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Primátori K8 o fiškálnej decentralizácii
Bolo by to v rozpore s duchom decentralizácie, keby z daní obyvate-
ľov väčších miest boli nepriamo pokrývané potreby menších obcí

Reforma verejnej správy prostredníctvom fiškálnej decentralizácie vstupuje do 
záverečnej fázy. S jej filozofiou súhlasí väčšina predstaviteľov samospráv, no pri sa-
motnom zavádzaní do života naráža reforma na viacero legislatívnych nedostatkov 
a na nekoncepčné kroky súvisiace s presunom financií zo štátnej správy na samo-
správy. Upozornili na to aj primátori krajských miest na svojom rokovaní v Nitre, 
ktoré sa uskutočnilo 9. novembra. 

Sústredili sa hlavne na dve najproblematickejšie oblasti – na regionálne školstvo 
a vytrácanie podstaty z fiškálnej decentralizácie. V oblasti školstva poukázali primá-
tori na neproporcionálne rozdelenie normatívov medzi základné a stredné školy i na 
dôležitosť rešpektovania vývoja cien súvisiacich s nákladmi na prevádzku škôl. So 
snahou zvyšovať kvalitu vyučovania je dôležité zvýšiť aj mzdové normatívy, ak sa má 
naplniť deklarovaný záujem štátu o posilnenie spoločenského postavenia učiteľov.

Predstavitelia krajských miest pripomenuli, že vítajú financovanie originálnych 
kompetencií z vlastných daňových príjmov, no nemôže dochádzať k rozporom medzi 
existujúcou legislatívou a reálnymi možnosťami samospráv. Za jeden z neprijateľ-

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na svojom 12. riadnom zasadnutí 26. októbra prerokovali poslanci Mestského zastu-

piteľstva v Trnave devätnásť bodov programu. Medzi najdôležitejšie patrili komplexná 
finančná analýza financovania škôl a školských zariadení s výhľadom k 31. decembru 
tohto roka a s tým súvisiaca aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2004.

Prerokované boli návrhy všeobecne záväzných nariadení ako napríklad zmena VZN 
č. 167 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím na Veternej ulici, doplnok k VZN č. 136, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava a návrh VZN o mestskej polí-
cii. Poslanci schválili aj zrušenie Protialkoholickej záchytnej izby v Trnave, ktorému 
predchádzala dlhodobá diskusia a hľadanie možných riešení problému.

Schválené bolo predĺženie termínu začatia výstavby Študentského domova Tr-
navskej univerzity na pozemku vo vlastníctve mesta na Rybníkovej ulici a zadanie 
urbanisticko-architektonickej štúdie Národné strelecké centrum Trnava. Zmenu 
v historickom centre Trnavy môže v budúcnosti priniesť odsúhlasený predaj mest-
ských pozemkov na Hornopotočnej ulici. 

Odznela informatívna správa o všetkých uskutočnených metódach a formách 
verejného obstarávania Mestom Trnava. Poslanci sa zaoberali aj vyhodnotením 18. 
ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského, medzi-
národného hudobného festivalu Dobrofest Trnava 2004 a ďalšími aktivitami mesta. 
Schválené boli tiež návrh kritérií na preukázanie sociálnej odkázanosti vo vzťahu 
k bytom určeným pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov vo vlastníctve mesta a návrh 
na členstvo Trnavy v Regionálnej rozvojovej agentúre pre cestovný ruch a rozvoj regiónu 
Synergia TT pri Trnavskom samosprávnom kraji.                                                      -eu-

Sviatok v duši
Posledný pracovný deň pred Štedrým večerom nebol autobus mestskej 

dopravy veľmi preplnený. Na Hospodárskej ulici do neho nastúpila staršia 
pani v čiernom, ktorá si sadla na voľné miesto pri okne. 

Nemo pozorovala pohyb auta a známe okolie. Vysvietené okná bytoviek 
prerážali hustnúci závoj tmy a vyplavovali v mysli spomienky na domov. 

Tie prerušovali hlasy cestujúcich, ktoré doliehali k jej ušiam aj napriek 
slabnúcemu sluchu. Za ňou sediaca žena sa sťažovala do mobilného 

telefónu na množstvo práce, ktoré musí ešte doma urobiť. 
Naopak, dvaja mladíci sediaci oproti nej viedli diskusiu o tom, 

ako sa budú počas sviatkov nudiť, pretože nebude v meste 
ani v blízkom okolí žiadna diskotéka. 

Oba rozhovory sa končili konštatovaním: 
„Už aby bolo po sviatkoch!“ Viacej už nemusela, ani nebola schopná 

vnímať. Blížila sa k cieľu svojej cesty. Na Ulici Terézie Vansovej sa zdvihla a po 
zastavení autobusu vystúpila. Trochu zhrbená, no istým krokom sa pobrala 

s taškou v ruke známou trasou na cintorín. K hrobu svojho muža. Pozametala 
ho, upravila, položila naň sviečku a malý symbol Vianoc – halúzku čečiny. 

Zapálila svetlo a viedla tichý monológ s manželom. O dcére, bolesti 
v nohách a o tom, ako ju zmiatli rozhovory v autobuse. „Vieš Milan, už 

tomuto svetu príliš nerozumiem. Pamätáš sa, ako sme sa na Vianoce aj za 
najväčšej biedy tešili? I napriek poloprázdnym stolom a žalúdkom panovala 

u nás sviatočná atmosféra. Spievali sme koledy, 
rozprávali si zážitky a spomienky. 

Dnes akoby ľudia nevedeli spolu doma vydržať.“
Vdova Uhlárová, pani v čiernom, mi túto svoju skúsenosť rozprávala pred 
štyrmi rokmi, keď vybavovala čosi na radnici. Jej príbeh i rozčarovanie mi 

nanovo prebehol mysľou, keď sa uprostred jesene, 
spolu s padajúcimi listami pobrala za svojím milovaným Milanom. 

Popri smútku za ňou zostala vo mne jej nemá výčitka. Čo všetko sme stratili, 
keď aj z najkrajšieho sviatku zostal iba zhon a únava? 

Vtedy som sa jej negatívnu skúsenosť snažil zmierniť. No musel som uznať, že 
podstatu Vianoc i života sme v uponáhľanej dobe 

prekryli predmetmi, pozlátkou a nostalgiou. 
Dnes má už pani Uhlárová svoju otázku zodpovedanú. 

Zostala však otvorená pre nás, a to aj s možnosťou vniesť do blížiacich sa 
sviatkov tú iskru života, ktorá bola hviezdou i nádejou po celé storočia. 

Za predpokladu, že pred podstatou života i Vianoc neutečieme. 
K televízorom, preplneným stolom, či iným náhradám. 

Už aby boli Vianoce!

Pavol TOMAŠOVIČ 
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Nové minifutbalové ihrisko je otvorené
Pod zástavami Slovenskej repub-

liky, Európskej únie, UEFA, mesta 
Trnavy, Slovenského futbalového 
zväzu a Fair Play sa uskutočnilo 16. 
novembra v areáli Základnej školy 
na Ulici Kornela Mahra slávnostné 
otvorenie nového minifutbalového 
ihriska. Do prevádzky ho oficiálne 
odovzdali prestrihnutím žltej pásky 
primátor Trnavy Štefan Bošnák 
a prezident Slovenského futbalové-
ho zväzu František Lavrinc. 

Prvý slávnostný výkop urobil krstný otec ihriska Miroslav Karhan, bývalý žiak 
školy i bývalý hráč Spartaka Trnava, teraz hráč bundesligového Wolfsburgu a kapi-
tán slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorého na tento akt uvoľnil z reprezentač-
ného stretnutia tréner Dušan Galis. Následne sa na umelom trávniku uskutočnilo 
ukážkové ministretnutie školských družstiev medzi červeno-čiernymi a bielo-červe-
nými s výsledkom 3:0 pre červeno-čiernych, ktoré rozhodoval Tomáš Gádoši.

Minifutbalové ihrisko na Základnej škole Kornela Mahra v Trnave je vyvrcho-
lením projektu, ktorý podalo mesto Trnava na Slovenský futbalový zväz. V rámci 
tejto akcie by sa malo na Slovensku vybudovať do roku 2010 sto futbalových ihrísk 
v troch veľkostných kategóriách. Trnava si vybrala najväčšiu – 33 x 18 metrov a je 
prvým mestom na Slovensku, kde bolo ihrisko v tejto veľkosti otvorené. 

Výstavba sa začala 19. októbra, kolaudácia sa uskutočnila už 10. novembra. „Príprava 
bola trošku hektická, pretože o tom, že Trnava získa toto ihrisko, sme vedeli už niekoľko 

ných zásahov do dohodnutého postupu decentralizácie považujú primátori klubu K 8 
verziu nariadenia vlády z 5. 11. 2004, ktorá smeruje k výraznému oslabeniu krajských 
miest. Návrh nezohľadňuje úlohy a kompetencie väčších miest. Bolo by v rozpore s du-
chom decentralizácie, aby z daní obyvateľov väčších miest boli nepriamo pokrývané 
potreby menších obcí. Za takýchto podmienok by obyvatelia väčších miest doplácali 
prostredníctvom svojich daní na zabezpečovanie služieb pre okolité obce. 

Primátor Trnavy Štefan Bošnák sa vzhľadom na tieto skutočnosti počas druhé-
ho novembrového týždňa dvakrát stretol s ministrom financií Ivanom Miklošom. 
Spoločne rokovali o prijatí takých kritérií, ktoré budú spravodlivé, transparentné 
a efektívne pre všetkých obyvateľov miest. Zavedenie finančnej decentralizácie 
oklieštenej o tieto kritériá by mohlo znamenať zníženie kvality a redukciu niekto-
rých služieb práve kvôli nedostatočnému presunu finančných prostriedkov. V tomto 
roku už boli mestá postavené pred podobný problém v oblasti školstva. Finančné 
prostriedky prenesené zo štátu v mnohých prípadoch nestačili ani na pokrytie zá-
kladného chodu škôl. 

Aká bude fiškálna decentralizácia a s akými finančnými prostriedkami budú 
môcť mestá a obce disponovať, nakoniec rozhodne slovenský parlament schválením 
štátneho rozpočtu na rok 2005.                                                                                -pt-

mesiacov, ale technické podklady od Slovenského futbalového zväzu sme dostali len 
pred pár dňami,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trna-
ve Ing. Dušan Béreš v čase, keď vrcholili montážne práce. „Museli sme si improvizovane 
zabezpečiť aj vlastné podklady a samotná realizácia je vlastne ich prienikom.“

Technicky a stavebne ju pripravila Trnavská stavebná spoločnosť, a. s., umelú 
trávu inštalovala nórska firma Scansis, ktorá je aj dodávateľom mantinelov, sto-
žiarov umelého osvetlenia a futbalových bránok. Náklady dosiahli 2 milióny 283 
tisíc korún, z toho 1 milión 613 tisíc investovalo mesto Trnava, zvyšok v tretinových 
podieloch poskytli UEFA, SFZ a Ministerstvo školstva SR.

Podľa slov Dušana Béreša sa dá ihrisko používať aj po zotmení, v každom počasí, 
dokonca aj v zime. V daždivom období podložie umožní prienik vody do drenáže, 
odkiaľ sa odvedie do kanalizácie a pár minút po daždi môže byť plocha spôsobilá na 
hranie. Aby hráči nemuseli prechádzať cez rozmočený trávnik, mesto vybudovalo aj 
prístupový chodník a priestor pre hráčov na striedačke.                                  -eu, ek- 

Normatívy nepokryjú požiadavky školstva
Mesto hľadá aj vlastné riešenie financovania škôl   

Aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2004 vo financovaní originálnych kom-
petencií v oblasti škôl a školských zariadení vo výške 4 milióny korún schválili poslan-
ci mestského zastupiteľstva na svojom 12. riadnom zasadnutí 26. októbra. Dôvodom 
aktualizácie je najmä fakt, že stanovené mzdové a prevádzkové normatívy zo strany 
štátu sú aj napriek racionalizácii v oblasti základného a materského školstva príliš 
nízke, nezodpovedajú reálnym požiadavkám a niektoré z nich vôbec nezohľadňujú.

Medzi ne patria napríklad požiadavka na štruktúru pedagogických i nepeda-
gogických zamestnancov a zodpovedajúce finančné riešenie rozdielov v ich veku 
i dosiahnutej kvalifikácii, výučba talentovaných detí, obsadenie miest školských 
psychológov a iné. Normatív pre centrá voľného času pokrýva iba ich základnú čin-
nosť a nezohľadňuje celé spektrum úloh realizovaných podľa príslušnej vyhlášky. 
Na minimum sú výškou normatívu obmedzené aj aktivity v školských kluboch pri 
základných školách.

Peniaze nestačia ani na riešenie dlhodobo pretrvávajúceho  nedofinancovania škol-
ského stravovania. Túto skutočnosť zhoršuje aj fakt, že väčšina školských stravovní je 
v nevyhovujúcom technickom stave. Navyše, normatívy pre kapitálové výdavky v ob-
lasti základných a materských škôl a školských zariadení vôbec neboli vytvorené. 

Situáciu nie je možné okamžite a účinne vyriešiť racionalizačnými opatreniami, 
ktoré už od apríla tohto roka spočívajú napríklad v znížení pracovných úväzkov pe-
dagogických pracovníkov v školských kluboch, odoberaní osobných príplatkov a ne-
dofinancovaní mzdových výdavkov v základných a materských školách. Naopak, 
vzniká hrozba odchodu kvalitných pracovníkov z tejto oblasti. 

Rýchle riešenie nemôžu priniesť ani racionalizačné opatrenia v rámci spotreby 
energií a vody, lebo neefektívne úniky vody a tepla sú priamo závislé na súčasnom 
technickom stave školských budov, stravovní, nevyhovujúcich sociálnych zariadení 
a vodovodnej siete. Preto je aj napriek trvalej snahe mesta investovať do rekon-
štrukcií školských budov za účelom zvýšenia efektivity ich prevádzky možné, že 
v blízkej budúcnosti sa bude uvažovať o znížení počtu škôl v Trnave.                  -eu-                   

foto: -ik-
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„Krajská záchytka“ v Trnave zatiaľ končí
Zrušenie Protialkoholickej záchytnej izby v Trnave schválili k termínu 31. 12. 

2004 poslanci mestského zastupiteľstva 26. októbra na svojom 12. riadnom zasad-
nutí. Zároveň schválili finančný príspevok vo výške 1 milión korún na rok 2005 pre 
jej potencionálneho prevádzkovateľa, ktorým by mohol byť napríklad aj Trnavský 
samosprávny kraj v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Trnave. Aj s týmito part-
nermi bude mestský úrad rokovať v súvislosti s možnosťami ďalšej činnosti tohto 
zariadenia. 

K rozhodnutiu o zrušení „záchytky“ priviedol poslancov fakt, že náklady na jej 
prevádzku za prvý polrok tohto roka znamenali pre mesto stratu vo výške viac ako 
900 tisíc korún a v porovnateľnom období minulého roka viac ako 1 milión korún. 
Pretože trnavská „záchytka“ slúži pre celý Trnavský kraj, mali by sa na jej pre-
vádzke primerane podieľať aj iné mestá a obce. Pochopenie pre situáciu prejavil 
primátor Hlohovca Ján Dlhopolček a na základe jeho iniciatívy boli v tejto veci 
oslovení primátori a starostovia 129 obcí v kraji. Vrátilo sa však len 17 kladných 
odpovedí. 

Trnavská „krajská záchytka“ je v súčasnosti jedinou svojho druhu na Slovensku. 
O tom, že činnosť záchytky je potrebná, nevznikli žiadne pochybnosti, tento názor 
už na jar potvrdilo aj riaditeľstvo Krajského policajného zboru SR v Trnave. Mesto 
Trnava je aj naďalej ochotné prispievať na svojich občanov zachytených v tomto za-
riadení vyššie uvedenou sumou. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva by však malo 
logicky viesť k tomu, aby zodpovednosť za riešenie financovania protialkoholickej 
záchytnej izby pre občanov celého kraja prevzali všetky zainteresované strany.    -eu- 

Komplexný rozvoj zdravých miest a obcí
Plánovaniu rozvoja miest, obcí a regiónov Českej republiky, komunikácii a spolu-

práci s verejnosťou bola venovaná 11. konferencia Národnej siete Zdravých miest, 
ktorá sa uskutočnila 3. novembra v Prahe v Černínskom paláci. Okrem zhrnutia 
aktivít jednotlivých samospráv boli počas nej načrtnuté aj perspektívy ďalšieho 
smerovania. V nich je zakomponovaná i spolupráca so slovenskými mestami, s kto-
rými bol projekt Zdravé mesto odštartovaný ešte počas existencie spoločného štátu. 

Aj preto bolo súčasťou konferencie vystúpenie slovenského zástupcu, ktorý informo-
val o situácii a skúsenostiach s aplikovaním komplexného prístupu k rozvoju miest na 
Slovensku. V referáte Mgr. Ingrid Huňavej z trnavskej Kancelárie Zdravé mesto zaujalo 
českých kolegov hlavne zavádzanie posudzovania HIA (hodnotenie dopadu rozhodovania 
na zdravie), ktoré tvorí štvrtú fázu aktivít zdravých miest. Popri výmene skúseností kon-
ferencia na reálnych príkladoch potvrdila existenciu vízie plnohodnotného života ľudí, 
o ktorej sa nielen hovorí, ale na miestnej úrovni sa i uskutočňuje. Definované boli aj ciele, 
ktoré sa už v najbližších rokoch stanú prioritnými, tak na úrovni štátov, ako v miestnych 
samosprávach. V súvislosti s ambíciou poskytnúť obyvateľom príležitosť žiť v zdravých 
sociálnych a ekonomických podmienkach bude dôležité i komunitné plánovanie sociál-
nych služieb. Konferenciu zastrešili české ministerstvá zahraničných vecí a životného 
prostredia za aktívnej účasti ich predstaviteľov.                                                        -pt-

Podnety pre rozvoj cestovného ruchu
Projekt na certifikáciu reštauračných zariadení, ktorý sa osvedčil v mnohých 

zahraničných mestách, pripravuje v súčasnosti aj mesto Trnava. Zároveň poslan-
ci privítali založenie regionálnej rozvojovej agentúry Synergia a schválili členstvo 
Trnavy v nej. Jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v regió-
ne, zabezpečovať spoluprácu medzi mestami a obcami Trnavského kraja.

Pre udržanie zahraničných turistov v mestách je práve ich vzájomná spolupráca 
najdôležitejšia. Prostredníctvom nej sa vytvára priestor pre niekoľkodňové progra-
my pre návštevníkov s možnosťami prenocovania, prehliadky kultúrnych pamiatok 
i návštevy spoločenských podujatí. Nová agentúra, ktorá vznikla pri Trnavskom 
samosprávnom kraji, by pre svojich členov mala vytvárať aj nové kvalitné projek-
ty v oblasti cestovného ruchu, na ktoré bude čerpať finančné zdroje z grantových 
schém a štrukturálnych fondov EÚ.

Priestor pre rozvoj cestovného ruchu v Trnave je limitovaný viacerými paramet-
rami. Propagáciu, účasť na veľtrhoch, financovanie obnovy kultúrnych pamiatok, 
vytváranie priestoru pre podnikateľské subjekty či obnovu niektorých zaujímavých 
tradícií, ako napríklad vinárstvo, už niekoľko rokov organizuje mesto Trnava. Čoraz 
viac sa v tejto súvislosti potvrdzuje, že na prilákanie turistov, zabezpečenie nocľa-
hu a predĺženie ich pobytu je dôležitá kvalita služieb na úrovni reštaurácií, ako aj 
rozšírenie programu na niekoľko dní. Ide však o oblasť, ktorú z hľadiska legislatívy 
možno efektívne pokryť len v rámci súkromného sektoru. Aj z tohto dôvodu chce 
mesto Trnava prispieť svojím projektom certifikácie reštauračných zariadení pri 
ďalšom zlepšovaní prostredia i úrovne služieb.                                                       -pt-

Dobročinnosť v advente i na fašiangy 
Potešiť deti ovocím, sladkosťami i veselou súťažou prídu 7. decembra priamo na 

Coburgovu ulicu členovia občianskeho združenia Spojené ruky. Podľa slov Márie 
Peciarovej z referátu charity Mestského úradu v Trnave to bude jedna z viacerých 
dobročinných akcií pripravovaných v spolupráci so samosprávou na mesiac decem-
ber i začiatok roka 2005.

