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Zoči voči krehkosti života

Posledný marcový týždeň vystúpili teploty k jarným hodnotám. 
Pod slnečnými lúčmi sa rýchlo stratili stopy po niekoľkodňovom daždivom 

počasí. S blížiacim sa poludním  sa stupňovala moja nervozita. 
Čakal som na telefonát manželky, ktorá išla ráno s naším, vtedy 

jednoročným synom k lekárovi. Konečne sa pri zvonení ukázalo na 
mobile aj toľko očakávané číslo. Na moju otázku: „Ako bolo?“, 

som dostal nezvyčajnú odpoveď: „Už viem, čo je to večnosť“. 
Nechápavo som sa spýtal: „Čo?“ 

„Čakať hodinu a pol v čakárni s dieťaťom, ktoré neutíchajúco plače.“
Napriek stále zrýchľujúcemu sa tempu sme mnohí v živote zažili 

podobnú, často oveľa ťažšiu situáciu. Bežne bez zastavenia valiaca sa 
rieka času v okamihu zhustne natoľko, že každá sekunda, 

tvrdá ako kameň, sa neskutočne prediera naším vedomím. 
Odchádzajúc zanecháva tupú bolesť v hrudníku a ďalšie stupňujú jej 

intenzitu. Hodinky vymedzujúce sekundy a minúty sú bezcenné. 
Pohľad na ne len zväčšuje utrpenie a upevňuje vedomie, 

že čas sa vlečie úplne mimo nás. Po jeho vrátení 
sa do pôvodného koryta a rýchlosti zostáva dlho vyrytá hlboká ryha 
v našej pamäti. Pred podobnými skúsenosťami či spomienkami sme 

podvedome náchylní utiecť. Niekoľkokrát sa nám to možno aj úspešne 
podarilo. Ponúkaných ciest je dostatok. Od ušľachtilo vydláždených 

nových a nových povinností, cez všeobecne uznávanú bezmyšlienkovitú 
zábavu či sprostredkovanú realitu v médiách, až po tolerovanú cestu 
alkoholu či drogy. No priamoúmerne s našou citlivosťou na život si nás 

predsa len inam a inak plynúci čas nachádza. Zablokuje všetky predtým 
najdôležitejšie problémy a postaví nás zoči voči krehkosti života. 

Napriek priam neznesiteľnej bolesti z bezmocnosti nás tieto okamihy 
môžu upevniť v ľudskosti, alebo natrvalo zlomiť. Vynorenie hĺbok života, 

na ktoré sme pozabudli, upriamení iba na jeho lesknúcu sa hladinu, nám 
odrývajú relatívnosť a časové vymedzenie vlastných plánov i cieľov. 

Obnovenie tohto poznania otvára cestu pre ponorenie sa do vôd života. 
Zhutnene ho zachytáva aj naša tradícia, ktorá skúsenosť veľkosti 

človeka, utrpenia, smrti i presahujúcich rozmerov pripomína 
prostredníctvom veľkonočných sviatkov. Ich výzvu a podstatu môžeme 

niekoľkokrát prehliadnuť, či pripomenúť si ju iba formálne, 
no všetko okolo nás potvrdzuje, že  tomuto priamemu stretnutiu 

s vlastnou konečnosťou a nedokonalosťou neunikneme. 
V týchto stretnutiach sa totiž náš život stáva osobným.

Pavol TOMAŠOVIČ
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Primátori chcú, aby štát pokryl deficit,
ktorý majú mestá vo financovaní mestskej hromadnej dopravy 

Viacerí primátori krajských miest Slovenskej republiky vyslovili na svojom zasadnutí 
8. februára v Prešove názor, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zameriava 
najmä na obhajovanie záujmov obcí a miestnych samospráv. Po presune kompetencií a fiš-
kálnej decentralizácii si však veľké mestá s väčším množstvom povinností voči občanom 
v niektorých prípadoch vyžadujú odlišné, špecifické riešenia. Primátori K 8 sa zhodli na 
potrebe nájsť spoločný model pre pozitívny lobing v tomto smere. Konkrétne formy budú 
predmetom ďalších rokovaní so ZMOS-om a Úniou miest Slovenskej republiky. 

Riešila sa aj aktuálna problematika členstva v ZMOS-e. O návrhu na pozastavenie 
členstva Trnavy rozhodovali následne na svojom 14. riadnom zasadnutí 22. februára 
poslanci mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

Okrem legislatívy v súvislosti s krajskou samosprávou bolo súčasťou programu roko-
vania aj hľadanie konkrétnych foriem ďalšej pomoci Vysokým Tatrám. Primátori K 8 po-
núkli zabezpečenie pracovných síl z radov študentov pri dočisťovaní následkov kalamity 
v letných mesiacoch. Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš ponuku prijal.

Rokovalo sa tiež o novelizácii zákona 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komuni-
káciách, ktorá má podľa K 8 nedostatky z hľadiska zabezpečenia dopravno-bezpečnost-
nej situácie. Primátori žiadali aj novelu zákona 725/2004 Z. z. o správnych poplatkoch, 
kde v súvislosti s vysporiadaním majetku prechádzajúceho zo štátu na mestá a obce 
chcú docieliť zrušenie poplatkov pri zápise do katastra nehnuteľností. 

Za nemenej naliehavú považujú potrebu vykryť zo strany ministerstva financií deficit, 
ktorý vznikol vo financovaní mestskej hromadnej dopravy po jej prechode do kompetencií 
miest a žiadajú, aby bola táto skutočnosť zohľadnená aj v návrhu zákona alebo nariadení 
vlády pre budúce roky.                                                                                                     -eu-

Udelené budú ocenenia mesta za rok 2004 
Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava významným jednotlivcom i kolektívom za 

rok 2004 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 14. riadnom zasadnutí 22. 
februára. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocene-
ní sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu 6. marca v Divadle Jána Palárika.

Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za významnú celoživotnú pedagogickú 
a športovú činnosť bude odovzdané prof. Adamovi Štrekárovi. Cenu mesta Trnava dosta-
nú prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., za obnovenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, 
RNDr. Branislav Matoušek za celoživotnú vedeckú činnosť a Katolícka jednota Sloven-
ska za sociálnu, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava bude udelené MUDr. 
Františkovi Pavelekovi za osobný prínos v boji proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám 
v trnavskom regióne, Mgr. Jánovi Schultzovi za pedagogickú a umeleckú činnosť a za 
rozvoj zborového spevu v Trnave, folklórnemu súboru Trnafčan za úspešnú reprezentá-
ciu folklórnych tradícií a in memoriam Ondrejovi Reiterovi za prácu s mládežou a rozvoj 
športu v Trnave. 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj o zhotovení a osadení Pamätníka nespravodlivo 
prenasledovaných v rokoch 1948 – 1989. 

-redakcia-
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Aká je situácia na školách v Trnave?
Mesto Trnava chce vypracovať koncepciu základného školstva zohľadňujúcu 
reálnu situáciu a vývoj v najbližších rokoch. Investície do rekonštrukcie školských 
budov budú pokračovať.

Na otázky z problematiky trnavského 
školstva odpovedá primátor mesta Ing. 
Štefan Bošnák:

 Na mestá a obce prešla časť kompe-
tencií aj v oblasti školstva. Vzhľadom na 
demografické prieskumy a reálne zni-
žovanie počtu prihlásených detí mnohé 
samosprávy pristúpili k redukcii počtu 
škôl. Aká je situácia v Trnave?
Klesajúci demografický trend v strednej 
Európe sa čoraz intenzívnejšie prejavuje aj 
na Slovensku, Trnavu nevynímajúc. V po-
rovnaní s rokmi 2000 a 2001 sa nám na 
základné školy prihlásilo o 700 detí menej, 
čo predstavuje zhruba dve školy. Keďže fi-
nancie na prevádzku škôl sa nezvýšili, skôr 
s ohľadom na zvýšené energetické požia-

davky znížili, je potrebné na túto situáciu reagovať. Problém pociťujú aj učitelia, ktorí sú 
platení ministerstvom školstva podľa prihlásených detí. Pri rovnakom počte učiteľov sa 
preto ich platy pohybujú na nižšej úrovni. Táto kompetencia, tak ako samotný vyučovací 
proces, je však prenesenou kompetenciou, ktorú mesto vykonáva len organizačne. Z hľa-
diska rozpočtových pravidiel ju nemôže samospráva zabezpečiť z vlastného rozpočtu.

Z pohľadu vedenia mesta sme vznikajúcu situáciu nechceli riešiť impulzívne, na úkor 
vyučujúcich či detí, ale komplexne. Preto sme si dali vypracovať audit škôl, analýzu 
demografického vývoja do budúcnosti a vekovej štruktúry učiteľov. Pri znížení počtu uči-
teľov chceme využiť fakt, že časť z nich bude odchádzať do dôchodku, a pri racionalizácii 
škôl budeme zohľadňovať dostupnosť pre deti, kvalitu i technické zázemie. Predpokla-
dám, že na základe tejto podrobnej analýzy sa nám podarí v tomto roku vypracovať kon-
cepciu základného školstva zohľadňujúcu reálnu situáciu a vývoj v najbližších rokoch.
 Mesto už investovalo nemalé finančné prostriedky do technickej rekon-
štrukcie škôl. Zároveň plánuje využiť aj prostriedky z európskych fondov, pre-
to vypracovalo kompletný projekt pre Základnú školu na Spartakovskej ulici. 
Je už známa úspešnosť projektu?  
Projekt na rekonštrukciu a obnovu Základnej školy na Spartakovskej ulici bol úspeš-
ný. Škoda však, že posudzovatelia nezohľadnili komplexnosť predkladaného projektu 
a namiesto požadovaných 60 miliónov korún schválili nenávratný finančný prostriedok 
vo výške 26,461 miliónov korún. V roku 2005 bude z tejto položky preinvestovaných 15 
miliónov, a naviac z rozpočtu mesta 3 milióny korún.

Snažíme sa však zlepšovať situáciu na všetkých školách. Svedčí o tom aj fakt, že od 
roku 2002 sme investovali do rekonštrukcie škôl 26,428 miliónov korún a v tejto línii 
chceme pokračovať.                                                                                         spracoval: -pt-

Odovzdanie zrekonštruovaných priestorov pre 
materskú škôlku pod strechou Základnej školy 
I. Krasku v Modranke oslávili 18. februára aj 
škôlkari.                                                foto: -pe- 
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Čo prinesie školám demografický vývoj?
Ako ovplyvní počet žiakov v trnavských školách príchod rodín nových pracovníkov 
závodu Peugeot Citroën, budeme vedieť najskôr o päť rokov 

Samosprávy na celom Slovensku v minulom roku potrápil najmä spôsob transformácie 
škôl v súvislosti s prechodom kompetencií, v tomto roku to bude najmä udržanie škôl pri 
živote, a podľa možnosti bez ich zlučovania. Súvisí to aj s faktom, že každý rok je v ško-
lách menší počet žiakov. 

Pôrodnosť na území mesta Trnava začína mať po rokoch zostupu vyrovnávajúcu ten-
denciu, čo sa pravdepodobne prejavilo aj v počte žiakov, ktorí sa zapísali do prvých roční-
kov základných škôl. „Prichádza k určitej stabilizácii, no ak porovnáme odliv žiakov z ôs-
mych a deviatych ročníkov na jednej strane a počet prichádzajúcich prvákov na druhej 
strane, stále zaznamenávame pokles. Preto sa uskutočňujú intenzívne rokovania na 
úrovni samosprávy mesta v otázke prípadného zlučovania základných škôl, či vytvorenia 
rozumného, a teda aj finančne únosného modelu ich fungovania,“ hovorí vedúca Odboru 
vzdelávania Mestského úradu v Trnave Ing. Zuzana Lančaričová.

Určitý vzostup demografickej krivky v Trnave sa dá očakávať v súvislosti s príchodom 
rodín budúcich pracovníkov nového závodu Peugeot Citroën. „Vďaka prítomnosti silného in-
vestora sa pripravuje aj výstavba bytov na území mesta, preto musíme hľadať pre základné 
školy spôsob preklenutia určitého prechodného obdobia. Chceme nájsť to najoptimálnejšie 
riešenie, aby sa dali niektoré možnosti zlučovania alebo špeciálneho režimu škôl variovať 
podľa toho, čo bude mesto potrebovať v danom okamihu,“ dodáva Zuzana Lančaričová. 

Fakt, že situácia je každý rok horšia, potvrdzuje i riaditeľka 6. Základnej školy na 
Ulici Maxima Gorkého Marta Šmidáková: „Keď to porovnáme s predchádzajúcimi ob-
dobiami, pokles počtu žiakov je výrazný. Pred štyrmi – piatimi rokmi sme zapisovali do 
prvého ročníka okolo šesťdesiat detí, minulý rok to bolo štyridsaťosem detí a v tomto 
roku v januári sme zapísali len tridsaťjeden žiakov.“ 

Neďaleko tejto školy je Základná škola na Limbovej ulici, ktorú otvorili v roku 1986. V janu-
ári zapísali rodičia veľa žiakov práve sem, čo pravdepodobne súvisí s jej bližším umiestnením 
k sídlisku Linčianska. Celkový súčet prvákov predčí počet prihlásených na Ulici Maxima 
Gorkého. Preto sa povrávalo, že ak budú niektoré školy v Trnave spojené, tak to budú práve 
tieto dve. Riaditelia však so spájaním nesúhlasia. „Je to katastrofický scenár a veríme, že sa 
neuskutoční. Všetko je však v kompetencii zriaďovateľa,“ pokračuje Marta Šmidáková.

Pretože finančné prostriedky závisia aj od počtu žiakov, školy s klesajúcim počtom žiakov 
sa snažia riešiť problém nedofinancovania rôznymi projektmi. Jednou z možností je vyu-
žitie projektov z európskych štrukturálnych fondov. Do týchto projektov, ktoré koordinuje 
samospráva, je zahrnutých viacero škôl v Trnave. „Areál našej školy je obrovský, máme 
päť školských budov, takže máme čo robiť, aby sme s takýmto počtom žiakov vyfinancovali 
napríklad kúrenie, spotrebu elektrickej energie – na tom sa ušetriť nedá. Nízky rozpočet 
však obmedzuje aj nákup učebných pomôcok. Jedným zo spôsobov prilepšenia z mimoroz-
počtových zdrojov je napríklad využitie neinvestičného fondu Škola základ života. Vďaka 
novej legislatíve sa môžeme uchádzať o dve percentá z príjmov. Prostredníctvom takýchto 
prostriedkov dopĺňame výpadok z príjmu na nákup aspoň časti učebných pomôcok a spot-
rebného materiálu,“ dopĺňa riaditeľka Marta Šmidáková. 

Skutočné demografické posuny v Trnave a ich dopad teraz nevieme presne predpokla-
dať. Je pravdepodobné, že žiakov pribudne, ale do ktorých škôl sa ich najviac prihlási, 
budeme môcť povedať najskôr po piatich rokoch.                                                      -maju-

udalosti
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Na Hlbokej bude zeleň, zástavba nehrozí
Územie medzi lávkou a križovatkou ulíc Hlboká a Bučianska už nie je určené na za-
stavanie. Budú na ňom vysadené stromy a kríky. 

Položka na vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie ozelenenia tohto 
priestoru bola po aktualizácii Územného plánu mesta Trnava zahrnutá do rozpočtu 
mesta na rok 2005. „Podľa môjho názoru by tu mala byť vysadená predovšetkým 
izolačná a hygienická zeleň. To znamená, že v šírke minimálne desať metrov od 
komunikácie by mohla byť hustá podrastová zeleň pozostávajúca zo vždyzelených, 
možno aj ostnatých kríkov, medzi nimi v pomerne hustom spone stromy. Smerom 
k obytným domom sídliska by sa mal porast rozvoľňovať do lesoparkovej až parko-
vej úpravy s jednoduchou vychádzkovou trasou, pri ktorej by boli riedko osadené 
lavičky a odpadkové nádoby – jednoduchý mobiliár, vhodný do lesoparku. Priestor 
by mal slúžiť občanom na krátkodobú rekreáciu,“ povedala Ing. Jarmila Garaiová 
z odboru územného rozvoja a koncepcií, ktorej úlohou je zadať podmienky a požia-
davky na riešenie projektu. 

Vysádzať sa budú predovšetkým listnaté stromy. „Mali by to byť klasické druhy, 
ktoré patria do našich prírodných podmienok. Je možné, že sa rozhodneme pre lipy, 
pagaštany konské, sem-tam javory. Po dohode s architektmi však môžeme prípadne 
uvažovať aj o skupinách borovíc, ktorým sa tu tiež pomerne dobre darí a v dospelosti 
majú malebnú rozložitú korunu podobnú listnáčom. Porast na Hlbokej sa budeme 
snažiť organicky prepojiť s porastom na Bučianskej ulici,“ dodala Jarmila Garaiová. 

Mesto Trnava chce riešiť toto územie tak, aby vyhovovalo predstavám a požiadav-
kám občanov, preto so záujmom privíta ich názory. Svoje písomné podnety a pred-
stavy môžete posielať na adresu redakcie Noviniek z radnice (v tiráži na poslednej 
strane obálky), alebo priamo na Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja 
a koncepcií, Trhová 3, 917 71 Trnava.                                                                     -eu-

udalosti

Humanizácia prostredia na Zelenečskej 99
Obyvatelia bloku na Zelenečskej ulici 99 sa v tomto roku dočkajú skultúrnenia vnú-
torného priestranstva medzi bytovými domami. Stane sa tak na základe ich podne-
tu, ktorý adresovali pred časom mestu Trnava. 

„Občanom sme vtedy písomne prisľúbili, že ich žiadosť budeme koncepčne riešiť. 
Svoj sľub sme vzali vážne a v rozpočte mesta na tento rok sú už zahrnuté finanč-
né prostriedky na samotnú realizáciu,“ povedala Ing. Jarmila Garaiová z odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

Projektová dokumentácia na humanizáciu tohto priestoru bola vypracovaná v mi-
nulom roku. Podľa nej bude dvor rozčlenený na oddych, šport, detské hry a parkova-
nie áut. Po odstránení nefunkčných a zastaralých prvkov detského ihriska tu bude 
osadené nové ihrisko a mobiliár. Plochy budú vhodne upravené pre loptové športové 
aktivity občanov. Jestvujúca zeleň bude skvalitnená dosadením nových stromov 
s podsadením trvalkových záhonov, okolo parkoviska vznikne živý plot. 

