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Štvorylka spojila Trnavu s európskymi mestami 
Mesto Trnava sa 25. mája po prvý raz zapojilo do projektu Európskeho ta-
nečného festivalu (European Quadrille Dance Festival EQDF). Na Trojičnom 
námestí tancovalo štvorylku 552 žiakov a študentov základných a stredných 
škôl v Trnave.

Podujatie zorganizovalo Mesto Tr-
nava v mene Plesne zveze Slove-
nije na výzvu svojho partnerského 
mesta Novo mesto v Slovinsku. Ge-
nerálnym koordinátorom projektu  
a vyzývateľom na pokus o zápis do 
Guinnesovej knihy rekordov je Rudi 
Kocbek z Dance Sport Federation of 
Slovenia. 
 Z trnavských základných škôl pri-
šlo na Trojičné námestie 324 taneční-
kov, zo stredných škôl 228. Prvenstvo 
má ZŠ na Nám. Slovenského učeného 
tovarišstva, odkiaľ prišlo tancovať až 132 nadšených detí. Tanečníkov prišiel pozdraviť 
primátor mesta Trnavy Vladimír Butko, zaželal im pekné chvíle pri tanci a poďakoval sa 
pedagógom za ich prácu pri nacvičovaní. Zazneli úvodné fanfáry a presne o 12. hodine za-
čali všetci tanečníci vo farbách nášho mesta – žltej a modrej – synchrónny tanec štvorylky  
s účastníkmi podujatia vo všetkých mestách, ktoré sa zapojili do tohto projektu. Tóny 
klasickej hudby Johanna Straussa v podaní viedenskej filharmónie boli prenášané cez 
satelit zo slovinského rádia. V Žiline súčasne tancovalo 1 360 študentov, v Košiciach 
7 948 a v Banskej Bystrici 1 340. V našom partnerskom meste Novo mesto tancovalo 
1 200 a v maďarskom partnerskom meste Szombathely 320 tanečníkov. Aj v tomto 
roku sa organizátori pokúsia o zápis do Guinessovej knihy rekordov s tým, že tento 
synchrónny tanec tancoval najväčší počet tanečníkov v 44 európskych mestách v tom 
istom čase a na tie isté tóny hudby.
 Veľmi dobre sa zhostila úlohy naučiť tento tanec našu mládež Dr. Helena Anthony 
Balúnová, ktorá vedie tanečnú školu v Trnave. Odmenou za všetku námahu a úsilie pri 
organizácii boli úsmevy chlapcov a dievčat.

Ing. Viera Malatinková, koordinátorka projektu za Mesto Trnavu, foto: K. Acélová

Trnavčania opäť privítajú leto originálne
Záver školského roka a otvorenie letných prázdnin okorení v centre Trna-
vy atraktívne športové podujatie. Už po druhý raz si priamo na Trojičnom 
námestí zmerajú sily futbalisti na piesočnom ihrisku. Novinkou bude turnaj  
v plážovom volejbale. Po vlaňajšej premiére sa uskutoční v dňoch 29. júna – 
1. júla 2. ročník BEACH SOCCER & VOLLEY TRNAVA  CUP 2012.

Internetový portál www.trnava-live.sk a Mesto Trnava v spolupráci s partnermi posta-
via na námestí plážové ihrisko s rozmermi 12x24 metrov. Približne 80 ton špeciálne 
triedeného piesku poskytne športovým tímom kvalitný poklad na to, aby mohli ukázať 
svoje futbalové či volejbalové umenie.
 Podujatie otvorí 29. júna turnaj trnavských firiem, v sobotu sa uskutočnia neofici-
álne majstrovstvá Trnavy amatérskych tímov. 
 Nedeľa 1. júla bude čisto volejbalová. Atraktívny turnaj v plážovom volejbale  
zorganizuje klub HIT Trnava. Možnosť zahrať si na plážovom ihrisku dostanú aj  
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futbalové nádeje Spartaka a Lokomo-
tívy. O dobrú náladu sa postarajú aj 
hudobníci a DJ-i. Divákom bude k dis-
pozícii tribúna na sedenie aj menší bu-
fet so sedením.  
   „Piesok, šport a hudba – to sú  
atribúty, ktoré jednoznačne patria  
k letu. Veríme, že začiatok prázdnin 
sa bude niesť v peknom letnom počasí  
a Trnavčania si užijú v centre dostatok 
zábavy,” poznamenal organizátor pod-
ujatia Patrik Pokorný z portálu trnava-
-live.sk.

Podrobný program 2. ročníka BEACH SOCCER & VOLLEY TRNAVA CUP 2012 bude zná-
my v polovici júna.                                                                           -red-, foto: P. Pokorný

Mesto Trnava má novú webstránku
Od pondelka 30. apríla začala mestská samospráva komunikovať s občanmi 
Trnavy a ďalšími záujemcami o informácie prostredníctvom novej webstránky. 

Jej hlavným prínosom v porovnaní s predchádzajúcim webom je priateľskejší, intui-
tívny spôsob kontaktu so všetkými cieľovými skupinami návštevníkov stránky, nová 
štruktúra, interaktívnosť, možnosť priameho sprostredkovania nielen textových, ale 
aj obrazových informácií a prehľadnejší spôsob informovania o rôznych podujatiach  
v meste prostredníctvom kalendára. Novinkou je, že do kalendára budú môcť pridávať 
kultúrnospoločenské, športové a iné podujatia apolitického a nekomerčného charakte-
ru aj ich organizátori – kultúrne inštitúcie a občania, resp. občianske združenia. Ďalšou, 
doslova horúcou novinkou, ktorej prínosy a riziká budú definovať samotní návštevníci 
webu, je blog Moja Trnava ako priestor určený na priame zainteresovanie občanov, 
vytváranie prepojenej komunity so vzťahom k mestu, aj na tvorivú sebarealizáciu 

súvisiacu s Trnavou. Jed-
nou z takýchto príležitostí 
môže byť napríklad trvalá 
súťaž o fotografiu mesia-
ca s možnosťou priameho 
hodnotenia zaregistrova-
nými návštevníkmi.
   Vývoj nového webu 
mesta nie je ukončený  
v okamihu jeho sprístup-
nenia verejnosti. Ako živý 
organizmus sa bude na-
ďalej vyvíjať s ambíciou 
nielen zverejňovať aktua-
lity o činnosti samosprávy  
a sprístupňovať doku-
menty a informácie podľa 
zákona, ale aj lepšie spo-
znať a reflektovať názory 
a požiadavky občanov, 
ktorým má slúžiť.