Balíček sladkostí od Mikuláša dostanú v ten istý deň na mestskom úrade aj deti 
zo sociálne odkázaných rodín vybraných v spolupráci so školami.

Peknou tradíciou založenou hneď po novembrovej revolúcii v roku 1989 je pra-
videlná návšteva zástupcov mesta spojená s gratuláciou a obdarovaním jubilantov 
v domove dôchodcov, ktorá sa uskutoční 8. decembra. Na pomoc deťom bude opäť 
zameraný aj predaj vareného vína na Trojičnom námestí, kde sa v tomto roku už po 
piaty raz vystriedajú v úlohe predavačov predstavitelia mesta vrátane primátora, 
ktorý sa iste pokúsi prekonať svoj skvelý minuloročný rekord. Výťažok z tejto cha-
ritatívnej akcie bude odovzdaný deťom z trnavských detských domovov a internát-
nych škôl, ktoré neodcestujú na Vianoce domov, 23. decembra o 17.30 na Trojičnom 
námestí súčasne s prijatím Betlehemského svetla. 

Tri ročníky už bude mať na svojom konte dobročinný predaj vlastnoručne vyrobe-
ných vianočných pozdravov, medovníčkov a rôznych ozdobných predmetov, ktorý sa 
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Nové aktivity Červeného kríža v Trnave
Spolok chce rozvíjať spoluprácu s českým a rakúskym Červeným 
krížom na regionálnej úrovni 

Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trnave má vo svojom regióne 
(Trnava, Piešťany, Hlohovec) 55 miestnych spolkov so 4 200 členmi. Eviduje 15 
tisíc ocenených bezpríspevkových darcov krvi, ku ktorým každoročne pribúda pri-
bližne 500 nových nositeľov plakety prof. MUDr. J. Jánskeho. Spolok okrem toho 
plní mnoho ďalších dôležitých úloh ako pomocná organizácia vojenskej zdravotnej 
služby, v oblasti civilnej ochrany, organizuje a poskytuje pomoc v prípade rôznych 
mimoriadnych udalostí a katastrôf, organizuje zdravotnícku prípravu obyvateľstva, 
ap. Do funkcie nového predsedu tejto organizácie bol 1. novembra menovaný jej 
dlhoročný člen, špecialista v oblasti verejnej správy a vysokoškolský pedagóg JUDr. 
Jozef Kudla, PhD. Pri tejto príležitosti sme mu položili dve otázky.
 Vaše priority po nástupe do funkcie?

„Predovšetkým to bude plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o o Slo-
venskom červenom kríži a zo stanov organizácie. Okrem toho chcem viac pozornosti 
venovať deťom a mládeži, oboznamovať ich s cieľmi a úlohami Červeného kríža 
a získavať ich nielen pre činnosť a členstvo v spolku, ale aj ako bezpríspevkových 
darcov krvi. Osobitnú pozornosť chcem venovať rómskym spoluobčanom najmä 
v oblasti ich vzdelávania so zameraním na poskytovanie prvej pomoci, zdravý ži-
votný štýl a opatrovníctvo. Budeme sa tiež usilovať v spolupráci so samosprávami 
založiť miestne spolky i v tých obciach regiónu, kde doposiaľ nie sú. Čaká nás veľa 
práce, ktorú s pomocou našich členov a spolupracovníkov chceme vykonávať v pro-
spech celej spoločnosti. “
 Aké sú najnovšie aktivity spolku?

„V súčasnosti pracujeme na zriadení výukového centra prvej pomoci v Trnave pre 
žiakov základných a stredných škôl. Bližšiu spoluprácu chceme nadviazať i s Fakul-
tou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a vyšším územným celkom. 
K našim najnovším aktivitám bude patriť aj oboznamovanie občanov a najmä mlá-
deže s medzinárodným právom. Vzhľadom na naše členstvo v Európskej únii máme 
záujem rozvíjať aj medzinárodné kontakty a spoluprácu s českým a rakúskym 
Červeným krížom na regionálnej úrovni.“                                                    -redakcia-    

uskutoční 15. decembra v spolupráci s Materským centrom v Trnave. Samozrejmou 
súčasťou adventu v Trnave sa stala aj Štedrá večera pre bezdomovcov, ktorá bude 
pripravená 23. decembra v Katolíckej jednote Slovenska. 

Na dobročinnosť sa v našom meste nezabúda ani v čase fašiangov. Jubilejný 10. 
ročník Reprezentačného plesu mesta Trnava sa začne 4. februára o 20. hodine, 
výťažok z plesu bude ako obvykle odovzdaný deťom z detských domovov a zariade-
niam i školám združujúcim zdravotne postihnuté deti a dospelých. Vyvrcholením 
fašiangovej veselosti bude 6. februára o 15. hodine Veľký detský maškarný ples 
v spolupráci so saleziánmi a Základnou školou A. Merici, na ktorom sa v minulom 
roku zúčastnilo 800 trnavských detí. Ani v tomto roku nebude na karnevale chýbať 
tombola s príťažlivou hlavnou cenou od primátora mesta.                                    -eu-  

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom piateho ročníka súťaže O najkrajšiu 

kvetinovú výzdobu balkóna a najkrajšie upravenú predzáhradku sa uskutočnilo 15. novembra 
na trnavskej radnici. Víťazi získali okrem zadosťučinenia za svoju trpezlivú prácu na skráš-
ľovaní nášho životného prostredia aj finančné ocenenie vo výške 3 000 korún, druhí v poradí 
2 000 a tretí 1 000 korún. Ich prínos pre život v meste vysoko ocenil viceprimátor Vladimír 
Butko, ktorý skonštatoval,. že aj takýmto spôsobom je možné darovať svojim spoluobčanom 
dobrý pocit a radosť zo života. Zdôraznil, že táto úloha je veľmi dôležitá aj pre samosprávu, lebo 
Trnava má spomedzi krajských miest na Slovensku najhoršie podmienky v rámci životného 
prostredia a prírodných daností. „Preto budeme aj my neustále pokračovať vo vysádzaní stro-
mov, kultivovaní a rozširovaní zelených plôch v správe mesta,“ dodal na záver.

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve udelila prvé 
miesto v súťaži O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna Jozefovi Labudovi z Botanickej ulice, 
druhé patrí Jaroslavovi Rajcherovi z Ulice V. Clementisa, tretie miesto obsadil René Aberštík, 
Na hlinách 39. Prvé miesto v súťaži O najkrajšie upravenú predzáhradku získala Mária Ma-
chovičová z Robotníckej ulice, druhé Mária Kolmanová z Hospodárskej ulice a na treťom sa 
umiestnili Ružena Patalášová a Peter Kozár z Ulice T. Tekela.                                        -eu-

Strýko Santa Clausa bol v našom meste
Prednedávnom sme v Trnave privítali návštevu priamo od polárneho kruhu, pracov-

níkov spoločnej švédsko-nórsko-fínskej vzdelávacej organizácie Utbildning Nord (The 
Arctic Vocational Foundation) na čele s jej generálnym riaditeľom Ulfom Olovzonom 
a členov jej správnej rady, ktorú menuje švédske ministerstvo práce. Boli hosťami 
trnavského Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a krajskej pobočky Akadémie vzde-
lávania v Trnave. Dôvod ich návštevy bol porovnať a odovzdať si navzájom skúsenosti 
z postupov pri riešení regionálnej nezamestnanosti. 

O situácii a formách činnosti najprv hovorili domáci riaditelia oboch inštitúcií, Mirosla-
va Navrátilová a Václav Dostál, následne informovali o tom istom hostia. Napriek značnej 
rozdielnosti – na jednej strane bol stredoeurópsky trnavský región a na druhej severopo-
lárne Laponsko, región sobov a domov Santa Clausa, našlo sa veľa spoločného. „Aj u nás 
je problém ísť za prácou ďalej za hranice regiónu a ak, tak potom kdesi až za hranice 
štátu, aj u nás je tendencia dať sa iba zaregistrovať a nie skutočne hľadať prácu, aj my sa 
snažíme riešiť situáciu verejnoprospešnými prácami. Osvedčilo sa nám tiež vzdelávanie 
a spolupráca s úradmi práce,“ povedal Ingvar Henriksson, zástupca generálneho riaditeľa 
Utbildning Nord, ktorý pri polárnom kruhu pracuje už dlhé roky a je preto titulovaný ako 
„strýko Santa Clausa“. Jeho darčeky sú však trošku iné: „Ľudí treba učiť a naučiť ako 
v tom prísloví o rybe, podľa ktorého darom je až vedomosť o tom, ako ju chytiť.“ 

Konkrétnejšie o tom hovorili Marie Gradin, manažérka pre vzdelávanie v oblasti slu-
žieb a turistiky, Anne Rautio, manažérka pre vzdelávanie v oblasti informačných tech-
nológií a Eero Ylitalo, manažér pre vzdelávanie v oblasti remesiel a elektropriemyslu, čo 
sú činnosti typické práve pre túto oblasť. Tu zrejme je aj styčný bod medzi obidvomi re-
giónmi, partnerom na našej strane bude hlavne Akadémia vzdelávania. Severskí hostia 
na záver s uznaním konštatovali, že naši preškolení nezamestnaní majú vyššie percento 
úspešnosti pri zaradení do zamestnania, než u nich.                        Edo KRIŠTOFOVIČ
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Vrančič – osobnosť európskeho formátu
Oslava 500. výročia narodenia chorvátskeho šľachtica, 

cirkevného hodnostára a diplomata Antona Vrančiča sa 
uskutočnila 11. novembra na trnavskej radnici za účasti 
veľvyslankyne Chorvátska Andrey Gustovič-Ercegovac, 
zástupcov univerzity v Záhrebe, Trnavskej univerzity 
a rímskokatolíckej cirkvi. Súčasťou oslavy bola pred-
náška prof. Dr. Vladimíra Vratoviča venovaná A. Vran-
čičovi s koreferátom prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc. 
a výstava o Vrančičovi, ktorú pripravil Tomislav Pavičič 
z Múzea mesta Šibenik, autor katalógu Znameniti Šiben-
ski humanist.

Anton Vrančič svojou aktivitou pre verejnosť, veľkosťou 
svojej tvorby a patriotizmom je nielen najslávnejšou 
osobnosťou Chorvátska, ale aj významnou postavou v de-
jinách Slovenska a obzvlášť Trnavy. 

Narodil sa v Šibeniku 29. mája 1504. Jeho výchovou a vzdelávaním po základnej škole 
boli poverení jeho bratranci biskup z Vesprému a guvernér Chorvátska Petar Pribisla-
vič. Na štúdiá do Padovy, Viedne a Krakowa poslal neskôr Vrančiča jeho strýko, biskup 
z Erdelj Ivan Statilič.

Vďaka strýkovmu vplyvu sa stal Anton Vrančič v r. 1530 tajomníkom kráľa Uhorska 
a Chorvátska Ivana Zápoľského, ktorý mu zveril mnoho diplomatických úloh v rôznych 
krajinách. Po kráľovej smrti Vrančič v roku 1549 vstúpil do služby na dvore kráľa Uhor-
ska a Chorvátska Ferdinanda I. z rodiny Habsburgovcov, ktorý ho vymenoval za svojho 
tajomníka. V roku 1553 ho kráľ ustanovil za biskupa a za svojho poradcu. 

Počas štvorročného pôsobenia v Konstantinopole Anton založil a preložil do latinčiny tu-
reckú kroniku Tarihi Ali Khan a spolu so zanieteným humanistom Busbecqueom založili 
slávnu Monumentum Ancyranum (Pamiatka z Ankary), ktorá obsahuje dejiny pravidiel 
rímskeho imperátora Augustusa. Ako vďaku za úspešne ukončené vyjednávania kráľ Fer-
dinand ustanovil Vrančiča za biskupa v Jegar a Heves.

V roku 1567 kráľ Maximilián, Ferdinandov dedič, poslal Vrančiča do Turecka za sultánom 
Selim II. na mierové rokovania, ktoré boli ukončené v r. 1568 v Drinopolje podpísaním mie-
rovej dohody s Tureckou ríšou na obdobie ôsmich rokov. Za túto úspešnú diplomatickú misiu 
kráľ odmenil Vrančiča vymenovaním za Ostrihomského a Uhorského primasa. V roku 1572 
bol vymenovaný aj za kráľovského guvernéra Uhorska, a tak sa stal najdôležitejšou osob-
nosťou kráľovstva po kráľovi Maximiliánovi. Po tom, ako Turci obsadili Ostrihom, sa Anton 
Vrančič najčastejšie zdržiaval v Trnave, kde bolo umiestnené biskupstvo. 

Vrančič bol nielen úspešným diplomatom a politikom, ale aj autorom mnohých literár-
nych a vedeckých prác z oblasti histórie, historického zemepisu, etnografie a archeoló-
gie. Známe sú jeho biografie Vita Petri Berislava, De Rebus Gestis Joannis, Regis Hun-
gariae, De Georgii Utissenii, Fratris Appellati, Vita et Rebus Comentarius, cestovné zá-
pisky Iter Buda Hadrianopolim, geograficko-etnografické práce De Situ Transylvaniae, 
Moldaviae et Transalpinae, ale najväčší literárny význam majú bohaté zbierky viac ako 
tisícky listov. Tiež napísal dve zbierky básní Elegie a Otia, ako aj báseň o kňazovi, ktorú 
každodenne využíval a ktorá ako jediná je napísaná v chorvátskom jazyku.

Zomrel 15. júna 1573 a podľa svojej poslednej vôle bol pochovaný v Dóme sv. Mikuláša 
v Trnave.                                                                    redakcia, Tomislav Pavičič (skrátené)

Stretnutie občanov k výročiu Novembra
Pätnáste výročie Nežnej revolúcie, ktorá bola historickým začiatkom základných 

spoločenských zmien slovenskej spoločnosti a znamenala koniec éry socializmu ohra-
deného ostnatým plotom totality, si pripomenuli Trnavčania 12. novembra v Zrkadlo-
vej sále Divadla Jána Palárika). Občianske združenie Trnavské fórum 89´pripravilo 
slávnostný večer nazvaný „15 rokov po...“.

V diskusnej časti večera, ktorú moderoval Vladimír Oktávec, vystúpili politický ko-
mentátor a riaditeľ Stálej konferencie občianskeho inštitútu Juraj Hrabko, hudobný 
skladateľ IlJa Zeljenka a politológ Michal Horský. Spomínali na kruté prejavy totalit-
ného režimu, hodnotili príčiny jeho pádu, rýchly príchod a úspech Novembrovej revo-
lúcie. Hľadali odpovede na krízy ďalšieho vývoja až po súčasné problémy a deformácie 
novembrových očakávaní.

Predseda Trnavského fóra Bohumil Chmelík pripomenul históriu vzniku a činnosti 
Trnavského kultúrneho fóra, ktoré sa orientovalo na iniciovanie zmien v kultúrnom 
živote Trnavy a svoju činnosť začalo už v decembri 1989. Jeho nasledovníkom je ob-
čianske združenie Trnavské fórum ’89, ktoré svoju činnosť zameralo na posilňovanie 
Trnavčanov v účasti na občianskom živote a v kultúrnej oblasti.

Občianske združenie Trnavské fórum ’89 udelilo CENU TRNAVSKÉHO FÓRA ’89 
„všetkým občanom mesta Trnava, ktorí sa zúčastnili Nežnej revolúcie v roku 1989.“ 
Je to symbolické poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastňovali mítingov na námestí pod 
balkónom trnavského divadla, mítingov na pracoviskách, generálneho štrajku a v prá-
ci Verejnosti proti násiliu.

V umeleckej časti slávnostného večera zaznali dve skladby pre klarinet a violončelo 
prítomného Ilju Zeljenku.

Spoluorganizátormi a sponzormi večera boli Mesto Trnava, Divadlo Jána Palárika, 
Umelecká agentúra OBIS a ď.                                                                                  B.CH.

Čestné doktoráty slovenským kardinálom
Čestné doktoráty Trnavskej univerzity udelila jej vedecká rada 22. novembra v Ka-

tedrále sv. Jána Krstiteľa obom slovenským kardinálom – Jánovi Chryzostomovi Kor-
covi a Jozefovi Tomkovi. Slávnosti sa zúčastnil aj predseda NR SR Pavol Hrušovský, 
ministri Daniel Lipšic a Martin Fronc, viacerí poslanci parlamentu, vedenie mesta 
a cirkevní hodnostári.

Kardinál Tomko v slávnostnom príhovore otvorene hovoril o kríze „západnej“ civili-
zácie, ktorá sa prejavuje podľa neho hlavne v oblasti hodnoty ľudského života a v ob-
lasti lásky. „Západná civilizácia sa pomaly odmieta priznať ku kresťanským koreňom, 
videli sme to pri debate o ústave spojenej Európy,“ skonštatoval prvý Slovák, ktorý stál 
na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 

V podobnom duchu predniesol svoj príhovor aj kardinál Korec, podľa ktorého kres-
ťanstvo robí ľudí ľuďmi, „aj keď celé desaťročia bola popieraná táto pravda.“

Kardinál Tomko po skončení slávnostného aktu skonštatoval, že ho udelenie čest-
ného doktorátu teší aj preto, že ho dostal z Trnavy – malého Ríma, kde prišiel zo 
skutočného Ríma. Obaja kardináli vyzdvihli význam Trnavskej univerzity, ktorá nad-
väzuje na pôvodnú kresťanskú univerzitu založenú kardinálom Petrom Pázmáňom.                                                                                           
                                                                                                                                  –mach-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy   december 2004
1. 12. 1934 ► zastupiteľský zbor mesta 

Trnavy sa uzniesol o začatí regulá-
cie potoku Trnávka (70. výročie).

3. 12. 1679 ► v Mukačeve sa narodil 
František Xaver BENICKÝ, pro-
fesor matematiky v Trnave (325. 
výročie).

5. 12. 1919 ► v Suchej nad Parnou sa 
narodil básnik, prekladateľ a redak-
tor Víťazoslav HEČKO, absolvent 
gymnázia v Trnave (85. výročie). 

6. 12. 1644 ► Mestská rada v Trnave 
kvôli moru a vojnovým časom zru-
šila tradičný mikulášsky jarmok 
(360. výročie).

10. 12. 1934 ► V Bratislave umrel ná-
rodovec, dramatik a spisovateľ Fer-
ko URBÁNEK, ktorý v rokoch 1904 
– 23 pôsobil v Trnave ako tajomník 
SSV a vlastník kníhtlačiarne (70. 
výročie).

14. 12. 1769 ► Kráľovská miestodr-
žiteľská rada vydala dekrét o za-
ložení prvej Lekárskej fakulty vo 
vtedajšom Uhorsku, ktorá sa stala 
súčasťou Trnavskej univerzity (235. 
výročie).

14. 12. 1869 ► V Trnave sa uskutočnilo 
prvé zasadnutie dočasného výboru 
SSV, ktorého sa zúčastnili Ján Pa-
lárik, Juraj Slotta, Jozef Viktorin, 
Michal Chrástek, Juraj Kohuth 
a Jonáš Záborský (135. výročie).

14. 12. 1979 ► V Bratislave umrel ar-
chitekt a pedagóg Emil BELLUŠ, 
projektant vežového vodojemu v Tr-
nave, kolonádového mostu v Piešťa-
noch a mnohých ďalších stavieb na 
celom Slovensku (25. výročie).

16. 12. 1434 ► veliteľ husitskej posád-
ky v Trnave BLAŽKO z Borotína 
začal po tuhých bojoch vyjednávať 

s cisárom Žigmundom a napokon 
Trnavu opustil (570. výročie).

17. 12. 1969 ► V Trnave sa začala 
výstavba komplexného školského 
areálu Strednej zdravotníckej školy 
vo Vozovke (35. výročie).

19. 12. 1704 ► V Trnave umrel profesor 
teológie, riaditeľ seminára a odbor-
ný publicista Tomáš SIGRAI (300. 
výročie). 

20. 12. 1619 ► V Trnave umrel právnik 
a kráľovský finančný prokurátor Ján 
KITONIČ. V jednej z jeho odborných 
prác bola uverejnená prvá mediryti-
na v Uhorsku (385. výročie).

21. 12. 1849 ► Magistrát mesta Trna-
va odovzdal trnavskému mešťanovi 
a slovenskému národovcovi Mar-
tinovi B. TAMAŠKOVIČOVI zlatú 
medailu, ktorou ho vyznamenal 
cisár (155. výročie).

22. 12. 1914 ► V Nižnom Slavkove 
sa narodil speleológ a publicista 
Leonard BLAHA, ktorý pôsobil 
v Trnave ako profesor gymnázia 
(90. výročie). 