Na tento účel je v rozpočte mesta Trnava vyčlenená suma 700 tisíc korún.      -eu-
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Krajšie životné prostredie aj na Prednádraží
Humanizácia sídliska Prednádražie je pracovný názov štúdie, ktorá rieši v maximál-

nej možnej miere zlepšenie životného prostredia lokality medzi ulicami Mozartova a Ta-
jovského. Štúdia vznikla po negatívnej reakcii občanov na plánovanú výstavbu nového 
domu s 88 bytovými jednotkami na Mozartovej ulici. Obyvatelia tejto časti mesta sa 
obávali, že výstavba spôsobí zhoršenie životných podmienok a zmenší možnosti parkova-
nia. Ich petícia proti výstavbe bola prerokovaná aj na jednom z minuloročných zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Mesto Trnava následne deklarovalo, že v súvislosti so stav-
bou bytového domu bude riešiť aj širší urbanistický záber.         

Štúdia definuje, čo je potrebné vyriešiť v tomto území počnúc mobiliárom, cez nové 
dopravno-technické komunikácie, parkovacie miesta až po chodníky a výsadbu novej 
zelene. Sídlisko získa nové priestory pre oddych a aktívny odpočinok. „Naším cieľom 
je výrazné zlepšenie životného prostredia po estetickej a funkčnej stránke. Verím, že 
občania túto kvalitatívnu zmenu uvítajú,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby 
Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. 

Realizácia bude vzhľadom na rozsah a náročnosť úprav premietnutá do širšieho časo-
vého horizontu. „Ako sme verejne sľúbili, pri kolaudácii bytového domu na Mozartovej 
bude súčasne odovzdaná aj prvá časť humanizácie tohto priestoru,“ pripomenul Ing. 
Béreš. Výstavba domu by sa mala začať na jeseň tohto roka a potrvá približne 20 mesia-
cov. Ambíciou mesta je však dokončiť niektoré funkčné časti, napríklad parkoviská, už 
v závere tohto roka. 

Priestory na garážovanie budú aj v suteréne nového bytového domu, celkový súčet 
novovytvorených parkovacích miest má byť vyšší ako počet bytov v novom dome. Jeho 
obyvatelia preto budú môcť parkovať bez zaťaženia jestvujúcich parkovacích miest. 

Do prvej etapy humanizácie patria nielen prístupové cesty, chodníky, zeleň a parkoviská 
bezprostredne súvisiace s novou výstavbou, ale aj úprava okolia pred nákupným centrom.                                                                                            
                                                                                                                                          -eu-

Pribudnú tri nové priestory na tenis
Dva nové tenisové kurty by mali vzniknúť v športovom areáli na Šafárikovej ulici 
v Trnave. Vybuduje ich Fortuna IS, s.r.o., ktorá tento areál užíva na základe zmluvy 
o výpožičke uzavretej s mestom Trnava.

Spoločnosť požiadala mesto o súhlas s realizáciou tenisových kurtov v septembri mi-
nulého roka. Žiadosť prerokovala majetková komisia, ktorá odporučila zámer schváliť 
pod podmienkou vybudovania obvodového pásu izolačnej zelene a štyroch parkovacích 
miest. Ďalšou podmienkou je odovzdanie vybudovanej investície do majetku mesta. 
Fortuna IS, s. r. o., tieto podmienky akceptovala a jej žiadosť o vybudovanie dvoch teni-
sových kurtov bola predložená na prerokovanie poslancom mestského zastupiteľstva na 
ich 14. riadnom zasadnutí 22. februára. 

Poslanci na tomto zasadnutí rozhodovali aj o vybudovaní tenisového centra na Slávii. 
Jeho štúdiu predložilo v januári na prerokovanie v majetkovej komisii Tenisové centrum 
Slávia Trnava, Rybníková 1, ktoré už v auguste minulého roka požiadalo o dlhodobý pre-
nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava. Majetková komisia výpožičku pozemkov 
na vybudovanie tenisového centra schválila s výnimkou parcely, ktorú užívajú obyvatelia 
susediaceho bytového domu ako záhradu.                                                                      -eu-        
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Názvy nových ulíc sú odrazom reality   
Nové ulice vzniknú v lokalitách Trnavy určených pre individuálnu bytovú výstav-

bu. Názvy týchto ulíc boli určené v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 
prerokovali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 14. riadnom zasadnutí 22. 
februára. 

Štyri nové ulice budú v mestskej časti 2, Trnava – západ. Návrhy na názvy týchto 
ulíc vzišli z výboru tejto mestskej časti a boli predložené aj na verejné prerokovanie 
na úradnej tabuli mesta, vo vývesných skrinkách mestskej časti, na webovej stránke 
mesta Trnava, v našom mesačníku Novinky z radnice a v mestskej televízii. Ulica 
súbežná so železničnou traťou bude niesť názov Traťová, kolmá na trať sa bude volať 
Krátka. Ulica vedúca súbežne s Kamennou cestou dostala meno Čerešňová podľa 
stromov vysadených v tejto lokalite. Ulica kolmá na Čerešňovú, ktorá vedie do rolí, 
ponesie názov Roľnícka. Pri výbere názvov sa v tomto prípade prihliadalo na konti-
nuitu s charakteristickými znakmi okolitého terénu.         

Podľa rovnakého kľúča sa postupovalo pri výbere názvu novej ulice kolmej na Jab-
loňovú ulicu na okraji mestskej časti 6 – Modranka. Vzhľadom na to, že pre túto loka-
litu je charakteristický porast malinčia, bude ulica niesť názov Malinová.                           

-eu-     

udalosti

Služby kancelárie prvého kontaktu
Spokojnosť občanov, ktorí prichádzajú na mestský úrad, je prvoradá

Vyše devätnásťtisíc klientov využilo služby Kancelárie prvého kontaktu na Mest-
skom úrade v Trnave od jej otvorenia 13. novembra 2003 do konca roka 2004. V janu-
ári a februári tohto roka sa kancelária zmenila najmä na zberňu daňových priznaní 
k dani z nehnuteľností a na podateľňu. Podľa slov pracovníčky kancelárie Oľgy Štef-
kovej bolo v čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice zozbieraných asi 6 000 
daňových priznaní, ich celkový počet do 28. februára mohol podľa odhadu dosiahnuť 
približne 8 000. 

Najviac návštevníkov doteraz využilo služby pracovísk Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB), ekonomického odboru (OE), odborov komunálnych služieb (OKS), 
životného prostredia (OŽP) a územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK). Informácie 
týkajúce sa dane z nehnuteľností zaujímajú aj klientov pracoviska OE. Na ŠFRB sa 
občania informujú najmä o možnostiach a podmienkach poskytovania úverov. S tým 
súvisí prijímanie žiadostí a overovanie dokladov k žiadosti o poskytnutie podpory, 
overovanie faktúr a čerpanie podpory zo ŠFRB. Na pracovisku OKS odpovedajú náv-
števníkom na otázky týkajúce sa výmerov za komunálny odpad, otvárania nových pre-
vádzok, žiadostí o povolenie trhového predaja na Tradičnom trnavskom jarmoku a na 
vianočných trhoch. Riešia sa tu aj žiadosti o vydanie parkovacej karty a odhlásenie 
psov čestným prehlásením.

OŽP vydáva stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rieši drobné stavby, 
stavebné úpravy, výpisy z archívnej knihy a výruby stromov. Povoľovanie vjazdu, vy-
hradené parkovacie miesta a rozkopávky si občania vybavujú na OÚRaK. Informácie 
v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, informácie 
týkajúce sa rôznych inštitúcií v meste a o činnosti mestského úradu poskytuje praco-
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visko odboru organizačného a vnútornej správy (OaVS). Odbor právny a majetkový 
(OPaM) rieši napríklad prípady odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku, 
alebo pozemku pod garážou.

„Klienti prichádzajú do Kancelárie prvého kontaktu takmer rovnomerne počas 
celého dňa, menej ich je po 15.30 h. Podľa našich poznatkov sú informovaní o dia-
ní v meste hlavne prostredníctvom Noviniek z radnice, a tiež regionálnych novín, 
ktoré dostávajú priamo do poštových schránok. Tí, ktorí majú prístup na internet, 
vyhľadávajú informácie na webovej stránke mesta Trnava na adrese www.trna-
va.sk,“ povedala Oľga Štefková a dodala: „Zamestnanci kancelárie sú pripravení 
odpovedať klientom na všetky otázky a pomôcť im pri vypĺňaní tlačív, pretože spo-
kojnosť občana, ktorý prichádza na Mestský úrad v Trnave, je pre nás prvoradá.“                                                                                          
                                                                                                                                   -eu-
(pozn. red.: Štátny fond rozvoja bývania je presťahovaný do bývalých priestorov holičstva a kader-
níctva, tel. číslo 5906171)

„Aby toto víno bolo liekom, a nie jedom“
Požehnanie mladých vín, ktoré sa 4. februára uskutočnilo v pivnici Západosloven-

ského múzea, opäť potvrdilo svoje opodstatnenie a pevné miesto nielen v hierarchii 
hodnôt regionálnych výrobcov vína, ale aj ako vysoko cenené spoločenské podujatie. 
Jeho organizátormi sú už tradične Mesto Trnava v spolupráci s konštituujúcim sa tr-
navským spolkom priateľov vína Vincech, známou vinotékou Dobrý pocit a okresným 
výborom Slovenského zväzu záhradkárov. 

Štvrtý ročník podujatia, ktorého základnou myšlienkou je obnoviť pamätný akt pre 
každého vinára – svätenie mladého vína, vzbudil veľkú pozornosť. Svoje biele i červené 
vína, produkt toľko diskutovaného roku 2004, priniesli na požehnanie vyše tri desiatky 
výrobcov, malých i menších, väčších i veľkých. I taká renomovaná firma, akou je Mrva 
& Stanko, nevynechala príležitosť umiestniť si vo svojej pivnici fľašku s vínom, ktoré 
tentoraz svätil pomocný biskup bratislavsko-trnavský, Mons. Stanislav Zvolenský. 

Skôr, než k samotnému slávnostnému aktu požehnania pristúpil, pripomenul 
prostredníctvom počinu Sv. Jána Apoštola, ktorý požehnaním otráveného vína zničil 
úmysel konať zlo, všetkým nutnosť s rozmyslom využívať tento nápoj, predstavujúci 
boží dar z prírody. „Požehnanie tohto vína stáva sa prosbou k Bohu, aby každá jeho 
čaša nebola jedom, ale liekom,“ to bola myšlienka, ktorá sa stala červenou niťou po-
žehnania a mala by byť určujúcou aj po celú vinársku sezónu. 

Pozitívnu úlohu vína spomenul vo svojom vystúpení aj predstaviteľ Malokarpatskej 
vínnej cesty Ing. František Slezák, CSc., z Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu, 
konkrétne vedúci jeho slovenského konzulátu. Zhodnotil uplynulý vinársky rok a vyzdvi-
hol všetkých vinohradníkov, ktorí neľutovali čas a odovzdali všetky svoje schopnosti na 
to, aby aj v menej priaznivých podmienkach dosiahli neraz až vynikajúce výsledky. Podľa 
jeho poznatkov opäť máme pod Malými Karpatami najmä medzi bielymi také vína, ktoré 
spĺňajú i tie najnáročnejšie požiadavky – ako nápoj, ako potravina i ako liek. 

Aby víno za každých okolností bolo predovšetkým tým liečivým potešením, vo 
svojom prípitku zaželal všetkým prítomným a všetkým občanom mesta aj primátor 
Trnavy Ing. Štefan Bošnák, lebo toto požehnanie mladého vína malo byť v prvom rade 
povzbudením pre trnavských výrobcov. Že takí tu sú, o tom svedčila celá desiatka 
vinárov s trnavskou adresou. A to neboli všetci, o ktorých sa vie. Zopár sa ich ospra-
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Výťažok z plesu opäť na dobročinné ciele
Lige proti rakovine sa rozhodli venovať organizátori 10. reprezentačného plesu 

mesta Trnava časť sumy získanej predajom vstupeniek. Všetci účastníci vrcholu fa-
šiangovej zábavy v Trnave, ktorí chceli zvýšiť konečnú sumu, mali možnosť prispieť aj 
do pokladničky umiestnenej pri vstupe. Vo forme symbolického šeku odovzdal približ-
ne o 1. hodine po polnoci zástupkyni Ligy proti rakovine Márii Valentovej primátor 
mesta Trnava Štefan Bošnák 10 tisíc 700 korún.

Obnos, ktorý bol vyzbieraný na plese v Mestskej športovej hale 4. februára, pomôže 
pri zakúpení prístroja Lymphactif na liečbu pri poruchách lymfatického a cievneho 
systému onkologických pacientiek. Je jediný svojho druhu na trhu a slúži na liečbu 
povrchovej mikrocirkulácie i stredného a hlbokého obehu. 

Venovanie časti výťažku zo vstupného na dobročinné ciele je základom ďalšej 
trnavskej tradície v oblasti dobročinnosti. Pokračuje však aj tradícia odovzdávania 
celkového výťažku z Reprezentačného plesu mesta Trnava na charitatívne účely. 
V minulom roku dostalo dvadsaťdva organizácií pre postihnuté deti a dospelých, 
škôl integrujúcich zdravotne postihnutých žiakov, detských domovov a internátnych 
škôl na území mesta, čiastku takmer 250 tisíc korún. Výťažok zo všetkých deviatich 
predchádzajúcich ročníkov dosiahol dovedna 1 milión 200 tisíc korún. Suma, ktorú 
dostanú spomínané zariadenia v tomto roku, bude upresnená v najbližších dňoch. 

Pekné osobné gesto urobil účastník plesu pán Anton Jaček z Trnavy, ktorý venoval na 
charitatívne účely svoju výhru v tombole.                                                                 -eu-

vedlnilo, lebo víno sa im do 4. februára „nevyčistilo“. S radosťou boli privítaní vinári 
zo Zelenča, Ružindola, Bieleho Kostola, Borovej, Zavaru či Majcichova alebo Dolných 
Orešian, alebo Križovian nad Dudváhom. Vari možno považovať za cudzieho vinára 
Ivana Čistého z Modry? Veľmi radi organizátori privítali aj susedov z Českej republi-
ky, z Lanžhotu i zástupcov olomouckého arcibiskupstva reprezentujúcich Arcibiskup-
ské zámecké sklepy Kroměříž. 

Z vín upútal už úvodný „prípitkový“ Müller Thurgau z pivnice Pavla Šulana, ktorý 
hneď rozprúdil diskusiu o kvalite mladých vín. Vytvárali sa skupinky, chodiace od 
jedného vystavovateľa k druhému, od jednej značky k druhej, porovnávali, chválili, 
niekde aj radili. Unikátom bolo prítomných päť Alibernetov, ktoré dokázali, že ani 
k červeným vínam nebola sezóna až taká nemilosrdná. 

Viacerí producenti vína venovali značnú pozornosť aj vonkajšej zložke – obalu. Stretli 
sme sa s mnohými príkladmi použitia originálnych vinet, zaujímavej adjustácie, ktorá 
sama ponúkala víno ochutnať. Podľa slov vinára Ivana Čapičíka zo Zelenča „požehnanie 
je vína pre nás otvorením sezóny 2005, prvá príležitosť zhodnotiť svoje úsilie, vína ešte nie 
sú uhladené a zrelé, ale sú pekné mladé ako dievčina, ktorá čaká na prvé ohodnotenie“. 

Vykročenie do sezóny sa vydarilo. „Ale čo my ostatní?“, pýtajú sa tí, čo na požehnaní 
nemohli byť. Odpoveď je jednoduchá a konkrétna: 11. a 12. marca 2005 je tu veľká prí-
ležitosť degustovať nielen z väčšiny predloženej šesťdesiatky vzoriek na požehnaní, 
ale z oveľa väčšieho množstva kvalitných vín – momentálne ešte neznámych šampió-
nov a nositeľov medailí, na súťažnej výstave vín VINO TIRNAVIA 2005 v priestoroch 
Združenej priemyselnej školy v Trnave. Tam bude to pravé vinárske stretnutie odbor-
nej i laickej verejnosti.                                                                     Edo KRIŠTOFOVIČ
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Návšteva v Mary Immaculate Centre v Keni
„Škola je lepšia ako prázdniny, lebo môže zachrániť môj život“

Dobrá novina – pod dobrou správou si 
môžeme predstaviť všeličo. Pre mňa však 
ostáva toto slovné spojenie späté s akciou, 
ktorá na Slovensku prebieha už desať 
rokov. DOBRÁ NOVINA je koledovanie 
detí počas vianočného obdobia spojené 
so zbierkou pre núdznych v Afrike. Ale 
nejde o akciu nejakých detí pre niekoho 
tam. V Trnave sa do nej deti a mladí ľudia 
zapájajú od samého začiatku. Ja som 
sa pridala pred šiestimi rokmi. A tak sa 
pomaly začalo moje putovanie do Afriky: 
od detského zbierania obrázkov s africkou 

tematikou, cez koledovanie a dozvedanie sa o projektoch, ktoré sú aj vďaka trnavským 
deťom a mladým ľuďom podporované, až po možnosť stráviť tri mesiace v Keni. A na 
konci júna minulého roka som sa zrazu ocitla tam. Ako dve dobrovoľníčky z Hnutia kres-
ťanských spoločenstiev detí – eRka sme s Jarkou z Liptovského. Mikuláša v pondelok 
večer pristáli v Keni.

