu pokračujúcu zo Štefánikovej ulice.
Táto časť reprezentuje proces rafinácie cukru. Práve tu vznikal
finálny produkt – rafinovaný repný cukor a nachádzalo sa tu skladisko surového cukru. A práve zóna „Cukor“ v sebe spája poetiku
historických budov a výsadby, ktorá ich architektúre nekonkuruje,
naopak, podporuje ju.
Práve tu, v časti kde sa Štefánikova ulica napojí na areál Cukrovaru, je naplánovaná výsadba platanovej aleje. Krajinní architekti

tak reagujú na klimatické požiadavky budúcnosti. Okrem toho,
že platany pôsobia majestátne, sú tiež odolné suchu a poskytujú
veľkorysý tieň.
Na žiadosť investora vznikne v napojení na alej nádherná
výsadba japonských čerešní. Tá sa pre nový Cukrovar stane absolútne signifikantnou. Kto bude do štvrte vchádzať z promenády,
určite ju neminie. Kvitnúce sakury sa posatarajú o „wau efekt“
a stanú sa najvýraznejším vizuálnym prvkom – najmä v čase kvitnutia na jar.
Krajinní architekti sa rozhodli využívať moderné, no prírodné
materiály a budúcich nášvtevníkov zóny sprevádzajú „príbehom
cukru“ aj na prvý pohľad triviálnymi prvkami – farbou chodníkov.
Kamenný povrch bude totiž na hlavných chodníkoch na námestí
svetlý (takmer „rafinovaný“ biely), na ostatných spevnených povrchov sa objaví farba repného cukru – hnedá ako melasa, varírovaná od svetlejšej po tmavú.
Genius loci je jednoznačne to, čo celý areál odlišuje od väčšiny
klasických, hoci moderných mestských štvrtí. Jeho komplexnosť
dopĺňa množstvo riešení, pre ktoré je typická funkčnosť. Architekti sa snažia vychádzať zo štúdie pôvodnej vegetácie, ktorá bola
pre túto oblasť typická, zároveň dbať na výber rastlín a stromov
s rešpektom k aktuálnej klimatickej situácie. Pre obyvateľov bude
vysadený ovocný sad a rovnako organicky budú môcť využívať
priestor komunitnej záhrady, či ekopark. Súčasťou areálu budú
lúčne výsadby a plochy, ktoré budú určené na relax, ležanie v tráve,
piknik, či prechádzku. Hlavnú historickú budovu ozdobí výsadba
okrasných bielo-kvitnúcich hrušiek s podsadbou trvaliek a okrasných tráv. Všeobecne platí, že všetky prvky výsadby budú vybrané
citlivo a tiež tak, aby architektúre budov nekonkurovali.
Ivana a Peter vidia v Cukrovare bývanie pre ľudí, ktorým záleží
na ekológii. Potešia ich domčeky pre hmyz a zvieratká, tiež im
budú sympatické kroky vedúce k repasovaniu pôvodného osvetlenia a jeho znovuvyužitie v areáli. Areál ich príbehmi pôvodného
cukrovaru bude sprevádzať aj prostredníctvom informácií v dlažobných kockách. Kocky cukru budú zasa hlavným motívom detského ihriska. K „sladkému životu“ v Cukrovare chýba už naozaj
len jediné – nasťahovať sa! :–)
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Ateliér 2ka sa zaoberá kompletnou projektovou činnosťou v oblasti krajinnej
architektúry a priestorového plánovania.
Okrem zelenej infraštruktúry sa ateliér venuje urbánnemu dizajnu a tvorbe tvrdých
priestorov mesta ako sú námestia a uličné priestory. Ateliér spracúva projektovú
dokumentáciu od najmenších mierok
záhradných úprav cez parky, sídliská, námestia, mestské štvrte s kombinovanou
výstavbou, až po posudky na certifikáciu
BREEAM a LEED a posudky na krajinný
ráz v rozsahu niekoľko desiatok kilometrov v stupni od konceptu až po realizačný
projekt stavby.
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POĎME VON!
VZÁCNA POLOHA OTVÁRAJÚCA
NEKONEČNO MOŽNOSTÍ. AJ TAKÝ
JE CUKROVAR. SPOZNAJTE S NAMI
LOKALITU, KTOREJ JE ZBYTOČNÉ
HĽADAŤ PRIROVNANIA.

PARK PRI KALVÁRII

CENTRUM MESTA

PARK BELA IV.