24. 12. 1394 ► Trnavčania venovali 
kráľovi Žigmundovi na Vianoce 
dary v hodnote 3600 denárov (610. 
výročie).

26. 12. 1704 ► V bitke pri Trnave 
zvíťazilo cisárske vojsko pod vele-
ním generála HEISTERA nad Rá-
kociho kurucmi (300. výročie). 

26. 12. 1819 ► V Trnave sa narodil ast-
ronóm, matematik a pedagóg Justi-
nián HOLLÓSY (185. výročie). 

31. 12. 1829 ► Na Sliači umrel lekár 
a epidemiológ Ján ČERNEJ, prie-
kopník slovenskej pôrodníckej termi-
nológie a člen Slovenského učeného 
tovarišstva (175. výročie).         (P.R.)

Opätovná renesancia našej mestskej veže 
„Prinavrátenie jej pôvodného renesančného výrazu v ma-

ximálnej možnej miere bola základná požiadavka aj zo 
strany pamiatkarov,“ hovorí o cieľoch obnovy veže pracovník 
Krajského pamiatkového úradu v Trnave Ing. Milan Kazi-
mír a zdôvodňuje: „Vychádzali sme pri tom z faktu, že táto 
etapa bola už prezentovaná nad ochodzou. Výsledok obnovy 
mal zjednotiť výzor celej veže.“

Podľa jeho slov sa už na základe predchádzajúcich prie- 
skumov, najmä v podkroví susedného domu na Trojičnom 
námestí 3, vedelo o tom, že spodná časť veže pod ochodzou 
bola kvádrovaná iba na nárožiach a plochy medzi rohmi boli 
len omietnuté. Nebolo však vylúčené, že pri odstraňovaní 
novodobých omietok z 20. storočia sa objavia ešte pôvodné 
plochy renesančnej omietky s iluzívnou výzdobou. Nové 
poznatky mohlo priniesť aj preskúmanie slnečných hodín. 
Očakávania pamiatkarov sa naplnili prekvapujúcim spôsobom.  

„Donedávna nikto nevedel, že ciferník slnečných hodín je namaľovaný na medenom 
plechu. Voľným okom sa to nedalo posúdiť, a hore pri hodinách nebol nikto od 40. rokov 
20. storočia. V súvislosti s tým, že sme vedeli o pôvodnej iluzívnej výzdobe, sa dalo pred-
pokladať, že aj ciferník je namaľovaný na omietke,“ pokračuje Milan Kazimír. Potom 
došlo aj k ďalším nálezom, ktoré sa nedali vopred predpokladať. Vzťahovali sa nielen 
k pôvodnému obdobiu výstavby v renesancii, ale aj k barokovej prestavbe. 

Najvýznamnejší a najneočakávanejší nález z obdobia renesancie boli pozostatky ar-
kiera orientovaného do námestia na úrovni prvého poschodia. Jeho konštrukciu tvoril 
výklenok na konzolách vysunutý z fasády, ktorý zväčšoval priľahlú miestnosť v interiéri 
a umožňoval lepší výhľad aj do bočných strán. Pri pohľade na vežu z Trojičného námes-
tia jednoznačne pôsobil ako reprezentačný prvok. 

„My sme našli vlastne iba fragmenty, ktoré zostali po osekaní kamenných konzol ar-
kiera, a tiež zosekané murivo, ktoré pôvodne vystupovalo do priestoru v mieste dnešné-
ho okna na prvom poschodí. Celý široký oblúkový otvor, ktorým bol arkier prístupný, bol 
zachovaný aj s interiérovými omietkami až do líca fasády. Našli sa tiež stopy po bočných 
okienkach arkiera,“ opisuje nález Ing. Kazimír.  Arkier bol zrušený už v období baroka 
pri prestavbe, ktorú si približne v roku 1690 vynútili požiare v rokoch 1666 a 1683, 
keď bola veža značne zničená. Príčinou odstránenia mohli byť statické poruchy v jeho 
konštrukcii, alebo sa autorom nového barokového vzhľadu veže javil ako prežitok. Pri 
zrušení arkiera boli združené okná v čele arkiera zachované a posunuté do líca fasády. 
Až v mladšom období, v 19. storočí, boli tieto šambrány odstránené a urobené iba jedno 
okno v mieste niekdajších dvoch. Súčasná rekonštrukcia arkiera vychádza z prvkov roz-
merovo i tvarovo jednoznačne daných, niektoré z nich sú analogicky dotvorené.

K renesancii sa viažu aj nálezy rovnako tvarovaných otvorov priamo pod ochodzou na 
každej strane šírky veže v rovnakej výške. Otvory slúžili ako prevody k hodinovým ručič-
kám. Potvrdila sa tak archívna zmienka o tom, že už pri výstavbe veže jestvoval vo veži 
hodinový stroj. Otvory boli v baroku zamurované, jediný z nich bol prerobený na malilin-
ké okienko, ktoré sme mohli vidieť na južnej fasáde smerom z námestia. Vtedy zanikli aj 
pôvodné ciferníky hodín. Nové už boli osadené nad úrovňou ochodze, neboli to však tie, 
ktoré poznáme dnes. Pri výskume hornej časti veže sa zistilo, že im predchádzali staršie 
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ciferníky iného tvaru. Dnešný hodinový stroj je oveľa mladší, až z roku 1729. Okienka sú 
v súčasnej podobe veže priznané formou malých zaslepených ník.

Významný nález z obdobia baroka bol na úrovni piateho poschodia, kde pri baroko-
vej prestavbe vytvorili vybúraním časti muriva severného obvodového múru barokový 
záchod. Základný rozmer sedacej časti, o  ktorej sa nevie, či je zachovaná v originálnej, 
ale iste dobovej podobe vrátane sedadla s vrchnákom, je veľmi malý, iba 50 krát 50 cm. 
Malý je aj priestor pred sedadlom. Miestnôstka bola prevetraná okienkom s rozmermi 
približne 20 krát 20 cm. „Nakoniec sme zistili na jednej fotografii z konca 19. alebo za-
čiatku 20. storočia, že na severnej fasáde je vidno malý štvorček v zodpovedajúcej výške. 
Z toho sa dá usúdiť, že záchod bol funkčný až do 20. storočia. Nevie sa, kedy bol zamuro-
vaný, či pri obnove v 30. a 40. rokoch, alebo dokonca i neskôr,“ hovorí o miniatúrnom ba-
rokovom „útočisku“ vo veži Milan Kazimír.

Prečo záchod postavili až v baroku? Prestavba dala možnosť vychytať určité nedo-
statky z hľadiska funkčnosti veže. Stála strážna služba sídlila na 6. poschodí v úrovni 
ochodze, kde tento priestor nebolo kde vytvoriť aj vzhľadom k menšej hrúbke múru. 
Podobné miestnosti boli síce celkom iste vytvorené aj v okolitých mestských budovách, 
ktoré boli funkčne naviazané na vežu a tvorili jeden komplex, v stave núdze však boli 
príliš vzdialené. Najvhodnejšie bolo vytvoriť priestor pre záchod v najbližšom možnom 
podlaží a na najpodradnejšej, severnej strane veže. Dôležité bolo, že záchod v hrúbke 
múru nezmenšil vnútornú úžitkovú plochu.

Kde sa strácal odpad z tohto zariadenia? Celkom iste nepadal na okolité strechy, 
lebo Trnavčania ani v období baroka neboli natoľko nekultúrni. Od úrovne záchodu až 
po strechu základnej umeleckej školy bolo možné sledovať odpadovú šachtu vytvorenú 
rozobratím pôvodného renesančného muriva a uzavretú zamurovaním do líca fasády. Je 
pravdepodobné, že ústila do žumpy pod vežou, prípadne do žumpy nadväzujúceho sused-
ného objektu.                 Elena URSINYOVÁ podľa rozprávania Ing. Milana KAZIMÍRA 

Bitka pri Trnave
Tristo rokov uplynie 26. decembra 2004 od bitky medzi kuruckým vojskom Františka 
II. Rákociho a cisárskym vojskom vedeným S. Heisterom, ktorá sa odohrala na po-
liach medzi Trnavou a Hrnčiarovcami nad Parnou.

Túto bitku zaraďujeme do série stavovských povstaní. Stavovské povstania boli ozbro-
jené vystúpenia uhorských a sedmohradských stavov proti vláde Habsburgovcov v 17. 
a na začiatku 18.storočia. Bezprostrednou príčinou povstaní bolo obmedzovanie stavov-
ských privilégií a presadzovanie habsburského absolutizmu.

Bitka pri Trnave bola súčasťou posledného a najväčšieho stavovského vystúpenia – 
povstania Františka II. Rákociho, ktoré vošlo do dejín pod názvom kurucká vojna, preto-
že povstalcov nazývali kurucmi a ich protivníkov z radov cisárskeho vojska labancami. 

Povstanie Františka II. Rákociho sa začalo roku 1703. Finančne povstaniu pomohol 
francúzsky kráľ a poľskí veľmoži, čo umožnilo Františkovi II. Rákocimu najať niekoľko 
sto žoldnierov a na jeho výzvy sa do vzbury zapojili tisícky nespokojencov z radov šľach-
ticov i poddaných.

V januári roku 1704 vyšiel v Trnave v latinčine a maďarčine politický manifest Fran-
tiška II. Rákociho s názvom Obnovili sa rany slávneho Kráľovstva uhorského. Bol ante-
datovaný na 7. júna 1703. Vyzýval obyvateľov kresťanských krajín, aby vystúpili proti 

Habsburgovcom. Autorom manifestu bol kancelár Františka II. Rákociho Pavol Rádaj. 
Spis obsahoval všetky priestupky, ktorými  sa viedenský dvor opakovane previnil voči 
Uhorsku.          

Začiatkom roku 1704 sa takmer štyri pätiny krajiny nachádzali v rukách povstalcov. 
Na jar 1704 plánovalo cisárske vojsko očistiť západné Slovensko od kurucov, čo sa im 
však nepodarilo, pretože v bitke pri Smoleniciach 28. mája 1704 zvíťazili pod vedením 
Očkaja, Berčéniho a Károliho kuruci.

Víťazstvo povstalcov v bitke pri Smoleniciach malo veľkú morálnu vzpruhu nielen pre 
celkový rozvoj kuruckého odboja na našom území, ale vplývalo aj na slovenské obyvateľstvo, 
ktoré sa na víťazstve výrazne podieľalo. Víťazstvo pri Smoleniciach umožnilo povstalcom 
kontrolovať celé západné Slovensko a mohli podnikať výpady do Rakúska a na Moravu. 

Na jeseň roku 1704 sa Rákoci zdržiaval v Hlohovci. Pripravoval vojenské akcie, cieľom 
ktorých bolo najmä obsadenie pevností Leopoldov a Nové Zámky. Nové Zámky kapitulo-
vali v noci zo 16. na 17. novembra 1704. Po tomto úspechu sa Rákoci rozhodol dobyť aj 
Leopoldov, ktorý bránil plukovník Schwarzenau. Na pomoc Leopoldovu sa však vydal 
aj generál S. Heister, ktorému sa podarilo získať posily z Bavorska a Štajerska. Rákoci 
ponechal polovicu vojska pri Leopoldove a s druhou sa presunul do Trnavy, kde mienil 
zastaviť Heisterov postup na Leopoldov. Cisárske vojská prichádzali do Trnavy súčasne 
s kuruckými oddielmi a Rákoci si nestihol poriadne vybrať miesto na boj. Vo štvrtok 
26. decembra 1704 sa na poliach medzi Trnavou, Hrnčiarovcami a Bielym Kostolom 
odohrala najväčšia bitka na našom území medzi kurucmi a Heisterovými žoldniermi. 
Východný okraj bojiska tvoril potok Trnávka, na západnom okraji ležalo údolie potoka 
Parná. Rákoci mal k dispozícii 12 000 jazdcov, 7 800 pešiakov, ale iba 6 diel. Heisterove 
sily boli približne rovnaké, ale mal štyrikrát viac diel. Po úvodnom útoku kuruckých 
vojsk sa zdalo, že víťazstvo pripadne na ich stranu. Kuruci boli jednoznačne v prevahe. 
Cisárskemu vojsku hrozila porážka a Heister už pomaly myslel na ústup. Bitka však 
prebiehala nekoordinovane. V samotnom boji sa kurucké oddiely rozdrobili, vymkli sa 
veleniu a niektoré jednotky začali plieniť zásobovacie oddiely. K tomu prispela aj zrada 
Scharudiho oddielu, ktorý sa pridal k cisárskemu vojsku. Pretrhnutie línie na strane ku-
rucov bol signál pre protiútok a jeho logickým dôsledkom bola Scharudiho zrada. Heister 
zaútočil na kuruckú pechotu a Berčéniho jazdectvo. Zatlačené pravé krídlo kurucov sa 
dalo na útek. Na ľavom krídle bojovalo jazdectvo Esterháziho a husárske pluky Očkaja, 
Andrášiho a Baloga, ktoré sa tiež pustili do plienenia a o bitke bolo v podstate rozhod-
nuté. Rákoci ustúpil k Šintave a Heister ako víťaz vtiahol do Trnavy. Kurucké straty 
v bitke neboli vyššie ako 400 mužov, na strane cisárskeho vojska bola zaznamenaná 
strata asi tisícky mužov. Bitka pri Trnave mala smutný epilóg. S. Heister dal všetkých 
ranených a chorých kurucov, ktorých našiel v Trnave, nemilosrdne pozabíjať. Bitka pri 
Trnave presvedčila Rákociho, že bez regulárnej profesionálnej armády nemá vyhliadky 
na úspech.

Na mieste padlých kurucov pri ceste smerom k hrnčiarovskému mlynu stáli pôvodne 
tri drevené kríže. V roku 1806 posvätil kňaz Martin Palšovič kamenný kríž, ktorý dala 
na pamiatku kurucov postaviť vdova Judita Lieskovská. Dodnes nám pripomína miesto 
padlých a pochovaných kuruckých vojakov.   

O bitke pri Trnave sa zachovala historická pieseň neznámeho autora, ktorá je dokladom 
toho, že široké ľudové masy stáli na strane kurucov a mnohých  hrdinov z radov kurucov  
– v tomto prípade L. Očkaja – si ľud zidealizoval. Očkaj predstavoval kuruckého hrdinu, 
ktorý vošiel do povedomia širokých ľudových vrstiev a i malé deti sa hrávali na kurucov, 
kde nepriateľský tábor viedol Heister a kurucký Očkaj.                  Marta DOBROTKOVÁ
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Na Hlavnej ulici žili ľudia už v praveku 
Pravek, rok 4600 pred Kristom. Obrovské 
tmavooranžové slnko práve pomaly sadá 
za nízky horizont. Jeho posledné lúče 
lemujú všetkými farbami ohňa okraje ne-
pokojných mrakov, ktoré zľahka a veľko-
ryso po oblohe rozvial vlažný južný vietor. 
Pod nimi v plytkom miskovitom údolí tečie 
rieka, ku ktorej sa pomaly blíži hlúčik una-
vených pútnikov. Slnko zláti ich divé, ne-
úhľadné siluety, na tekuté, trblietavé zlato 
v tmavozelenom zamate brehov sa mení 
aj riečny prúd. Žena na čele veliteľským 
gestom zastaví svoju skupinu, rozhliadne sa 
s uspokojením vôkol, vrazí do mäkkej pôdy 

riečneho brehu svoju pútnickú palicu a prehovorí: „Toto je miesto vhodné pre život.“

Novovek, rok 2004 po Kristovi, október, Hlavná ulica v Trnave. Vo výkope pri budove 
Slovenskej sporiteľne našiel archeológ Západoslovenského múzea Jozef Urminský v hĺb-
ke približne 180 centimetrov pozostatky dvoch pravekých ľudských obydlí. 

O tom, či došlo pred približne 6 400 rokmi k rozhodnutiu osídliť toto miesto podobným 
spôsobom, ako opisujeme v úvode, môžeme dnes iba fantazírovať. S istotou však vieme, 
že Trnava bola po prvý raz osídlená už v praveku a ľudské obydlia vtedy stáli na tých 
istých miestach, kde pulzuje každodenný život nášho mesta.

Nebol to prvý nález stôp najstaršieho pravekého osídlenia. „Už v roku 1999 sme pod 
násypom stredovekého opevnenia na Vajanského ulici našli prvé dva objekty. Našťastie, 
neboli deštruované neskoršou stredovekou zástavbou, lebo ležali pod hradbami. Obsaho-
vali keramiku – neforemné nádoby bombového tvaru, plytké misky, objavili sa tam tiež 
zásobnice. Tieto nádoby boli väčšinou zdobené plytkými rytými líniami, v niektorých 
miestach aj priehlbňami, ktoré nazývame notové značky. Na základe tohto spôsobu zdo-
benia nádob dostali ich pravekí výrobcovia známy názov kultúra s lineárnou keramikou. 
Okrem keramiky sa tu našla mazanica z jednotlivých objektov, zvieracie kosti a drvidlo 
na drvenie obilia – predchodca žarnova,“ rozpráva o náleze Jozef Urminský. Už vtedy 
spoločne s Ing. arch. Ivanom Staníkom predpokladali, že ide o prvý doklad pravekého 
osídlenia na území Trnavy z obdobia približne 4600 až 4300 rokov pred Kristom. Do 
chvíle, kým sa tento predpoklad potvrdil ďalším nálezom na Hlavnej ulici, uplynulo 
takmer presne na deň päť rokov. 

Praveký terén tu bol síce viackrát porušený stredovekými a novovekými zásahmi, ale 
napriek tomu sa na jednom mieste podarilo zachytiť viacero zaujímavých detailov. Jeden 
z domov mal ešte pekne čitateľné plochy mazanice – steny opletané prútím a vymazané 
hlinou. Aj v týchto objektoch boli hrubostenné nádoby kultúry s lineárnou keramikou. 
„To nám doplnilo obraz o zrejme veľmi rozsiahlom najstaršom pravekom sídlisku na 
pravom brehu Trnávky v priestore vymedzenom dnešným Evanjelickým domom, ná-
rožnou vežou mestského opevnenia a Hlavnou ulicou. Ľudia, ktorí tu žili, sa venovali 
poľnohospodárstvu. Ich osada mohla mať približne päť – šesť dlhých halových domov, 
v ktorých bývalo pospolu viacero generácií. Chovali aj domestikované zvieratá – psy, 
ovce, kozy a v neskoršom období aj kravy, boli to však iné, menšie plemená ako pozná-

me dnes. Okolo takejto osady sa zväčša rozprestieralo opevnenie – primitívna palisáda. 
Nebolo to však z dôvodu ochrany pred nepriateľom, lebo z tohto obdobia nemáme dolo-
žené násilné vyvražďovanie obyvateľov. Pravdepodobne sa chceli iba chrániť pred divou 
zverou, lebo sídliská zanikali pokojnou cestou,“ pokračuje Jozef. Toto trnavské osídlenie 
zaniklo z neznámeho dôvodu ešte v dobe kamennej. Príčiny mohli spočívať vo vyčerpaní 
okolitej pôdy, čo zvyčajne osadníkov prinútilo posunúť sa o 200 – 300 metrov ďalej podľa 
toku rieky a založiť novú osadu. 

Osídlenie pri Trnávke sa v priestore Trnavy odjakživa vyvíjalo na oboch brehoch. Už 
v praveku, keď sa terén pravdepodobne príliš neodlišoval od času, keď vznikalo stredo-
veké mesto, však vyzývala na osídlenie najmä pravá strana rieky. Osady vznikali na 
koncoch priľahlých sprašových vyvýšenín, aké sú práve na Vajanského ulici a paralelne 
na ľavom brehu Trnávky aj na Múzejnom námestí, kde stojí kláštor klarisiek. 

„Je zaujímavé, že v praveku boli osídlené nielen tieto dve polohy, ale aj okolie Dómu sv. 
Mikuláša,“ pripomína Jozef. Praveké osídlenie na tomto mieste a pri kláštore klarisiek 
je však o dosť mladšie, pochádza až z doby bronzovej približne 1200 rokov pred Kristom. 
Na pozostatky objektov a keramiku z tohto obdobia narazila v roku 1994 pri výskume 
bývalého Kostola sv. Michala Dr. Klára Füriová. V okolí kláštora klarisiek a dokonca 
aj v miestach, kde je dnešný zimný štadión, našiel Dr. Petr Novák ďalšiu časť sídliska 
z doby bronzovej. Podľa jeho názoru to pravdepodobne mohlo byť dokonca aj hradisko, 
lebo sídlisko bolo pomerne rozsiahle. 