Keňa: krajina východnej Afriky, dvanásťkrát väčšia ako Slovensko a šesťkrát ľudna-
tejšia. Hlavné mesto Nairobi, ktoré sa na tri mesiace stalo našim prechodným domovom, 
má všetko, čo patrí k modernému hlavnému mestu: vláda, parlament i prezident sídlia 
v tých najkrajších budovách, je tu veľa výškových objektov, obchody, banky, interneto-
vé kaviarne, hotely a obchodíky so suvenírami. No čím ide človek ďalej od centra, tvár 
mesta sa mení. Na krajoch štvormiliónového veľkomesta sa nachádzajú štvrte biedy, 
ktoré sa nazývajú slumy. Slum [slam] je plocha nie veľmi veľká, ale veľmi husto osídle-
ná. V malých „domčekoch“ alebo skôr chatrčiach postavených z vlnitého plechu sa tiesni 
celá rodina. Uličky sú tu veľmi úzke a znečistené, lebo v slame nie je vodovod, elektrika 
a kanalizácia. A v týchto uličkách môžete stretnúť hrajúce sa deti.

Najväčším šokom bolo pre mňa zistenie, že v Nairobi sa okolo šesťdesiattisíc detí 
denne túla po uliciach a snaží sa nejako pretĺcť. „Veď to je skoro ako keby celá Trnava 
nemala kde bývať! A všetko sú to deti...“, neišlo mi stále do hlavy. Streetchildren – deti 
ulice. Deti, ktoré žijú na ulici a z ulice. Odišli z domu a na ulici sa snažia nájsť niečo 
lepšie. Hľadajú príležitostnú prácu, čistia topánky biznismenom v bohatších častiach 
mesta, alebo sa snažia niečo vyžobrať. Niektoré z nich fetujú lepidlo, aby necítili hlad. 
Deti, ktoré sa narodili v slume chudobnej mame a ktoré nechodili do školy, lebo jesť je 
viac ako vedieť písať. No nepotrebujú len zahnať hlad a mať bezpečné miesto, kde sa 
dá prespať, ale aj pochopenie a prijatie. Potrebujú aj vzdelanie, aby mali šancu nájsť si 
zamestnanie. Detské hry, šibalstvá, bezstarostné naháňanie sa za loptou sú pre ne veľmi 
vzdialenou realitou.

Poskytnúť im pomoc je cieľom centier pre deti ulice. Fungujú ako resocializačné centrá 
spravované hlavne mimovládnymi a cirkevnými organizáciami. Niektoré fungujú ako 
neformálne školy, kde je súčasťou každého dňa aj vyučovanie, iné sú zamerané umelecky 
(zhotovovanie náramkov, náhrdelníkov, pohľadníc, obrazov, hračiek a suvenírov) alebo 
prakticky (napr. malé stolárske a krajčírske dielne a záhradnícke kurzy). 

foto: archív -kk-
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Jedno z týchto centier bolo vybudované v roku 1997 aj vďaka príspevkom zo Sloven-
ska. Centrum P. Márie Nepoškvrnenej (Mary Immaculate Centre) je centrum pre chlap-
cov ulice, ktoré funguje ako neformálna škola. Dopoludnia trávia čas v triedach, kde 
sa učia tri základné premety: anglický jazyk, jazyk swahili (oba sú úradnými jazykmi 
v Keni) a matematiku. Na obed je gederi, teda kukurica s fazuľkou. Čím je v tejto zmesi 
viac fazuľky, tým je jedlo chutnejšie. Pre lepšiu chuť sa môžu ešte pridať zemiaky alebo 
špenát. Po obede je čas vyhradený povinnostiam, praktickým činnostiam a hrám. Deti si 
samé perú oblečenie, pestujú zeleninu v záhradke, umývajú triedy. Ako deti kdekoľvek 
na svete, radi hrajú futbal a dokážu sa za loptou naháňať celé hodiny. A keď nie je lopta, 
vynaliezavé deti si ju vedia spraviť z pokrčeného papiera obaleného igelitom a spevne-
ného špagátom. Súčasťou týždenného rozvrhu je aj spoločné stretnutie žiakov s učiteľ-
mi, sociálnymi pracovníkmi, vychovávateľmi a dobrovoľníkmi, kde sa riešia problémy 
chlapcov a všetko, čo ich trápi. Od toho, že potrebujú novú zubnú kefku až po to, v ktorej 
základnej škole budú pokračovať, keď odídu z centra.

Na niekoľko týždňov som sa aj ja stala súčasťou tohto centra. Pri vyučovaní, počas pre-
stávok, pri hrách, pri povinnostiach, sme sa postupne spoznávali. Každé z týchto päťde-
siatich detí malo iný životný príbeh. Niektoré žili iba s mamou, niektoré svojich rodičov 
už nemali. Niektoré sa po anglicky iba začínali učiť, niektoré ovládali tento jazyk veľmi 
dobre. Niektoré boli šibalské a neposedné, niektoré utiahnuté. Všetky však pochádzali 
z najbiednejších štvrtí, mali za sebou minulosť túlania sa po ulici a verili, že budúcnosť 
pre nich chystá niečo lepšie. Všetky túžili po podpore, úsmeve a pohladení.

Zažili sme spolu aj kopec zábavy, napr. pri mojich pokusoch naučiť sa čo najviac po 
swahilsky, alebo keď nemohli pochopiť, prečo mám bielu pokožku, modré žily a červenú 
krv, alebo ako vyzerá sneh, a prečo nemáme na Slovensku oceán.

Keď som sa pýtala počas prázdnin Juliusa, šikovného štrnásťročného chlapca so šibal-
skými očami a nádherným úsmevom od ucha k uchu, ktorý býva v centre, či je rád, že 
má prázdniny a nemusí chodiť do školy, dávať pozor na hodinách a písať úlohy, povedal 
mi vetu, ktorú si pamätám dodnes: „Škola je lepšia ako prázdniny, lebo môže zachrániť 
môj život“. Nepovedal zmeniť alebo zlepšiť, povedal: zachrániť. Nemohla som nič pove-
dať, len som naňho ticho pozerala. Myslela som na to, ako som sa ako dieťa sťažovala 
na to, koľko mám zasa úloh, a kedy už konečne nebudem musieť chodiť do školy. V Keni 
sa síce už tretí rok za základné školy neplatí, no keď chcú rodičia poslať svoje dieťa do 
školy, musia mu zabezpečiť školskú uniformu a učebnice a všetky pomôcky, čo si mnohé 
rodiny nemôžu dovoliť.

Vzdelanie je pre deti nová šanca, šanca zmeniť svoj život, netúlať sa po ulici, nepretĺ-
kať sa z dňa na deň. Deti z ulíc Nairobi si to naozaj uvedomujú a sú vďačné za podanú 
ruku. Preto má zmysel pokračovať v Dobrej novine, má zmysel každá kvapka pomoci.

V septembri po troch mesiacoch nastal deň odchodu. A tak som sa vrátila. Do krajiny, 
kde je černoch takou raritou ako muzungu (beloch) v Afrike, do krajiny, v ktorej máme 
sociálny systém, ktorý nezamestnaným a ľuďom v núdzi priznáva aspoň nejaký príspe-
vok, do krajiny, kde máme detské domovy a opustené deti sa nemusia túlať po uliciach. 
Ale aj do krajiny, kde meškanie spôsobuje stres a kde stačí z diaľky narýchlo pozdraviť 
a bežať ďalej a kde sa v autobuse netisneme na seba, ale kde si každý chráni svoje 
osobné teritórium. A tak mojím želaním ostáva, aby som sa aspoň raz za čas pri raňaj-
kách zastavila a bola vďačná za to, že si môžem vybrať, na čo mám práve chuť a za to, že 
ich vôbec mám. Za školu, do ktorej môžem chodiť a za ktorú nemusím platiť desaťtisíce 
korún. No najviac si chcem pamätať to, že nie veci rodia človeka šťastným.

Katka KUČEROVÁ (autorka je študentka na Trnavskej univerzite)
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy        marec 2005
2. 3. 1940 ► V Trnave sa narodil hu-
dobný skladateľ, klavirista a pedagóg 
Juraj BENEŠ, prodekan Hudobnej 
a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave 
(65. výročie). 
5. 3. 1755 ► V Predmieri sa narodil 
spisovateľ, básnik a kňaz Jozef Ignác 
BAJZA, autor prvého slovenského 
románu a člen Slovenského učeného 
tovarišstva, ktorý pôsobil v Dolnom 
Dubovom (250. výročie).
6. 3. 1705 ► V Trnave umrel Gregor 
HIDI, profesor filozofie a teológie na 
Trnavskej univerzite, autor historic-
ko-geografického opisu starej Panónie 
(300. výročie).
7. 3. 1640 ► Uhorský palatín listom 
napomenul mesto Trnavu kvôli jej kon-
fliktu s univerzitou (365. výročie). 
13. 3. 1920 ► V Križovanoch nad Dud-
váhom sa narodil maliar a ilustrátor 
Jozef ŠTURDÍK, ktorý študoval na 
gymnáziu v Trnave (85. výročie).
14. 3. 1875 ► Vo Viedni umrel lekár 
a botanik Jozef Fridrich KRZISCH, 
bývalý riaditeľ Župnej nemocnice v Tr-
nave (130. výročie). 
15. 3. 1615 ► V Trnave uzavrel miero-
vú zmluvu uhorský kráľ Matej II. s Ga-
brielom Bethlenom (390. výročie). 
15. 3. 1945 ► V Trnave sa narodil diva-
delný a filmový herec Karol ČÁLIK, só-
lista spevohry Novej scény v Bratislave 
(60. narodeniny).
18. 3. 1970 ► Chrám sv. Jána Krstiteľa 
v Trnave bol vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku (35. výročie).
19. 3. 1925 ► V Trnave vznikol futbalový 
športový klub Rapid Trnava (80. výročie).
20. 3. 1630 ► V Trnave boli vydané 
artikuly cechu trnavských povrazníkov 
(375. výročie).

22. 3. 1925 ► Trnavu navštívil legen-
dárny ruský šachista AĽOCHIN, kde 
zohral simultánku so 40 šachistami 
(80. výročie). 
23. 3. 1865 ► V Trnave sa narodil 
právnik a advokát Vojtech BALKAY, 
odborný publicista a autor viacerých 
prác o banskom práve (140. výročie).
23. 3. 1925 ► V Paríži sa narodil akade-
mický sochár Jozef JURČA, ktorý žije 
a pôsobí v Trnave (80. narodeniny).
23. 3. 1980 ► V Trnave umrel jadrový 
energetik a pedagóg Viliam ŠPEŤKO, 
spolutvorca atómovej elektrárne v Jas-
lovských Bohuniciach (25. výročie). 
24. 3. 1785 ► V Borskom Mikuláši sa 
narodil najvýznamnejší bernolákovský 
básnik a prekladateľ Ján HOLLÝ, 
absolvent trnavského seminára, ktorý 
pôsobil ako kňaz v Hlohovci, Madunici-
ach a na Dobrej Vode (220. výročie). 
29. 3. 1705 ► V Trnave umrel polyhis-
tor a encyklopedista Martin SENTIVÁ-
NI, profesor Trnavskej univerzity, jej 
rektor a dekan filozofickej i teologickej 
fakulty, riaditeľ univerzitnej tlačiarne, 
autor prvého encyklopedického diela vo 
vtedajšom Uhorsku (300. výročie).
29. 3. 1945 ► Vo Veľkých Levároch sa 
narodila knihovníčka a odborná pu-
blicistka Janka ÁGHOVÁ, dlhoročná 
riaditeľka Krajskej štátnej knižnice 
J. Fándlyho v Trnave (60. narodeniny).
30. 3. 1900 ► V Trnave umrel spiso-
vateľ, básnik, redaktor a prekladateľ 
Andrej KUBINA, správca Spolku sv. 
Vojtecha, ktorý pôsobil aj ako farár 
v Dolnej Krupej (105. výročie).
31. 3. 1945 – Ruské lietadlá ostreľovali 
nemecké kolóny ustupujúce z Trnavy 
(60. výročie).

P.R.
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Dóm sv. Mikuláša vydáva svoje tajomstvá  
Objav gotickej exteriérovej maľby a zvyškov po zaniknutých stredo-
vekých konštrukciách                                                                      II. časť

 
Do sakristie Dómu sv. Mikuláša vedie zo svätyne 

malý gotický portál s lomeným záklenkom s profi-
lovaným ostením. Jeho prítomnosť v tomto mieste 
je v literatúre zdôvodňovaná tým, že viedol do stre-
dovekého priestoru pristavaného k stene svätyne. 
Niektorí autori sú dokonca toho názoru, že viedol 
do tzv. románskej rotundy sv. Juraja (obr. 1). 

Obhliadka upresnila dobu vzniku dnešnej sak-
ristie. Na stene medzi podkrovím sakristie a bočnej 
lode bol nájdený dátum – rok 1618 – vyrytý do 
čerstvej malty. Tento dátum je v súlade s údajmi 
uvádzanými v literatúre.

Najdôležitejšie poznatky sa však vzťahujú na zis-
tené fragmenty stredovekých konštrukcií.

Medzi štítovým múrom severnej bočnej lode a pr-
vým operákom svätyne bol zistený nález čela pravde-

podobne valenej klenby s vrcholnicou kolmou na svätyňu, ktorá bola zrušená vybudova-
ním klenby dnešnej sakristie. Povrch čela je hladený, s pôvodnou omietkou, vápennými 
nátermi a polychrómiou s predbežne neidentifikovateľným motívom (obr. 2).

V juhozápadnom kúte tohto priestoru sa 
tiež našla vysekaná kapsa po kruhovom 
schodisku. Prítomnosť schodiska dokazuje, 
že priestor v tomto mieste musel byť viac 
než jednopodlažný, a skutočne, v uvede-
nom rozsahu sa našli zvyšky po druhom 
nadzemnom podlaží (obr. 3). Viaže sa 
k nemu otvor v stene smerujúci do sväty-
ne. V stene je vybudovaný sekundárne a je 
omietnutý hladenou vápennou omietkou, 
do ktorej boli za čerstva vytvorené motívy 
kružníc – pravdepodobne ako príprava pre 

napokon nikdy nerealizovanú výtvarnú výzdobu. Tento otvor si vzhľadom k jeho 
polohe momentálne vieme vysvetliť iba tak, že bol prístupom (napríklad) ku kazateľ-
ni. Možnosť jeho preskúmania zo strany svätyne v súčasnosti neexistuje, pretože bol 
uzavretý prímurovkou a začiatkom 20. stor. tu bola realizovaná figurálna výtvarná 
výzdoba.

V priestore medzi prvým a druhým operákom a druhým a tretím operákom svätyne 
sa nachádzajú zbytky lomených čiel, ktoré sú zrejme pozostatkami po dvoch poliach 
krížovej klenby pravdepodobne jedného spoločného priestoru. Priestor bol rovnako 
hlboký ako vedľajší poschodový priestor, a keďže sa v podkroví našli otlačky po streche, 
domnievame sa, že bol prízemný. Vstupovalo sa doňho spomínaným malým gotickým 
portálom v svätyni.

1
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Za zmienku stojí tiež zaujímavý nález slabo viditeľ-
nej kresby kostola nakreslenej červenohnedou linkou 
nevedno kedy ani kým, ktorá sa nachádza na stene 
svätyne, východne od spomínaného otvoru. Ťažko 
čitateľná kresba zachytáva farský kostol pravdepo-
dobne zo severovýchodnej strany, pričom v úrovni 
strechy bočných kaplniek sú zobrazené viaceré sedlo-
vé striešky, ktoré by mohli byť vyjadrením vikierov.
Exteriér

Pri exteriérových prácach sa po odstránení novo-
dobej omietky ukázalo, že konštrukcie patriace k pô-
vodnej gotickej fáze sú riešené vo viacerých druhoch 
murív. Pozostávajú zo stredovekých tehál prstoviek, 
avšak určité úseky sa od seba navzájom odlišujú rôz-
nymi rozmermi tehál. Tejto problematike je potrebné 
ešte venovať pozornosť, aby bolo možné odlíšiť jed-
notlivé stavebné fázy objektu.

V rámci reštaurátorského prieskumu bola tiež skúmaná plocha okolo južného boč-
ného portálu. Južný portál s narušenou geometriou lomeného záklenku spôsobenou 
statickými poruchami má kamenné profilované ostenie, pritom jeho okrajové prúty 
vystupujú do priestoru v podobe stĺpov s listovými hlavicami. Na hlaviciach boli prav-
depodobne umiestnené predbežne neznáme plastiky, na prítomnosť ktorých mimo 
samotnej tektonickej skladby ostenia portálu poukazujú aj skoby v stene. 

V sonde situovanej pri východnej špalete – v mieste pravdepodobnej plastiky – bola ziste-
ná prítomnosť viacerých omietkových vrstiev a na jednej z nich biely vápenný náter s mod-
ročervenou rozmaľbou. Rozsah sondy zatiaľ neumožňuje maľbu bližšie špecifikovať.

Pri odstraňovaní omietky na priečelí 
kostola bol bezprostredne pri ostení sú-
časného hlavného vstupu odhalený vý-
znamný nález zatiaľ iba čiastkového roz-
sahu, ktorý informuje o existencii pôvod-
ného portálu. Od jeho ďalšieho odkrytia 
si sľubujeme objasnenie podoby staršieho 
portálu, o existencii ktorého existuje 
zmienka v dokumentácii z reštaurovania 
kamenných článkov kostola z obdobia 50. 
rokov 20. storočia (obr. 4).

Po odstránení nepôvodných omietok ex-
teriéru kostola bolo tiež objavených niekoľko zamurovaných ník – jedna na opornom 
pilieri severne od hlavného portálu, druhá na opornom pilieri severovýchodnej strany 
svätyne a predovšetkým nika pod oknom na severovýchodnej stene svätyne s viditeľnou 
špárou v murive naznačujúcou zamurovaný otvor v tvare gotického lomeného oblúka. 

Po čiastočnom odkrytí zámurovky sekundárne vytvorenej niky boli v hornej časti 
výplne otvoru na zadnej stene viditeľné náznaky nástennej maľby, ich kvalitu a obsah 
však nebolo možné vyhodnotiť, lebo nika bola z vnútornej časti takmer celá zaplnená 
stavebnou triešťou.