        -red-
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Prímestské tábory pre prázdninujúcich žiakov
Aj v tomto roku organizuje Mesto Trnava v spolupráci so základnými školami 
a Kalokagatiou – Centrom voľného času letné prímestské tábory pre prázdni-
nujúcich školákov. Ich náplňou budú opäť hry, športové, turistické a tvorivé 
aktivity, spoznávanie a ochrana prírody a rôzne atrakcie.

Základná škola na Atómovej ulici pripravuje od 2. do 6. júla (okrem 5. júla) program 
pre deti zameraný na spoznávanie Trnavy a okolia. Deti si budú môcť zašportovať  
v Kamennom mlyne, navštívia soľnú jaskyňu, jazdecký oddiel v Kačíne, vyberú sa 
na výlet na Dobrú Vodu, do Piešťan a Trenčína. 

 Prímestský tábor v rovnakom termíne pripravuje aj Základná škola na Ulici  
Andreja Kubinu. Jeho aktivity budú zamerané na intelektuálny, psychický rozvoj 
detí, budovanie nových vzťahov a prehĺbenie už nadviazaných priateľstiev. Deti sa 
vyberú do Piešťan, absolvujú plavbu loďou, pôjdu na výlet do Smoleníc, na hrad  
a do jaskyne Driny, vychutnajú si vlastnoručne pripravené špeciality na ohnisku  
v prírode a nakuknú do jedinečného tropického sveta s malou zoologickou záhradou 
v Trakoviciach. 
 Základná škola na Ulici Jána Bottu ponúka od 9. do 13. júla športovo-turistické 
aktivity v Trnave a v okolí spojené s tvorivými dielňami. 
 Poznávanie okolia a histórie rodného mesta, tvorbu posterov a power-pointových 
prezentácií si môžu deti v rovnakom termíne zvoliť v  tábore, ktorý organizuje Zák-
ladná škola na Ulici Kornela Mahra. 
 Dobrodružné zážitky, aktívny oddych, spoznávanie prírodných krás Malých Kar-
pát, ale aj aktivity v oblasti kultúry a umenia sľubuje od 16. do 20. júla Základná 
škola na Ulici M. Gorkého. 
 Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku sa až v dvoch turnusoch 
od 2. do 6. júla a od 9. do 13. júla zameriava na hry, prírodovedné bádania, jazykové 
zručnosti, športové činnosti, tvorivé aktivity a spoznávanie okolia.
 Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici pripravuje v termíne od 
9. do 13. júla tábor tematicky zameraný na spoznávanie Slovenska, počas ktorého 
deti navštívia hrad Devín, dedinku remesiel a umenia Abeland pri Lozorne a Ekopark 
Čierna Voda. Podobnú náplň tábora spojenú aj so športovými aktivitami a relaxá-
ciou v prírode ponúka od 20. do 24. augusta škola na Námestí Slovenského učeného  
tovarišstva. 
 V Základnej škole na Spartakovskej ulici pripravujú v termíne od 2. do 6. júla 
aktivity s poetickým mottom „Mám svoje mesto rád“ a s dodatkom Poznaj Trnavu 
a okolie. Účastníci tohto tábora navštívia historické centrum Trnavy, absolvujú vy-
hliadku z mestskej veže, výlet do Smoleníc, návštevu zámku, športové popoludnie, 
vychádzku do Kamenného mlyna a zábavno-pohybové hry.
 Rovnako ako každý rok počas letných školských prázdnin, aj tento raz pripra-
vuje Kalokagatia – Centrum voľného času od 16. júla do 17. augusta päť turnusov 
prímestských táborov s výletmi do Trnavy a okolia, návštevami hradov, zámkov  
a zrúcanín, kultúrnych pamiatok, výstav, kúpaliska, zoologickej záhrady, športovými 
hrami, súťažami v prírode a tvorivými dielňami. 
 Posledné dni prázdnin od 27. do 31. augusta budú patriť sídliskovým aktivitám 
Kalokagatie. Deti na Prednádraží na Beethovenovej ulici sa môžu tešiť na rôzne na-
fukovacie atrakcie, divadielka, tematicky zamerané tvorivé dielne, hry a súťaže.
 Ďalšie informácie pre záujemcov o prímestské tábory nájdete v časti Pozvánky 
na posledných stranách tohto vydania.                                                                                

-red-
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Odhalenie pamätnej tabule  
na Divadle Jána Palárika
Ján Palárik, kňaz a dramatik, ktorého 
meno už desať rokov nesie súbor Divad-
la Jána Palárika. Pri príležitosti 190. vý-
ročia narodenia kňaza a dramatika Jána 
Palárika bola v Trnave na budove divadla 
nesúceho jeho meno odhalená pamätná 
tabuľa. Na slávnostnom akte sa zúčast-
nili predseda TTSK Tibor Mikuš, posla-
nec NR SR a podredseda TTSK Augustín 
Hambálek, poslanec NR SR Július Brocka, 
rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid, 
biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy Pa-
vol Zemko, akademický sochár Ladislav 
Sabo, ktorý navrhol a zrealizoval túto pa-
mätnú tabuľu a ďalšie osobnosti kultúr-
neho a spoločenského života.

Rekonštrukcia klubu dôchodcov  
na Limbovej ulici
Odbor investičnej výstavby mestského 
úradu v Trnave začal rekonštrukciu klubu 
dôchodcov na Limbovej ulici. Práce budú 
pozostávať z dispozičných úprav dvoch 
navzájom prepojených miestností so sa-
mostatnými vstupmi a jedného menšieho 
priestoru. Cieľom je vytvorenie celistvé-
ho priestoru na rôzne spoločenské akcie  
a bohoslužby. V zadnej časti tohto 
priestoru budú sociálne zariadenia a kan-
celária. V strednom priestore bude výdaj 
stravy, jedáleň a sociálne zariadenia pre 
dôchodcov. Práce by mali byť dokončené 
koncom júla tohto roku. 