Najbližším parkom Cukrovaru je tzv. Kalvária. Zaslúžene je jedným
z najmagickejších miest Trnavy, aktuálne zaradený medzi chránené pamätihodnosti mesta. Park je akoby vystrihnutý z okolitej
reality a vtiahne vás do tej vlastnej. Od iných parkov ho odlišujú
veľmi staré majestátne stromy na čele s 300-ročnými lipami a tiež
niekoľko kľúčových historických faktov. Park Pri Kalvárii bol totiž
v minulosti mestským cintorínom, ktorý bol v roku 1980 definitívne zrušený a „presťahovaný“. Jeho éterická atmosféra tu však
zostala a je skvelé, že sa nevylučuje ani s aktívnejším relaxom. Beh,
bedminton, slackline medzi stromami, ale aj piknik a leňošenie tu
majú rozhodne svoju osobitú atmosféru.

Do centra mesta vás už čoskoro zavedie novovybudovaná pešia zóna
v napojení na Štefánikovu ulicu. Kontúra historických budov vás
prevedie voňavými kaviarňami, najlepším gastrom, skrytými uličkami s jedinečnou architektúrou a námestiami, ktoré vám pokaždé
pripomenú iný historický príbeh. Ich objavovanie necháme iba
na vás. Byť dobrodruhom vo vlastnom meste je predsa to najväčšie
dobrodružstvo.

Park s najmäkším trávnikom v meste. Ďalšie čarovné miesto ako
stvorené na víkendové piknikovanie, rannú jógu, alebo stretnutie
so svojimi knižnými hrdinami. Park tvorí koridor medzi Jerichovou
a Hornopotočnou ulicou a svojou atmosférou, tichom a krásnou
výsadbou láka milovníkov pravého genius loci.

Autom

1 min.

Autom

5 min.

Autom

2 min.

Pešia chôdza

2 min.

Pešia chôdza

5 min.

Pešia chôdza

8 min.

Bicyklom

1 min.

Bicyklom

2 min.

Bicyklom

4 min.
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LESOPARK KAMENNÝ MLYN

ŠTRKY

Rekreačná oblasť Kamenný mlyn spája lesopark, náučný chodník, Novovzniknutá zóna Štrky vznikla v susedstve mestskej strelnice
rybníky, prírodné kúpalisko a golfové ihrisko. Zámeru, s ktorým a Trnavčanom slúži k tým najpríjemnejším formám oddychu. Pretáto zóna v minulosti na zbytku lužného lesa vznikla, zostáva verná chádzka, opekačka, opaľovanie, ale tiež priestor pre hry a pohyboaj dnes. Kus prírody s bohatým biotopom na okraji mesta a len pár vé aktivity. Tzv. slnečné kopce lákajú k leňošeniu v tráve, náučný
minút vzdialená od Cukrovaru. Lesopark je dostupný aj vďaka vy- chodník vás prevedie svetom domáceho vtáctva a hmyzu. V areáli
budovanej cyklotrase a nielen pre cyklistov je skutočnou oázou. His- nechýba ani prístrešok s vyhradeným ohniskom. Najväčším lákadlo
tória „Kamenáča“ stojí skutočne na základoch dnes už 500-ročného je však určite umelo vytvorené jazierko. Na kúpanie síce neslúži, no
mlyna, ktorého pozostatky pri prechádzke určite objavíte. Skvelé je, sedieť jeho v blízkosti v tieni vysokých stromov je i tak osviežujúce.
že si môžete každú ďaľšiu návštevu tohto kúta mesta obzvláštniť Ak na dlhší výlet nie je čas, Štrky majú všetko, za čím zväčša cesniečím novým. Možnosti sú nevyčerpateľné.
tujete mimo mesto.

BERNOLÁKOV SAD

ŠPORTOVISKO SLÁVIA

Bernolákov sad a pre Trnavčanov tzv. „Promenáda“, predstavuje
klasickú letnú alternatívu rozpálenému mestu. V tieni vysokých
stromov a 800-ročných hradieb mesta sa nielen príjemne prechádza
a relaxuje, ale aj športuje. Rodičov potešia trávnaté plochy a detské
ihriská mimo rušných ulíc. Milovníkov umenia určite zláka Galéria
J. Koniarka, sídliaca v Kopplovej vile na začiatku parku.

Športový areál Slávia je bezprostredným susedom areálu Cukrovar.
Jeho najväčšou dominantou je centrálne umiestnený atletický štadión. Veľkej obľube sa teší asfaltová dráha pre bežcov a korčuliarov.
Okrem toho 6 futbalových ihrísk, tenisové kurty, basketbalové
a nohejbalové ihriská, lanové centrum a športové centrum Pohoda,
kam si zájdete na workout s trénerom. Budovať si vzťah k pohybu
a športu už nemôže byť jednoduchšie.
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Pešia chôdza
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Pešia chôdza

6 min.