3
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Po odstránení zámurovky a stavebnej triešte bola odkrytá nástenná maľba zobra-
zujúca postavu Krista Trpiteľa, Muža bolesti stojaceho s prekríženými rukami nad 
svojím hrobom – studnicou Života. Toto zobrazovanie zdôrazňovalo význam premene-
nia hostie počas bohoslužieb a jeho rozšírenie súviselo so zavedením sviatku Božieho 
Tela začiatkom 13. storočia a s jeho neskorším rozšírením, pričom v 14. storočí došlo 
k preneseniu slávenia slávností mimo chrám. Bolestný Kristus – alebo tiež Imago Pie-
tatis – býva zobrazovaný aj s postavami asistujúcej matky, svätého Jána Evanjelistu, 
alebo anjelov. Tento votívny obraz s mysticko-eucharistickým námetom sa objavuje 
v gotickej maľbe na Slovensku od konca 14. storočia.

V našom prípade je zobrazená len postava Krista Trpiteľa vynárajúca sa z otvore-
ného hrobu, s vodorovným brvnom kríža za jeho hlavou. Na ľavej strane brvna visí 

palmová ratolesť – symbol Kristovho triumfálneho 
príchodu do Jeruzalema a na pravej strane bič 
– symbol jeho utrpenia. V hornej časti kríža je 
umiestnený nápis I.N.R.I (obr. 5).

Väčšia časť maľby je pomerne dobre zachova-
ná, značné poškodenie – absencia častí maľby aj 
s podkladovou vrstvou omietky je na mieste tváre 
Krista a spodnej ľavej strane postavy Krista. Toto 
poškodenie vzniklo už pred zamurovaním maľby, 
nakoľko pri odstraňovaní výmurovky niky a staveb-
nej sutiny, ktorou bol priestor niky vyplnený, neboli 
nájdené časti omietkovej vrstvy s maľbou. Nakoľko 
je poškodenie lokálne, a na miestach, ktorých 
poškodením prišlo k najväčšej degradácii tohto 
výjavu, je pravdepodobné, že išlo o poškodenie 
zámerné, spadajúce do obdobia husitských vojen 
a niekoľkoročnej prítomnosti husitskej posádky 

v Trnave v prvej polovici pätnásteho storočia, kedy boli proticirkevné a ikonoborecké 
aktivity na vrchole. 

Datovanie a špecifikácia druhu maľby, či prípadných premalieb bude vyžadovať 
samostatný ikonografický a reštaurátorský rozbor.

Podobný nález bol v rámci Trnavy zistený už v roku 1994. Ide o silne poškodenú 
maľbu Bolestného Krista v sekundárne vytvorenej nike so segmentovým záklen-
kom na hlavnej fasáde kostola sv. Heleny. Nálezu sa venoval Dr. Oriško v príspevku 
K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave uverejnenom v zborníku 
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja z roku 1997.

Obnova tak významného objektu, akým je farský kostol sv. Mikuláša v Trnave, je 
časovo a finančne extrémne náročným zámerom a započaté sanačné práce sú jeho 
prvou – štartujúcou etapou. Určenie celkovej koncepcie obnovy a finálnej podoby 
nášho trnavského „hrubého“ kostola je však podmienené poznatkami a výsledkami 
kompletného reštaurátorského, architektonického a umelecko-historického, ako aj 
archeologického výskumu.

Doskúmanie trnavského dómu prispeje k poznatkom o vývoji zástavby priestoru 
v jeho bezprostrednom okolí a v konfrontácii s archívnymi údajmi prinesie nový 
pohľad na stavebný vývoj Kostola sv. Mikuláša. Doplní sa tak ďalšia významná kapi-
tola histórie mesta Trnava.                                          text a foto: Daniela ZACHAROVÁ
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Absurdné divadlo prišlo do Trnavy 
Aj keď rozkvet absurdného divadla za-

znamenávame v časoch Becketa či Ionesca, 
verili by ste, že jedna absurdná dráma 
vznikla len nedávno, a nie v Paríži, ale 
v Trnave? Jej autorom je autor viacerých 
básnických zbierok, vysokoškolský peda-
góg a rodák zo Zelenča Milan Jedlička. 
Hre dal názov Korytnačina a uviedli ju 
na prelome januára a februára v Divadle 
Jána Palárika. Je vystavaná na úvahových 
dialógoch dvoch postáv (hrajú V. Jedľovský 
a J. Topľanský) podobne, ako je to v známe 
hre Čakanie na Godota. Autor však dialógy zakomponoval do nedávnej minulosti, a ich 
obsah až nápadne pripomína životy každého z nás. O hre sme sa porozprávali s autorom 
Milanom Jedličkom. 
 Ak sa pozrieme na konečnú verziu vašej inscenácie, zistíme, že v sebe spája 
viacero situácií z nedávneho obdobia. Kedy vlastne vznikla?
- Už v sedemdesiatych rokoch. Len vzhľadom na to, že situácia nebola priaznivo naklo-
nená, aby v divadlách inscenovali absurdné komédie, tobôž domáceho autora, prišiel čas 
na jej realizáciu až dnes. Prvé zárodky hry vznikali na sklonku augusta 1968. Na túto 
hru mám už prvé reakcie, a som presvedčený, že je nadčasová. Pretože bojovať proti 
vojne, ľudskému odcudzeniu, nevraživosti a iným neduhom človeka, je zrejme vždy ak-
tuálne – to má v každej dobe svoje miesto.
 Hovorili ste, že ste písali inscenáciu pred viac ako tridsiatimi piatimi rokmi. 
Prečo prišiel čas na jej inscenovanie až teraz, teda viac ako pätnásť rokov po 
novembrovej revolúcii? 
- Má to dve roviny. Prvou je vytvorenie priaznivej situácie v Trnavskom divadle. Vznik-
la tu komorná scéna, a takýto typ inscenácii je pre ňu ideálny. Druhým aspektom je 
súčasná situácia u nás a vo svete. Dejiny sa opakujú, vývoj ľudstva zaznamenáva isté 
sínusoidy, ten čas dospieva do štádia, že je tu viditeľné ohrozenie sveta, podobne ako 
v šesťdesiatych rokoch, v dobách vojny vo Vietname, okupácie Československa...
 Ako prišlo k realizácii inscenácie, jej javiskovej interpretácii?
- Vybral som si režiséra Matúša Oľhu, a som spokojný s tým, čo predviedol. Aj divadlo je 
vecou kompromisov, ak chcú tvorcovia dosiahnuť istý synergický efekt, musia chápať, že 
je to kolektívna práca. Samozrejme, že sme museli robiť aj úpravy scenára kvôli danosti 
scény. Naviedla ma však na nové videnie hry. Z literárneho hľadiska je jej textová zložka 
šesťdesiatpercentným fundamentom pôvodnej hry. Prišlo k takému dôležitému javu, že 
musíme akceptovať aj jednotlivých hercov, aj predstavy dramaturga. Keď to dáme všetko 
dohromady, tak môžeme chápať inscenáciu ako celkové zosúladenie autora, dramaturga, 
režiséra a hercov. Ja som s výsledkom spokojný.
 V prípade Korytnačiny ide o filozofickú „konverzačku“ medzi dvoma postava-
mi, alebo nájdeme tu aj dejové scény, ktoré sú paralelou k dnešnému obdobiu?
- Je to filozofická úvaha v absurdnej rovine. Táto rovina má však aj svoju úsmevnú 
i tragickú polohu. Tendencie sú ľahko metaforicky prenosné na súčasnú situáciu. Je tam 
nadväznosť viacerých situácií, ktoré by mohli byť samostatne prezentované. Nechcem 
však konkrétnosti prezrádzať a nechám to na posúdenie divákom.
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Formovanie inscenácie domáceho autora ako novú cestu trnavskej scény potvrdzuje 
i riaditeľ Divadla Jána Palárika Emil Nedielka. „Okrem toho, že sme pripravili hru 
Trnavčana, snažíme sa oslovovať tvorcov z podobných divadiel, najmä pokiaľ ide o te-
ritórium a veľkosť scény. My sme už v minulosti nadviazali na tvorivé aktivity umelcov 
z iných divadiel. V tomto prípade padol tip na Matúša Oľhu zo Slovenského komorného 
divadla v Martine, (známe predovšetkým ako niekdajšie Divadlo Slovenského národného 
povstania – pozn. red.) ktorý má na svojom konte viacero inscenácií domácich autorov.“ 

Divadlo Jána Palárika dáva hrou Milana Jedličku signál pre autorov z nášho mesta 
i regiónu. „Kontakty s týmito autormi sú živé a bezprostredné a dúfam, že sa objavia 
i noví trnavskí autori – a niekoľko tipov už máme,“ dodal riaditeľ Trnavského divadla 
Emil Nedielka.                                                                                              Martin JURČO

Štrnásty ročník Dobrofestu s novinkami 
Od prvého hudobného festivalu venovaného pamiatke slovenského rodáka Johna Do-

pyeru a jeho vynálezu – rezofonickej gitare dobro, uplynulo už trinásť rokov a onedlho 
sa uskutoční už 14. ročník Dobrofestu. Vďaka tejto novodobej tradícii zvuk rezofonických 
gitár znova premení v prvý júnový týždeň Trnavu na hlavné mesto Dobrolandu. Hoci do 
začiatku festivalu zostávajú ešte tri mesiace, prípravy bežia na plné obrátky. Organi-
zátori Dobrofestu naplánovali pätnásť festivalových koncertov a sprievodných podujatí, 
ktoré sa uskutočnia v priebehu štyroch festivalových dní od 2. do 5. júna.  

Do Trnavy príde asi pol stovky súborov z deviatich krajín sveta, vrátane Slovenska. 
Návštevníkom festivalu predvedú svoje umenie na siedmich pódiách v Trnave i v Hlo-
hovci, kde sa uskutoční aj v tomto roku satelitný koncert Dobrofestu. 

K najznámejším umelcom a najväčším ťahákom Dobrofestu bude patriť slávny americ-
ký country spevák Peter Rowan, ktorý príde do Trnavy so sprievodom známeho českého 
súboru Druhá tráva Roberta Křesťana. Osviežením celého festivalu bude nepochybne aj 
ďalší Američan, svetoznámy rezofonický čarodejník, spevák a showman Bob Brozman 
z New Yorku, držiteľ ceny Dobrofestu, ktorý po trojročnej prestávke príde predstaviť tr-
navskému publiku nielen skladby z jeho nových albumov, ale aj svoju novú manželku. 

Jednou z noviniek festivalu bude špeciálny koncert Višegrádskej štvorky. Z Poľska 
príde populárny country spevák Lonestar so svojou sprievodnou skupinou, z Maďarska 
bluegrassový súbor Another Country s hosťujúcim americkým spevákom a gitaristom 
Bruce Lewisom, z Čiech bluesrockový big band Blues Station a Slovensko bude repre-
zentovať trnavská skupina Country Team s dobristom Milanom Benkovičom.

Hoci organizátori ešte jednajú s viacerými umelcami, je už isté, že v prvý júnový víkend náv-
števníkov Dobrofestu poteší aj český pesničkár Franta Nedvěd, speváčka Pavlína Jíšová s jej CS 
Band, Samson a jeho parta, skupiny Cop, Reliéf, Shannon, Heaven´s Shore, Slniečko, Belasí, 
Vodopád s hosťujúcim Phillippe Naudetom z Francúzska, Zydeco Alligators a Mud Pack z Ne-
mecka, Blue Sounds z Poľska a mnohí ďalší. Nebudú chýbať ani ukážky country tancov v podaní 
tanečného súboru Maryland, či tradičné festivalové podujatia ako Tvárou v tvár v Dome hudby, 
koncert pre hudobných „fajnšmekrov“ v Synagóge alebo nočné Dobro Session v Art klube. No-
vinkou bude otvárací koncert v Divadle Jána Palárika, Koncert hviezd na nádvorí reštaurácie 
Phoenix na Kapitulskej ulici i dva večerné koncerty v Music F klube na Vodárni. 

Hudobníci z USA, Nemecka, Francúzska, Talianska, Čiech, Maďarska, Poľska, Veľkej 
Británie, ktorí prídu do Trnavy vzdať hold pamiatke Johna Dopyeru a jeho rezofonic-
kej gitare, vyšlú takto do celého sveta spoločne s domácimi hudobníkmi i so všetkými 
návštevníkmi festivalu už po štrnástykrát svoje hudobné posolstvo dobra.                 -B-
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Jubileum saleziána Jozefa Strečanského
Kňaz – salezián Jozef Strečanský je zaujímavou osobnosťou úzko spojenou s Trnavou 
a rodnými Špačincami. V marci tohto roku si pripomenieme 95. výročie jeho naro-
denia a v júni 20. výročie úmrtia. 

Pôsobil ako hudobník, režisér, manažér, korepetítor, návrhár scény a kostýmov, ale 
hlavne ako zbormajster chlapčenského spevokolu pri Biskupskom gymnáziu v Trnave, 
známom po celom Slovensku ako Trnavskí saleziánski speváčikovia. 

V roku 1939 sa bývalé štátne gymnázium v Trnave stalo biskupským a jeho za-
kladateľom bol biskup Pavol Jantausch. Hudobnú výchovu učil Mikuláš Schneider 
Trnavský a zbor viedol Don Strečanský. Riaditeľom bol menovaný kanonik Augustín 
Raška. Mladí študenti, členovia speváckeho zboru Trnavskí saleziánski speváčikovia 
v žltých košieľkach, bielych kravatách, plátených dlhých bielych nohaviciach a tenis-
kách, zakrátko spievali na viacerých primíciách saleziánskych kňazov v okolí Trnavy. 
Neskôr rozšírili svoju pôsobnosť na celé Slovensko a boli považovaní za najlepších. Ich 
repertoár bol veľmi široký – ľudové piesne, sakrálne, umelé, s talianskym textom, gre-
goriánske spevy i omše, lebo všade, kde boli saleziáni, sa veľmi často spievalo. V ich 
podaní boli veľmi obľúbené operety ako Podivná socha, Rybári, rybári, spevohra Miku-
láš prichádza, atď. 

Po skončení svetovej vojny gymnázium prechádza pod štátnu správu a Don Strečan-
ský nedobrovoľne do Komárna. Aj v cudzine neúnavne pracoval medzi mládežou, hlavne 
v maličkej dedinke Ramegnies-Chin v juhozápadnom Belgicku, kde bol saleziánsky 
ústav pre chlapcov zo slovenských rodín. Jeho dvere však nezostali zatvorené ani pre 
ostatných zo strednej Európy. Mnohí mali problémy osobné, finančné aj charakterové, 
v škole aj v rodine. A práve s nimi saleziáni robili priam zázraky, niektorí skončili aj 
vysokú školu. Okrem spevu sa venovali aj športu, hlavne volejbalu, kde zožali veľké 
úspechy. Vo volejbalovej súťaži škôl voľného sektoru, ku ktorým patrili aj katolícke školy, 
chlapci z Ramegnies-Chin s Donom Strečanským vyhrali všetko, čo sa dalo vyhrať a sta-
li sa majstrami.

Don Strečanský nezištne pomáhal emigrantom zo Slovenska. Na motorke a neskôr na 
aute bez jedinej nehody najazdil tisíce kilometrov po celej Európe za svojim ovečkami. 
Zničil osem áut, neúnavne klopal na všetky dvere, aby splnil úlohu vychovať a pripraviť 
do života našich chlapcov v ďalekej cudzine. Mnohí o tom podali svedectvo v knihe Ru-
dolfa a Oľgy Sládkovičovcov pod názvom Kňaz s harmonikou. 

Jana Chalupová zo Švédska si spomína, že keď Donovi Strečanskému hovorila, aký 
je veľký umelec, ukázal prstom k nebu a povedal: „Ale ten veľký režisér je tam hore.“ 
Naučil ju prosiť v modlitbách, aby jej Pán do cesty životom poslal len dobrých ľudí. 
Mnohí si prajeme také šťastie v živote, ako tí, ktorí mali možnosť istú etapu svojho života 
prežiť v blízkosti Dona Strečanského.

Tak ako mnoho iných slovenských osobností, ktoré by mali byť svetlým vzorom pre 
súčasníkov, Jozef Strečanský násilne upadol do zabudnutia počas komunistickej nadvlá-
dy. V roku 2000 mu bola odhalená pamätná tabuľa na Arcibiskupskom úrade v Trnave. 
Slávnostného aktu sa zúčastnili aj arcibiskup Mons. Ján Sokol, primátor mesta Trnava 
Ing. Štefan Bošnák a veľa iných osobností cirkevného, kultúrneho a verejného života. 

Margita KÁNIKOVÁ
zdroj údajov: Kňaz s harmonikou, 

Rudolf a Oľga Sládkovičovci



novinky 
z radnice

r t

A marec 2005kultúra

Cena Slovenského učeného tovarišstva
Literárny klub Bernolák v Trnave bol slávnostne otvorený  20. apríla 1989. V septembri 
toho istého roku výbor klubu rozhodol vyhlásiť súťaž o Cenu Slovenského učeného 
tovarišstva. I keď vývoj po roku 1989 činnosti klubu neprial, súťaž o spomínanú cenu 
bola obnovená, a začiatkom februára tohto roka sa uskutočnilo vyhodnotenie jej 
siedmeho ročníka.

Účastníkov podujatia prijal na pôde trnavskej Radnice primátor mesta Ing. Štefan 
Bošnák, ktorý v tejto súvislosti pripomenul kultúrnu históriu Trnavy a slávne obdobie 
trnavskej univerzity, poďakoval sa organizátorom za prácu, ktorá obohacuje všetkých, 
ktorým umelecké slovo nie je cudzie a vyjadril vďaku aj súťažiacim za to, že prostred-
níctvom svojej tvorby obohacujú iných. Pozitívne hodnotil hlavne záujem mladých ľudí 
o účasť v súťaži. Spisovateľ Stanislav Pius pripomenul, že slovo je soľou zeme.

Na vyhodnotenie súťaže zavítal aj známy trnavský výtvarník William Schiffer, ktorý 
pripravuje medailu na počesť našich národných buditeľov. Účastníci podujatia položili 
veniec pri pomníku Antona Bernoláka a slávnostnú atmosféru umocnil spevácky zbor 
Cantica nova. Životné osudy Antona Bernoláka pripomenul člen Bernolákovej spoloč-
nosti PhDr. Emil Vontorčík.