Pozývame vás opäť  
do Dúhového dvora
Predajno-prezentačný trh výrobkov detí 
zo špeciálnych škôl a zariadení s ná-
zvom Dúhový dvor spojený s kultúrnym 
programom sa uskutoční počas Dní zdra-
via 14. a 15. júna od 9.30 h na Trojičnom 
námestí. 
 „Rok uplynul ako voda a my vás opäť 
pozývame na podujatie, ktorého dúhové 
farby sú symbolom spevu, tanca a zruč-
nosti trochu iných detí, a zároveň symbo-
lom láskavosti a milého úsmevu všetkých 

ľudí, ktorí ich prídu podporiť a odmeniť 
svojim potleskom. V minulosti sme spo-
lu bojovali so zlým drakom, odolávali ná-
strahám strašidelnej ježibaby, či otvárali 
Zlatú bránu ako dôkaz, že aj deti, ktoré 
majú problémy, vedia svetu ukázať svoje 
čaro. Tentoraz náš Dúhový dvor navštívi 
starý indiánsky náčelník z kmeňa Harava-
ra a rozpovie nám príbeh, v ktorom deti 
nielen spevom a tancom, ale i maľovaním 
ukážu, ako vedia bojovať s predsudkami, 
intoleranciou, posmechom či pýchou,“ 
pozývajú Trnavčanov a návštevníkov 
mesta organizátori podujatia z mestskej 
samosprávy a Spoločnosti na pomoc oso-
bám s autizmom v Trnave. 
 Dúhový dvor bude moderovať známa 
herečka a moderátorka Bibiana Ondrej-
ková, ktorá je tejto akcii verná od samého 
začiatku a s deťmi už nadviazala nejedno 
priateľstvo. Hosťom bude spevák Marián 
Greksa. Súčasťou programu bude aj kon-
cert Dixielandu Základnej umeleckej ško-
ly M. Sch. Trnavského, vystúpenie súboru 
Orientálne slniečko, blues v podaní Zuz-
ky Suchánkovej a Andrey Tkáčovej, no-
vinkou bude inscenácia stredovekej ško-
ly v podaní dobového súboru Hereditas 
patrum, a po prvý raz v Trnave na otvore-
nej scéne zaznejú aj „trnafské“ pesničky 
Mariána Mrvu a Benjamína Škreka z CD 
Krásny zapadák. 
 V predajných stánkoch bude ponuka 
rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj 
ich priateľov, pedagógov či rodičov. 

Tento rok sa uskutoční  
PSA Trnava inline aj s Bercajglom
Aktívne pokračovanie Dní zdravia v mes-
te Trnava PSA TT – inline, ktoré orga-
nizuje spoločnosť PSA Peugeot Citroën 
Slovakia v spolupráci s Mestom Trnavou 
a Bratislava inline, sa uskutoční aj tento 
rok. Novinkou druhého ročníka je spoje-
nie korčuliarskej akcie pod záštitou PSA 
Peugeot Citroën Slovakia, BA – inline  
a Zdravého mesta Trnava s obľúbenými 
cyklistickými jazdami mestom Bercajgel. 
Účastníci jazdy sa stretnú 16. júna o 17. 

  V SKRATKE
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hodine pri Bernolákovej bráne, pelotón 
nadšencov vyštartuje o 18. hodine. Pri-
pravená je viac ako desaťkilometrová tra-
sa, ktorá je bežne určená najmä autám.  
O bezpečnosť jazdcov a plynulosť premávky 
sa postará Okresný dopravný inšpektorát  
v Trnave. Počas jazdy bude dopravná po-
lícia priebežne zastavovať premávku na 
vytýčenej trase. Preto prosíme Trnavča-
nov o trpezlivosť pri dočasných doprav-
ných obmedzeniach.
 PSA TT – inline je akcia určená všet-
kým, ktorí radi aktívne oddychujú a ro-
bia niečo pre seba. Navyše, jazdou po 
cestách určených motorovým vozidlám 
podujatie propaguje okrem zdravého ži-
votného štýlu aj ekologické alternatívy 
mestského presunu. Jazda je súčasťou 
Dní zdravia, ktoré sa už po 17. krát usku-
točnia v centre mesta Trnavy. Vo štvrtok 
14. júla a v piatok 15. júla si návštevníci 
môžu dať skontrolovať hodnoty, ktoré sa 
týkajú ich zdravia ako tlak, tuk, choleste-
rol. Využiť môžu tiež poradenstvo z ob-
lasti zdravej výživy, zdravého životného 
štýlu, oddýchnuť si budú môcť počas uká-
žok masáží. 
 Podujatie PSA TT – inline sa po prvý-
krát uskutočnilo minulý rok. Na pilotnej 
akcii vtedy štartovalo viac ako 400 účast-
níkov. Z naplánovanej trasy však pelotón 
pre nepriaznivé počasie prešiel polovicu. 

Festival Lumen oslávi dva krížiky
Dvadsiaty ročník festivalu gospelovej 
hudby Lumen sa uskutoční 8. a 9. júna na 
Trojičnom námestí a v mestskom amfite-
átri. Ako informujú organizátori festivalu 
na www.fln.sk, publikum sa okrem audio 
zážitkov z koncertov kvalitných sloven-
ských a zahraničných skupín môže opäť 
tešiť aj na priateľské stretnutia, ktoré 
dodávajú atmosfére festivalu rodinnosť 
a výnimočnosť. Podľa údajov aktuálnych 
v čase uzávierky tohto vydania budú na 
festivale koncertovať zahraničné kapely 
Leeland, HB, Chip Kendall, 29th Chapter, 
Four Kornerz, Joakim Arenius and Praise 
Unit, In case of fire, Superhero a sloven-
ské kapely BugoBros & 6th Sense Trio, 
Felice, Kerygma, Saleziáni, Godzone, The 
Elements, Nona, BCC worship a L!VE wor-

ship. Vstup na všetky koncerty je voľný.
Súčasťou podujatia bude výstava veno-
vaná okrúhlemu jubileu Lumenu v západ-
nom krídle radnice a ani tento rok nebude 
chýbať blok workshopov a prednášok na 
aktuálne témy, ktoré mohli navrhnúť aj 
účastníci festivalu prostredníctvom spo-
mínanej webovej stránky.