„Údajne sa v minulosti pri ťažbe hliny našli v bývalej tehelni na Hlbokej bronzové 
predmety – ihlice a kosáky, ale sú to iba informácie z písomných prameňov, nevie sa nič 
bližšie. S istotou sa však dá povedať, že druhé, mladšie praveké osídlenie, sa v Trnave 
nachádzalo na ľavom brehu Trnávky v priestore medzi hrubým kostolom a klariskami. 
Trvalo pomerne dlho, okolo 60 – 71 rokov, pretože aj kultúrna vrstva, ktorá sa tam 
našla, bola pomerne hrubá. Potom zaniká a ďalšie osídlenie pri toku Trnávky, ktoré dalo 
základ osade Sobota a mestu Trnava, sa objavuje až v stredoveku,“ hovorí Jozef. 

Mimoriadne inšpirujúca je predstava, že by sa na území Trnavy vymedzenom hradba-
mi, ktoré evokujú rímske kastely aké sa budovali v provinciách i v samotnom Ríme, 
mohli objaviť aj nálezy z doby rímskej. V tomto zmysle sa dlho nádejal dokonca aj prof. 
DrSc. Jozef Šimončič. Pravda je však taká, že v Trnave sa doposiaľ neobjavilo a s naj-
väčšou pravdepodobnosťou už ani neobjaví osídlenie z doby rímskej, alebo latén, či stopy 
Keltov. Intenzívne výskumy od 62. roku 20. storočia doposiaľ nepriniesli žiadne výsled-
ky, ak nepočítame zlomky pravekej keramiky, ktoré však boli zahrnuté v stredovekých 
vrstvách, a preto už nebolo možné určiť, z ktorého obdobia pochádzajú, a aký charakter 
mala osada ich pôvodcov. 

Prečo sa tu vlastne neusadili Rimania, keď plytké údolie Trnávky bolo tak príťažli-
vé už v praveku? „Každé obdobie malo svoje špecifické hydrologické pomery. Dokonca 
aj priamo v období neolitu, kultúry s lineárnou keramikou, na istý čas úplne vyschli 
potoky. Sídliská z toho obdobia nachádzame priamo v korytách vyschnutých potokov, čo 
je dôkazom, že ľudia sa museli posúvať stále bližšie k vode. Je známe, že obdobie neolitu 
a praveku bolo zo začiatku vlhké a teplé podobne ako v stredomorskej oblasti, a potom 
ho vystriedali pomerne suché obdobia. Preto je možné, a v dobe rímskej aj veľmi pravde-
podobné, že Trnávka neposkytovala vždy taký zdroj vody, ktorý by vyzýval k osídleniu. 
Svedčí o tom aj fakt, že skôr nachádzame rímske osídlenie v Bohdanovciach, kde bolo 
dosť vody. Veľmi bohaté nálezisko je aj Modranka, ktorá leží na sprašovej terase nad 
potokom, podobne ako Biely Kostol pri Parnej,“ vysvetlil na záver Jozef Urminský.

Elena URSINYOVÁ podľa rozprávania Jozefa URMINSKÉHO
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Trnava na tajných mapách 18. storočia
Na knižnom trhu sa prednedávnom objavila pozoruhodná publikácia s atraktívnym 
názvom Významné mestá na Slovensku na tajných mapách 18. storočia, ktorú 
vydalo Vydavateľstvo VEDA Slovenskej akadémie vied. Jej autorom je známy histo-
rik a geograf PhDr. Bohumil Klein, CSc. 

Po viacročnom úsilí sa mu podarilo so vzácnym 
pochopením vedenia kartografického (a vojenského) 
oddelenia Rakúskeho štátneho archívu vo Viedni 
spracovať a náležite zhodnotiť rozsiahle topogra-
fické sekcie, ktoré súvisia s prvým vojenským 
mapovaním územia Slovenska z rokov 1782 – 1784, 
nazývaným Jozefínske mapovanie. Výsledkom tohto 
počinu bolo vyhotovenie unikátnych kreslených ma-
pových listov bývalej monarchie v mierke 1:28 800. 
Zámerom úspešného pokusu autora je publikácia, 
ktorá prezentuje doteraz nepublikované kópie 
farebných a ručne kolorovaných mapových listov 
vybraných miest dnešného Slovenska s unikátnymi 
miestopisnými vojenskými opismi miest a okolitých 
sídiel. Je potrebné oceniť skutočnosť, že autor musel 
dešifrovať originálny nemecký rukopis (kurent 
18. stor.) a prepísať do súdobej nemčiny a následne 
do slovenského jazyka. 

Za zmienku stojí skutočnosť, že doteraz sa dôsled-
ným zhodnotením tohto rozsiahleho materiálu, ktorého „strategické utajenie“ trvalo 
prakticky až do konca 1. svetovej vojny, nezaoberal žiaden kompetentný (vojenský) team 
historikov zo žiadneho z nástupníckych štátov bývalej monarchie. Až v 90-tych rokoch 
20. storočia začalo s vydávaním farebných faksimile máp Slovinsko, po ňom Chorvátsko, 
čiastočne Česko. Treba preto privítať úsilie autora a vedeckých kruhov SAV, že i Sloven-
ská republika urobila dôležitý krok k poznaniu svojej doteraz „neznámej vojenskej histó-
rie“, často i umelecky a esteticky zakódovanej do farebných mapových listov 18. storočia, 
ktoré sú nenahraditeľným súdobým historickým prameňom nielen pre vojenstvo, ale aj 
geografiu, filológiu, hydronýmiu, krajinárstvo, či pamiatkovú starostlivosť.

Jozefínske mapovanie sa na území Slovenska uskutočnilo v dvoch etapách. Prvá v ro-
koch 1769 – 1772, kedy boli položené na mapové listy severné stolice a druhá etapa 1782 
– 1784, kedy sa pod vedením plukovníka von Neuya mapovali južné stolice, medzi nimi 
aj Bratislavská a Nitrianska, atď. Ako je známe, toto mapovanie Uhorska obsahuje 
okolo tisíc sekcií, z čoho jedna pätina (cca 210) sa dotýka územia dnešného Slovenska. 
Jednotlivé listy majú rozmer 62 x 42 cm a zodpovedajú plošnej rozlohe o niečo viac ako 
200 km2. Mapy a opisy k mapovým listom obsahujú dôležité miestopisné názvoslovie 
miest a dedín, toponymiu miestnych (aj chotárnych) názvov, pomenovanie potokov, 
riečok, jazier, charakter pôdy, porastov, ciest, orografických údajov. Nenahraditeľné sú 
údaje o stavbách, strategických miestach, napr. mostov, brodov, ale aj hostincov – vôbec 
opisov tých strategických objektov, ktoré mohlo vojenstvo využívať.  

Jednotlivé mapy boli vyhotovené dvojmo. Prvý originál – väčší, má na okrajoch aj 
údaje o kladení listov mapového stĺpca (Collone) a horizontálne kladenie (Sectio). 

Druhý originál mapy slúžil ako rezerva – čistopis. Tieto sa dali poskladať do tzv. 
generálnej mapy (Skelett). Územie Slovenska je spodobené na vyše dvesto sekciách. 
Jednotlivé mapy sú farebné s osobitným kartografickým vyznačením a náležitou le-
gendou. Vzdialenosti na mapách sú udávané v hodinách alebo krokoch. Mierka 5 000 
krokov je hodinovou jednotkou a predstavuje hodnotu pol viedenskej míle, čo je asi 
3,8 km (1 míľa = 7,58 km).

Z hľadiska nášho regiónu je zaujímavé, že autor publikácie zaradil aj mapové zobra-
zenie Trnavy a jej bezprostredného okolia, ktoré je radené v mapovom stĺpci Collone 
VIII. a v sectio 6. Na tomto mapovom liste je popri dominujúcej TRNAVE (nazývanej 
TIRNAU STADT, Ungariisch NAGY SZOMBAT) podaný popis týchto obcí: Biely Kostol, 
Hrnčiarovce, Zeleneč, Modranka, Bohdanovce nad Trnavou, Veľké a Malé Brestovany, 
Bučany, Križovany, Lovčice, Zavar, Šúrovce, Varov Šúr, Siladice, Šelpice, Horné Zeleni-
ce, Dolné Zelenice a Veľký dvor (Mníšsky Majer). Popisy jednotlivých lokalít začínajú 
vždy strategickými údajmi vzdialeností obce do iných obcí, opisom pevných – pozem-
ných stavieb, vodstva, lúk, močiarov, ciest i hradských, pokračujú popisom okolitých 
vrchov, vyvýšenín, údajmi vtedajšej vojenskej stratégie a končia historickými údajmi, 
ktoré sú dôležité pre dejiny vojenstva a diplomacie. Pre zaujímavosť sa tu uvádza bitka 
pri Trnave 1271, kedy Přemysl Otakar II. vypálil Trnavu, v roku 1310 sa spomína sku-
točnosť, že Matúš Čák sa musel vzdať Trnavy. Ďalej sa uvádza rok 1327, kedy Karol 
Róbert a český kráľ Ján Luxemburský zavreli v Trnave mier. Spomínajú sa aj iné uda-
losti, kedy 1432 husiti obsadili mesto a napokon rok 1682/3, kedy Tököli obsadil a vypá-
lil Trnavu. Poslednými údajmi sú roky 1703, kedy mesto obsadili Rákociho vojská a 13. 
apríl 1706 – začiatok mierového rokovania medzi Františkom II. Rákocim a kráľom 
Jozefom I., ktorí tu uzavreli dvojtýždňové prímerie.

Bolo by zaujímavé uviesť viaceré originálne údaje kartograficky zakreslené v mapo-
vom liste, ktoré na vyše 200 rokov zostali o našom meste a jeho okolí „utajené“. V popise 
Trnavy sa spomína „...mesto obohnané dobrými, vysokými múrmi a dvomi bránami... 
pevne postavené sú verejné stavby, radnica, mestská veža, školské budovy, kasárne... 
kostoly, katedrálny chrám, kláštorné budovy, bývalá cisársko-kráľovská jozefínska zá-
kladina a univerzitné budovy“. Osobitne sa uvádza údaj, že mesto má niekoľko záhrad-
ných domov ohradených múrmi a dobre postavenú pálenicu. Uvádza sa riečka Trnávka 
s mlynským náhonom a mlynom, ktorú mimo mostov nemožno inde prejsť. Zaujímavý 
je údaj o poštovej stanici a hradskej z Bratislavy cez Trnavu a Hlohovec do Košíc, dobre 
udržiavaných hradských „...prvá cez Modranku na Sereď a Nitru a druhá cez Šelpice 
a Trstín na Moravu. Z Trnavy vychádza tiež jedna bočná hradská a vedie cez Malženi-
ce do Nového Mesta nad Váhom“. Strategickým údajom je poznámka, že mesto môže 
byť ostreľované len z poľných strání. Zo zverejnenej dikcie textu možno konštatovať, že 
vojenskí kartografi dobre rozlišovali kvalitu ciest, hlavne vo vzťahu ku klimatickým 
zmenám. Prejazdnosť sa vyznačovala osobitne pre peších a pre jazdcov. Tieto skutoč-
nosti možno výrazne oceniť aj pri okolitých obciach, ktoré strategicky súviseli s mestom 
Trnavou.

Záverom možno konštatovať, že erudované dielo B. Kleina je istým spôsobom evokujú-
ci pokus upozorniť na skutočnosť, že ide o novú ouvertúru poodokrytia tohto „utajeného 
zdroja“ našej histórie zakódovanej vojenskými stratégmi. Je potrebné vysloviť slová 
uznania autorovi a veriť, že sa popri 11-tich listoch postupne dostanú na verejnosť aj 
ďalšie mapové listy s inými mestami a obcami Slovenska, ktoré tvoria skladbu tohto 
jozefínskeho mapovania druhej pol. 18. storočia.

Dr. Peter HORVÁTH
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Dóm svätého Mikuláša rástol s Trnavou
Jeho stavba bola od počiatku organizovaná a financovaná mestom 
i veriacimi obyvateľmi

Farský kostol stál vo východnej časti dnešného 
mesta, na vretenovitom trhovisku románskeho 
sídliska, ktoré vzniklo na starej obchodnej ceste 
z Čiech cez Jablonický priesmyk a Trnavu a juho-
východným smerom k Dunaju a ďalej na Balkán. 
Kostol bol zasvätený sv. Mikulášovi, patrónovi 
obchodníkov. Bola to románska stavba, ktorej 
pôdorys nepoznáme, len predpokladáme, že bol 
obdĺžnikový, s užšou svätyňou polkruhovito ukon-
čenou. Na tento románsky kostol sa vzťahujú aj 
najstaršie písomné správy o Trnave.

Spomedzi farárov poznáme nateraz len dve 
mená: Juraj, plebán Kostola sv. Mikuláša v rokoch 
1309 – 1320 a Corradus, v rokoch 1332 – 1357.

Na severnej strane kostola stála románska ka-
plnka sv. Juraja. Nevieme, kedy vznikla, jestvovala 
iba do začiatku 17. storočia, kedy ustúpila prístavbe 
novej sakristie nového Dómu sv. Mikuláša.

Zvýšený obchodný ruch v meste od začiatku 13. 
storočia priviedol cudzích hostí, najmä nemeckých obchodníkov, ktorí sa tu postupne 
usadili a ako „hostes“ dostali aj výsady. 

V roku 1238 panovník Belo IV. udelil Trnave ako prvej na našom území privilégiá krá-
ľovského mesta. Táto výsadná listina obsahuje aj stať o práve slobodnej voľby mestského 
farára, čo malo nemalý vplyv aj na ďalšie dejiny cirkevného a mestského života. 

Mesto postupne bohatlo a v 14. storočí sa uvažovalo o novom kostole, ktorý by ho lepšie 
reprezentoval. Nový gotický Kostol sv. Mikuláša biskupa začalo budovať mesto ako patrón 
v poslednej štvrtine 14. storočia. Skutočnosť, že mesto Trnava bolo vždy patrónom far-
ského chrámu, vyvracia niektoré staršie tvrdenia, že kostol bol postavený iba zo štedrosti 
panovníkov Ľudovíta I. a Zigmunda Lucemburského. Na stavbu Dómu sv. Mikuláša treba 
pozerať ako na stavbu organizovanú a financovanú ako mestom, tak aj veriacimi obyvateľ-
mi. To nevylučuje možnosť podpory aj zo strany panovníkov. Ako nám to potvrdzujú mnohé 
záznamy v mestských účtoch, viacerí mešťania prispievali, ba zanechali aj základiny na 
farský kostol. Také záznamy stretávame v zachovaných účtoch mesta už od roku 1394. 
Mesto dodávalo materiál vrátane tehál z vlastnej tehelne, ale aj mnohých stavebných od-
borníkov (murári, tesári, atď.). Záznam z roku 1395 uvádza zostatok z predchádzajúceho 
roku na stavbu, pričom sú zaznačené výlohy na murárske a tesárske práce z peňazí mešťa-
na Scharlawera na drevo, vápno a šindeľ. Niektoré položky spomínajú výdavky na farskú 
budovu, čo by naznačovalo, že v tom čase sa stavala aj (nová) fara. 

Stavba pokračovala a po 15. februári 1407 vyplatilo mesto v hotovosti 40 libier a 20 
solidov za drevo, kameň, vápno a piesok. 

Ukončenie stavby Dómu sv. Mikuláša predpokladáme pred rokom 1420, nakoľko 
potom sú už zmienky o výdavkoch na oltáre. Napríklad v roku 1432 sa píše: „...my rich-
tár a rada zostávame dlžní našim kostolom z obchodu blahej pamäti Jakuba Satlera 

(nasleduje klariský a františkánsky kostol)... tiež sme dlžní nášmu farárovi sv. Mikuláša 
na oltár Božieho tela 62 a 1/2 guldenov v zlate...“. Výzdoba kostola akiste pokračovala. 
Počas stavby sa bohoslužby odbavovali pravdepodobne v románskej kaplnke sv. Juraja, 
ktorá bola farskou, kým iné trnavské kostoly boli rehoľné. 

Aj v roku 1433 prispievali mešťania Mikuláš Dremel a Erhard Modrer na výzdobu. 
Záznam z roku 1437: „Tiež sme kúpili kostolu dve monštrancie za 14 guldenov v zlate.“ 
Tu stretávame aj mená niektorých remeselníkov, ako napríklad Cholmanna murára, 
zlatníkov Kisslegha a Clawsa. Postavené boli oltáre blahoslavenej Panny Márie a sv. 
Jána Krstiteľa a Jána Evanjelistu. Týmto oltárom venovali Štefan de Wacia s man-
želkou základinu (dom, pozemok v Modre, tri vinice a hotovosť). Po dokončení stavby 
svätyne sa tu už konali omše a pobožnosti, po zaklenutí hlavnej a bočných lodí aj pri tam 
umiestnených oltároch. V účtovných knihách od roku 1481 (mestského farára Václava) 
nie sú výdavky ani na zariadenie kostola. 

Celá stavba má kamenné základy, pričom sa použila aj časť niekdajšieho románskeho 
kostola. na ne nadväzuje tehlové murivo. Celá architektúra a slohová jednoliatosť gotic-
kého bazilikálneho trojlodia  s nižšími a o polovicu užšími bočnými loďami nesie známky 
podunajského slohu.

Trojloďový Dóm sv. Mikuláša so svätyňou orientovanou na východ stál na najvyššom 
bode mesta. Okolo kostola bol oddávna cintorín. Jednovežové priečelie s hlavným por-
tálom je orientované na západ. Stavba mala po celom obvode oporné piliere po korunu 
rímsy. Medzipilierové priestory sú prerušené vysokými gotickými oknami s kamennými 
kružbami. Na severnej strane svätyne je pôvodný gotický otvor vedúci do kaplnky sv. 
Juraja (teraz do sakristie).

Krížová rebrová klenba s lunetami vo svätyni má štyri polia. Svätyňa nadväzuje 
triumfálnym gotickým otvorom do lode kostola, ktorá je o niečo vyššia ako svätyňa. Pri 
hlavnej lodi sú bočné lode oddelené gotickými arkádami.

Hlavná loď má vysoko zasadené gotické okná s rozdielnymi kružbami. Štyri klenbové 
polia hlavnej lode sú podobne riešené ako vo svätyni. Rebrá hruškovitého profilu sa zbiehajú 
v strede s plastickými ozdobami: orol, erb Zigmunda Lucemburského a mesta Trnavy.

Klenba bočných lodí je podobná. Zachovalo sa zaklenutie chrámovej predsiene (podve-
žia) s maľovanými atribútmi evanjelistov  a v strede s Kristom (zo znaku mesta). Rebrá 
sú osadené na konzolách s lístím a jednou figurálnou konzolou. Tu je stará osemhranná 
pôvodná krstiteľnica. Na stenách sú zvyšky fresiek z 15. storočia.

V roku 1544 žiada farár Ján Gothardinus mesto o opravy. Rok predtým prinútili 
mesto neustále výpady Turkov zvýšiť výdavky na mestské opevnenia. Dóm sv. Mikuláša 
prispel na tento cieľ svojimi cennosťami, ako to potvrdzuje aj listina „o vážení zlatých 
a strieborných predmetov kostola sv. Mikuláša na opevnenie mesta...“ Rýchly postup 
tureckých vojsk prinútil ostrihomského arcibiskupa a kapitulu na evakuáciu. Od roku 
1543 sídlili v Trnave.

Arcibiskup Mikuláš Oláh (1553 – 1586) zhromažďoval návrhy na skrášlenie kostola, 
ktorý slúžil už aj arcibiskupom a kapitule. Začala sa prestavba jednovežového priečelia 
na dvojvežové. Pôvodnú vežu s trhlinami rozobrali, murivo podvežových kaplniek zosil-
nili. Na rozsiahle práce prispelo nielen mesto, ale aj arcibiskup, ktorý venoval desiatky 
z viníc na opravy a prispel aj hotovosťou. V 70. rokoch 16. storočia boli dobudované veže 
a na ich vrcholce v roku 1577 umiestnili veterníky v podobe kohúta na snopčeku obilia 
(z erbu mestského kapitána Pavla Holého). Nové veže neboli rovnako vysoké – severná 
bola o tretinu nižšia. Na južnej veži sa zachovali kamenné chrliče a masky. Nové západné 
priečelie bolo širšie ako chrámové trojlodie. (Možno, že sa už vtedy rátalo s prístavbami.)