Odborná porota v zložení Teodor Križka, Zlatica Matláková a Jozef Brunclík rozho-
dla o udelení jednotlivých ocenení. Prvé miesto v poézii začiatočníkov získala Katarína 
Džunková z Košíc a spomedzi pokročilých Ján Maršálek zo Svinnej. V próze začiatoční-
kov Veronika Veverková z Považskej Bystrice a v próze pokročilých to bol Jozef Páleník 
zo Svinnej. Cena Spolku sv. Vojtecha bola udelená Ladislavovi Tomáškovi zo Spišského 
Podhradia.

Tohto roku udelila ceny aj Spoločnosť priateľov umeleckého slova pri Hnutí kresťan-
ských pedagógov Slovenska v Trnave v zložení Eva Drobná, Alžbeta Kolláriková a Mar-
gita Kániková.

Čestné uznanie v poézii začiatočníkov získala Katarína Kopnická zo Sabinova a pochval-
né uznanie Eugénia Čellárová z Dubnice n/Váhom. V poézii pokročilých si čestné uznanie 
odniesla Mária Stopková z Čimhovej a pochvalné uznanie Robert Bajcar z Kanady.

Ľubica Kubišová z Považskej Bystrici získala čestné uznanie v próze začiatočníkov 
a pochvalné uznanie Erika Paľovčíková z Liptovského Mikuláša. V próze pokročilých 
s čestným uznaním odišla Mária Jašurdová z Púchova a s pochvalným uznaním Mária 
Uhrinová zo Zvolena. 

Medzi ďalšími ocenenými boli aj súťažiaci z Trnavy a okolia: Gabriela Spustová zo 
Suchej n/Parnou, Miriam Hesková z Pečeňadov, Veronika Šottníková z Bučian, Rado-
vana Jágriková z Trnavy, Helena Aberštiková z Jalšového, Milada Krajáčová zo Suchej 
n/Parnou, Jozef Čapkovič z Dolného Dubového a Vanda Petríková z Trnavy.

Ocenení si diplomy a vecné ceny prevzali z rúk predsedu poroty Teodora Križku, pri-
mátora Ing. Štefana Bošnáka a riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Mons. Vendelína Plevu, 
ktorý pripomenul, že aj vďaka im môžeme byť duchovne bohatší.

Na seminári predseda a členovia poroty zhodnotili 7. ročník súťaže. Najviac sa vysky-
tovali témy láska, túžba, rodina a v neposlednom rade kresťanské motívy. Teodor Križka 
poukázal na nedostatok pálčivých tém zo súčasného života. Aj tohto roku viaceré práce 
podľa Evy Drobnej spĺňali náročné kritéria porotcov, ale našli sa aj také, ktorým chý-
balo „zasvätenie“ do tajomstiev literárneho textu založeného na nápade, jeho rozvíjaní 
a tvorivom spracovaní. A fakt, že v tomto ročníku získali ocenenie aj viacerí autori, ktorí 
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v minulom ročníku nebodovali, je pre ostatných povzbudením do ďalšej tvorivej práce 
a zdokonaľovania sa. Odborný seminár sa niesol nielen v znamení literárnej tvorby, ale 
jednotliví besedujúci sa dotkli aj každodenných problémov ležiacich na srdci všetkým, 
ktorých ďalší vývoj Slovenska nenecháva ľahostajných.

Organizátormi celoslovenskej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva boli Li-
terárny klub Bernolák, Spolok sv. Vojtecha, Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, 
Mesto Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho, literárny dvojtýždenník Kultúra,  Bernoláko-
va spoločnosť a Spoločnosť priateľov umeleckého slova v Trnave.

Ceny do súťaže venovali: mesto Trnava, Spolok sv. Vojtecha, Kultúra a Bernolákova 
spoločnosť. Celé podujatie moderovala Adriena Horváthová.

Margita KÁNIKOVÁ

Pašiové hry v Trnave
AGAPE, 20. marca o 17. h 

pred Bernolákovou bránou 
Ježiš: Andrej Lauro

Pilát: Mgr. Rastislav Mráz
réžia: Ing. Peter Chmela

dramaturgia: Ing. Peter Karcol
produkcia: Ing. Oto Gróf

hudba: Mgr. Marián Špajdel
vedúci výpravy: Ing. Miroslav Chylý

Divadelná skupina Agape zahrala Pašiové hry v Trnave po prvý raz v roku 1996. „Túto 
myšlienku sme si vtedy priniesli z mestečka Kúty, kde Pašiové hry nacvičil kňaz Irenej 
Ciutti a predstavenie vyvolalo veľký záujem publika z celého Záhoria,“ hovorí režisér Peter 
Chmela. Hry sa opäť hrali v Trnave aj v nasledujúcom roku a zúčastnilo sa na nich približne 
dvetisíc ľudí. Posledný raz sa uskutočnili v roku 1999, a potom nastala dlhšia prestávka.

„Tento projekt je po každej stránke veľmi náročný, preto ho nemôžeme realizovať 
každý rok,“ vysvetľuje režisér. Jeho finančné zabezpečenie je možné iba prostredníctvom 
sponzorov, generálnym sponzorom tohtoročných Pašiových hier je Mesto Trnava. 

Približne dvojhodinový dej sa bude odohrávať na štyroch dejiskách. Pri Bernolákovej bráne 
budú vystúpenie Jána Krstiteľa, Getsemanská záhrada a Uzdravenia, v Parku Antona Ber-
noláka na drevenom pódiu Posledná večera. Zajatého Ježiša odvedú k bašte z vnútornej 
strany Bernolákovej brány, tu sa uskutoční potvrdenie Kaifášom. Posledné dejisko bude pred 
radnicou, kde vystúpi na balkón Pilát. Ježiš odtiaľ ponesie svoj kríž opäť za Bernolákovu 
bránu, kde sa odohrajú pády. Ukrižovanie sa uskutoční za hradbami v miestach Františkán-
skeho kláštora. „Na prehĺbenie dramatického emotívneho účinku využijeme svetelné efekty, 
najdôležitejšie záverečné scény, ktoré sa odohrajú po zotmení, budeme osvetľovať reflektor-
mi, fakľami a ohňami v kovových košoch,“ dopĺňa Peter Chmela. 

Po sňatí Ježiša z kríža dej dorozprávajú jeho učeníci prostredníctvom dialógu, ktorý 
zároveň vyzýva divákov na zamyslenie. Úplný záver bude patriť biskupovi Mons. Sta-
nislavovi Zvolenskému, ktorý pozdraví publikum a vyzve všetkých účastníkov na hlbšie 
duchovné prežívanie pašiového týždňa.

Na Pašiové hry v Trnave sú srdečne pozvaní nielen všetci Trnavčania, ale prostredníctvom 
plagátov aj občania miest Piešťany, Nitra a Hlohovec a všetci ďalší návštevníci Trnavy.         -eu-

foto: Agape



novinky 
z radnice

r t

A marec 2005

Časopis pre kresťanskú orientáciu
Trnava si neuvedomuje, že je sídlom dvoch významných vydavateľstiev, ktoré 

okrem kníh vydávajú aj noviny a časopisy. Vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha 
je známe najmä Katolíckymi novinami a Duchovným pastierom, a z činnosti Dobrej 
knihy chcem upozorniť na časopis Viera a život.

Časopis pre kresťanskú orientáciu Viera a život vstúpil do XV. ročníka. Zazname-
nať treba inovačné zmeny, ktoré časopis podstúpil. Začne vychádzať ako dvojmesačník 
s orientáciou na akútne otázky spoločenského, politického, ekonomického i kultúrne-
ho života, a aktívnu komunikáciu s čitateľmi.

Záverečné 4. číslo ročníka 2004 je venované aktuálnej problematike rodiny. V pred-
hovore čítame: „Rodina je miesto, kde človek vrastá do kultúry, kde sa učí ovládať 
kľúč ku kultúre v podobe materinského jazyka, s ktorým prijíma spôsoby myslenia 
a vyjadrovania, normy mravného života a spoločenského správania. V rodine nadobú-
da človek skúsenosť skutočne ľudského života vo vzájomnej láske a odpúšťaní. Tu zís-
kava zázemie pre svoj osobný rast a budúcu stabilitu osobnosti. Výskum negatívnych 
javov, akými sú napríklad drogové závislosti, kriminalita mladistvých, nestabilnosť 
manželstiev, poukazuje na ich korene v nefunkčnej rodine.“ 

V štúdii „Manželstvo – základ rodiny“ konštatuje Karol Pastor, že manželstvo 
je obojstranne dobrovoľne a verejne vyslovený záväzok vytvárať celoživotné spolo-
čenstvo, pripravené prijať budúce deti. Úplná usporiadaná rodina poskytuje deťom 
existenčné aj citové zázemie, „vytvára pocit stability“. V odpovedi na otázku: patrí 
manželstvo do minulosti? nachádza K. Pastor „recept“ v kresťanskom manželstve. 

MUDr. Bohumil CHMELÍK

kultúra

Známka Blahoslavenej sestry Zdenky
Slovenská pošta, a.s., vydá 10. marca 2005 príležitostnú 
poštovú známku Blahoslavenej sestry Zdenky Schelingo-
vej v hárkovej úprave. Počas návštevy Slovenska v sep-
tembri r. 2003, keď pápež Ján Pavol II. navštívil aj naše 
mesto, bola sestra Zdenka blahorečená. 

Poštovú známku sestry Zdenky, ktorá zomrela v roku 
1955 v trnavskej nemocnici, navrhol akademický maliar 
Peter Augustovič. Mesto Trnava v spolupráci so Sloven-
skou poštou a Klubom filatelistov Tirnavia pripravuje na 
deň vydania o 15. hodine v Inštitúte milosrdných sestier 
sv. Kríža na Tulipáne slávnostnú inauguráciu známky. Slo-
venská pošta vydá aj oficiálnu obálku prvého dňa a Mgr. 
Štefan Zachar pripravil k podujatiu príležitostnú poštovú 
pečiatku.

Pretože v ten istý deń vychádza aj poštová známka k Veľ-
kej noci, verejnosti bude predstavená aj táto známka. Na 
slávnosť sú pozvaní autori oboch známok, takže súčasťou 
uvedenia bude aj autogramiáda tvorcov.         

                                                                        Ján MIČKA
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Fremdkörper / Votrelec
Synagóga – Centrum súčasného umenia

vernisáž: streda 2. marca o 18.00 h
koncepcia: Roman Minaev, Zorka Lednárová

spolukurátor: Vladimír Beskid
Jovan Balov, Mr. Bra, Pavel Forman, Mindau-
gas Gapševičius, Geomatic, Aneta Mona Chişa, 
Martin Juef, Kunst-fu, Zorka Lednárová, Dörte 

Meyer, Roman Minajev, Vladimír Sitnikov
Témou tohto projektu je problematika medzi národným a medzinárodným aspektom 

v kontexte mladého súčasného umenia, pozícia umelca – migranta, jeho skúsenosti s od-
cudzením a integráciou. Projekt predstavuje mladých východoeurópskych výtvarníkov.

Je všeobecne známe, že spolupatričnosť k určitej kultúre, či národnej tradícii, ktorá 
býva často vo vlasti ironizovaná, či dokonca potláčaná, býva oveľa intenzívnejšie vní-
maná v cudzom prostredí. V tomto projekte sa nehľadá žiadna nová, iluzórna identita 
východoeurópskeho umenia, odhliadnuc od toho, že už počas prvej výstavy (v Moskve, 
máj 2004) niektorí účastníci, ktorí počas procesu koncepcie výstavy prezentovali výcho-
doeurópske umenie na západe, sa vďaka vstupu kandidátskych krajín do EÚ stávajú 
„západnými umelcami“.

Všetci zúčastnení výtvarníci ukazujú svoje individuálne zaobchádzanie so súčasným 
umením, ktoré je poznačené ich pobytom v zahraničí. Spontánny postemigračný efekt 
ich núti definovať ich pôvodnú identitu. Výber výtvarníkov bol účelovo zameraný prezen-
tovať na výstave široké spektrum médií.

Jeden z dôležitých bodov koncepcie je práve účasť miestnych (domácich) umelcov na vý-
stave v krajine pôvodu a v závere na výstave v Nemecku – v Berlíne, kde sa prezentujú diela 
všetkých výtvarníkov podieľajúcich sa na projekte.                                                         GJK 

Pavel Forman, Bez názvu, akryl na platne a fólii, 2002

Záhrada spomienok Jána Koniarka
Galéria Jána Koniarka V Trnave a občianske združenie Trnavské fórum ‘89 pripravili 

17. februára podujatie Záhrada spomienok Jána Koniarka spojené s prezentáciou nových 
prírastkov Stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka. Na podujatí vystúpili Andrej 
Magula (tenor) a Róbert Pechanec (klavír) s programom piesní a árií. Autorské čítanie 
svojej hry Záhrada spomienok Jána Koniarka predviedol prof. Bohumil Chmelík.

Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka, v ktorej bola predstavená väčšina Ko-
niarkových diel z majetku GJK, bola slávnostne otvorená v roku 2002. V depozitoch však 
zostali diela – hlinené návrhy a sadrové odliatky, ktoré nebolo možné vystaviť pre ich kreh-
kosť. V roku 2004 sa GJK podarilo získať grant Ministerstva kultúry SR na odliatie a reš-
taurovanie týchto Koniarkových diel, ktoré boli teraz prvýkrát predstavené verejnosti. 

Stála expozícia významného trnavského rodáka sa tak obohatí o päť nových diel 
(Štúdia vojaka, Štúdia figúry, Návrh na pomník, Návrh na pomník T. G. Masaryka, 
Náčrt náhrobného pomníka rod. Vaculíkovej v Trnave). Reliéf Pribinu a Súťažný model 
pomníka Antona Bernoláka boli pre svoju sadrovú krehkosť v stálej expozícii nahradené 
bronzovými odliatkami. Pri tejto príležitosti bola odhalená aj nová prezentácia fotografií 
zo života Jána Koniarka na prvom poschodí prístavby Kopplovho kaštieľa.              GJK
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K osemdesiatinám sochára Jozefa Jurču
Akademický sochár Jozef Jurča sa narodil 23. marca 
1925 v Paríži. V rokoch 1941 – 1943 študoval na Odbor-
nej keramickej škole v Modre, 1945 – 46 na Strednej 
priemyselnej škole stavebnej v Bratislave, 1946 – 48 
na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratisla-
ve, 1948 – 53 na Vysokej škole umeleckého priemyslu 
v Prahe v oddelení monumentálnej plastiky u profe-
sorov Bedřicha Stefana a Jana Kavana. 

V Trnave bol jeho učiteľom známy sochár s praxou 
v monumentálnej tvorbe Ján Koniarek. Ešte ako 
„tovariš” mu Jozef Jurča pomáhal v ateliéri s prácou 
na väčších zákazkách, pričom sa zároveň mnohému 
naučil. Do umeleckého diania vo vtedajšom Českoslo-
vensku nastúpil po vojenskej službe v PTP v polovici 
50-tych rokov.  

Popri svojej sochárskej tvorbe temer nepretržite 
pedagogicky pôsobil. V r. 1954 a 1957 na Strednej umelecko-priemyslovej škole 
v Bratislave, v r. 1957 – 63 na Pedagogickej fakulte v Trnave a v r. 1965 – 86 na Ľu-
dovej škole umenia v Trnave. Dlhé roky viedol skupinu neprofesionálnych maliarov 
v Trnave, s ktorými sa spoločne prezentoval na viacerých výstavách v ateliéri na 
Kapitulskej ulici.

Ako člen ZSVU sa zúčastnil vyše 20 kolektívnych výstav a usporiadal okolo 10 sa-
mostatných autorských výstav. S jeho monumentálnou tvorbou sa môžeme stretnúť 
v Trnave aj v iných mestách na Slovensku, najmä v polohe dotvorenia architektúry 
sídlisk a budov. Komorná tvorba je poznačená väčšou mierou štylizácie, zjednodu-
šovania tvarov a kreativity. Zo svetovej sochárskej tvorby ho zaujali najviac práce 
Henryho Moora, Barbary Hepworthovej, Constantina Brancusiho, Hansa Arpa 
a Alexandra Caldera.   

Okrem monumentálnej a komornej tvorby vo voľnej plastike sa venoval aj tvorbe 
medailí a plakiet, dekoratívnych reliéfov, portrétnej tvorbe a ojedinele aj reštaurá-
torským zásahom. Popritom maľoval. Najmä v 80. a 90. rokoch vzniklo viac obrazov 
zo zákutí Trnavy a séria olejomalieb z rôznych kútov Európy ako reakcia na zážitky 
z ciest.

 Ako člen tzv. Trnavskej päťky (trnavskí umelci – nestori) vystavoval spolu so 
štyrmi maliarmi (Július Balogh, Július Bartek, Ladislav Čech a Jozef Dóka st.) 
jediný sochár v roku 1998 na veľkej prezentácii v Západoslovenskom múzeu v Tr-
nave. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Tvoril až 
do roku 1999, kedy kvôli pokročilej Parkinsonovej chorobe samostatnú umeleckú 
tvorbu ukončil.

Osemdesiatinám autora bude venovaná výstava pod názvom JOSEPH JURČA 
– SOCHÁR v Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktorej vernisáž sa pripravuje na 
18. marca 2005.

-sj-
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Hrozí deťom čitateľská negramotnosť?
„Bábätku postačí krupica, školákovi pomôže knižnica“

Hrozí aj trnavským deťom čitateľská negramotnosť? V dôsledku tejto novej „choro-
by“ nedokážu deti z prečítaného textu vybrať podstatu, prevziať informáciu, zaradiť 
ju do kontextu svojho poznania a neskôr ju použiť. Aj v našom meste a kraji sa vo 
voľnom čase menej číta. Aj v našom meste máme zaneprázdnených rodičov, ktorí 
nemôžu byť v čítaní beletrie dobrým príkladom pre svoje deti. Aj v našom meste 
máme pohodlné deti, ktoré neláka čítanie beletrie ani školského učiva. Radšej svoj 
voľný čas trávia pri počítači a televízore.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (KJF) v ostat-
ných rokoch tiež pocítila pokles záujmu o čítanie 
beletrie a pokles zapísaných čitateľov z radov detí. 
I u tých detí, ktoré knižnicu objavili, poklesla inten-
zita návštevnosti knižnice. Preto bolo na mieste za-
staviť sa a pouvažovať o ďalších metódach, ktorými 
by sme pritiahli viac mladých čitateľov, aby kniha 
obstála v silnej konkurencii s videokazetami, grafic-
ky prepracovanými počítačovými hrami, videohra-
mi, či najnovšie DVD s domácim kinom.