Benefičný koncert  
Večer ľudí dobrej vôle 
Benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle 
sa uskutoční pod záštitou podpredsedu 
NR SR Jána Figeľa, primátora mesta Tr-
navy Vladimíra Butka, trnavského arcibis-
kupa Mons. Róberta Bezáka pri príležitos-
ti štátneho sviatku SR sv. Cyrila a Metoda 
4. júla 2012 o 20. hodine v mestskom 
amfiteátri. Koncertný program bude zo-
stavený z vystúpení viacerých známych 
hudobných osobností ako Ewa Farná, só-
listi SND Linda Ballová a Miroslav Dvor-
ský, Peter Nagy, Martin Harich, Kandrá-
čovci, Big Band Gustáva Broma a ďalších. 
Program v priamom prenose Rozhlasu  
a televízie Slovenska bude moderovať Ale-
na Heribanová. Vstup na koncert je voľný.

Thomas Puskailer s novou šou  
Eco tour v amfiteátri
Spevák Thomas Puskailer sa 26. júna  
o 10. hodine stretne v mestskom amfi-
teátri s trnavskými deťmi a mládežou na 
svojom novom ekologickom turné s ná-
zvom Eco tour. „Ja a Abbey máme po-
zitívny vzťah k ekológii, bio produktom  
a snažíme sa šetriť životné prostredie. 
Preto som sa rozhodol ekologické posol-
stvo predstaviť mládeži na celom Sloven-
sku. Tento projekt je zameraný na deti, 
ich záujem je totiž ťažké získať. Preto som 
sa rozhodol, že tému environmentalistiky 
spojím do jednej atraktívnej audio-vizu-
álnej show. Po nej si môžu deti vyskúšať 
interaktívne workshopy, v ktorých budú 
môcť zábavnou formou otestovať a na-
dobudnúť nové vedomosti,“ opisuje svoju 
novú šou Thomas Puskailer. Sprevádzať 
ho bude tanečná formácia The Pastels, 
známa zo súťaže Česko-Slovensko má ta-
lent. O otváracie tanečné číslo sa posta-
rá tanečná formácia Spin Dance Group. 
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Thomasove ekologické turné, počas kto-
rého navštívi okrem Trnavy aj Bratislavu, 
Hlohovec, Nové Zámky, Prešov, Košice, 
Žilinu, Banskú Bystricu a iné mestá, už 
podporili hudobníci Zuzana Smatanová, 
Tina, Tomi Popovič, moderátori Adela  
a Sajfa či herci Dano Dangl, Dušan Cinko-
ta a Mirka Partlová.

Kurz maľovania keramiky  
v Západoslovenskom múzeu
Kurz maľovania keramiky v rámci cyk-
lu Škola ľudových remesiel sa uskutoční  
v sobotu 23. júna 2012 o 14. hodine  
v Západoslovenskom múzeu. Pod vede-
ním Kláry Matiašovskej z Pezinka si zá-
ujemcovia vyskúšajú tradičné maľovanie 
keramiky technologickými postupmi sta-
rých džbankárskych majstrov. Zároveň 
si na hrnček budú môcť namaľovať vzory 
akými v 17. storočí zdobili svoje výrobky 
slávni habáni. Objednávky osobne alebo 
na telefónnom čísle 033/551 29 13. Maxi-
málny počet účastníkov je pätnásť. Vstup 
je voľný. So sebou si treba priniesť nezdo-
bený porcelánový hrnček a tenší štetec. 

Trnavskí žiaci úspešní v súťaži mla-
dých zdravotníkov
Žiaci trnavských základných škôl obsadili 
jedno prvé, dve druhé a dve tretie miesta 
v územnej súťaži družstiev mladých zdra-
votníkov, ktorá sa uskutočnila na Základ-
nej škole na Atómovej ulici v Trnave.
 Účastníci súťažili v teoretických ve-
domostiach o Slovenskom červenom 
kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi 
a v zdravotníckych vedomostiach. Prak-
tické vedomosti preukázali napríklad pri 
kardiopulmonálnej resuscitácii, ošetrení  
krvácania z veľkej rany a ošetrení popálenín.
 Medzi družstvami žiakov prvého stup-
ňa boli najúspešnejší žiaci zo Základnej 
školy v Cíferi, druhé bolo družstvo zo 
Základnej školy na Atómovej ulici a ako 
tretie sa umiestnilo družstvo zo Základnej 
školy na Ulici K. Mahra v Trnave.
 Ako prví medzi družstvami žiakov 
druhého stupňa sa umiestnili žiaci z Ató-
movej ulice, druhí boli žiaci zo školy na 
Ulici K. Mahra a tretie družstvo v poradí 
bolo zo Základnej školy v Cíferi.

 Podujatie zorganizoval Územný spolok 
Slovenského červeného kríža v Trnave 
pre okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany 
v spolupráci s Mestom Trnavou, Kance-
láriou Zdravé mesto Trnava, Trnavským 
osvetovým strediskom a Základnou ško-
lou na Atómovej ulici.