I. časť

foto: -eu-
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V roku 1590 boli zamurované severné okná svätyne. Sedemnáste storočie bolo v zna-
mení rozsiahlych stavebných prác. Arcibiskup a kardinál Peter Pázmáň dal v rokoch 
1618 – 1629 pristaviť k bočným lodiam kostola kaplnky. Najprv bola zbúraná Kaplnka 
sv. Juraja a postavená priestranná sakristia. Po rozobraní vonkajších stien bočných lodí 
boli pristavené kaplnky  – tri na južnej a štyri na severnej strane. Posledný priestor na 
južnej strane s bočným portálom ponechali a zastrešili v jednej rovine s kaplnkami.

Zhotovená bola nová dlažba, kazateľnica, štalumy, lavice a niektoré oltáre.
Požiar, ktorý v roku 1666 zasiahol aj severnú vežu, poškodil aj podvežovú kaplnku. 

O desať rokov dal vežu prestavať na výšku južnej veže arcibiskup Juraj Selepčeni-Pohro-
nec. Okolo roku 1683 dal postaviť aj nový chór, ktorý sa zachoval dodnes.

Poslednou významnou prístavbou Dómu sv. Mikuláša bola Kaplnka Panny Márie tr-
navskej (1739 – 1741). Donátorom bol arcibiskup Imrich Esterházi.

V rokoch 1812 – 1816 bola zhotovená nová dlažba kostola i kaplniek, opravený tri-
umfálny oblúk (puklina), zrušená sedlová vežička nad svätyňou, premiestnené epitafy 
zo svätyne do bočných kaplniek a zhotovené drevené ozdobené obloženie svätyne, hore 
s bustami svätcov a barokovými vázami.

Pred hlavným portálom boli v roku 1847 umiestnené sochy sv. Vojtecha a Mikuláša 
(1805), ktoré stáli pôvodne pred mestskou bránou vedúcou na Modranku.

V rokoch 1905 – 1906 Leopold Bruckner vymaľoval svätyňu výjavmi zo života sv. Mi-
kuláša a hlavnú loď námetmi zo Starého a Nového zákona.

V roku 1916 začali odstraňovať tehlovú výplň neporušeného trojkružbového gotického 
okna s vchodom ako aj na okne do južnej lode. Renovácia kaplnky (Božského srdca) sa 
pre vojnové pomery skončila až v roku 1923. 

V roku 2003 boli zhotovené nové osvetľovacie telesá v interiéri a v roku 2004 sa začali 
vonkajšie práce na obnove Dóme sv. Mikuláša odstránením starej omietky.              H.R.

(voľný seriál o histórii a pamiatkových hodnotách Dómu sv. Mikuláša pri príležitosti jeho obnovy)

Zrušenie klariského kláštora v Trnave
Koncom 18. storočia došlo k zrušeniu početných klášto-

rov v strednej Európe, medzi nimi aj k zrušeniu klariské-
ho kláštora v Trnave. Skôr, než by sme sa venovali pro-
cesu, ktorý vyústil v definitívnom rozpustení kláštornej 
komunity a poštátnením ich majetkov, obzrieme sa späť 
na stručnú históriu rádu a ich trnavskú komunitu.

Založenie druhého rádu františkánov, klarisiek, sa 
datuje do roku 1212 odchodom svätej Kláry z Assisi do 
kláštora. Za krátky čas vzniklo okolo nej spoločenstvo 
žien, ktoré sa rozvíjalo v intenciách sv. Františka, para-
lelne s prvým rádom – františkánmi. Svätá Klára, ako 
prvá zakladateľka rádu v dejinách, vytvorila pre rád 
samostatné regule, schválené roku 1253, ktoré akcep-
tovali špecifické potreby a spôsob života ženského rádu, 
ale v duchovných a liturgických otázkach prevzali fran-

tiškánsku spiritualitu a prax. Za života zakladateľky sa členky rádu volali damjanky, 
podľa kostola svätého Damiana, pri ktorom mali kláštor, alebo podľa vzoru „menších 
bratov“ „menšie sestry“, „chudobné panie“ a iné. Až po smrti sv. Kláry roku 1253 sa 
začali volať po nej – klarisky. Toto pomenovanie potvrdila aj ich ďalšia regula „Beata 

Clara...“, vydaná roku 1263 pápežom Urbanom IV., kde v úvode všetky dovtedajšie 
pomenovania rádu ujednotil na Rád svätej Kláry. 

Regula obsahovala pravidlá rehoľného života. Uchádzačka pri vstupe do rádu musela 
rozdať všetky svoje majetky, dookola jej ostrihali vlasy, dostala oblečenie a od tej chvíle 
nesmela opustiť kláštor. Denne sa osemkrát modlili liturgické hodinky, začínali o pol-
noci Matutinom, pokračovali s hodinkami Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera 
a Kompletorium a denne sa zúčastňovali bohoslužby. O ich duchovné potreby sa starali 
františkáni. Regula predpísala aj spôsob voľby prestavenej, jej povinnosti a pracovné za-
delenie členiek rádu. Funkčné obdobie predstavenej sa v priebehu čias menilo, zvyčajne 
to boli 2 – 3 roky. Podľa predpisov mali dodržiavať ticho, s návštevou sa mohli rozprávať 
len v hovorni, v prítomnosti ďalších rehoľníc, práce mali vykonávať určeným spôsobom. 
Rovnako bol určený spôsob zbierania a rozdávania almužny a opatrovanie chorých. 
Regula sa zaoberá aj otázkou penitencie previnilých, upozorňovaním sestier na ich chyby 
a dodržaním klauzúry. Regulu svätej Kláry zmiernil Urban IV. v súvislosti s absolútnou 
chudobou bez žobrania a povolil rádu prijímanie majetku, potrebného na živobytie.

V čase smrti svätej Kláry už bolo v celej Európe 150 klariských kláštorov. Jeden z nich 
vznikol roku 1239 v Trnave, kde im panovník Belo IV. zabezpečil základné životné pod-
mienky. Klarisky tu žili svoj kontemplatívny – rozjímavý život podľa regúl, v prísnej 
klauzúre – teda uzavretosti, takmer päťstopäťdesiat rokov. Za tú dobu kláštor opúš-
ťali len v nebezpečenstve života, keď sa mesto stalo dejiskom bojových operácií. Kostol 
a kláštor viackrát poškodil požiar a budovy museli často takmer od základov znovu 
postaviť z milodarov. Reformné pravidlá kláštorného života prevzali roku 1622. Reformy 
sa týkali prísnejšej klauzúry, disciplíny a chórových ceremónií. Komunitu tvorili: deti 
– dievčatá, ktoré rodičia, väčšinou vo veku 4 – 6 rokov, dali do kláštora, mladé dievčatá, 
ktoré sa chystali na život v kláštore, novicky, ktoré sa zvyčajne v dvojročnej skúšobnej 
dobe pripravovali na vstup do rádu, sestry s večnými sľubmi, niektoré pramene ich 
nazývajú aj sestry určené na chórové služby a niekoľko laických sestier. História ich 
pobytu v Trnave nebola rovnomerná, pokojné periódy striedali obdobia plné ťažkostí, ale 
dramatický zvrat do ich života priniesol až koniec 18. storočia, keď sa medzi stovkami 
zrušených kláštorov ocitol aj trnavský kláštor.

O zrušení niekoľkých kláštorov uvažoval panovnícky dvor už roku 1686, keď majetok 
týchto kláštorov chcel použiť na boj proti Turkom. To bola prvá príležitosť, keď sa uva-
žovalo na báze čisto štátnych záujmov o rozpustení kláštorov. Od polovice 18. storočia 
sa začali pravidelné útoky proti reholiam. Panovníčka Mária Terézia sa prvýkrát roku 
1751 v pamätnom spise zaoberá štátnou reformou cirkevných rádov a poznamenala, že 
k tomu je potrebný čas a rozvaha. Od týchto čias, síce s rozvahou, ale rozhodne, praco-
vala na príprave a realizácii reformy. Postupne vychádzali rôzne nariadenia, ktoré ob-
medzovali činnosť rádov a ich kláštorov. Nariadila, aby v kláštoroch, kde bol určený nu-
merus fixus – stály počet, tento dodržali a obmedzili prijímania nových členov,  zadĺžené 
kláštory mali úplný zákaz zvýšenia početného stavu komunity. Vypracovala program na 
riešenie otázok rehôľ, kde okrem znižovania početného stavu zakázala zloženie sľubu 
osobám mladším 21 rokov, riešila otázku, aký majetok môže kandidát zo sebou  zobrať do 
kláštora, ako treba upraviť otázku dedičstva členom rádov a regulovala zbieranie almuž-
ny žobravých rádov. Roku 1770 nechala o každom kláštore vypracovať výkaz o osobách, 
ktoré sa tam zdržujú a o majetkových pomeroch kláštora. Štát na základe týchto výka-
zov získal kompletný prehľad o všetkých kláštoroch na svojom území. Ešte v tom istom 
roku sa štátna rada zaoberala s vekom tých, ktorí vstupovali do kláštora. Určili najnižší 
vek zloženia sľubu 24 rokov a kláštorom pohrozili trestom, ak nedodržia toto nariadenie. 

I. časť

foto: -eu-



novinky 
z radnice

r t

A dec./jan. 2004/5históriahistória

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy        január 2005
1. 1. 1960 ► V Trnave bolo zriadené 

Krajové divadlo (45. výročie).
5. 1. 1960 ► V Budapešti umrel trnav-

ský rodák Štefan ANTOS, ekonóm, 
politik a maďarský minister finan-
cií (45. výročie).

6. 1. 1635 ► kardinál Peter PÁZMÁŇ 
venoval na založenie univerzity 
v Trnave 40 tisíc zlatých (370. vý-
ročie).

6. 1. 1925 ► V Trnave sa narodil aka-
demický maliar a výtvarný pedagóg 
Ladislav ČECH (80. výročie).

7. 1. 1910 ► V Trnave sa narodila 
klavírna pedagogička Margita NA-
VRÁTILOVÁ-HUTTOVÁ, ktorá pô-
sobila na Hudobnej škole v Trnave 
(95. výročie).

8. 1. 1735 ► V Trnave umrel Juraj 
RAUCH, typograf univerzitnej 
tlačiarne pochádzajúci z Nemecka 
(270. výročie).

10. 1. 1785 ► V Budíne umrel trnavský 
rodák František WEISS, astronóm, 
profesor Trnavskej univerzity, jej 
rektor a riaditeľ jej astronomického 
observatória (220. výročie). 

10. 1. 1785 ► Za trnavského mešťana 
bol prijatý zvonolejár Karol FIL-
GRADER, ktorý pôsobil od roku 
1775 až do svojej smrti roku 1824 
v Trnave (220. výročie). 

12. 1. 1920 ► V Malej Lodine sa narodil 
básnik, redaktor a umelecký fotograf 
Ján MOTULKO, ktorý dlhé roky žil 
v Trnave a je aj nositeľom Ceny mes-
ta Trnava (85. narodeniny). 

12. 1. 1990 ► Spolok svätého Vojtecha 
v Trnave obnovil svoju spolkovú 
činnosť (15. výročie). 

14. 1. 1970 ► V Budapešti umrel tr-
navský rodák Zsolt ALSZEGHY, 

univerzitný profesor, literárny kri-
tik, autor učebníc a monografií (35. 
výročie). 

15. 1. 1920 ► V Trnave sa narodil 
futbalista a futbalový tréner Anton 
MALATINSKÝ, ktorého meno nesie 
futbalový štadión v Trnave a roku 
1996 mu bolo udelené Čestné obči-
anstvo mesta Trnava in memoriam 
(85. výročie). 

16. 1. 1960 ► V Trnave vyšlo prvé číslo 
týždenníka Trnavský hlas (45. vý-
ročie).

21. 1. 1835 ► V Ostrihome umrel ná-
rodno-kultúrny dejateľ, cirkevný 
hodnostár a vydavateľ Juraj PAL-
KOVIČ, profesor seminára v Tr-
nave, spoluzakladateľ Slovenského 
učeného tovarišstva a autor prvého 
prekladu Biblie do spisovnej sloven-
činy (170. výročie). 

25. 1. 1675 ► Gróf Pavol ESTERHÁZY 
venoval 1 000 dukátov na založenie 
fundácie na štipendiá pre študentov 
Trnavskej univerzity (330. výročie).

26. 1. 1990 ► V Trnave vyšlo prvé číslo 
nezávislých novín s názvom Trnav-
ské listy (15. výročie). 

27. 1. 1660 – V Trnave zriadili univer-
zitný žalár (345. výročie). 

30. 1. 1935 ► Vo Veľkých Kostoľanoch 
sa narodil básnik a prekladateľ 
Jozef MIHALKOVIČ, absolvent 
trnavského gymnázia a príslušník 
tzv. trnavskej básnickej skupiny 
(70. narodeniny).

31. 1. 1790 ► V Bratislave umrel osvie-
tenský historik a pedagóg Juraj 
SKLENÁR, ktorý pôsobil aj v Trna-
ve, autor prác s národno-obranným 
charakterom (215. výročie).

(P.R.)

Mária Terézia koncom svojej vlády vydala úradné nariadenie o cirkevných rádoch, to 
znamenalo, že od týchto čias každý rehoľník žil s obmedzeniami štátnych predpisov od 
nástupu do kláštora až do svojej smrti. V osemdesiatych rokoch 18. storočia vychádza 
séria nariadení o čiastočnom obmedzení rádov, ale v ich pozadí sa už rysoval konečný 
zámer: zrušenie kláštorov. Po smrti Márie Terézie v realizácii jej programu pokračoval 
jej syn Jozef II.  K právnej príprave zrušenia patrilo, že v januári 1781 úrady žiadali, aby 
kláštory predložili všetky svoje privilégiá a povolenia. Panovnícky dvor v marci zakázal 
všetkým kláštorom, aby udržiavali kontakty so svojimi predstavenými v zahraničí. Na-
priek tomu, že tento fakt vyvolal silný protest, pokračovalo sa v načatej ceste a 20. mája 
zakázali všetkým mužským a ženským rádom prijímanie záujemcov.

Rozhodnutie o zrušení kláštorov vyšlo 12. januára 1782. Vymenovalo rády, medzi nimi 
aj klarisky, ktorých sa uznesenie týka, podrobne sa zaoberalo postupom likvidácie kláš-
torov, spôsobom nakladania s ich majetkom a ďalším osudom ich príslušníkov. Kráľov-
ská komora 13. januára odoslala Miestodržiteľskej rade smernice činnosti likvidačných 
komisií. Rehoľníci dostali päťmesačnú lehotu na opustenie kláštora. Toto nariadenie sa 
v Uhorsku dotýkalo 140 kláštorov – 134 mužských a 6 ženských. Zrušenie vybraných 
kláštorov sa uskutočnilo približne po vyše dvadsaťročnej príprave.

Trnavský klariský kláštor sa prvýkrát dostal do styku s udalosťami, ovplyvňujúcimi 
ich osud v súvislosti s už spomenutým výkazom, roku 1770. Predstavená kláštora 
5. januára 1770 oznamuje františkánskemu provinciálovi, že jej deň predtým doručili 
dotazník kráľovského komisára a prosí o pomoc pri príprave odpovedí. Dotazník obsaho-
val 15 tematických okruhov, ktoré sa týkali podrobného prehľadu osobných a majetko-
vých pomerov kláštora. Žiadali dôkladné informácie o majetkoch, vzácnostiach, nehnu-
teľnostiach kláštora a žiadali o nich aj zakladajúce a darovacie listiny. Žiadali presný 
zoznam členiek rádu s označením, že ktorá s akým „dosom“, teda finančným príspevkom 
k životným nákladom, vstúpila do kláštora. Upozornili spoločenstvo kláštora, že „kon-
vent je povinný skutočnými a pravdivými odpoveďami urobil zadosť nariadeniu Jeho ve-
ličenstva“. Kráľovský komisár vykonal aj obhliadku priestorov kláštora. Opátka kláštora 
s pomocou františkánskeho provinciála podrobne vypracovala odpovede na otázky. Text 
viackrát opravovali, upresňovali, číselné údaje uviedli v tabuľkových prílohách. Predsta-
vená v jednom liste s návrhom odpovede napísala provinciálovi, že má také tušenie, že 
im asi majú zhabať statky, lebo medzi svetskými aj cirkevnými osobami sa povráva, že 
po ich súpise komisár na všetko položí ruku „...keby sa to stalo, čo by sme mohli robiť... 
pre toto všetko sa zmocnila nášho srdca veľká horkosť“. 

Zachovalo sa nám viacero variant odpovedí s veľmi podrobnými správami o majetkovo-
právnych otázkach, ale aj o strave a odievaní sestier. Opisuje, že každá predstavená raz 
za tri roky rozdá všetkým bielizeň, každý rok vreckovky, na závoj čiernu látku, raz za tri 
roky každej šesť obrúskov. Na vonkajšie ošatenie raz za tri roky jeden habit, jeden plášť 
zo súkna, zimné pančuchy – jeden pár raz za tri roky. Každá osoba každý rok dostane 
tri funty žltých sviečok a jeden funt biely. Opátka informovala provinciála aj o obhliadke 
kláštora komisárom v sprievode dvoch ďalších osôb. Z tohto listu cítiť istú úľavu „...komi-
sár bol s nami spokojný a vôbec nepovažoval náš majetok za nadmerný“. Výsledkom do-
tazníka a vizitácie komisára bolo hlásenie v latinskom jazyku na 28 stranách, v ktorom 
sa dôraz kládol predovšetkým na údaje hospodárskeho charakteru a nie na odpovede 
kláštornej komunity, z ktorých bolo cítiť silné citové pohnutie. Faktom je, že po tomto 
hlásení ešte nenastalo to, čoho sa právom obávala predstavená kláštora a klarisky ešte 
dostali na desať rokov odklad.

                                   Klára MÉSZÁROSOVÁ (pokračovanie  v budúcom vydaní)
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Vo veľkej sále a v štúdiu Divadla Jána Palá-
rika odohralo od 4. do 6. novembra svoje pred-
stavenia desať slovenských profesionálnych 
divadelných súborov, ktoré predstavili výber 
z toho najlepšieho, čo ponúka súčasná alter-
natívna divadelná scéna. „Túto dramaturgickú 
líniu sme začali rozvíjať už pred tromi rokmi,“ 
pripomenul dramaturg DIV-u režisér Jakub 
Nvota. V súvislosti s faktom, že Trnava je silné 
univerzitné mesto, sa cielene zameriava pri 
výbere titulov najmä na publikum z radov štu-
dentov vysokých škôl a gymnázií, ktorí môžu 
byť základom stabilného a náročného divadel-
ného publika. Nabitá sála takmer na všetkých 
predstaveniach tohtoročného DIV-u bola dôka-
zom, že realizácia tohto zámeru sa mu darí.

Aj keď sa na festivale nezúčastnil viac-
násobný nositeľ ocenenia „Kráľ inšpirácie“ 
trnavský divadelný súbor DISK so svojím 
režisérom Dušanom Vicenom, istým spôso-
bom predsa zabodovali, lebo titul získal opäť 
Dušan Vicen (obr. 1 – vedúci súboru DISK 
Ján Rampák blahoželá Vicenovi k titulu) so 
svojimi spoluautormi Ingrid Hrubaničovou, 
Vladimírom Zboroňom a Vítom Bednárikom 
z bratislavského Divadla SkRAT za inscená-
ciu Stredná Európa ťa miluje (2).  

„Na začiatku bola téma stredná Európa. 
Pokračovalo to pátraním po zmysle tohto 
pojmu, od ktorého sme vo svojich improvizá-
ciách občas odbočili a znova sa k nemu vra-
cali. Nemáme ambíciu definovať tento pojem, 
hľadali sme iba priesečník vplyvov, ktoré tu 
pôsobia. Chceli sme vypovedať o ľuďoch, ktorí 
tu teraz žijú a sú s Európou konfrontovaní,“ 
povedal o inscenácii Dušan Vicen. 

Medzi tie najočakávanejšie na festivale 
patrila hra „English is easy, Csaba is dead“ 
(3) Divadelného združenia GUNAGU, ktorá 
už niekoľko rokov vzbudzuje všade rozruch 
autentickosťou hlavných protagonistov a pou-
ličným jazykom. Očakávania boli aj v Trnave 
vrchovato naplnené, publikum sa výborne 
zabávalo na „životných pravdách“, ktoré rezo-
nujú v našej súčasnej spoločnosti. 

Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2004 Rodinné šťastie v Divadle Jána Palárika
Irónia ostrá ako britva sa skrýva za príjemným názvom hry jedného z najžiadanej-
ších súčasných slovinských autorov Vinka Möderndorfera v réžii Michala Babiaka, 
ktorá mala premiéru 19. novembra v Divadle Jána Palárika. 

Pôvodný názov Mama zomrela 
dvakrát napovedá viac o samotnom 
deji, ba dokonca takmer prezrádza 
pointu. Aj z toho dôvodu navrhol 
Peter Rúfus (v hre vynikajúco stvár-
nil hrmotný, koristnícky a primitívny 
prototyp toho najhoršieho z prvej pod-
nikateľskej poprevratovej vlny, zaťa 
hlavnej postavy Petra Tatičkoviča) 
cynický titul Rodinné šťastie, ktorý 
pred očami divákov „uzavrie kruh od 
poznania k nepoznanému“. A dnes sa 
už dá povedať, že to bola dobrá voľba, 
nový názov v trnavskom naštudovaní 

ideu autora doslova korunoval. 
Pohreb bohatej matky – hlavy rodiny sa začne odohrávať na javisku ako divadlo v di-

vadle. Nejde však o divadelnú manieru. Pozostalí, domnievajúc sa, že matka je mŕtva, 
konečne odkrývajú pred ňou, ležiacou v truhle, svoju najúprimnejšiu tvár, a tak odo-
hrávajú jedinečné, pravdivé predstavenie bez masiek. Nenávisť za hrob, malichernosť, 
„recyklovaný“ umelý veniec, na ktorom červená hviezda prezrádza, že pôvodne mal ležať 
pri pomníku niektorého miestneho  komunistického potentáta. 

Podstata čierneho humoru spočíva v tom, že sa chvíľu môžeme vysmievať tej najod-
pornejšej tvári života. Je to práve tá chvíľočka, kedy sa nás to netýka. Veselo sa môžeme 
pozerať ako syn „nebohej“ Ingo (Tibor Vokoun), jeho žena Marijana (Dagmar Bajnoková), 
dcéra Rozália (Tatiana Kulíšková, Ingrid Filanová) zať Peter (Peter Rúfus), jeho tehotná 
milenka z Fínska, bývalá prostitútka Uta (aj v tejto úlohe rozkošná Linda Zemánková), 
frustrovaná lesbická sestra nebohej Klára (Nina Kočanová, Mária Jedľovská) uvoľňu-
jú priehradu negatívnych citov. Na javisko sa vyplaví kanál, v ktorom plávajú nielen 
osobné záležitosti, ale aj momenty súčasnej spoločenskej a politickej situácie na Balkáne 
i u nás. Jediné, čo všetkých spája, je túžba dostať peniaze z dedičstva. Rovnaká túžba 
ich zároveň rozdeľuje. Prvé dejstvo vyvrcholí „zmŕtvychvstaním“ a svadbou výborne sa 
zabávajúcej matky Amálie, ktorá správu o svojom úmrtí použila ako vnadidlo pre príbuz-
ných, ktorí by na jej sobáš s mladým „zdravotným bratom“ Vilim (Jozef Bujdák, Gregor 
Hološka) určite dobrovoľne neprišli. Pikantnou bodkou je skvelé tango Amálie a Viliho. 

V druhom dejstve je matka Amália opäť mŕtva. Príbuzní už neprejavujú také „búrlivé 
nadšenie“ ako po prvý raz. Neveria. Presvedčí ich až urna s popolom a testament, podľa 
ktorého majú zdediť peniaze rovným dielom. Musia splniť jedinú podmienku – spoločne 
zjesť do poslednej omrvinky všetko, čo je na stole. Aké je však menu na tomto kare, čo 
vlastne leží pred nimi na prestretom stole? No predsa tá urna... 

Nebudeme viac prezrádzať. Oplatí sa prísť a uvidieť na vlastné oči, čo bolo ďalej. Isté 
je, že pribudne jedna postava – policajný inšpektor Holmčič (Ján Kuráň), iná zas ubudne 
a vyvrcholenie druhého dejstva bude ešte pikantnejšie...                   Elena URSINYOVÁ          

foto: -eu-

1

2

3

4



novinky 
z radnice

r t

A dec./jan. 2004/5kultúra kultúra

Výstava Farbi100/dikOBRAZovo v galérii
Do galérie sa vracia figuratív-

na maľba – aj takto by sa dala 
charakterizovať súčasná výstava 
v priestoroch Kopplovho kaštieľa 
Galérie Jána Koniarka. Galéria 
takto v rámci dvoch etáp projektu 
Súčasný obraz – obraz súčasnosti 
nadviazala na svoju snahu prezen-
tovať súčasnú výtvarnú scénu vo 
vzájomnom vzťahu s jej životným 
prostredím – dnešnou spoločnos-
ťou. Figuratívna maľba tu svojou 
bezprostrednou komunikáciou 
a „ľahkou“ stráviteľnosťou vytvori-

la protiváhu vo vyjadrovaní k čistej abstrakcii a ku konceptuálnemu umeniu.
Pod kurátorskou taktovkou Vladimíra Beskida sa tejto úlohy zhostila vybraná 

„vzorka“ výtvarníkov – Ivan Csudai, Bohdan Hostiňák, Michal Czinege, Martin Sedlák, 
Erik Šille a Boris Sirka. Táto zostava, tvorená dvomi generáciami tvorcov, prezentuje 
farbistý obraz posunov maľby od roku 1998. Je veľmi svieži a nechýba mu istá dávka 
irónie. Mieri voči prefabrikovanému výrazu a spôsobu vnímania, či „sexi bubble štýlu“ 
v médiách – jemnému, nikomu neubližujúcemu gýču. Zvoleným médiom a nositeľom 
výrazu sa stalo staronové médium maľby. Zároveň je odpoveďou na presýtenosť mediál-
nej produkcie počítačovou grafikou a animáciou, i keď práve takýto výraz sa stáva, dá sa 
povedať, primárnym.

Šestica „odvážnych“ tvorcov ponúka tematicky živý a farbistý obraz, ktorý pôsobí 
podnetne a vyvoláva množstvo dialógov. Ponúka možnosť preniknúť cez prvotný pre-
fabrikovaný obraz až k osobnejšej vrstve a následne k významu, ktorý je v žitej realite 
za obrazom. Návštevníci vernisáže si 28. októbra 2004 mohli tento obraz súčasnosti 
konfrontovať aj pri komornom koncerte súboru Miméza vo výbere z vrcholnej tvorby 
talianskej kantáty 17. a 18. storočia.  Výstava potrvá do 9. januára 2005 a následne bude 
reinštalovaná v Nitrianskej galérii v Nitre.   

Adriána KONDLOVÁ, študentka 3. ročníka Katedry Dejín umenia a kultúry, 
FF Trnavskej univerzity

foto: -eu-

Aj pri tejto dramaturgii DIV-u však zosta-
la zachovaná tradícia jedného predstavenia 
venovaného deťom. Bolo to opäť detskými 
divákmi milované divadielko PIKI z Pezinka, 
tento raz s hrou Čin – čin (4) podľa Ľudmily 
Podjavorinskej. 

Na svoje si mohli prísť diváci s najrôznejším 
vkusom a očakávaniami: 

Skvelú frašku z takmer skutočného prostre-
dia, kde sa tvrdo podniká so smrťou a pije 
fernet s pivom, priniesli Černí šviháci z Kostel-
ca nad Orlicí v inscenácii Amatéři (5). 

Vynikajúce autorské divadlo a precíznu 
prácu s bábkami predviedol herec a bábkar 
Ivan Martinka z Nitry s inscenáciou „šalom 
alejchem – mier s vami“ (6) na motívy románu 
Šolema Alejchema. Príbeh židovského otca 
rodiny bol v jeho podaní emotívne mimoriad-
ne pôsobivý a výrazovo čistý. 

Veľký úspech malo aj netradičné spracova-
nie notoricky známej predlohy Jozefa Hollého 
Kubo (7) v duchu Jakubiskovej Tisícročnej 
včely v réžii Mariána Pecku a v podaní báb-
kového divadla Na rázcestí z Banskej Bys-
trice. Veľmi priaznivo reagovalo publikum 
aj na inscenáciu Málka (8) podľa Františka 
Švantnera v réžii V. Benka a M. Čižmárika, 
za ktorú dostalo divadlo Commedia z Popradu 
cenu Národného osvetového centra Tvorivý 
čin roka. 

Na citlivú a intímnu strunu udrel aj prvý 
režisérsky počin herečky Ingrid Timkovej  
– inscenácia Posadnutí láskou od Sama She-
parda v podaní hercov Mestského divadla 
Bratislava.

Škoda, že sa diváci nedočkali sľubované-
ho Veľkolepého paroháča v réžii Trnavčana 
Kamila Žišku, ktorého mali na festivale 
predstaviť študenti Vysokej školy múzických 
umení. Príčinou je kuriózny fakt, že samot-
ného režiséra veľmi zaskočila informácia, že 
jedna z herečiek sa práve stará o svoje mesač-
né bábätko a v tejto úlohe je úplne nezameni-
teľná. Čo sa dalo robiť – kolegiálne zaskočili 
Romana Maliti a Renata Ryníková z divadla 
Pezinok, ktoré na spôsob hlboko intelektuál-
nej televíznej diskusie vo svojej improvizácii 
Fešandy (9) veľmi pútavo, realisticky a dlho 

hovorili o ničom. Divadelné publikum však 
nepreplo na iný kanál, naopak –  výborne 
sa bavilo. 

DIV je za nami, a vôbec nie je div, že mal 
veľa spokojných divákov. Mnohí z nich sa 
možno už dnes tešia na trnavské divadelné 
inšpirácie roku 2005...

text a foto: -eu-
Organizátori: Mesto Trnava a Trnavské 
osvetové stredisko v spolupráci s Túlavým di-
vadlom, Divadlom Jána Palárika, Trnavskou 
univerzitou a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda.
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Prezentácia knihy Stromy našej mladosti
.... Spomeniete si, priatelia moji z detstva, na našu ulicu?
Ak áno, nájdite si chvíľku vo svojom uponáhľanom živote,
vráťte sa aspoň raz na ňu, zastavte sa na rohu a zaspomínajte si.
Možno sa Vám vybaví, priatelia moji, tak, ako sa vybavila mne.
A možno sa vám podarí na tom rohu našej ulice vrátiť sa v spomienkach
aspoň na chvíľočku do rokov našej mladosti, nášho detstva.

Týmito slovami sa obracia na svojich priateľov z det-
stva Ladislav Šmidák v úvode zbierky svojich poviedok, 
čŕt a esejí Stromy našej mladosti. V nej sa vracia do 
povojnovej Trnavy, do rokov svojho detstva, ktoré prežil 
predovšetkým na Kopánke. Tu sa stretával s charakte-
ristickými postavami a postavičkami a s ich zložitým 
a neradostným životom. Ich osudy často tragické, videné 
očami mladého človeka, hodnotí autor s porozumením 
a empatiou, bez odsudzovania a moralizovania. 

Zložitá detská duša ventilovaná do detských záujmov 
a snažení pre dospelých mnohokrát nepochopiteľných 
a neakceptovaných nájde u čitateľa iste odozvu, ak sa 
tento sám dokáže preniesť do rokov detstva a hodnotiť 
to prežité. 

Osudy a príbehy ľudí v knihe iste budú motivovať čitateľa k všímaniu si diania 
okolo seba, k zamysleniu a postojom, pretože i naša doba je preplnená ľuďmi s podob-
nými osudmi a životnými peripetiami, akými sú osudy postáv v poviedkach knihy. 

Prezentácia tejto knihy poviedok spolu s  autogramiádou a besedou sa uskutočnila 
23. novembra 2004 v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Knihu môžu 
v súčasnosti záujemcovia nájsť aj v kníhkupectvách.

Daniela BÁNIKOVÁ
Publikácia vyšla s finančnou podporou mesta Trnava a iných sponzorov.     

Trnavská poézia na Chalupkovom Brezne
Tohto roku sa konal už 37. ročník literárnej súťaže Chalupkovo Brezno 2004. Účasť 

na záujmovo-umeleckej činnosti slovenských pedagógov obohacuje účastníkov stret-
nutiami s tvorcami zo všetkých kútov Slovenska a v neposlednom rade aj s význam-
nými osobnosťami literárneho a umeleckého sveta. V oblasti literárnej tvorby získali 
trnavskí literárni tvorcovia vynikajúce výsledky. V literárnej tvorbe pre deti získala 
zlaté pásmo Mgr. Eva Drobná, strieborné Anna Abasová a bronzové Ing. Marián Ur-
ban-Mikláš. V literárnej tvorbe – poézia strieborné pásmo patrí Mgr. Eve Drobnej 
a bronzové PaedDr. Vilme Holickej, Ing. Mariánovi Urbanovi Miklášovi a Ing. Mariá-
novi Drobnému. Anna Abasová má strieborné pásmo v próze.

Ojedinelým zjavom je literárna tvorba manželov Drobných. Eva Drobná svojimi 
veršíkmi spestrovala hodiny slovenčiny už ako učiteľka slovenčiny. Marián Drobný 
má technické vzdelanie a okrem písania poézie sa venuje aj grafike. Literárne gény 
rodiny Hevierovcov, do ktorej patrí, sa nedali prepočuť.

Eva Drobná redigovala mnohé zborníky a almanachy, knihu kanadského Slováka 
Roberta Bajcara Návraty, ako aj knižky svojich spoluúčastníčok v rôznych literárnych 
súťažiach. Napríklad Spomienky po rokoch Anny Abasovej-Hackerovej a Cesta Vilmy 
Holickej. Toho času pripravuje do tlače knihu rómskych poviedok od Jána Šándora 
Rómsky sen.

Anna Abasová, učiteľka odborných predmetov na zdravotníckej škole, pomáhala 
na svet deťom, Eva Drobná mnohým knižkám. Na vydanie veršov manžela a svojich 
vlastných si nevie nájsť čas. Azda v roku 2005 sa to podarí.        Margita KÁNIKOVÁ

Omladzujúca dávka swingovej viagry    
Veteráni trnavskej hudobnej scény, ktorí 

sa pred časom združili v príležitostnej 
kapele Old Boys Jazz Band, dávajú o sebe 
znova vedieť prostredníctvom svojho nového 
CD s názvom Viagra Swing 2. Aj keď no-
vinku predstavili už v júli na festivale Tr-
navský jazzyk, kde ju slávnostne pokrstil 
známy bratislavský hudobník Fedor Frešo, 
trvalo to až do začiatku novembra, kým sa 
do distribúcie dostal kompletný album aj 
s bookletom. 

Ten prezrádza, že hoci priemerný vek 
kapely presiahol už hranicu 60 rokov, 
päťlístok pánov v najlepšom veku sa 
rozhodol zostať „forever young“ a vďaka 
ich hudobnej viagre sa im to aj darí. Veď 
pri počúvaní ich hudby sa zdá, akoby sa skutočne zastavil čas. K večne mladým 
„Starým chlapcom“ patrí aj nestor trnavských hudobníkov, klavirista Eugen „Bubo“ 
Nemeš, ktorý na Vianoce oslávi už 83. narodeniny. Na pódiu i v štúdiu ho doplňujú 

Naša najmilšia vianočná kniha
Spolok sv. Vojtecha vydal knihu pre deti s názvom Naša 

najmilšia vianočná kniha. Jej autorkou je Anna Olšovská. 
Farebne ju ilustrovala Monika Dikantová. Autorka do 
svojho diela zozbierala príbehy zo starých čias, moderné 
hádanky a básne, veselé rozprávky, ako aj tvorivé nápady 
na skrášlenie domova a recepty na prípravu chutných 
pokrmov. 

Kniha dýcha vianočnou atmosférou a sprítomňuje čaro 
najradostnejších sviatkov roka. Tradičné ponímanie 
Vianoc spája so súčasnosťou, a tak ponúka krásu, ktorá 
môže byť blízka a zrozumiteľná pre každého. Publikácia 
voľne nadväzuje na vlaňajšiu Našu vianočnú knihu od tej 
istej autorky. 

foto: -eu-
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šie koncerty. Jana tak dostala okrem iného možnosť koncertne vystupovať spoločne 
s vynikajúcou španielskou opernou speváčkou Monserat Cabale.

Koncom júla tohto roka bola pozvaná na koncertné turné s orchestrom New World 
Symphony, v ktorom pôsobia mladí talentovaní hudobníci podobne ako v známom 
rakúskom Mahlerovom orchestri. Pocit záväzku podať čo najlepší výkon podporil 
fakt, že patrila k trom slovenským hudobníkom v tomto medzinárodnom telese. Po 
dvojtýždňovom skúšaní v Toskánsku spoločne absolvovali pod názvom Mladá Ja-
náčkova filharmónia, vybranom špeciálne pre pôsobenie v Európe, koncerty v ber-
línskom Koncerthause a v poľskom meste Wroclaw. 

Začiatky v Amerike neboli ľahké, problémy spočiatku spôsobovali aj nedostatky 
v anglickom jazyku. Aj v Janinom prípade sa však potvrdilo, že hudba prekonáva 
bariéry, jej prostredníctvom sa dá dohovoriť všade na svete. „V New Yorku ma doslo-
va prekvapila schopnosť mladých hudobníkov vychádzať si navzájom v ústrety, bez 
závisti podporovať jeden druhého, povedať vo vhodnej chvíli kolegom komplimenty. 
Tí, ktorých som najviac obdivovala ako hudobníkov, boli veľmi milí, nápomocní, 
ochotní podeliť sa s druhými aj o svoje umenie. Nemôžem síce tvrdiť, že tam ne-
jestvuje rivalita, veď každý muzikant ju cíti, ale prevláda profesionalita.“

Kamarátske vzťahy sa podľa Jany v New Yorku nadväzujú ľahko, ale tie „nehu-
dobné“ sú oveľa povrchnejšie ako na Slovensku. Život plynie veľmi rýchlo, všetkého 
je veľmi veľa, len tých naozajstných ľudských hodnôt je pomenej. Jana si však na-
priek tomu už stihla nájsť v Amerike dobrého a verného priateľa. Pôvodne patril 
jej spolubývajúcej – modelke, tá je však často na cestách. Vtedy sa o jeho skromné 
potreby stará Jana. Priateľ sa volá Mister Bones (Pán kostí), nosí bielo-oranžový 
kožuštek a napriek tomu, že to nie je žiadny hudobný génius, ale iba obyčajný kocúr, 
stal sa ochotným a vnímavým poslucháčom Janinej hry na husle.

Nie je to však jej jediný poslucháč. „Americké publikum je veľmi vďačné, oveľa 
viac ako slovenské. Na jednej strane ľudia oveľa ochotnejšie sponzorujú orchestre 
a chodia na koncerty, na druhej strane si hudobníci vážia svoje príležitosti a dokážu 
ich využiť. Znie tam veľa dobrej hudby v podaní umelcov z celého sveta, s ktorými 
mám niekedy možnosť hrať aj ja. To je pre mňa veľká škola a silný stimul na ne-
ustále zlepšovanie. Spoznávam rôzne hudobné žánre, ktoré som predtým nepozna-
la, napríklad džez, čo mi pomáha rozšíriť moje muzikálne vedomie. Som aj členkou 
jedného orchestra, ktorý hrá improvizovanú hudbu. Táto rozmanitosť hudobných 
skúsenosti má veľký význam pre môj ďalší hudobný vývoj,“ odôvodňuje Jana svoje 
rozhodnutie pokračovať na svojej hudobnej dráhe v USA. Jej cieľom je hrať s v ko-
mornom orchestri s ľuďmi, ktorí majú podobné hudobné cítenie ako ona. Uvedomu-
je si, že cesta k cieľu bude ťažká, môže ju čakať aj neúspech a odmietnutie. Ak si 
hádam niekto myslí, že jej v Amerike ide o peniaze, je to omyl: „Mladí muzikanti aj 
tam často hrajú bez nároku na finančnú odmenu. Honoráre nesmú byť prvoradé, 
najprv sa musí ukázať kvalita.“    

Jana Andewska najviac inklinuje ku klasickej hudbe, miluje Johanna Sebastia-
na Bacha, ktorý ju inšpiruje svojou dokonalosťou, frázovaním, harmóniou akordov 
a dokonalou čistotou. Nie je to však vzťah, ktorý by ju ako interpretku obmedzo-
val. Svoju schopnosť preorientovať sa z klasiky na iný žáner preukázala aj na 
Slovensku minulý rok pri nahrávaní CD Jany Kirschner, ktoré získalo prestížne 
ocenenie Aurel 2003.                                                                           

Jana spája hudbou Trnavu s Amerikou
Trnavčanka Jana Andewska študovala hru na husle 

na Základnej umeleckej škole Mikuláša Schneidera 
Trnavského, pokračovala na Konzervatóriu v Bra-
tislave a na Vysokej škole múzických umení u prof. 
Kopelmana. Po ukončení bakalárskeho štúdia odišla 
do Spojených štátov, kde sa zoznámila s prof. Masao 
Kawasakim z Japonska, pedagógom na prestížnej hu-
dobnej škole Juilliard Scool off Music a na Brooklyn 
College. Na jeho podnet absolvovala prijímacie skúšky 
na túto školu, kde uspela, zároveň získala štipendium 
a napokon absolvovala magisterské štúdium. 