Niečo nám napovedala aj anketa medzi verejnosťou na Trojičnom námestí, keď sme 
v júni 2004 oslovili 328 náhodne vybraných mladých ľudí. Najviac ich bolo vo veku od 9 
do 14 rokov. Členov našej knižnice bolo 160, 109 navštevujú iné knižnice, 40 detí uviedlo, 
že zatiaľ knižnicu nepotrebovalo a 19 detí sa priznalo, že ich nebaví čítanie, nemajú čas 
na čítanie, nevybavili si preukaz, uprednostňujú šport a učenie doma. Zistili sme, že pre 
tých, ktorí knižnicu navštevujú, kniha znamená príjemný relax. Väčšina z nich však 
navštevuje knižnicu menej ako raz za mesiac.

Najobľúbenejšími knihami sú: Harry Potter od Rowlingovej, Opice z našej police od 
Kristy Bendovej, Keby som bola bosorka a Hľadám lepšiu mamu od Gabriely Futovej, 
Maťko a Kubko od Marianny Grznárovej, Pán prsteňov od Tolkiena, Heidi od Spyriho, 
Slovenské rozprávky, Čin-čin od Ľudmily Podjavorinskej, Malý princ od Exupéryho, 
Tigrí tím od Thomasa Brezinu. Väčšine z opýtaných chýba najmä dobrodružná a sci-fi 
literatúra, čo je na zamyslenie hlavne pre vydavateľov. 

Najodvážnejším opatrením na podporu čítania a návštevnosti knižnice bolo zvýhod-
nenie detí pri zaregistrovaní sa do knižnice. Od februára 2003 má dieťa do 15 rokov 
možnosť stať sa členom KJF bez poplatku. Mnohí rodičia túto možnosť privítali a odstrá-
nili sme tak možno celkom malú, ale nezanedbateľnú prekážku nielen pre deti menej 
solventných rodičov. Náš vklad do budúcnosti sa oplatil. Dnes máme zaregistrovaných 
4 127 detí do 15 rokov, čo predstavuje 53,4 percenta zo všetkých školopovinných detí 
v meste. V roku 2003 to bolo iba 49,78 percenta.

Jednou z významných úloh knižnice v roku 2004 bolo udržať si svojho čitateľa neustá-
lou aktualizáciou fondu. Pravidelne sa nakupovali knihy z najnovšej knižnej produkcie 
so zameraním najmä na literatúru určenú deťom a pri krásnej literatúre i po viacej 
exemplároch. Veríme, že sa nám podarilo uspokojiť aj tých najvášnivejších čitateľov 
i vďaka úspešným žiadostiam o grant na nákup literatúry.

Významný krok sme urobili s cieľom zefektívniť prevádzku pobočiek v meste – presťaho-
vali sme v lete 2004 svoje fondy pobočiek na sídliskách do základných škôl. Dostali sme sa 

foto: -fm-
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tak bližšie k deťom. Veľmi nás teší, že deti túto možnosť návštevy knižnice počas prestávok 
a hneď po vyučovaní veľmi oceňujú. Pritom prístupnosť pobočiek aj z iných škôl zostala za-
chovaná. Celkové hodnotenie činnosti pobočiek v nových priestoroch bude možné až v nasle-
dujúcich mesiacoch a rokoch, ale zatiaľ nás táto situácia napĺňa spokojnosťou a nádejou.

Dieťa k nám prichádza dobrovoľne a s očakávaním. Preto vzťah knihovníka a die-
ťaťa musí byť založený na dôvere, neustále sa musí prehlbovať. Väčšina opýtaných 
detí v spomínanej ankete uviedla, že knihovníčka by mala byť ochotná, milá a múdra. 
Naše pracovníčky majú úprimnú snahu, aby takýmito sprievodkyňami svetom kníh 
naozaj boli. Pripravujú neustále nové súťaže a netradičné aktivity na podporu čítania, 
sprostredkúvajú osobné stretnutia detí so spisovateľmi, ilustrátormi kníh, redaktormi 
detských časopisov. V minulom roku knižnicu navštívili Jozef Pavlovič, Gabriela Futová, 
Roman Brat, Václav Šuplata, Danuša Dragulová-Faktorová, Kveta Dašková. I v tomto 
roku plánujeme stretnutia detí s tvorcami umenia pre deti: Miroslavom Cipárom, Jánom 
Navrátilom, Jánom Uličianskym, Danielom Hevierom a ďalšími. 

„Kto často číta, bude raz chcieť aj písať“ (George Crabbe). A niektoré deti to aj skúšajú. Svojou 
vlastnou literárnou tvorbou sa môžu prezentovať aj v ČARUŠKE – časopise mladých čitateľov 
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorý oslávi v tomto roku svoje 10. narodeniny. 

& Kamarátka kniha
Veľká čitateľská súťaž pre triedne kolektívy základných škôl, špeciálnych základných 
škôl a osemročných gymnázií. Všetkých súťažiacich čakalo sedem súťažných úloh od 
návštevy knižnice cez spoločné čítanie ľubovoľnej knihy, ktorej obsah po prečítaní zveršo-
vali, ba aj ilustrovali. Jednou z úloh bolo vymyslieť slogan. Medzi najmilšie patril slogan 
druháčikov zo ZŠ Jána Bottu v Trnave: „Bábätku postačí krupica, školákovi pomôže 
knižnica.“

Splnením poslednej úlohy vzniklo krásne dielo – deti vymysleli a vyrobili vlastnú kni-
žočku, v ktorej predstavili celú triedu i pani učiteľku. Do knižnice prichádzalo množstvo 
sloganov, originálnych knižočiek, vtipných básní a nádherných farebných ilustrácií. 
Počas štyroch mesiacov deti naplno rozvili svoju fantáziu a ukázali svoju šikovnosť, 
tvorivosť, vynaliezavosť. Sedemčlenná porota mala neľahkú úlohu vybrať z 50 triednych 
kolektívov 10 najlepších. Odmenou pre všetkých 1 082 súťažiacich bolo veľké podujatie 
pod názvom Kamarátka kniha, ktoré sa uskutočnilo v jeden krásny slnečný júnový deň 
priamo na historickom Trojičnom námestí. 

& Prázdninový superklub 2004
Pre všetky deti do 15 rokov, ktoré majú rady nielen pekné knihy, ale aj chuť niečo tvoriť, 
kresliť, spievať, či súťažiť, sa 7. júla 2004 otvorila brána 12. ročníka Prázdninového su-
perklubu. Mnoho detí sa počas týchto prázdnin zoznámilo nielen s peknými knihami, ale 
aj s deťmi z okolitých dedín, či iných miest nášho Slovenska, ba dokonca s tromi deťmi 
zo zahraničia: Rebeccou z Rakúska, Diankou z Ameriky a Denisom z Českej republiky. 
Pre zaujímavosť prezradíme, že dievčat chodilo viac ako chlapcov, ale tí, ktorí prišli, sa 
nedali zahanbiť. My dúfame, že sa páčilo všetkým tristo dvadsiatim šiestim účastníkom 
Prázdninového superklubu 2004.

& V ríši fantázie – Noc s Andersenom
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa opäť zapojila do medzinárodného projektu Noc 
s Andersenom, na ktorom sa 2. a 3. apríla 2004 v rámci osláv Medzinárodného dňa knihy 
podieľalo až 264 miest. Detí bolo dovedna 7 639, dospelých, ktorí vytvárali program, sta-
rali sa o deti a čítali rozprávky, bolo 1 555. Noc s Andersenom v Trnave prežilo 22 detí vo 
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veku od 7 do 14 rokov a do štafetového čítania Andersenovej rozprávky Škaredé káčatko 
sa zapojilo 13 dospelých.

Celkovo sme pripravili v minulom roku 468 podujatí pre 10 153 účastníkov. V našom 
krátkom obzretí sa sme spomenuli iba tie najväčšie a najvýznamnejšie, ktoré nám určite 
pomohli zastaviť pokles záujmu o knihu a knižnicu. Pri ich príprave a realizácii nám 
veľmi pomohlo Mesto Trnava.
& Aj v tomto roku pripravuje knižnica pre svojich čitateľov bohatý a pestrý program, 
z ktorého si určite vyberie každý podľa svojich záujmov. A deti sú u nás stredobodom 
pozornosti aj naďalej. Už vo februári sme vyhlásili súťaž triednych kolektívov Prichá-
dzame z rozprávky, ktorá vyvrcholí 29. júna 2005 literárnym karnevalom a slávnostným 
vyhodnotením na Trojičnom námestí v Trnave. 
& Libriáda – sviatok knihy sa už tradične uskutoční v marci (9. – 11. marca 2005), 
kedy privítame do života nové knižky pre deti.
& Počas Týždňa slovenských knižníc v dňoch od 18. do 24. apríla 2005 sa v našom meste 
a kraji uskutoční jedno veľké Nonstop čítanie pre malých i veľkých. Pozvaní sú zaujímaví 
hostia, ktorí prečítajú úryvok zo svojej obľúbenej knihy. Veríme, že sa do Rozprávkového 
zrnka, ktoré je venované deťom, zapoja aj žiaci a pedagógovia viacerých základných a stred-
ných škôl.  
& Malých nocľažníkov, s ktorými spoločne oslávi 200. výročie narodenia najväčšieho 
svetového rozprávkara Hansa Christiana Andersena, privíta knižnica v piatok 1. apríla 
večer. Pre dvadsiatku najlepších čitateľov je i v túto čarovnú Noc s Andersenom pripra-
vené množstvo prekvapení a tajomstiev. 

Pretože si myslíme, že podpora čítania nie je mysliteľná bez prispenia rodiny, zaradili 
sme do svojho programu aj motivačné akcie pre rodičov najmenších detí, ktoré by ich 
mali presvedčiť, aké dôležité je hlasné čítanie a ukázať im rôzne možnosti, ako dieťa k čí-
taniu viesť už v útlom veku.                             Benjamína Jakubáčová, vedúca odboru služieb

                                                                                                   Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Schmidtova kniha vo francúzskom jazyku
Williamovi Schmidtovi, nášmu autorovi, rodákovi z Jaslovských Bohuníc, (ale aj ma-

nažérovi, vynálezcovi, ctiteľovi a interpretovi ľudovej hudby) žijúcemu v Belgicku, po 
slovenskom vydaní ďalších pozoruhodných a bohato dokumentovaných memoárov Zbie-
ranie starých mincí – Ako som žil na Západe a obchodoval s Východom (2003), vychádza 
v bratislavskom vydavateľstve Domov a svet aj francúzska verzia knihy pod názvom Col-
lecte de vielles pièces d’argent – Comment j’ai vécu à l’Ouest et fait du commerce avec 
l’Est /2005/ rozšírená o príhovor valónskeho literáta Jeana-François Grégoirea. 

Autor, ktorý absolvoval dve vysoké školy na Slovensku, dve v zámorí, je spoluzaklada-
teľom Lúčnice a Východoslovenského vysokoškolského umeleckého súboru v Košiciach, 
naspieval dve CD-platne slovenských ľudových piesní z Trnavska, podieľal sa na dvoch 
vynálezoch svetového významu a na rekonštrukcii a inovácii technológií viacerých sloven-
ských a stredoeurópskych podnikov, prešiel viacerými zamestnaniami a dramatickými 
zákrutami v živote, o čom píše vo svojej knihe. Vo veku zrelosti a múdrej súvahy vôbec ne-
odpočíva, vlastne stále premýšľa a intenzívne pracuje pre vzostup krajiny z ktorej vyšiel, 
aj keď „musel“ emigrovať. Stále sa pokúša urobiť niečo užitočné, čo je jeho krédom.             
                                                                                                                                          V.J.
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K trnavskému športu patria aj ocenenia
Dobré umiestnenie v športovej ankete, rebríčku, top paráde – na pomenovaní ne-
záleží, je pre športovca nemenej dôležité, ako víťazstvo či pekné miesto vo vlastnej 
disciplíne. V Trnave sa už stal tento spôsob hodnotenia súčasťou tradície športového 
a spoločenského života na začiatku roka. Aspoň niekoľko príkladov:
■ Na Slovensku máme viacero športových gymnázií. V Bratislave, Košiciach, Trenčíne, 
Banskej Bystrici, Nitre. Zatiaľ však iba v tom našom, trnavskom, oceňujú najlepších špor-
tovcov roka a školy, v tomto roku už dokonca po 5. raz. Stalo sa tak na vyhlásení ankety 
„Najlepší športovec Športového gymnázia roka 2004“. Podobne ako v predošlom ročníku, 
mala anketa tri časti: Prvá – talent roka, za ktorý bol vyhlásený plavec Patrik Drobný. 
Druhá – desať najlepších športovcov podľa hlasovania študentov, pedagogických pracovní-
kov a trénerov bez určenia poradia, kam sa dostali Patrik Anda – atletika, Natália Fagová 
– športový aerobik, Oliver Gondža – plávanie, Ivan Horváth – rýchlokorčuľovanie, Ivana 
Komlóšiová – džudo, Kamila Korčeková – plávanie, Matej Matiašovič – plávanie, Marcel 
Minarovič – džudo, Natália Pauličková – športová gymnastika, Peter Slobodník – plávanie. 
Tretia časť – vyhlásenie troch najlepších športovcov školy na základe hodnotenia športovej 
rady. Na prvom mieste bola Kamila Korčeková – plávanie, na druhom Marcel Minarovič 
– džudo a na treťom Natália Pauličková – športová gymnastika. Kto troška pozornejšie 
sleduje športovú stránku čo i len regionálnej tlače, tomu tieto mená nie sú neznáme. To, že 
sú minimálne reprezentantmi SR vo svojej vekovej kategórii, je samozrejmosťou. 
■ Už roky pravidelne hodnotí svojich najlepších aj najväčšie športové združenie AŠK 
Slávia Trnava. Pravda, roky prinášajú aj svoje zmeny. Trojica najlepších športovcov roka 
bola vyhlásená na „slávistickom“ plese. Ešte v uplynulom roku boli medzi nimi naprí-
klad olympionici Zuzana Sekerová a Libor Charfreitag mladší. Ich jedinečné postavenie 
v klubovom športe sa nezmenilo, no v Slávii sa pri vyhlasovaní najlepších za rok 2004 
upriamili na vynikajúce talenty zo svojich radov. Jedným zo spomínanej trojice je atlét 
Ondrej Puškár, juniorský majster SR v behu na 1500 metrov, druhým je majster SR 
v džude Miloš Kolman a najlepšiu trojicu dopĺňa gymnastka Natália Pauličková, junior-
ská majsterka SR. 
■ Máme v Trnave aj športy, ktoré neprávom označuje verejnosť ako malé. Členskú zá-
kladňu KST Spartak Trnava však tvorí stovka aktívnych turistov, preto aj ich ocenenie 
najlepších turistov za sezónu 2004 je na mieste, a treba ho zaznamenať. V pešej turistike 
sú to Jozef Doktor a Božena Bokorová, v cykloturistike sú najúspešnejšími Juraj Koprna 
a Mgr. Terézia Martinkovičová. Najaktívnejšími turistami sú Ing. Peter Benkovský 
a Emília Haladová. Keď na výročnej členskej schôdzi hodnotili svoju činnosť, nebáli sa 
porovnania aj v kozmických číslach. Za doterajších 28 sezón prešli 1,134 krát zemeguľu 
a na Mesiac im chýba 82 778 km. Do štyroch rokov tam (vraj) budú...
■ Keď v roku 1938 vyšla publikácia k 700. výročiu vyhlásenia Trnavy za slobodné 
kráľovské mesto, nenašlo sa v nej miesto pre meno rodáka a strieborného olympioni-
ka Jozefa Herdu. Odvtedy sa však, chvalabohu, situácia zásadne zmenila. Keď mesto 
Trnava začalo oceňovať jednotlivcov i kolektívy za ich podiel a zásluhy na rozvoji, pro-
pagácii a šírení jej dobrého mena, od samotného začiatku sú medzi nimi aj športovci 
a športové kolektívy – Anton Malatinský, František Gažo, Anton Hajmássy, Imrich 
Stacho, Stanislav Jarábek, Jozef Lukovič, hádzanárky ŠK Modranka, CVČ Kalokagatia, 
AŠK Slávia, Pavol Glesk, Martin Blažo, Ladislav Hlavatý, Dušan Radolský. Tým však 
zoznam nekončí. Už po prvej marcovej nedeli bude pokračovať. Vďaka a úcta sa stali aj 
súčasťou športového života.                                                                  Edo KRIŠTOFOVIČ



novinky 
z radnice

r t

A marec 2005šport/oznamy

 6. 3. 2005
Zimný halový turnaj ročníka 1994
o 8.00 h v Mestskej športovej hale
mesto Trnava v spolupráci s FC Spartak 
Trnava
 19. a 20. 3. 2005
32. ročník medzinárodných plavec-
kých pretekov O pohár mesta Trnava
o 9.30 h v krytom 25-metrovom bazéne 
MtF STU v Trnave

 23. 3. 2005
15. ročník polhodinového vytrvalost-
ného behu Vítanie jari v maratónkach
o 16.30 h rámcová 12-minútovka detí a mládeže
o 17.00 h štart na umelom conipurovom 
ovále mestského atletického štadióna AŠK 
Slávia Trnava

 25. a 26. 3. 2005
12. ročník medzinárodného hokejo-
vého turnaja žiakov Memoriál Karola 
Holoviča
o 9.00 h na Mestskom zimnom štadióne

Športové podujatia v marci 2005

 11. 3. 2005 Šípkarská liga, o 13.00 h v priestoroch Kalokagatie
 12. 3. 2005 Turistika – Dobrá Voda, o 9.00 h zraz na železničnej stanici
 16. 3. 2005 Veľkonočné aranžovanie, o 10.00 h v priestoroch Kalokagatie

Podujatia pre deti a mládež
Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času

Klub priateľov Trnavy
sa uchádza o dve percentá z vašej už zaplatenej dane za rok 2004

Mesto Trnava vytvára podmienky pre rozvoj športu, vzdelávania a zdravia detí so 
snahou pomôcť i občanom zdravotne postihnutým. Mesto podporuje sociálne a zdravotné 
zariadenia, základné a materské školstvo, ktoré prešli do kompetencie Mesta Trnava. 
Takýto cieľ napĺňa aj Klub priateľov Trnavy, ktorý zároveň podporuje a organizuje 
i kultúrno-spoločenské aktivity mesta Trnava. Založený bol v roku 2000 ako občianske 
združenie  fyzických a právnických osôb, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava.