Trnavská regionálna komora SOPK 
ponúka elektronický podpis
Trnavská regionálna komora Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory ako re-
gistračná autorita poskytuje certifikačné 
služby súvisiace s elektronickým podpi-
som, vydanie certifikátu na tvorbu a ove-
renie zaručeného elektronického podpi-
su, ale aj dodanie bezpečného zariadenia 
certifikovaného Národným bezpečnost-
ným úradom SR. 
 Elektronický podpis umožňuje rých-
lejší a bezpečnejší spôsob výmeny dát 
medzi komunikujúcimi stranami. Papie-
rová dokumentácia je nahrádzaná jej 
elektronickou podobou, ktorá sa zasiela 
prostredníctvom internetu. Dôležitým 
prvkom, ktorý umožňuje výrazne zvýšiť 
bezpečnosť výmeny dát elektronicky, je 
používanie elektronického podpisu (EP) 
alebo zaručeného elektronického podpisu 
(ZEP). 
 Podnikatelia môžu elektronický pod-
pis využiť napríklad na podpisovanie  
e-mailových správ, bezpečné doručenie 
a poskytnutie dôverných informácií elek-
tronickou poštou, EDI komunikáciu, ale-
bo zasielanie výplatných pások a faktúr 
elektronicky. Zaručený elektronický pod-
pis je možné využiť na komunikáciu s Col-
ným riaditeľstvom SR, Daňovým riaditeľ-
stvom SR, Katastrom nehnuteľností SR, 
Obchodným registrom SR a Súdmi SR. 
Elektronickým podpisom ušetria podnika-
telia až polovicu správnych poplatkov.

Rozkopávky ulíc a chodníkov  
počas výstavby plynovodu
Pre výstavbu plynovodu budú rozkopané 
chodníky a miestne komunikácie na uli-
ciach Bučianskej, Prechodnej, Jadernej, 
Okružnej a Špačinskej ceste. Práce sa 
začali 21. mája 2012 a budú aj s povr-
chovou úpravou ukončené do 30. augus-
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ta tohto roku. Na Špačinskej ceste bude  
v tomto časovom rozmedzí uzavretý 
chodník od križovatky s Prechodnou uli-
cou až po Okružnú ulicu. Cestovné po-
riadky autobusovej dopravy ostanú aj 
počas prác na plynovode nezmenené, 
rozkopávky chodníka na miestach au-
tobusových zastávok sa budú robiť len 
do polovice dĺžky zastávky. Jaderná uli-
ca bude uzavretá od 18. júna do 3. júla 
2012. 

Rozkopávky pre rekonštrukciu  
horúcovodného potrubia
Ulice Starohájska, V. Clementisa a T. Te-
kela v Trnave budú od 4. júna do 31. júla 
2012 rozkopané pre rekonštrukciu horú-
covodného potrubia, ktorú realizuje Tr-
navská teplárenská, a. s., Trnava. Rozko-
pávky pre položenie nového potrubia na 
Starohájskej ulici zabezpečuje spoločnosť 
Streicher SK, na uliciach V. Clementisa  
a T. Tekela spoločnosť Termomont s. r. o. 

Železničnú stanicu čaká veľká rekonštrukcia
Ukončená má byť do júna 2013, celko-
vé náklady dosiahnu 2,7 milióna eur 

Aj keď nová železničná stanica slúži len 
dve desiatky rokov, už niekoľko rokov 
volá po obnove. Dôvodom však nie je len 
vonkajší vzhľad, ktorý určite nepatrí do 
21. storočia, ale aj zastarané technoló-
gie, nevzhľadný a opotrebovaný interiér,  
a s tým spojená nechuť významnejších 
podnikateľských subjektov poskytovať 
svoje služby na železničnej stanici. Vý-
sledkom je napríklad to, že cestujúci už 
viac ako desať rokov nenašiel na stanici 
slušnú jedáleň, reštauráciu či kaviareň, 
ktorá by lákala aj tých, ktorí vlakom práve 
necestujú. Všetko sa má o niekoľko mesia-
cov zmeniť. Novú železničnú stanicu čaká 
rozsiahla rekonštrukcia, cestujúci pocítia 
drobné obmedzenia, no na celkové vyba-
venie cestovnými dokladmi a prepravnú 
prevádzku by to nemalo mať vplyv.
 Začiatok rekonštrukcie staničnej bu-
dovy a prislúchajúcich objektov, ktorý 
investor – Železnice Slovenskej republiky 
ako správca železničnej infraštruktúry – 
spustil 13. mája, zahŕňa nové dispozič-
né riešenie jednotlivých poschodí budov, 
plávajúce podlahy, obklady a dlažby, ka-
zetové stropy, elektroinštaláciu, štruktú-
rovanú kabeláž, rozvody ústredného kú-
renia, klimatizáciu a nový osobný výťah. 
Novinkou bude dnes už bežný bezbariéro-
vý prístup na nástupištia a vybudovanie 
eskalátora medzi foyerom a vestibulom 
stanice. Rekonštrukcia sa dotkne aj zni-
čeného podchodu a terasy pri lávke pre 
peších. Celkové finančné náklady na stav-

bu dosiahnu 2,7 milióna eur. V prvej eta-
pe sa zrealizovala rekonštrukcia adminis-
tratívno-prevádzkovej budovy, v druhej 
časti, ktorá sa začala, sa budú rekonštru-
ovať priestory pre cestujúcu verejnosť – 
staničná budova a prislúchajúce objekty. 
 „Dokončenie administratívno-pre-
vádzkovej budovy a preberacích konaní 
prebehlo v máji, dokončenie výmeny ob-
vodového plášťa staničnej budovy a cel-
kové ukončenie rekonštrukcie stavby by 
sa malo stihnúť do júna 2013. V týchto 
týždňoch sa začína rekonštrukcia poscho-
dia a prevádzka sa bude vykonávať v dol-
nej časti vestibulu. Po rekonštruovaní po-
schodia sa práce presunú do dolnej časti 
budovy. Uvedené práce budú rozsiahle  
a budú znamenať aj sťaženie pohybu ces-
tujúcich v budove a chýbajúce komerčné 
služby. Na poskytovanie drobných potra-
vinových nákupov bude naďalej slúžiť iba 
predajňa lahôdok vedľa budovy stanice  
a na poskytovanie občerstvenia iba bis-
tro vedľa prvého nástupišťa,“ povedala 
hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky 
Martina Pavlíková.                         -maju-
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Škola na Atómovej ulici slávila osemdesiatiny
Už nie ja, ale moje dieťa / s veľkou školskou taškou / s obavou v tvári. / Už 
dávno nie ona, / to ty sa k nemu skloníš, / podáš mu ruku... / ...odnesieš, 
uložíš, prečítaš, opravíš, ukážeš, podáš, / daruješ kúsok neba / tak, aby si 
nezlomila krídla / ...a aby si v starých zažltnutých fotkách našli aj oni teba