Bicyklom

10 min.
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DOBRÉ MESTO

MESTKÝ TRH

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI MESTOM A DOBRÝM MESTOM? TO DOBRÉ SA STARÁ
O KAŽDÝ VÁŠ DEŇ A UDRŽIAVA PRIESTOR PRE RITUÁLY, KTORÉ MILUJETE.
AK PATRÍ TRH, DIVADLO A KULTÚRA MEDZI TIE VAŠE, TEŠÍME SA, ŽE ICH
Z CUKROVARU BUDETE MÔCŤ NAVŠTEVOVAŤ BEZ NAJMENŠEJ ČASOVEJ, ČI
DOPRAVNEJ KOMPLIKÁCIE. VZDIALENÉ SÚ TOTIŽ DOSLOVA PÁR METROV!
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Trnava má trhovníctvo zapísané hlboko v DNA. Je to predsa mesto, ktoré vzniklo na križovatke obchodných ciest a k trhom a rýnkom
prechováva odnepamäti silné sympatie. Aj preto sa po mnohých rokoch vrátil tradičný mestský trh z areálu zimného štadióna do úplneho centra mesta. Nie je to však žiadna novinka, len 70 rokov späť tu mal trh svoje stabilné miesto a jeho presun na perifériu centra
bol podmienený výstavbou kultúrneho a obchodného domu. Vydať sa na ranný nákup zeleniny, rezaných kvetov a domácich produktov
do historického centra mesta má neuveriteľnú charizmu. Koná sa vždy v piatok a sobotu medzi 7.00 h – 11.00 h a svoje stabilné miesto
vo vašom diári obháji raz dva.
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NÁDVORIE
Podľa mnohých „najkultúrnejšie“ miesto na Slovensku a tiež projekt,
ktorý má predurčené spájať. Napríklad architektúru minulosti
s tou súčasnou, tiež kultúru, umenie a gastronómiu, a v neposlednom rade 3 historické ulice, z ktorých do každej vojdete z jediného
centrálneho bodu. Zájdite si sem po chlieb do pekárne s najkrajšou barokovou klenbou, rozptýlte sa (či naopak skoncentrujte) pri
výbornom koncerte, divadle, alebo diskusii v priestoroch Malého
Berlína, prípadne sa zas a znova zamilujte do menu reštaurácie
Akadémia. Nádvorie svoju filantropickú esenciu demonštruje aj
projektom Kampus, ktorý podporuje nadaných študentov vysokých
škôl a univerzít v Trnave. Nuž, Cukrovar a Nádvorie majú k sebe
blízko a už čoskoro ich bude spájať nielen pešia zóna, ale aj váš
pravideľne brázdený chodníček.

DIVADLO J. PALÁRIKA
Potrebujete v živote trochu viac drámy? Najstaršia budova divadla,
v ktorom sa hrá nepretržite od svojho začiatku, je práve tá v Trnave. Na jeho výstavbu sa zložili všetci obyvatelia mesta a svoje
prvé predstavenie hralo už v decembri roku 1831. Okrem lokálnych velikánov, akými boli Mikuláš Schneider Trnavský, či Fero
Urbánek, tu svojho času tvoril aj Jaro Filip. V repertoári objavíte
rôzne činoherné predstavenia, svetové komédie a drámu, tiež scénické diela, ktoré spájajú hudbu, tanec, divadlo a výtvarné umenie,
a potešia divákov, ktorí chcú „objavovať“. Významnú prácu divadlo
robí pre mládež. Odvážnejšie tituly cieli na vysokoškolákov, časť
inscenácií pripravuje pre základné a stredné školy a nezabúda ani
na rozprávky pre najmenších. Okrem toho, že divadlo dáva priestor
mladým talentovaným režisérom, výtvarníkom i hercom, celkom
organicky sa angažuje v organizácii podujatí akými je napríklad
„Deň otvorených dverí“, či „Noc divadiel“. Každé leto organizuje
divadelné tábory, má vlastnú divadelnú akadémiu a koncept predstavení pre stredné školy „clasroom drama - divadlo v triede“, kedy
herci hrajú priamo v priestoroch stredných škôl. Divadlo vydáva
aj vlastný magazín „DIVADLO“, ktorý je dostupný úplne zadarmo v pokladni, alebo v priestoroch divadelnej kaviarne vo foyér.
Dozviete sa v ňom všetko o pripravovaných inscenáciách, zákulisí
divadla a iných zaujímavostiach.
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POZOROVAŤ AKO TRNAVA PRACUJE SO SVOJÍM POTENCIÁLOM
A NEVYUŽITÉ POSTUPNE MENÍ NA NEVYUŽÍVANÉ, JE
VZRUŠUJÚCE. O TO VIAC, AK SA OBYVATEĽOM OTVÁRAJÚ
MOŽNOSTI DONEDÁVNA TAKMER NEREÁLNE. ROZHODLI SME
SA PRILOŽIŤ RUKU K DIELU A AREÁL BROWNFIELDU CUKROVAR
S JEHO FASCINUJÚCOU ROZLOHOU PRI CENTRE MESTA
POSTUPNE PRETRANSFORMUJEME NA ŠTVRŤ PLNÚ ŽIVOTA.

cukrovar.sk