„Každý zahraničný študent má po skončení školy 
nárok na jednoročné pracovné povolenie. Takto som 
dostala možnosť získať v Amerike praktický tréning, 

a snažila som sa ju čo najlepšie využiť. Začala som vyučovať na New York Con-
servatory na Manhattane a v súčasnosti pôsobím ako učiteľka hry na husle na 
Greenwich Village Music House, čo je škola zodpovedajúca nášmu konzervatóriu,“ 
rozpráva o svojich amerických skúsenostiach Jana.

Okrem toho mala možnosť hrať s viacerými výbornými hudobníkmi a orchestrami 
pôsobiacimi v New Yorku ako napríklad New England Symphonic Ensemble, alebo 
Manhattan Virtuosy, s ktorým hrala aj v slávnej Carnegie Hall. Je členkou komor-
ného orchestra Camerata New York, s ktorým koncertujú v Lincoln Center, kde 
pôsobí aj Metropolitan Opera, newyorský balet a uskutočňujú sa tie najvýznamnej-

saxofonista Viliam Hudcovič, spevák a hráč na basgitaru Marián Mrva, spievajúci 
bubeník Stanislav Gajlík a gitarista Karol Bodorík. Spomínaný vekový priemer im 
„kazí“ hosťujúca Katka Suchoňová, 21-ročná študentka bratislavského konzerva-
tória. Spojenie veteránov s o generáciu mladšou talentovanou speváčkou, ktorá sa 
môže pochváliť aj účinkovaním v Japonsku a ktorú sme mohli sledovať na televíz-
nych obrazovkách v súťažnej relácii Dievča za milión, pôsobí veľmi osviežujúco. 
Škoda, že dostala priestor len v štyroch pesničkách.

Kým Viagra jednička bola plná coververzií slávnych a časom preverených hitov 
z veľkej éry swingu a jazzu, nové CD je oveľa ambicióznejší projekt. Old Boys Jazz 
Band na albume Viagra Swing 2 dávkuje hudobnú viagru v podobe pôvodných 16 
skladieb z vlastnej autorskej kuchyne, o ktorú sa postarali viacerí členovia kapely. 
Svojou hudbou sa vracajú do čias svojej mladosti a poslucháč sa musí občas pozrieť 
do kalendára alebo do zrkadla, aby sa uistil, že je už 21. storočie. Z niektorých skla-
dieb priam sála barová atmosféra, ktorú zdôrazňuje aj dominantná rola saxofónu vo 
väčšine skladieb. Vtipné slovenské texty sú ušité priamo na členov kapely a vyznie-
vajú celkom presvedčivo.  

Novinka trnavských Old Boys je príjemným prekvapením, a pre tých skôr narodených 
doslova balzamom pre uši. Vôbec sa nebudem čudovať, ak sa niektorá zo skladieb z no-
vého cédečka dostane aj do vysielania rádií v spomienkových reláciách.                  P.R.

-eu-, foto: Mark Higashino 
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Výnimočný koncert v rámci Trnavskej 
hudobnej jesene 2004 sa uskutočnil na 
sklonku októbra v trnavskej Synagóge 
– Centre súčasného umenia. Predstavil sa 
tu známy džezový trubkár Laco Déczi so 
skupinou Celula NY (Laco Déczi – trúbka; 
Walter  Fischbacher  – klávesy; Steve 
Clarke  – basgitara; Vajco Deczi  – bicie). 
Priestor synagógy sa pre tento koncert 
ideálne osvedčil, okrem iného aj kvôli 
enormnému záujmu Trnavčanov o výhrad-
ne nekomerčný typ hudobného vystúpenia. 

Décziho štýl stojí na pomedzí moderných džezových žánrov, 
je výrazne ovplyvnený prvkami cool jazzu či dokonca world 
music. V takmer trojhodinovom programe sa diváci zjavne 
nenudili, reagovali spontánne a na záver sa odvďačili búr-
livým potleskom. Aj prostredníctvom hudby vycítili Décziho 
bezprostredný a úprimný prejav. Prirodzene, bez hviezdnych 
manierov, so sebe vlastnou žoviálnosťou, odpovedal tiež na 
naše otázky. 
 Hrali ste v Čechách i na Slovensku, poznáte reakcie po-
slucháčov aj v amerických džezových kluboch. Ako vnímate 
trnavské publikum? 

„Aj keď pochádzam z Bratislavy, v Trnave som hral po 
prvý raz v živote. Skôr, než padol komunizmus, chodili sme 
na turné do Európy – do Luxemburgu, Francúzska, západ-
ného Nemecka. Sem sme však nemohli prísť, lebo by nás boli 
zašili. Bol som prekvapený, koľko ľudí prišlo na tento kon-
cert. V Amerike je to totiž inak, poslucháči sú najmä v ma-
lých kluboch veľmi kritickí a na takýchto veľkých koncertoch 
sa často spoja aj tri – štyri skupiny.“
 Vaše meno je spojené s prvými ozajstnými džezovými kon-
certmi na Slovensku. Hrali ste cool jazz spolu s Lacom Ger-
hardtom, Milošom Jurkovičom, či Ľubomírom Tamaškovičom 
a ďalšími už v druhej polovici päťdesiatych rokov, keď u nás 
znela skôr opereta než džez. Aké boli vaše prvé kontakty 
s ním?

„Komunisti veľa proti džezu nemali, pretože tam neboli 
slová. Oni šli skôr proti rockovým hudobníkom, ktorí aj vyze-
rali ako rebeli. A interpretovali si to tak kravsky, že Ameri-
čan ubíja černocha, preto je džez protiimperialistická hudba. 
Hrávali sme v umeleckej záhrade pri Dunaji a počúvali doma 
Hlas Ameriky. Boli tam džezové relácie, dodnes si pamätám, 
že jedna z nich sa začínala slávnou skladbou Take a train. 

Moderoval ju Willis Canover z Washingtonu. Vysielal veľmi dobrú hudbu, tam som počul 
po prvý raz skutočné džezové hviezdy. Neskôr v jeho relácii zazneli aj naše snímky.“ 
 Vy ste sa dokonca dostali aj na nahrávku, ktorá bola v šesťdesiatych rokoch súčas-
ťou džezového slovníka. Ako ste z vašej pozície vnímali vtedajšie spoločenské pomery 
u nás? 

„Samozrejme, že my sme komunistov nenávideli, čo sme mohli, to sme rozbili, lebo 
všetko patrilo im. Pamätám sa, že oproti môjmu bytu vo výklade obchodu vyvesili akýsi 
boľševický blábol. Nahneval som sa a hodil do toho výkladu tehlu. Vtedy sme ešte robili 
svoju muziku, boli rôzne džezové dopoludnia, no nebolo toho veľa. Peniaze však so mnou 
veľmi nemávali, preto nám neprekážalo, že sme často boli bez groša.“
 Málokto vie, že máte z česko-slovenského obdobia aj skúsenosť s filmom, hrali ste vo 
filme Viery Chytilovej Kalamita a neskôr ste sa mihli aj v snímke Faunovo pozdní odpo-
ledne. Okrem toho ste vraj aj výborný recesista.

„Věra je nekompromisný človek, je svojská, možno povedať, že až blázon, no skvelá 
baba. Počúva aj názory iných ľudí. Chcela, aby som jej urobil hudbu, a potom sa opýtala, 
či by som si tam s Bolkom Polívkom nezahral. Mal som vtedy už skúsenosť s filmom, 
ale nie v takomto veľkom rozsahu. A pokiaľ ide o recesiu, srandičky vznikajú pri hudbe 
vždy. Robili sme napríklad umelé Veľkonočné ostrovy spolu s mojím susedom Jirkom 
Šebánkom, ktorý dokonca vymyslel Járu Cimrmana.
 Po vojenčine ste sa už na Slovensko nevrátili. Hrali ste v Tanečnom orchestri Čs. roz-
hlasu, ktorý mal svoju džezovú zložku. To však iste nebol jediný orchestrer...

„Do TOČru mi hodil lano Krautgartner, skôr než sám emigroval. Rozhlasový or-
chester bol profesionálne zabezpečený, aj keď sa nedalo vyberať, čo budete hrať a čo 
nie. Predtým som však hral napríklad v Babinci, čo bol podnik pre baby, ktoré si tam 
chodili hľadať dedkov. Hral tam napríklad aj bubeník, ktorého sme nazývali mnohoná-
sobný vrah, lebo keď zrýchlil tempo, tak dedkovci dostávali infarkty. Potom som hral 
v Rokoku a rôznych polodierach a baroch. V TOČri som hral jedenásť rokov. Keď po 
smrti Josefa Vobrubu prišiel do orchestra Felix Slováček, tak som emigroval aj ja. Toto 
už bolo na mňa veľa.“
 Aké boli okolnosti vašej emigrácie v roku 1984?

„Šiel som do Nemecka hrať so svojím synom Vajcom, ktorý mal asi štrnásť rokov. Bolo 
to cez agentúru Pragokoncert. Vybavila to moja kamarátka, ktorá sfalšovala papiere na 
zájazd a dala to hlavnému boľševikovi agentúry Posejpalovi podpísať. Mal hromadu pa-
pierov, tak si to nevšimol a súhlas podpísal. Manželka šla za nami vlakom cez Rakúsko. 
Dva mesiace sme čakali v Nemecku, a potom sme šli do Ameriky.“
 Ako ste sa v Amerike pozerali na novembrovú revolúciu pred pätnástimi rokmi?

„Mám kamaráta, ktorý je agentom CIA. Ten prišiel za mnou polroka pred revolúciou 
a povedal, že: páni, končíme, komunizmus je v prdeli. Ja som si myslel, že to zasa Ame-
ričania majú také sny, ale bola to pravda. Až potom, v roku 1990, sme prvýkrát hrali 
v Prahe v zjazdovom paláci.“
 Ako je to podľa vás dnes s džezom na Slovensku? Bratislavské džezové dni síce existujú 
dodnes, ale kultúra sa prudko komercionalizuje... 

„Je to tu určite lepšie. Napríklad, teraz máme všade vypredané, aj keď sme ešte ne-
našli tie správne kontakty, lebo sme na Slovensku po revolúcii zatiaľ veľa nenahrali. 
Myslím si, že hudbe paradoxne pomohlo aj to, že sa hrá veľa zlej muziky, z rádií sa spieva 
za každú cenu, a tí mladí začínajú byť už takýchto bludov prežraní. A práve to nám 
možno ide do nôty. Mladí začínajú cítiť dobrý rytmus...“

Martin JURČO     

Legendárny trubkár 
Laco Déczi (1938) je 

pôvodom Slovák, ale 
svoju profesionálnu 
kariéru absolvoval 

v Prahe. V 60. 
rokoch bol členom 

legendárnej 
formácie SHQ 

Karla Velebného, 
v Reduta kvartete 

hral s legendárnymi 
hudobníkmi 

Janom Hammerom 
a Miroslavom 

Vitoušom, viedol 
vlastnú skupinu Jazz 

Cellula, účinkoval 
v Jazzovom orchestri 

československého 
rozhlasu a hral v duu 
s gitaristom Zdeňkom 

Dvořákom. V roku 
1984 emigroval do 

USA, kde založil 
skupinu Cellula 

New York, ktorá sa 
orientuje na dravé 
fusion. Tu sa môže 

so svojou hardbopom 
poučenou hrou 

dostatočne realizovať.
www.bjd.sk

Tajomstvo úspechu koncertu v synagóge
Laco Déczi: „Mladí začínajú cítiť dobrú muziku...“

foto: -eu-
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Máme v Trnave aj maratónskeho majstra
Téza o pestrosti a rozmanitosti športového života v Trnave sa opakuje na našej špor-
tovej stránke Noviniek z radnice až mechanicky pravidelne. Platí však objektívne, 
a tak ju nemôžeme nebrať na vedomie. Zopár vybraných športových podujatí to 
znova potvrdzuje.

 Majstrovstvá mesta Trnavy 2004 v maratóne – O priebehu a výsledkoch ju-
bilejného 30. ročníka Malokarpatského maratónu sme ešte „začerstva“ informovali 
v predchádzajúcej mozaike trnavských športových udalostí. Pretože sme Trnavča-
nia, nesmie ujsť pozornosti fakt, že jeho súčasťou boli aj Majstrovstvá Trnavy 2004 
v maratóne. Do ich výsledkovej listiny sú spomedzi všetkých účastníkov zaradení 
bežci, ktorí majú takpovediac trnavskú domovskú príslušnosť a behajú za trnavské 
kluby. V tomto roku to mali obzvlášť ťažké, ako si pamätáme, pretekalo sa za sil-
ného dažďa pri teplote vzduchu 10°C a miernom vetre. Aj za týchto nepriaznivých 
podmienok dobehol Andrej Orlický (1977) na vynikajúcom celkovom 7. mieste a ča-
som 2:51:23 sa tento člen TJ STU Trnava stal zároveň aj majstrom mesta Trnava 
v maratóne za rok 2004. Na 2. mieste skončil predvlaňajší majster Milan Vago 
(1961), tiež člen TJ STU Trnava, časom 3:14:12 a na 3. mieste skončil jeho oddie-
lový kolega Jaromír Szeliga (1950) časom 3:19:17. Na ďalších miestach skončili pre 
zmenu bežci Jogging klubu Trnava, organizovaní pri CVČ Kalokagatia, a to na 4. 
mieste Cyril Bohunický (1963) čas 3:24:42, na 5. mieste Peter Hlbocký (1979) časom 
3:26:36. Potom nasledovala najlepšia trnavská bežkyňa Zuzana Pribulová (1977) s  
časom 3:39:50, za ňou dobehli Pavol Skalický (1951), čas 3:54:43, obaja momentálne 
bez klubovej príslušnosti, ďalej Milan Čajkovič (1965) z Jogging klubu s časom 4:05:
16 a Štefan Emanuel (1952) z TJ STU Trnava, čas 4:22:01. U všetkých bolo obdivu-
hodné, že tento maratón za daných podmienok absolvovali.

 Školské štvormajstrovstvá v netradičných disciplínach – Dňa 26. októbra 
sa v areáli AŠK Slávie a v MŠH Trnavy uskutočnili pod záštitou slovenského minis-
terstva školstva a Slovenskej asociácie športu na školách a za prispenia domácich 
organizátorov, ktorými bolo Športové gymnázium a Kalokagatia – CVČ, majstrov-
stvá Slovenska základných a stredných škôl v netradičných športových disciplí-
nách. Bolo to v Trnave vôbec po prvý raz, čo si organizátori „trúfli“ urobiť štvoro 
majstrovstiev – vo vytrvalostných štafetách (Memoriál M. Zavarskej), v skákaní cez 
švihadlo (Rope skiping), v žonglovaní s futbalovou loptou (ABC futbalistu) a v kopa-
ní jedenástok (Penaltový festival) – na jednom mieste, a najmä v jednom dni. Tu sa 
to podarilo! Zároveň potešilo, že tí trnavskí reprezentanti, ktorí prešli sitom kvalifi-
kácie, neurobili sebe, škole ani mestu hanbu. Napríklad vo vytrvalostných štafetách 
stredoškolákov zvíťazili chlapci zo ZSPŠ Trnava a tretí skončili chlapci z Gymnázia 
Jána Hollého. Medzi dievčatami boli reprezentantky trnavského Športového gym-
názia druhé a ZSPŠ Trnava šieste. V kategórii základných škôl zasa naši reprezen-
tanti, dievčatá zo ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva  a chlapci so ZŠ 
K. Mahra, skončili na piatom, resp. štvrtom mieste. V penaltovom festivale najlep-
šie pokutové kopy premieňal Ľuboš Hološka so ZŠ K. Mahra a vo vyššej kategórii 
Tomáš Štibraný (SOU Jednota) a Matej Rusnáčik (SOU energetické), pričom Tomáš 
Mrva (SOU Jednota) po rozstrele skončil tretí. V žonglovaní loptou bol druhý Matej 

šport šport

Pecháček (Gymnázium J. Hollého) – 4243 kontaktov s loptou. Po skončení opäť 
zostal iba povzdych, „kam sa tieto talenty strácajú?“.

 Hodnotenie celoročnej športovej aktivity škôl – Školské športové tradície 
Trnavy našli svoju odozvu aj u súčasného ministra školstva, ktorý na 4. novem-
bra pozval do Zrkadlovej siene  Divadla J. Palárika zástupcov najúspešnejších 
slovenských škôl na vyhlásenie športovej Školy roka za školský rok 2003/2004. 
Táto celoročná súťaž o najaktívnejšiu školu v športe na Slovensku má dve zložky: 
vo výkonnostnej sa školám započítavajú výsledky zo školských majstrovstiev SR 
a v účastníckej získavajú body za každú účasť v okresných alebo školských športo-
vých majstrovstvách. Ani tu sme, pochopiteľne, neobstáli zle – v základných školách 
do 400 žiakov skončil na druhom mieste neďaleký Cífer, priamo Trnava ale bodova-
la v súťaži stredných škôl. Chlapci zo športového gymnázia sa umiestnili na treťom 
mieste a dievčatá na štvrtom mieste. V oboch prípadoch ich síce predstihli Piešťany, 
ale to je o dôvod viac k zvýšenej aktivite v tomto školskom roku.

 V Trnave neuspel ani olympionik – Mali sme v Trnave, a to v sobotu 6. no-
vembra, aj Majstrovstvá Slovenska džude. Mestská športová hala nielenže dostala 
zabrať, ale popri zisku pekných umiestnení spolu s titulom domácich borcov, bola 
aj svedkom niekoľkých prekvapení. Za zaznamenanie stojí najmä úspech juniora 
Martina Janatu (Slávia STU), ktorý vo finále položil aténskeho olympionika Zoltá-
na Pálkovicsa – „…občas sa takéto situácie stávajú,“ komentoval jeho tréner, ale tu 
v Trnave to bolo ozaj nečakané. Aj tým sa bratislavská Slávia STU stala najúspeš-
nejšou, získala 4 tituly, no domáci zo Slávie Trnava tiež dobre sekundovali. V kate-
górii do 66 kg získal Miloš Kolman titul, do 73 kg bol Marek Kolman tretí, podobne 
aj do 100 kg Marek Minarovič, nad 100 kg Tibor Gubáň skončil druhý. Verme, že si 
zobrali dobrý príklad o tom, že nik nie je neporaziteľný.           Edo KRIŠTOFOVIČ

Trnavské dni telesnej kultúry 
Mesto Trnava pravidelne organizuje v závere starého a na úvod nového roku pestrý 
blok masových podujatí pod názvom Trnavské dni telesnej kultúry. Pri technickej 
realizácii športových a telovýchovných akcií spolupracujú ďalšie subjekty. Z ponuky 
vyberáme najzaujímavejšie pozvánky na sviatočné dni.

 VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE – Tradičné medzinárodné podujatie chystá 
Karate klub Slovšport (pod taktovkou Tibora Mikuša a Renáty Gašparovičovej) na prvú 
decembrovú sobotu od 14. h v MŠH ako súčasť osláv štvrťstoročia jestvovania tohto 
mimoriadne úspešného klubu. Medzi štartujúcimi v 23. ročníku nastúpia i karatisti 
z partnerského anglického mesta Portsmouth. V Pohári mesta Trnava bude obhajovať 
vlaňajšie prvenstvo trojčlenný tím mužov usporiadajúceho KK Slovšport.