Áno, v starých zažltnutých fotkách hľa-
dáme teba, seba i nás všetkých, ktorí 
sme sa v Základnej škole na Atómovej 
ulici v Trnave už osemdesiat rokov odo-
vzdávali, prichádzali na to, čo je dôležité 
medzi úsmevom a pohladením. Škola je 
plná spomienok, ktoré vo svojich srdciach 
odkrývali postupne kolegovia, aby si pri-
pomenuli tých, ktorí začali pracovať ešte 
v budove na Kukučínovej ulici. Mená ria-
diteľov školy od roku 1932 po súčasnosť 
sú v pamäti tých starších i mladších. Na 
učiteľov zasa spomínajú rodičia a ich deti. 
 Oslavovať sme začali už na začiatku 
školského roka. Výzdoba pripomínala veľ-
kou osemdesiatkou vek, symbol knihy pod 
číslom zasa to, čo je pre školu najdôleži-
tejšou náplňou. Učenie, učiť sa učiť... Vnú-
torná výzdoba na chodbách i v triedach sa 
pýšila prácami detí zo všetkých predme-
tov. Projektmi priam hýrili jazykové učeb-
ne, chodby prvého stupňa žiarili farbami 
prírody.
 Prípravy vrcholili 18. mája. Na vý-
chovnom koncerte deti spoznávali zvuky 
viacerých hudobných nástrojov, zaspie-
vali ľudové piesne, zatancovali polku.  
V sobotu 19. mája sa oslavy uzavreli sláv-

nostnou akadémiou, v ktorej vystupovali 
naši žiaci. Medzi hosťami boli nielen bý-
valí kolegovia a riaditelia, ale aj bývalí 
žiaci, ktorí nášmu učiteľskému snaženiu 
dali zmysel v podobe vlastnej významnej 
a spoločensky uznávanej práce. Naše po-
zvanie prijali Oľga Brunnerová, význam-
ná slovenská šperkárka, ktorej práce sú 
pravidelne súčasťou módnych prehliadok, 
Emíre Khidayerová, spisovateľka a býva-
lá diplomatka v Egypte, Kuvajte a Iraku, 
Kamil Mikulčík, Libor Charfreitag, Róbert 
Opatovský, Zuzana Skerová, Ladislav 
Šmidák, tanečník Tomáš Uváček, športov-
kyne Regína Palušná a Lenka Slezáriková. 
Všetky mená sa spomínajú v medailóni-
koch školského časopisu Atómik. 
 Všetci prítomní sa zarozprávali, spomí-
nali na predchádzajúce roky, roky mladosti  
a radostnej práce... Nikto sa nesťažoval 
na dobu či žiakov. Nebolo treba. Plne platí 
to, čo nám priala v básni neúnavná kole-
gyňa pani Sadloňová. Ako sejeme, žneme, 
tvarujeme, tak plody našej práce pod na-
šimi rukami rastú. Preto nám priala veľa 
záhradníckej trpezlivosti a lásky k nášmu 
ťažkému povolaniu. 
Mgr. Mária HRNČÍRIKOVÁ, ZŠ na Atómovej ulici 1

Odborníci nielen zo slovenských archívov, 
ale aj z okolitých krajín EÚ a Slovinska po-
čas troch dní diskutovali o systémových aj 
špecifických okruhoch štátnej správy a sa-
mosprávy od roku 1945 s „medzizastáv-
kami“ v roku 1960, 1968, 1989, 1993 až 
po koniec 20. storočia. Nášmu mestu boli 
venované príspevky o štátnej správe na 
západnom Slovensku, napr. v príspevku 
M. Munkovej z MV SR – Štátneho archívu 

v Bratislave s témou Zánik Západosloven-
ského krajského národného výboru očami 
archivára. „Napriek tomu, že je to viac ako 
polstoročie, obdobie prešlo viacerými re-
žimami, rôznymi kompetenčnými a územ-
nosprávnymi zmenami, zmenil sa štát.  
A to sa odrazilo v archívnych dokumen-
toch, preto sa snažíme viac poznať ar-
chívne materiály z tohto obdobia. Aj keď 
sa to zdá zvláštne, ale aj rok 1989 aj rok 

Už po šestnásty krát sa v dňoch od 22. do 24. mája v Trnave zišli slovenskí 
archivári na tradičnom medzinárodnom stretnutí, ktoré bolo tentoraz tema-
ticky zamerané na vývoj verejnej správy po roku 1945 v zrkadle archívnych 
dokumentov. 

Šestnáste stretnutie archivárov bolo v Trnave



9

1993 je regulárna historická téma. Dôleži-
té je poznať napríklad aj aspekty územnej  
samosprávy po roku 1989,“ povedal ga-
rant stretnutia, riaditeľ Slovenského ná-
rodného archívu a predseda Spoločnosti 
slovenských archivárov Radoslav Ragač. 
 Odborníci sa v pohľadoch do minulosti 
zhodli na tom, že súčasná forma regio-
nálnej a miestnej samosprávy je relatív-
ne najideálnejším modelom fungovania 
spravovania vecí verejných na primárnej 
úrovni. „Predtým to nebola samospráva  
v dnešnej podobe, neboli to volené osoby, 
nekreovalo sa tam zastupiteľstvo v neja-
kom zápase, ale bolo to niečo, čo vznikalo 
centrálne. Zákonom o obecnom zriadení 
vzniká samospráva, a odrazu je obec zod-
povedná sama za seba,“ povedal Ragač. 
 Stretnutie prinieslo aj zaujímavú kon-
frontáciu medzi jednotlivými republikami, 
napriek tomu, že všetky mali socialistický 

typ zriadenia. „Všetkých účastníkov sme 
požiadali, aby zmapovali verejnú správu  
v tomto období v ich krajine. Boli pozva-
ní odborníci z Poľska, Česka, Slovinska  
a Maďarska. Zaujímavé, že napriek tomu, 
že politický komunistický režim bol všade 
a bol podobný, premeny verejnej správy 
sú v každom štáte iné. Dokonca je rozdiel-
na situácia na Slovensku a v Čechách po 
roku 1945. Napríklad, Sudety tým, že boli 
vysídlené, inak fungovali, takže tam ako 
na Slovensku nevznikli správne komisie. 
Zároveň tam neboli zmeny, ktoré vyplý-
vali z toho, že medzi vojnami zliatie Čiech 
a Slovenska nebolo celkom dôsledné. Na 
Slovensku boli zachované ešte uhorské 
rezíduá a v Čechách rakúske. Na Sloven-
sku boli v medzivojnovom období župy, 
v Čechách nie. Takže ani u nás to nebolo 
rovnaké,“ povedal Ragač.