Cieľom združenia je najmä: Podporovanie kultúrno-spoločenských aktivít mesta 
Trnava, jeho hospodárskeho rozvoja a obnovy jeho kultúrnych a historických pamiatok, 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, zameraných na obohatenie poznatkov 
o histórii a kultúre mesta Trnava, podpora vzdelávania mladých Trnavčanov, podpora 
športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých, podpora zdravia a vzdelávania, 
podpora a rozvoj základného a materského školstva a školských zariadení, ktoré prešli 
do kompetencie mesta Trnava, podpora sociálnych a zdravotných zariadení, ktoré prešli 
do kompetencie mesta Trnava.

K tomuto snaženiu Mesta Trnava môžete finančne prispieť i vy, ak sa rozhodnete ve-
novať 2 percentá z vašej už zaplatenej dane za rok 2004 občianskemu združeniu Klub 
priateľov Trnavy v termíne do 29. apríla 2005. Za vašu pomoc vopred ďakujeme.

Potrebné údaje k vyplneniu tlačiva daňového priznania: 
KLUB PRIATEĽOV TRNAVY 

IČO: 36093823 
právna forma: občianske združenie, sídlo: Hlavná l, 917 010 Trnava 

Číslo účtu: 2623231672/1100
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A-DOM spol. s r.o., Trnava
AMSLICO AIG Life
.A.S.A. Slovensko
.A.S.A. Trnava
ATELIÉR S.A.K.T., Trnava
AUTO MARTIN a.s., Martin
AVOCAT s.r.o., Bratislava
BAVEX, Bažányová, Hrnčiarovce n/P
BYTOVÉ DRUŽSTVO, Trnava
CESTY NITRA a.s., závod Trnava
CINTORÍNSKE SLUŽBY, Trnava
CKD MARKET Trnava
ČESKÁ POISŤOVŇA SLOVENSKO
ČSOB, Trnava
DANIPEK
Dária Trend, Ing.Drugová, Hlohovec
DEXIA banka, Trnava
DIVADLO J. PALÁRIKA, Trnava
EKO REKREA, Trnava
ELFE-TZB, Trnava
ENCON s.r.o. Trnava
GALÉRIA J. KONIARKA, Trnava
GENERALI POISŤOVŇA a.s., Trnava
H.R.T. s.r.o., Trnava
IDC HOLDING, Trnava
Ing. Marián Čapkovič, Trnava
Ing. Ryha, AGROSTAV
INKRUSTA
INVEX s.r.o., Trnava
IPEC PROJEKT, Bratislava
ISTROBANKA, a.s., Trnava 
JAMPEX, Trnava
JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s., 

Trnava
JUPET, Trnava 
Kvetinová sieň SOPHIA, Trnava
L´OCCITANE Central Europe s.r.o., 

Praha
LEKÁREŇ U ŠKORPIÓNA, Trnava
LIGNOFER s.r.o., Trnava
ĽUDOVÁ BANKA a.s., Trnava

PERSONAL SERVIS s.r.o., Trnava
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Ta
POVAŽSKÝ CUKOR a.s., Trnava
R.A.N. Slovakia s.r.o., Trnava
REGIA, Trnava
REŠTAURÁCIA RELAX, Trnava
RLS s.r.o., Trnava
SALIX, Trnava
SE-ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE, Jasl. 

Bohunice
SEMPOL HOLDING a.s., Trnava
SIBAMAC a.s., Bratislava
SIEMENS s.r.o., Bratislava 
SKaŠZ, Trnava
SLOVENSKÁ POŠTA, Trnava
SMM Trnava
SONY SLOVAKIA s.r.o., Trnava
SPOLOČNOSŤ VIA, Trnava
Spolok sv. Vojtecha Trnava
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
STSZ a.s., Trnava
SWEDWOOD SLOVAKIA a.s., Trnava
ŠKOLSKÝ MAJETOK Trnava
TATRACHEMA VD, Trnava
TAVOS a.s., Piešťany
TOP DEVELOPMENT a.s., Bratislava
TOPStav Karol a syn, Trnava
TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Trnava
TRNAVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ 

a.s., Trnava
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., 

Trnava
TVORSAD, Trnava
VETTER SLOVAKIA s.r.o., Trnava
VINOTÉKA u sv. Urbana, Trnava
VION a.s., Zlaté Moravce
VÚB a.s. Trnava
VÚJE a.s., Trnava
WOFIS, Trnava
ZIPP spol. s r.o., Bratislava
ŽOS Trnava

Mesto Trnava ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu 10. reprezentačného plesu mesta Trnava 
a zároveň pomohli opusteným deťom a hendikepovaným občanom. 
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Opustil nás kňaz a misionár don Suchán  
Člen rehoľnej spoločnosti Saleziáni dona Bosca misionár don Ľu-
dovít Suchán zomrel 4. januára 2005 v meste Beppu v Japonsku 
vo veku 83 rokov. 

Narodil sa 25. augusta 1921 v Trstíne. Študoval na gymnáziu 
v Šaštíne a Trnave, teológiu v Hronskom Beňadiku a Žiari nad 
Hronom, kde ho biskup Dr. Andrej Škrábik roku 1949 vysvätil za 
kňaza. Začal študovať hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte 
Slovenskej univerzity v Bratislave, avšak pre násilné odvlečenie do 
koncentračného tábora v Podolínci musel štúdiá prerušiť. 

Po emigrovaní do Talianska študoval v Turíne cirkevné právo. Do 
Japonska odišiel roku 1954. V Tokiu pôsobil v saleziánskom seminári ako profesor cirkev-
ného práva, morálnej teológie a liturgie, súčasne bol členom cirkevného tribunálu. Potom 
pracoval na ostrove Kjúšú v meste Beppu, kde bol provinciálnym delegátom saleziánskej 
misie pre okres Oita, ako aj správcom katedrály a riaditeľom biskupskej kancelárie. 
Neskôr bol správcom farnosti v tokijskej štvrti Čófu, kde postavil kostol. Roku 1995 sa 
vrátil na ostrov Kjúšú. Tam bol správcom farnosti v Akene, roku 2002 odišiel do Beppu, 
kde ho predstavení poverili novými úlohami primeranými jeho veku a možnostiam.

Počas misijnej činnosti v Japonsku najdlhšie pôsobil v Tokiu, kde vykonával aj pas-
toračnú službu pre Slovákov prichádzajúcich do tejto metropoly. Nielen s láskou k ma-
ku, ale aj k rodnému kraju a so záľubou v imitovaní Jána Hollého je spojená aj jeho malá 
knižka hexametrov Posledný makovník v západoslovenskom nárečí, ktorá vyšla v roku 
2003 na Slovensku.

Don Ľudovít Suchán sa na večnosť odobral v 65. roku rehoľného života, v 55. roku 
kňazstva a v 50. roku misijnej služby.                                             zdroj: Katolícke noviny

Stretli sa v meste svojej mladosti
Hlboko zasiahla priateľov a známych správa, že koncom januára nás navždy opus-
til milý a vzácny človek, Nicholas Kutka. Stretnutia s ním boli naplnené pohodou, 
milým úsmevom a pre každého boli obohatením. 

Nicholas Kutka sa narodil 17. decembra 1926 na Zakarpatskej Rusi, ale podstatnú 
časť mladého života strávil v Trnave, kde roku 1945 maturoval na biskupskom gym-
náziu. Na Lekárskej fakulte Komenského univerzity promoval roku 1951. Pracoval ako 
odborný asistent, lekár, vedecký pracovník a po emigrácii roku 1968 ako vedecký pracov-
ník v Nemecku a neskôr v USA, kde sa natrvalo usadil. Pracoval ako expert pre nukle-
árnu medicínu, prednášal na mnohých univerzitách, viedol diplomové práce. Posledné 
pracovisko bolo v Houstone, v štáte Texas, kde pôsobil ako vedúci oddelenia nukleárnej 
medicíny vo Veterans Affairs Medical Center, jednej z najväčších nemocníc v USA. Ako 
člen profesorského zboru BCM bol zapojený do rozličných výskumných prác a postgra-
duálnej výchovy lekárov v odbore nukleárnej medicíny a rádiológie. Jeho meno nájdeme 
v mnohých prestížnych encyklopédiách USA. 

Po zmene spoločenského zriadenia často navštevoval mesto svojej mladosti. Na Trnavu 
si v ďalekej cudzine spomínal ako na mesto a školu, ktoré podstatne formovali jeho život. 
Veľmi často bol účastníkom tradičných Trnavských dní, stretnutia trnavských rodákov 
z rôznych kútov sveta. Tu sa stretol aj so svojou manželkou Veronikou, opernou speváč-
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Prednáška v marci je o duševnom zdraví 
Kancelária Zdravé Mesto Trnava vás pozýva na prednášku tretieho ročníka cyklu 

„Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia) na tému Duševné zdravie, ktorá 
sa uskutoční 31. marca 2005 o 17.00 h v zasadačke Tatraskla na Trhovej ulici 2. Pred-
nášať bude doc. MUDr. Pavol Černák, PhD; riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Filippa 
Pinela v Pezinku.

Cesta k zdraviu vedie aj cez žalúdok 
Mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie pripravili bezplat-
ný 10. ročník kurzu zdravej výživy pod názvom Nech je potrava tvojim liekom. 

Na desiatich stretnutiach kurzu sa návštevníci dozvedia, čo je prospešné pre zdravé 
srdce, nervovú sústavu, trávenie, oči, krv, žalúdok, ale aj aká strava je prospešná pri 
liečbe rakoviny. Cieľom tohto kurzu je naučiť vás zdravo variť.

Stretnutia sa budú uskutočňovať vždy v pondelok o 17.30 h v Katolíckej Jednote Slo-
venska na Novosadskej ulici 4. Prvé stretnutie účastníkov kurzu bude už 21. marca. 
Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa odhodlali zlepšiť svoje zdravie jedným z najpríjem-
nejších prostriedkov – jedlom. Nezabudnite si so sebou priniesť misku a lyžičku, aby ste 
sa hneď na mieste činu presvedčili, že čo je zdravé, môže byť aj chutné. 

lektori OZ Život a zdravie a kancelária Zdravé Mesto Trnava
informácie: 033/55 04 896, 59 06 113

Deň počatého dieťaťa
Deň 25. marec je dňom počatého dieťaťa. Tento sviatok šíri požiadavku ochrany 

ľudského života už od počatia. Posolstvo tohtoročného dňa znie: „Nechať žiť je správna 
voľba“, pretože:
♥ právo na život má každý z nás, aj počaté dieťa
♥ nikto nemá právo zabiť nevinné, bezbranné dieťa
♥ každé dieťa je dar
♥ vaše dieťa vás potrebuje, potrebuje lásku matky a otca.

Občania, ktorí sa hlásia k ochrane života od počatia, budú mať v tomto období pripnu-
tú bielu stužku. Bude to výzva pre širokú verejnosť stotožniť sa s ochranou počatého die-
ťaťa.                                                                            prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

kou. Aj keď pochádzajú z jedného mesta, ich cesty sa preťali až v zrelom veku, práve 
v Trnave na dňoch Lásky pokoja a porozumenia. Áno si povedali v katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Trnave. I keď ich spoločný život bol relatívne krátky, bol naplnený 
láskou, pohodou a porozumením.

Nicholas Kutka nebude chýbať len manželke Veronike a rodine, ale všetkým, ktorí 
mali česť poznať ho. Bude im chýbať jeho milý úsmev a múdre slovo. Aj miesto v školskej 
lavici na pomaturitnom stretnutí po šesťdesiatich rokoch zostane prázdne. Stretnutie 
rodákov v našom mieste bude taktiež poznačené jeho stratou. Ale miesto v srdci tých, čo 
ho poznali, nezostane prázdne.

Zomrel 23. januára 2005 v USA.                                                      Margita KÁNIKOVÁ

oznamy/Zdravé mesto
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Vino Tirnavia             tretí ročník súťažnej výstavy vín

spoločenská sála Združenej strednej priemyselnej školy, 
Komenského ulica 1

11. marca od 15.00 do 21.00 h
Verejná degustácia pre odborníkov a verejnosť

12. marca od 13.00 do 21.00 h
Verejná degustácia pre odborníkov a verejnosť

Už vám to letečko neseme...
Morenu vynesú a letečko prinesú 18.marca o 15.00 h na Hlavnej ulici pred radnicou 

deti z folklórnych súborov Trnavček a Drienka z Trnavy, Striebornička z Piešťan, Made-
ránek z Boleráza, deti z cirkevnej materskej školy sv. Alžbety na Ústianskej ulici a diev-
čatá zo speváckej skupiny Trnka z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Building je miesto otvorené pre každého
Building sa zameriava na rozvoj charakteru a osobnosti. Jeho základy tvoria kresťan-

ské hodnoty. Poskytuje príjemné prostredie na posedenie pri káve alebo čaji, ktoré sú 
zadarmo s možnosťou konverzácie v anglickom jazyku s rodenými Američanmi.

Building podporuje mimoškolské aktivity stredoškolákov a vysokoškolských študentov 
a ponúka zmysluplné využitie voľného času. Organizuje prednášky, koncerty, projekcie 
zaujímavých filmov, besedy, športové aktivity (Basketball Camp) a aj letné jazykové 
tábory pre mládež (English Camp). Building je miestom, kde sa môžu mladí ľudia vzde-
lávať, rozvíjať svoje tvorivé schopnosti a sýtiť svoje duchovné potreby.

■ 15. marca o 19.30 h Building, Rybníková 14:
LENIVOSŤ, ďalšie pokračovanie prednášok PhD. Dušana Jauru z cyklu SPIRITUALI-
TA spojená s diskusiou. Čo je to tá lenivosť a ako ju chápeme? Lenivosť je jedným zo sied-
mich hlavných hriechov. Skrýva v sebe nebezpečenstvo duševnej tuposti, ľahostajnosti, 
indiferentizmu voči pravde, dobru a prekonávaniu hmotnej a duševnej biedy. Duchovná 
lenivosť je črtou, ktorá je prekážkou mravného a spoločenského pokroku. Lenivý človek 
pohŕda sebazaprením.                                                                                       (vstup voľný)

■ 21. marca o 19.00 h
PATÁLIA, autorský hudobno-literárny večer spojený s krstom zborníka členov Trnav-
ského literárneho klubu, čítanie ukážok z ich vlastnej tvorby spojene s malým koncer-
tom skupiny ROMANIKA.                                                                                (vstup voľný)

 ■ 22. marca o 20.00 h 
SOŇA HORŇÁKOVÁ a SLIDE&UDU, nové pesničky známej slovenskej folkovej spe-
váčky a zaujímavého hudobného projektu. 

Rybníková 14, Trnava, medzi UCM a športovou halou 
033/5504651,www.the-building.com

Pozvánky
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Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok 
sv. Mikuláša                                                                                        www.cirkevnahudba.sk

hudobný program počas Veľkonočných sviatkov:

Veľká noc 2005 v trnavských kostoloch
  
                                                    Zelený                 Veľký                  Biela
                                                    štvrtok                piatok                Sobota               
                                                 24.3.2005            25.3.2005           26.3.2005
 Dóm sv. Mikuláša 18.30  18.30  19.30
 Katedrála sv. Jána 17.00  15.00  20.00
    Krstiteľa
 Františkánsky kostol  18.00  18.00  19.00
 Jezuitský kostol  17.00  17.00  17.00
 Paulínsky kostol  17.00  17.00  22.00
 Sv. Heleny  17.00  16.00  19.30
 Sv. Anny  16.00  16.00  19.15 
 Kostol Božského Srdca  18.00  18.00  19.30
    Ježišovho – Tulipán
 Kostol sv. Jána Bosca         18.00                  17.00                   20.00  
    Kopánka
 Evanjelický a.v.kostol        17.00                   9.00                      ––
    Nám. SNP 7
                                                    Zmena programu Bielej soboty je vyhradená.

Kvetná nedeľa: 
Obrad svätenia ratolestí
M. Schneider Trnavský – Hosanna filio David
                                        Pueri Hebreorum
                                        In monte Oliveti

Fr. Schöpf – Missa Sancta III.

Veľká sobota: 
Lamentácie proroka Jeremiáša
Obrady a vzkriesenie

Veľkonočná nedeľa, 9.00 h:
M. Schneider Trnavský – Ecce sacerdos
J. v. Beliczay – Missa in „F“
M. Schneider Trnavský – Terra tremuit
                                           Bože, čos’ ráčil

Obrady 
Veľkého týždňa 

Bohoslužba v priamom televíznom prenose
Mestská televízia Trnava začína od Veľkonočnej nedele cyklus priamych prenosov 

bohoslužby z priestorov Kostola sv. Jakuba. Uskutoční sa raz mesačne, spravidla 
prvú nedeľu v mesiaci. Takto chce mesto Trnava vyjsť v ústrety chorým a nevládnym 
občanom, aby mohli bohoslužbu sledovať doma na televíznych obrazovkách.

27. marca o 10.00 h, Kostol sv. Jakuba  
1. mája o 10.00 h, Kostol sv. Jakuba 



novinky 
z radnice

r t

A marec 2005pozvánky 

■ hlavná budova, Múzejné námestie 3 
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska
výstavy:
Trnavský objektív
regionálna súťaž amatérskych fotogra-
fov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec 
spojená s výstavou, od 8. 3. do 30. 4.