 VIANOČNÁ ŠPORTOVO – ZÁBAVNÁ ŠOU – Súťažné družstvá z trnavských zá-
kladných škôl, ale aj ich spolužiaci v plnom hľadisku mestskej športovej haly, sa rozlú-
čia s končiacim sa rokom v tradičnom predpoludní plnom zábavy, súťaženia a pohody. 
Hlavnú usporiadateľskú káru potiahnu vo štvrtok 16. 12. od 10. h pracovníci centra voľ-
ného času Kalokagatia. Hosťami detí a mládeže budú viaceré známe osobnosti z televíz-
nej obrazovky.                                                                                                                -lies-
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Galéria Jána Koniarka

Západoslovenské múzeum            

 hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina
výstavy:
Čo ani čas neodvial
výstava háčkovanej čipky Evy Černej 
a Aleny Čaklovičovej v dobovom interiéri
vernisáž 8. 12. 2004 o 16.00 h
Maľovaný sen Vianoc
výstava detskej výtvarnej tvorby, vernisáž 
7. 12. o 14.00 h
Odkrývanie tajomstiev Kláštora sv. 
Kataríny
10 rokov  výskumu
do 31. 1. 2005
Trnava v minulom storoćí
vo fotografiách a reprofotografiách Blažeja 
Vitteka
do 31.12.2004 
SALLON 2004
českí umelci v Trnave za prvej ČSR
do 31. 12. 2004
Príroda Malých Karpát
fauna, flóra, mineralógia a geológia 
do 31. 12. 2004

Na skle maľované
výber z obrázkov na skle z fondov Západo-
slovenského múzea 
do 31. 12. 2004
Prísne tajné
história munície od šípu po atómovú 
bombu
do 31. 12. 2004
zbierkový predmet mesiaca december
Ľudový betlehem

 Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Tr-
navského, Dejiny cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra
výstava:
Handričky a nitky Hanky Salzerovej
do 17. 1. 2005
 Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
výstava v spolupráci so SSV
Historické hračky
do 31. 12. 2004
Z produkcie tlačí trnavskej univerzity
výstava z produkcie kníh Trnavskej  uni-
verzity 1635 – 1777 a súčasnej trnavskej 
univerzity
do 31. 12. 2004

Synagóga – Centrum súčasného umenia:

CHALLENGE 
kurátor: Juraj Čarný
Medzinárodný projekt Challenge predstaví 
autorov, ktorí narúšajú existujúce schémy 
a stratégie realizácie a komunikácie ume-
leckých diel, inovatívnym spôsobom pri-
stupujú k ich prezentácii alebo analyzujú 
a tematizujú umelecký svet.  

Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ:

FARBI 100 / dikOBRAZovo 
kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
do 9. 1. 2005
Výstava je prvou z dvoch častí projektu 
Súčasný obraz – obraz súčasnosti, ktorého 
hlavným zámerom je poukázať na odlišné 
spôsoby snímania skutočnosti rôznych 
médií v dnešných podmienkach (na porov-
naní tradičnej figuratívnej maľby a techno-
-obrazov, ktoré nadprodukujú nové médiá). 

Stromček splnených želaní
Vianoce v nás prebúdzajú túžbu obdarovať svojich blízkych. Tešia sa na to deti, rodičia, 

i starí rodičia. Bohužiaľ, žijú medzi nami i deti, ktoré nemajú rodinu. Zostávajú im len 
dobré tety a ujovia, ktorí sa radi podelia o úsmev, darček, pekné slovo počas celého roka, 
a najviac v čase sviatkov. Práve pre deti z Detského domova v Trnave a deti zo Základnej 
špeciálnej školy – internátnej v Trnave, a pre týchto dobrých ľudí organizujeme už 
5. ročník charitatívnej akcie s názvom Stromček splnených želaní. Čo to vlastne je?

Detičky na kartičky napíšu, čo by chceli dostať pod stromček (v cene do 300 korún). 
Týmito kartičkami ozdobíme vianočný stromček v priestoroch Obchodného domu ASO 
v Trnave na pešej zóne, Hlavná ulica 15. Potom je už všetko vo vašich rukách. Príďte 
a splňte ich želania, čas máte do 18. decembra 2004. Želanie odovzdáte kompetentnej 
osobe, ktorá vám odovzdá lístok na detské divadelné predstavenie Budkáčik a Dubkáčik. 
Všetci sa stretneme v Divadle Jána Palárika 19. decembra, kde po predstavení odovzdá-
me vaše darčeky deťom. Buďte pri tom! Tešíme sa na vás v OD ASO, a potom v divadle. 

Ďakujeme. Prajeme všetkým krásne Vianoce, plné radosti z obdarovania.
organizátori

Maľovaný sen Vianoc – výtvarná súťaž
Vernisáž výstavy 8. ročníka výtvarnej súťaže žiakov prvých ročníkov základných škôl 

mesta Trnava pod názvom Maľovaný sen Vianoc sa uskutoční 7. decembra 2004 o 14.00 
h v priestoroch Západoslovenského múzea. Do konca decembra si tu môžu návštevníci 
prezrieť práce detí, ktoré prostredníctvom svojej fantázie a výtvarného videnia stvárnili 
najkrajšie sviatky roka. Všetkých na výstavu srdečne pozývame.

Akciu pripravilo mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času.
-db-

Byty pre mladé rodiny na Veternej ulici 
Mesto Trnava postavilo v roku 2001 bytový dom na Veternej ulici 18 určený na prechodné 

bývanie mladých rodín. Byty v tomto objekte sa postupne uvoľňujú. Byty  – garsónky majú 
rozlohu od 26 do 36 m2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú (3 roky), s možnosťou 
jej predĺženia. Bližšie informácie o nájomných podmienkach sú pre záujemcov k dispozícii 
na bytovom referáte Mestského úradu v Trnave, č. tel.: 033/5906 103.

Prvá galéria plagátu na ulici
Vladislav Rostoka (SR) – Plagáty                Zámočnícka ulica (výklady ČSOB)

Vladislav Rostoka (1948) je absolventom umeleckej priemyslovky a Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1973 – 93 pracoval ako samostatný grafik – di-
zajnér. Od roku 1981 je členom AGI (Alliance graphique internationale). Od roku 1994 
je kreatívnym riaditeľom grafického štúdia Rabbit & Solution, ktoré sám založil. Na 
svojom konte má viac ako 400 spoločných a 31 samostatných výstav grafického a kniž-
ného dizajnu vo svete i na domácej pôde. Je nositeľom približne tridsiatky význam-
ných ocenení, ako napríklad na Bienále plagátu Lahti 1985, Bienále plagátu Mexiko 
1992, alebo trojnásobné ocenenie na Trienále plagátu Trnava. 
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kino HVIEZDA
01. – 06. 12. 2004 – EVANIELIUM 
                                 PODĽA JÁNA
                                 15.30 a 19.00 hod.
07. – 09. 12. 2004 – BRIDGET JONESOVÁ: 
                      S ROZUMOM V KONCOCH 
                      15.15; 17.30 a 19.45 h
10. – 13. 12. 2004 – VOTRELEC 
                                 vs. PREDÁTOR
                                 15.30; 17.30 a 19.30 h
14. – 16. 12. 2004 – ANAKONDA 2: 
                 LOV NA KRVAVÚ ORCHIDEU 
                 15.30; 17.30 a 19.30 hod.
17. – 19. 12. 2004 – MUŽ V OHNI
                                15.00; 17.30 a 20.00 h
20. – 22. 12. 2004 – VYBÍJANÁ: 
          CHOĎ DO TOHO NA PLNÉ GULE 
          15.30; 17.30 a 19.30 h
23. 12. 2004 – MEDVEDIE SRDCE
                       15.30 h
23. 12. 2004 – PRINC A JA
                        17.30 a 19.45 h
24. 12. 2004 – NEPREMIETA SA
25. – 27. 12. 2004 – MEDVEDIE SRDCE
                      15.30 h, 26. 12. aj o 13.30 h
25. – 27. 12. 2004 – PRINC A JA
                                17.30 a 19.45 hod
28. – 30. 12. 2004 – OTCOM NA PLNÝ 
                                 ÚVÄZOK
15.15; 17.30 a 19.45 h
31. 12. 2004 – NEPREMIETA SA
detské predstavenia v nedeľu o 13.30 h

05. 12. 2004 – GARFIELD
12. 12. 2004 – SPY KIDS: 3D
19. 12. 2004 – KAMARÁT KAPRÍKOV
25. 12. 2004 – MEDVEDIE SRDCE

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19,00 h
05. 12. 2004 – GARFIELD (o 17.00 a 19.00 h)
12. 12. 2004 – RIDICK: KRONIKA TEMNA
19. 12. 2004 – TERMINÁL
26. 12. 2004 – BRIDGET JONESOVÁ: 
                       S ROZUMOM V KONCOCH
kino OKO 
premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu o 19.00 h
02. – 4. 12. – KAMEŇÁK 2
09. –11. 12. – MOBIL
16. – 18. 12. – VEČNÝ SVIT 
                      NEPOŠKVRNENEJ MYSLE

Filmový klub
1. 12. o 18.00 h – SIEDMA PEČAŤ, Švéd-
sko, 1957, Ingmar Bergman  
1. 12. o 20.00.h – DOGVILLE, Švédsko / 
Nórsko / Francúzsko / Dánsko, 2003, Lars 
von Trier
7. 12. o 20.00 h – CHLAPCI NEPLAČÚ, 
USA, 1999, Kimberly Pierce 
8. 12. o 18.00 h – ZVLÁŠTNE BYTOSTI, 
ČR, 1990, Fero Fenič 
8. 12. o 20.00 h – STORYTELLING, USA, 
2001, Tod Solondz
14. 12. o 20.00 h – POSLEDNÉ TANGO 
V PARÍŽI (L’ultimo tango a Parigi) 
Francúzsko/Taliansko 1973, Bernardo 
Bertolucci     
15.12. o 18.00 h – KĽÚČ  (Kelid) Irán, 
1986, Ebrahim Forúzeš
15. 12. o 20.00 h – PADLÉ ŽENY (The 
Magdalene Sisters) Írsko/V. Británia 2002, 
Peter Mullan

Program trnavských kín – december 2004

veľká sála
1. 12. o 10.00 h – Haky – baky na plote 
                          – predpremiéra
16.00 – premiéra
2. 12. o 10.00, 14.00, 16.00 h 
                           Haky  – baky na plote
3. 12. o 19.00 h – Rodinné šťastie   
4. 12. o 14.00 a 16.h
                            Haky  – baky na plote
5. 12. o 10.00, 14.00, 16.00 h
                            Haky  – baky na plote
6. 12. o 10.00, 14.00, 16.00 h
                            Haky  – baky na plote
7. 12. o 9.00, 11.00, 13.00 h
                            Haky  – baky na plote
19.00 h – S tvojou dcérou nikdy,  
                DJGT Zvolen
9. 12. o 10.00, 14.00 h – Haky – baky na plote
10. 12. o 10.00, 14.00, 16.00 h
                           Haky  – baky na plote
        

11. 12. o 10.00, 14.00, 16.00 h
                            Haky  – baky na plote
13. 12. o 14.00 h – Budkáčik a Dubkáčik
14. 12. o 19.00 h – Drotár
15. 12. o 19.00 h – Rodinné šťastie
16. 12. o 10.00 h – Falošné dôvernosti           
16.00 h – Vianočná hviezda nádeje 
– benefičný koncert obč. združenia  Iskierka
17. 12. o 10.00 h – Statky – zmätky
19.00 h – Štedrý divadelný večer ii., 
Radošinské naivné divadlo Bratislava 
18. 12 o 15.30, 18.00 h – Štedrý diva-
delný večer ii., RND Bratislava
19. 12. o 15.00 h – Budkáčik a Dubká-
čik (stromček splnených želaní)
20. 12. o 10.00, 14.00 h – Pinocchio
21. 12. o 10.00 h – Rodinné šťastie
22. 12. o 10.00 h – Budkáčik a Dubkáčik
štúdio
8. 12. o 10.00 h – Biele noci   
9. 12. o 19.00 h – Básnik a žena  

Divadlo Jána Palárika

9. 12. 2004 o 10.00 h
Naša najmilšia vianočná kniha. Prezentácia knihy za účasti spisovateľky Anny 
Olšovskej a ilustrátorky Moniky Dikantovej.
V spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave.
oddelenie pre deti 

14. 12. 2004  
Prísne nepovinné. Stretnutie detí so spisovateľkou a vydavateľkou Kvetou Daškovou.
o 11. 00 h v oddelení pre deti
o 13.00 h na pobočke Vodáreň na ZŠ Atómová ul. Trnava
V spolupráci s Mestom Trnava.

Advent v knižnici. Cyklus podujatí pre deti v spolupráci s Mestom Trnava.
3. 12. 2004 o 15.00 h  Vianočná tvorivá dielňa
10. 12. 2004 o 15.00 h  Vianočný vedomostný milionár
17. 12. 2004 o 15.00 h  Vianočný svet písmen 
oddelenie pre deti

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, na Rázusovej ulici bude v dňoch 27. – 30. decembra 
otvorená od 8.00 do 16.00 h, 31. decembra bude zatvorená.
Pobočky Vodáreň, Tulipán, Prednádražie, Modranka budú od 23. do 31. decembra 2004 
zatvorené.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Spievajúce zvončeky – Vianočné čaro
Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času pripravili 
7. ročník prehliadky spevu vianočných piesní, kolied a hovoreného slova v podaní 
detí z materských škôl mesta Trnava a blízkeho okolia. Podujatie sa uskutoční 
14. decembra 2004 o 9.00 h v priestoroch Kalokagatie.  
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 2. decembra 
Mikulášsky darček deťom
17.30 h, DK Tirnavia
Šašo Maroš a jeho šou 
deti z MŠ na Vajanského ul.
rozprávková show s trojmetrovým Mi-
kulášom a dvojmetrovým popleteným 
čertom 
Lucka Vondráčková

 6. decembra 
Mikuláš ide Trnavou
17.00 h od Kalokagatie cez Hlavnú ulicu 
na radnicu   
17.45 h Trojičné námestie
hokejový tanec snehuliakov
tanec snehových snehulienok

 8. decembra 
14.30 h ZŠ Modranka
15.00 h MŠ T. Tekela
16.00 h Amadeus band – Hlohovec
17.00 h Vlado Vizar Band – Bratislava

 10. decembra 
14.30 h ZŠ Spartakovská
15.30 h MŠ Botanická
15.45 h MŠ Čajkovského
16.00 h Svokrin jazyk – Levice
17.00 h Bystrík Červený

 11. decembra 
10.00 h Špačinčanka – folklórna skupina 
10.30 h Kopančári
11.00 h DH Tatrachemka

 12. decembra
10.00 h spevácky zbor Ježi
11.00 h Diamant

4. decembra 
14.30 h ZŠ Mozartova
15.00 h MŠ Vajanského
15.15 h MŠ Jiráskova

15.30 h MŠ Beethovenova
15.45 h MŠ Okružná 27
16.00 h Nebeská muzika – Terchová
17.00 h hudobná skupina Allegro

 15. decembra 
14.30 h ZŠ V Jame
15.00 h MŠ K.Mahra
15.15 h MŠ Murgašova
15.30 h MŠ Ružindolská
16.00 h spev. zbor Cantilena – ZŠ Nám. SUT 
16.30 h Tulipánci
17.00 h Križovianka

 17. decembra 
14.30 h ZŠ Gorkého
15.00 h MŠ Spartakovská 
15.20 h MŠ Okružná 19
15.45 h  Mladý heligón – Rabčice  
16.30 h Traditional Club – Bratislava

 18. decembra 
10.00 h Dolnokrupani
11.30 h hudobná skupina Eminent
13.00 h  kapela Borovienka 

 19. decembra 
10.00 – 13.00 h 
Vianoce s Kalokagatiou

 20. decembra
14.30 h ZŠ Limbova
15.00 h MŠ Hodžova
15.15 h ZŠ K.Mahra
15.45 h ZŠ Atómova
16.00 h Salašníci – Banská Bystrica
17.00 h Živý betlehem
17.30 h ZUŠ M. Sch. Trnavského

 21. decembra
14.30 h ZŠ J.Bottu
15.00 h Chudobovci – Oravská Lesná
16.00 h vokálna skupina Kruhy
16.30 h Živý betlehem
17.00 h miešaný spevácky zbor Tirnavia

17.30 h Vianoce s Darinou Laštiakovou
19.30 h Cantica nova, Kostol sv. Jakuba

 22. decembra
14.30 h ZŠ Vančurova
15.00 h  MŠ Hollého
15.30 h Živý betlehem
16.00 h Cantica nova
16.30 h Živý betlehem
17.00 h Slavo Kmeť a Maťa Ondrejková

 23. decembra
14.30 h Bradlan
15.30 h Caritas
16.30 h Martin Babjak
17.00 h prijatie betlehemského svetla   
17.30 h Martin Babjak

 31. decembra 
15.30 h Synagóga 
Vianočná roztomilosť – história Vtelenia 
Pána v piesňach z barokových 
kancionálov ilustrovaná bábkovým 
divadlom 
hrajú a spievajú Tineola (CZ), Ritornello 
(CZ) a Musica Vocalis (Trnava)

 1. januára 2005
0.00 h ohňostroj
15.30 h Novoročný koncert –
Trnavský komorný orchester 

VIANOCE V TRNAVE

 predaj vareného vína
Trojičné námestie
13. – 17. decembra 15.00 – 18.00 h
18. decembra 10.00 – 13.00 h 
20. decembra 15.00 – 18.00 h 
 Vianoce v Materskom centre
15. dec. o 15.00 h
 radničný čaj
Trojičné námestie
21. – 23. dec. 16.00 – 17.00 h 

 prijatie Betlehemského svetla,
odovzdanie finančného výťažku z pre-
daja vareného vína
Trojičné námestie
23. decembra o 17.00 h
 Benefičný vianočný koncert 
speváckeho zboru Tirnavia
19. decembra o 15.30 h v Kostole sv. 
Jakuba
 Štedrá večera pre bezdomovcov
23. decembra 12.00 – 16.00 h 

CHARITATÍVNE AKCIE

 23. ročník Vianočného turnaja v kara-
te mužov a žien
4. dec. o 14.00 h, mestská športová hala
  Vianočná športovo-zábavná šou trnav-
ských ZŠ
16. dec. o 10.00 h, mestská športová hala
 Pohár Imricha Stachu v halovom fut-
bale žiakov
18. dec. o 9.00 h, mestská športová hala 
  Trnavský smeč 2004 (nohejbal trojíc)
19. dec. o 9.00 h, mestská športová hala
 25.ročník Zimného behu zdravia
26. dec. o 11.00 h – areál AŠK Slávia 

  Vianočný halový futbalový turnaj trnav-
ských základných škôl
27. dec. o  9.00 h, mestská športová hala
  15. ročník Predsilvestrovskej fubalovej 
šou o Pohár primátora mesta Trnava
29. dec. o 14.00 h, mestská športová hala
  22. ročník Silvestrovskej ceny v hode 
bremenom
30. dec. o 10.00 h – Na rybníku
 18. ročník Trnavského novoročného 
behu o pohár primátora mesta
1. januára 2005 o 14.00 h – Námestie SNP
 Trojkráľová šestka
6. januára o 11.00 h – areál AŠK Slávia

ŠPORTOVÉ PODUJATIA
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UNIKÁTNY BENÁTSKY RENESANČNÝ 
KALICH Z PRVEJ POLOVICE 

16. STOROČIA (NA FOTOGRAFII), 
NAŠIEL ARCHEOLÓG 

ZÁPADOSLOVENSKÉHO MÚZEA 
JOZEF URMINSKÝ V APRÍLI 

TOHTO ROKA NA VAJANSKÉHO ULICI 
V BLÍZKOSTI TRNAVSKEJ RADNICE.
JE JEDINÝ SVOJHO DRUHU NIELEN 

V TRNAVE, PODOBNÝ V KOMPLETNEJ 
PODOBE DOTERAZ NEBOL NÁJDENÝ 

ANI V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA. 
TENTO VZÁCNY IMPORTOVANÝ POHÁR 

S NITKOVANÝM VZOROM URČITE 
NEPATRIL K BEŽNEJ VÝBAVE VTEDAJŠEJ 

MEŠTIANSKEJ DOMÁCNOSTI. 
DÁ SA PREDPOKLADAŤ, 

ŽE HO VLASTNIL NÁM ZATIAĽ NEZNÁMY 
PRÍSLUŠNÍK VYŠŠIEHO TRNAVSKÉHO 

PATRICIÁTU A POUŽÍVAL 
HO LEN PRI OBZVLÁŠŤ 

SLÁVNOSTNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH. 
PRIPIME SI DNES AJ MY SYMBOLICKY 

NA NAŠU BUDÚCNOSŤ SPOLOČNE 
S NEZNÁMYM VZNEŠENÝM 

TRNAVČANOM 
CEZ PRIEPASŤ TAKMER 

CELEJ POLOVICE TISÍCROČIA...