-maju-

Nový príspevok k integrácii autistických detí
Aj keď je vo väčšinovej populácii niekedy téma autizmu tabuizovaná, postup-
ne sa aj v našom meste vytvára priestor na integráciu takto postihnutých detí 
do spoločnosti. Jedným z príkladov je projekt, ktorý podporilo aj Mesto Trna-
va: Nadácia Linaje v spolupráci s ďalšími partnermi, ktorí sa venujú integrácii 
autistických detí do väčšinovej spoločnosti, uviedli v Zrkadlovej sieni Divadla 
Jána Palárika nevšednú a na naše podmienky celkom novú knihu Rozprávky 
z ôsmeho svetadielu. Výťažok z predaja knihy bude venovaný na postupné 
dobudovanie autistického rezidenčného centra Ôsmy svetadiel v obci Borová.

Nový titul spolu s CD niekoľko rokov pí-
sala Sylvia Záhorová, predsedníčka 
združenia Spoločnosť na pomoc osobám  
s autizmom v Trnave (SPOSA-T). Matka 
autistického syna plánovala napísať takúto 
knihu už dlhší čas, no pracovné povinnosti 
jej stále nedovoľovali dokončiť ju. „Je to 
kúsok mojej životnej etapy, ale aj kúsok 
etapy nášho občianskeho združenia. Kni-
ha je aj taký môj sľub a poďakovanie za 
minuloročné ocenenie (Sylvia Záhorová je 
minuloročnou držiteľkou ceny Výnimočné 
ženy Slovenska za Trnavský kraj, ktoré 
udeľuje Inštitút rodovej rovnosti – pozn. 
aut.). Stretávam sa s rodičmi autistických 
detí už niekoľko rokov. Prvým podnetom 
na napísanie knižky bolo to, že som po-
čúvala syna, no niektorým zvláštnym slo-
vám som nerozumela a nevedela som, prečo ich opakuje. Podobne to bolo aj pri iných 
deťoch. Tieto slová som si zapisovala, a podľa toho som písala príbehy. A tak som tie 

Autorka a predsedníčka združenia SPOSA-T  
Sylvia Záhorová so synom Marošom, ktorý  
knihu aj uviedol do života.
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postavy v príbehoch oživila. A keďže odmalička rada kreslím a chcela som raz v živote 
ilustrovať knižku, podarilo sa mi aj to,“ hovorí Sylvia Záhorová.  
 Kniha na jednej strane približuje svet autistických detí väčšinovej populácii, pre 
autistické deti je zase ponorom do ich sveta. Rovnako to vníma aj autorka, ktorej 
autistický syn Maroš bol prvým čitateľom knihy. „Nesnažila som sa ho zmeniť, nao-
pak, snažila som sa dostať do jeho sveta a pochopiť ho. Celá naša rodina sa musela 
zmeniť a pristúpiť na pravidlá, ktoré nám stanovil syn. Preňho sme sa niekoľkokrát aj 
presťahovali. Napríklad, v Borovej sme postavili vlastný dom, aby náš syn mal blízko 
k spomínanému centru a aby tam mohol stráviť čo najdlhší čas,“ hovorí Sylvia Záho-
rová a dodáva: „Naším prvoradým cieľom je vybudovať v Borovej veľké zariadenie  
s celoročným ubytovaním pre približne dvadsať klientov. Keďže je to finančne náročné 
a čakáme na výzvu na žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov, nateraz začneme 
robiť chránenú dielňu, ktorú vieme prevádzkovať z vlastných zdrojov a príspevkov. 
Klienti tam budú bývať, ale tí, ktorí budú môcť, budú chodiť aj do práce.“ 
 Jednou z dobrovoľníčok je Soňa Fülopová. Aj pre jej dcéru je zariadenie Ôsmy sve-
tadiel veľmi dôležité. „Nachádzame tu nových priateľov, moja dcéra získava aj nové 
pracovné návyky. Do centra chodí veľmi rada a dobre sa tam cíti. Našla si dokonca aj 
empatických kamarátov z tamojšej dediny. V prvom rade je dôležité, aby dieťa malo 
prostredie, ktoré mu vyhovuje, potom je možné pridávať prvky, ktoré zo začiatku 
netolerovalo, a cez niekoho, komu dieťa dôveruje, mu priblížiť aj vzdialenejšie pros-
tredie,“ hovorí Soňa Fülopová. 
 Knižka Rozprávky z ôsmeho svetadielu sa vďaka partnerom a spolupracujúcim in-
štitúciám dostala do celoslovenskej pozornosti. Jednou z podporovateliek projektu je 
napríklad herečka Bibiana Ondrejková, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje s občian-
skym združením a ponuku na spoluprácu dostala práve na pôde trnavského divadla. 
Popri trnavskej prezentácii knižky sa ďalšia uskutočnila aj v Bratislave. A rovnako ako 
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika, aj tam boli „krstnými“ rodičmi Maroš a Sonič-
ka – mladí ľudia postihnutí autizmom, ktorí stáli na začiatku celého projektu. 

Text a foto: Martin JURČO

Konferencia Trnava v rokoch 1939 – 1989
Odborná konferencia, 25. – 26. apríl 2012, Aula Pázmaneum Trnavskej Univer-
zity. Organizátor Ústav pamäti národa Bratislava (ÚPN) v spolupráci s Mestom 
Trnavou a Trnavskou univerzitou.