Joseph Jurča – sochár
výstava k 80. jubileu autora
vernisáž 18. marca o 16.00 h
Začalo to Daguerreom 
výstava fotoaparátov – do 20. 1. 2006
Čo ani čas neodvial
výstava háčkovanej čipky Evy Černej 
a Aleny Čaklovičovej v dobovom interiéri 
do 30. júna  
Príroda Malých Karpát
fauna, flóra, mineralógia a geológia Ma-
lých Karpát – do konca roka 2005 

Na skle maľované
výber z obrázkov na skle z fondov Zápa-
doslovenského múzea v Trnave, do 31. 3.

zbierkový predmet mesiaca
drop veľký
prezentácia zoologickej časti prírodoved-
ného oddelenia

■ Dom hudby M. Schneidera Trnavského

expozície:
Pamätná izba M. Schneidera Trnavské-
ho, Dejiny cirkevného hudobného spol-
ku, Dvorana slávy dobra

■ Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
výstava v spolupráci so SSV

Kuchyňa včera a dnes
výstava spojená s cyklom tvorivých diel-
ní pre deti, do 15. 1. 2006 

Škarniclova kníhtlačiareň
prevzatá výstava zo Záhorského múzea 
v Skalici, do 15. septembra

Západoslovenské múzeum

Námorník Kapko Dierka. Prezentácia 
novej knihy. Hosť: autor Ján Navrátil 
a editorka Alena Hošková.
9. marca 2005 o 10.00 h v oddelení pre deti
Maličkí a mamičky. Prečo čítame a ta-
jomstvo zrodenia knihy. Hodina informa-
čnej výchovy pre deti a ich mamičky. 
9. marca 2005 o 16.00 h v Trnavskom ma-
terskom centre

Patália. Prezentácia zborníka mladých 
trnavských básnikov. Hosť: Ján Buzássy
9. marca 2005 o 18.00 h v čitárni

Prváčikom. Prezentácia nového vydania 
šlabikára. Hosť: autorka ilustrácií gra-

fička Oksana Lukomska, 10. marca 2005 
o 11.00 h v oddelení pre deti

Nežná volavka. Prezentácia novej knihy.
Hosť: autor Anton Baláž, 10. marca 2005 
o 17.30 h v čitárni

Kontrasty v hudbe. Podujatie zo vzde-
lávacieho cyklu hudobnej výchovy detí 
a mládeže „Hudba je harmónia života“
10. marca 2005 o 10.00 h v hudobnom od-
delení v Dome hudby M. Sch. Trnavského 
Kam, kam, kam, kam sa poberám. 
Prezentácia knihy pre deti. Hosť: autorka 
Eva Kopúnková, 11. marca 2005 o 10.00 h 
v oddelení pre deti 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
LIBRIÁDA 2005 – sviatok knihy 9. – 11. marca 2005
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veľká sála
1. III. utorok 19.00 h  Učené ženy
2. III. streda 10.00 h  Učené ženy
3. III. štvrtok 10.00 h  Falošné 
                                       dôvernosti
4. III. piatok 10.00 h  Budkáčik 
                                      a Dubkáčik
6. III. nedeľa 18.00 h  Odovzdávanie 
                        ocenení mesta Trnava
7. III. pondelok 10.00 h  Pinocchio
8. III. utorok 10.00 h  Rodinné šťastie
9. III. streda 19.00 h  Všetko o ženách
10. III. štvrtok 19.00 h  Statky zmätky
11. III. piatok 10.00 h  Budkáčik 
                                        a Dubkáčik
14. III pondelok 14.00 h  Rodinné 
                                           šťastie

15. III. utorok 19.00 h  Učené ženy
16. III streda 19.00 h  S vylúčením 
                  verejnosti, SND Bratislava
17. III štvrtok 19.00 h  Drotár
21. III. pondelok 10. 00 a 14. 00 h 
 Pulčinela a tí druhí, VŠMU Bratislava
23. III. streda 10.00 h  Budkáčik 
                                        a Dubkáčik
30. III. streda 14.00 h  Pinocchio
31. III. štvrtok 19.00 h  Učené ženy

štúdio
3. III štvrtok 19.00 h  Básnik a žena
8. III. utorok 10.00 h  Korytnačina
9. III. streda 10.00 h  Biele noci
14. III. pondelok 19.00 h  Korytnačina
16. III. streda 10.00 h  Básnik a žena

Divadlo Jána Palárika

 Galéria Jána Koniarka, Kopplov kaštieľ 
Sme akí sme / We are who we are
Aspekty života Rómov v súčasnom umení
Kurátori: Margarethe Makovec, Anton 
Lederer, Rakúsko
Vernisáž: 15. marca o 18.00 h
do 10. apríla
Medzinárodná výstava Sme akí sme pre-
zentuje a reprezentuje súčasné umelecké 
pozície, ktoré postihujú alternatívny 
prístup k Rómom a chcú sa vymaniť z tra-
dičných predsudkov. Pripravila ju rakúska 
asociácia pre súčasné umenie ROTOR 
z Grazu.

 Synagóga – Centrum súčasného umenia    
Fremdkörper / Votrelec
výstava mladých umelcov z východnej 
a strednej Európy
vernisáž: streda 2. marca o 18.00 h
do 13. apríla
koncepcia: Roman Minaev, Zorka Lednárová
spolukurátor: Vladimír Beskid

vystavujúci autori: 
Jovan Balov, Mr. Bra, Pavel Forman, 
Mindaugas Gapševičius, Geomatic, Aneta 
Mona Chişa, Martin Juef, Kunst-fu (Gabi-
ka a Erik Binder), Zorka Lednárová, Dörte 
Meyer, Roman Minajev, Vladimír Sitnikov

 Koloman Sokol Gallery, Washington 
D.C., USA
Check Slovakia! (Mladé umenie zo 
Slovenska)
od 8. marca
kurátorka: Viera Jančeková
Premiéra výstavy sa konala v roku 2004 
v prestížnej Berlínskej inštitúcii Neuer 
Berliner Kunstverein v kurátorskej kon-
cepcii Viery Jančekovej, riaditeľky Galérie 
Jána Koniarka a Alexandra Tolnaya, ria-
diteľa Neuer Berliner Kunstverein. Výsta-
va predstaví americkému publiku deväť 
mladých výtvarníkov zo Slovenska a ich 
tvorbu v rôznych médiách – od fotografie 
a grafiky až po objekt alebo inštaláciu či 
videoprojekciu.

Galéria Jána Koniarka
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kino HVIEZDA
premieta sa o 17.30 a 19.30 h

01. – 02. 03.  SVET ZAJTRAJŠKA
03. – 08. 03.  ALEXANDER VEĽKÝ
o 16.30 a 19.30 h
09. 03.  SLÁVICI V KLIETKE
10. – 14. 03.  HONBA ZA POKLADOM 
                         TEMLÁROV 
o 17.30 a 19.45 h, 12. a 13.3 aj o 15.15 h
15. – 16. 03.  ZLÁ VÝCHOVA
17. 03.  DUŠA AKO KAVIÁR
18. – 22. 03.  LETEC
o 16.30 a 19.30 h
23. – 24. 03.  HOREM PÁDEM
25. – 27. 03.  POLÁRNY EXPRES
o 15.30 hod. 27.3. aj o 13.30 h
25. – 28. 03.  POFAJČÍME, UVIDÍME
o 17.30 a 19.30 h, 26. a 27.3. aj o 15.30 h
29. 03.  O DVE SLABIKY POZADU
30. – 31. 03.  VOLANIE MORA
30.3. o 17.30 a 19.30 h, 31.3. iba o 19.30 h
31.3. – 05. 04.  HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
31.3. o 15.30 a 17.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
v nedeľu o 13.30 h
06. 03.  GARFIELD
13. 03.  BOLEK A LOLEK 
                NA DIVOKOM ZÁPADE
20. 03.  SCHREK – 2
27. 03.  POLÁRNY EXPRES

kino Stavbár – Modranka
premieta sa v nedeľu o 19.00 h

06. 03.  EVANJELIUM 
PODĽA JÁNA o 18.00 h – dvojprogram
13. 03.  VYHÁŇAČ DIABLA:       
                APOKALYPSA
20. 03.  PROTIVNÉ BABY
27. 03.  POLÁRNY EXPRES     
o 17.00 a 19.00 h

Kino OKO
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
vo štvrtok, piatok a sobotu o 19.00 h

3. – 5. 3. DANNYHO DVANÁSTKA 
10. 3. PADLÉ ŽENY
11. – 12. 3.  PREKLIATA ARGENTÍNA 
17. 3.  DOGVILLE   
18. – 19. 3.  ZLÁ VÝCHOVA  
24. – 26. 3.  ALEXANDER VEĽKÝ
31. 3. – 2. 4.  O DVE SLABIKY 
                         POZADU

Filmový klub
1. 3.  VOJNA SVETOV – BUDÚCE 
STOROČIE 20.00 h, P. Szulkin
2. 3.  TRIO Z BELLEVILLE 18.00 h 
S. Chomet
2. 3.  SLONÍ MUŽ (PROFIL DAVID 
LYNCH) 20.00 h, D. Lynch
8. 3.  BRAZIL (projekt Osem a pol) 
20.00 h, T. Gilliam
9. 3.  ZRKADLO 18.00 h, A.Tarkovskij
9. 3.  MULLHOLAND DRIVE (PROFIL 
DAVID LYNCH) 20.00 h, D. Lynch
15. 3.  SALÓ ALEBO 120 DNÍ 
SODOMY (PROJEKT OSEM A POL) 
20.00 h, P. P. Pasolini
16. 3.  V ZAJATÍ CHUTI 18.00 h, B. Rapp
16. 3.  MODRÝ ZAMAT (PROFIL 
DAVID LYNCH) 20.00 h, D. Lynch
22. 3.  ZVÄČŠENINA (projekt Osem 
a pol) 20.00 h, M. Antonioni
23. 3.  VOLÁM SA JOE 18.00 h, K. Loach
23. 3.  ĎALŠÍCH DESAŤ MINÚT I. 
20.00 h, Wenders, Jarmusch, Kaurismäki, 
Lee, Herzog, Erice, Kchaj-Ke
29. 3.  UNAVENÍ SLNKOM 20.00 h
N. Michalkov
30. 3.  ČAS SMRTI 18.00 h, J. A. Triana
30. 3.  ĎALŠÍCH DESAŤ SEKÚND II. 
20.00 h

Program trnavských kín – marec 2005

Zmena programu vyhradená.
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Myšlienky vyplienené mrazivým tichom a ľadovým pokojom zimy sa na jar s topiacim 
snehom akoby znova začínali rodiť v našich hlavách. Prebúdzajúca sa príroda a na 
úkor nocí predlžujúce sa dni nám vyčarujú na tvárach úsmev, rozohrajú v útrobách 
tela spolu s jarným vánkom  nejasnú melódiu o radosti z večného kolobehu života. 
Hudba je varená z tisícok receptov s minimálne raz takým počtom chutí. Napriek 
tomu účinok na nás ľudí má takmer vždy rovnaký: univerzálnym jazykom rozochvie 
v nás struny emócií, núti nás uvažovať nad vecami, ktoré za normálnych okolností od-
kladáme kdesi v zákrutách nášho mozgu, zohreje na duši ako jarné slnko na tele.

-cavo-

BILBAO TRIO, 19. marca 2005, 18.00 h, Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika

Luis Alberto Reqeujo – klarinet, Richard Vandra – violončelo, Flora Goméz – klavír
V poslucháčsky zaujímavom programe odznejú diela od M. I. Glinku, Max Brucha, 
Arcivojvodu Rudolfa von Osterreich a Nina Rotu.

Tri dni pred kalendárnym začiatkom jari prichádza do Trnavy aj hudobná jar pro-
stredníctvom španielsko-slovenského komorného telesa Bilbao Trio. Teleso, pôsobia-
ce v španielskom meste Bilbao, vzniklo roku 1998 a debutovalo na slávnostnom kon-
certe pri príležitosti 700. výročia založenia mesta. Súbor odvtedy absolvoval desiatky 
koncertov po celom Španielsku a nechýba v žiadnom cykle komorných koncertov 
v Bilbau. Publikum i kritika na výkonoch tria vyzdvihuje homogénny zvuk, výrazovú 
vrúcnosť, ale aj dôraz na štýlové poňatie interpretovaných skladieb. Vďaka stabilnej 
zostave súbor naštudoval široký repertoár, ktorý zahŕňa diela viacerých skladateľov 
z obdobia klasicizmu, romantizmu i súčasnosti a premiérovo uviedol viaceré skladby 
baskických autorov. Slovenským členom španielskeho tria je violončelista Richard 
Vandra, ktorý získal základy hudobného vzdelania v Trnave. 

Marián Varga sa zaradil medzi stálice slovenskej hudobnej scény hneď po svojich 
prvých pódiových a štúdiových výstupoch. Bolo to na sklonku šesťdesiatych ro-
kov, práve v období, ktoré predchádzalo povestnú Pražskú jar. Obdarený veľkou 
hudobnosťou, povzbudený entuziazmom Jána Cikkera a hľadačstvom Romana 
Bergera, ktorí ho zasväcovali do umenia kompozície a klavírnej hry, sa nezmestil 
do školských lavíc bratislavského konzervatória. Hoci tu nadobúdal „klasické“ hu-
dobné vzdelanie, priestor vlastnej umeleckej realizácie predstavoval preňho skôr 
elektrizujúci anglický „big-beat“, ktorý začínal dobýjať celú zemeguľu. Varga sa 
stal členom skupiny Prúdy, jeho kompozícia Čierna ruža získala už na 1. beatovom 
festivale v Prahe čestné ocenenie a jeho hra sústreďovala pozornosť tak publika 
ako odborníkov. Po svojom nástupe v Prúdoch čoskoro tvorí vlastný projekt – sku-
pinu Collegium musicum, s ktorou sa začínajú dejiny art-rocku v Československu. 
Ak boli sedemdesiate roky Vargovej tvorby v znamení art rocku, osemdesiate roky 
priniesli zmenu – autorský recitál, v rámci ktorého Varga balansuje na pomedzí 
hudobných druhov, približujúc kompozíciu k improvizácii a improvizáciu ku kom-
pozícii. Vargova hudba je už viac ako tridsať rokov (napriek stálemu obchádzaniu 
médiami a inštitúciami) neustále prítomná v slovenskej spoločnosti a predstavuje 
jednu z hlavných žíl jej kontinuity. 

Trnavská hudobná jar 2005

Marián Varga a Moyzesovo kvarteto
3. apríl 2005, 18.00 h, Divadlo Jána Palárika, veľká sála
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Góreckého orchestrálnej kompozície uvádza rozsiahly projekt albumu, ktorý je azda 
najavantgardnejším počinom slovenského rocku.
Antifóna pre violončelo a klavír patrí k posledným kompozíciám autora. Vznikla v mi-
nulom roku pre Festival peknej hudby, ktorý organizuje violončelista Eugen Prochác 
v Banskej Štiavnici. 
Skladby suity Semplice (Canzona, Scherzino, Naozaj budem musieť odísť, Nechtiac) 
vznikli roku 1961, teda ešte pred nástupom na bratislavské Konzervatórium. Varga si ich 
neskôr v osemdesiatych rokoch zaradil do svojho recitálového repertoáru.
Skladby Ticho sveta pred Bachom, Spomienka na Vivaldiho, Viragom, Mobile, Za-
gajduj, Gajdoše sú z aktuálneho recitálového repertoáru a sú aj súčasťou Vargovho 
nového, ešte nevydaného CD.
Napokon skladby Vianočnej suity (Predohra, Pomôž mi, Musaquettes I., Srdce zo zrka-
dla, Musaquettes II., Kominár, Záver) pochádzajú z albumu Divergencie zo začiatku 
osemdesiatych rokov. 

Dežo Ursiny patril spolu s Mariánom Vargom k ťažiskovým osobnostiam slovenskej 
rockovej hudby. Jeho talent spoluvytváral presvedčivosť prvého významného prejavu 
slovenskej beatovej hudby – skupiny The Beatmen, jeho skupina The Soulmen sa stala 
víťazom prvého československého beatového festivalu, jeho neskoršie formácie (The 
New Soulmen, Provisorium, Burčiak) predstavovali kvalitatívny vrchol slovenskej rock-
ovej scény sedemdesiatych, no najmä osemdesiatych rokov. Ursiny sa okrem hudby 
venoval aj filmovej tvorbe, jeho osobnosť inšpirovala dielo mnohých slovenských hu-
dobníkov, ktorí dodnes profilujú celú našu scénu. Úpravy Ursinyho skladieb pre sláčiko-
vé kvarteto vznikli pri príležitosti spomienkového festivalu Deža Ursinyho, ktorý sa koná 
každoročne v Pezinku, ich autorom je Marek Spusta.
Appletree in winter pochádza zo začiatku sedemdesiatych rokov (The New Soulmen) 
a ocitla sa na autorovom poslednom albume nahranom v anglickom jazyku so skupi-
nou Provisorium pre pražský Supraphon (1972). 
Tisíc izieb je skladbou z osemdesiatych rokov, pochádza z albumu Bez počasia dvoji-
ce Ursiny – Štrpka, ktorý vyšiel v bratislavskom OPUS-e v roku 1984. 
Pieseň Sto mien napísal Ursiny spolu s Jánom Strasserom roku 1979 pre Janu Kocianovú 
na jej album Zrkadlá.

Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha – prvé husle, Alexander Lakatoš – viola, 
František Török – druhé husle, Ján Slávik – violončelo

program:

Dezider Ursiny (1947-1995)
Piesne (inštrumentácia 
Marek Spusta)
Appletree in Winter, Tisíc 
izieb, Sto mien

Vladimír Godár
Déploration sur la mort de 
Witold Lutoslawski pre kla-
vírne kvinteto

Marián Varga
Vežová hudba 
Toccatina
Nechtiac
Bukoliky
Spomienka na Vivaldiho
Nespavosť
Naozaj budem musieť 
odísť
Mobile

Marián Varga
Antifóna pre violončelo 
a klavír

Marián Varga
Vianočná suita 
(inštrumentácia M. Spusta)
Predohra
Pomôž mi
Musaquettes I.
Srdce zo zrkadla
Musaquettes II.
Kominár
Záver
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Foto: Blažej Vittek, Trnava, najvyššie ocenenie na súťaži Trnavský objektív 2004, 
3. miesto na celoštátnej súťaži AMFO 2004.

Trnavský objektív 2005
35. ročník ♦ od 8. marca do 30. apríla ♦  Západoslovenské múzeum