Odborné stretnutie na tému mapovania doteraz nespracovaných dejín mesta bolo 
lákavé pre každého, kto chce mať prehľad o tom ako Trnava žila v minulosti. Podu-
jatie bolo zaujímavé najmä pre širokú tematickú pestrosť a rôznorodosť tém. Bolo 
však na škodu, že prednášky rozdelené do dvoch dní si prišli vypočuť priemerne len 
dve desiatky záujemcov. Ktovie, či príčinou bol nezáujem obyvateľov mesta o vlast-
né dejiny, a či slabá propagácia. Je však smutné, že program nezaujal ani študentov 
histórie z dvoch trnavských univerzít, z ktorých vyšla väčšia časť mladých historikov 
Ústavu pamäti národa predstavujúcich sa na konferencii. Nehovoriac o tom, že témy 
konferencie by mohli byť prínosom aj pre študentov stredných trnavských škôl, napr. 
v rámci hodín dejepisu.  
 „Život v uvedenom období bol ovplyvnený nielen väčšími udalosťami, ale v re-
giónoch má aj svoje menšie súvislosti. Aj tie sú zaujímavé, bez nich by história ne-
bola taká pestrá. Chceme podať ucelený obraz o dejinách mesta, ktoré boli neraz 
spracovávané tendenčne alebo s dôrazom na niektoré aspekty,“ povedal na margo 
programu organizátor Peter Sokolovič z ÚPN. Program odborného stretnutia priniesol 
rôznorodé témy troch období. Od vojnového slovenského štátu, medziobdobie obno-
venia Československej republiky a politických zápasov 1945 – 48 až po obdobie mo-
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nopolu komunistickej moci s príslušnými dôsledkami a amplitúdami ideologickej sily. 
Odborníci hovorili o spoločensko-politických, hospodárskych a kultúrnych kontextoch, 
ktoré mali dosah na život obyvateľov mesta, ale aj o oblastiach, ktoré nemali priamy 
súvis s týmito udalosťami, no „odohrali“ sa práve v rozmedzí uvádzaného obdobia.  
V dvojdňovom programe dominovali témy historikov z ÚPN, boli zastúpení aj odborníci 
z Historického ústavu SAV, niektorých ďalších pracovísk a jednotlivci. 
 Najväčšiu informačnú hodnotu mali originálne témy vychádzajúce z trnavského 
kontextu (Štb v Trnave, divadelný život, vojenský archív, budovanie nových farností, 
fenomén futbalu a pod.) menej témy, ktoré boli len hromadením štatistických údajov 
alebo aplikáciou všeobecnej „celoštátnej“ témy na trnavské pomery (napr. Viedenská 
arbitráž). Popri odborných témach zaradili organizátori do programu aj príspevky, 
ktorých prednosťou bol memoárový charakter, faktografia bola len druhým plánom 
príspevku (Rodina Mikušovcov, Osudy politických väzňov, „trnavské“ Osudy lekára J. 
Dosedlu a ďalšie), a tak ich mohli účastníci nechcene porovnávať. Možno by bolo zaují-
mavé tieto témy sústrediť samostatne v rámci neformálneho stretnutia, ktoré nebude 
mať charakter odbornej konferencie. 
 Pre veľký tematický rozsah stretnutia sa pristavíme len pri niektorých príspevkoch. 
Jozef Novák hovoril o Riešení židovskej otázky v Trnave. Je symbolické, že tento text 
bol odprednášaný práve v čase 70. výročia odchodu rodinného transportu z Trnavy. 
Autor však nevyužil rozsah témy naplno a v príspevku odzneli známe a doteraz zväčša 
publikované informácie. Je to trochu na škodu, pretože dodnes aj v našom meste žijú 
ľudia, v ktorých je stále živý sentimentálny obraz na obdobie slovenského štátu a ne-
raz bagatelizujú holokaust a účasť slovenských ľudákov na jeho organizovaní. 
 Inú tému približne z rovnakého obdobia spracoval Martin Garek z Trnavskej univer-
zity. Venoval sa vysídlencom z Oravy v Trnave. „Boli to presídlení obyvatelia z území 
zatopených dedín pri výstavbe Oravskej priehrady. Dotýkalo sa to 900 rodín, ktoré žili 
v týchto obciach pochádzajúcich zo 16. storočia. Už v 19. storočí sa premýšľalo nad 
stavbou priehrady na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Nakoniec sa k tomu pristúpilo až 
v roku 1941. Štátny pozemkový úrad rozhodol o presune týchto dedín a Trnava patrila 
medzi prvé vytipované oblasti, kde sa mala stavať vzorová časť pre presídlencov. Prví 
presídlenci prišli na jeseň v roku 1943. Gazdovstvá boli pre 26 rodín. Oravci sa snažil 
presúvať v rodinách, s príbuzenstvom, aj preto neboli umiestňovaní po jednej rodine, 
ale väčšia komunita do jednej lokality,“ povedal Martin Garek, ktorý pripomenul aj 
podstatu pomenovania Ústianskej ulice podľa pôvodnej obce Ústie nad Oravou a spo-
menul aj sumu na celú presídľovaciu akciu, ktorá bola takmer 16 miliónov korún. 
 Zaujímavým príspevkom sa prezentovala Dagmar Podmaková z Ústavu divadelnej 
a filmovej vedy SAV. V stručnom náčrte dejín divadla spomenula počiatky pravidel-
ných divadelných predstavení od medzivojnového obdobia s dôrazom na existenciu 
Krajového divadla (ktoré dodnes nie je spracované), Stálej scény a Divadla pre deti  
a mládež. Dôležitá bola spomienka na výtvarníka a scénografa Emila Pauloviča (tento 
rok by sa dožil deväťdesiatky), založenie umeleckého štúdia v roku 1945 a jeho dvoj-
ročnú existenciu, rekonštrukciu divadelnej budovy a inscenácií, ktoré Trnavu a jej 
divadlo preslávili v celej republike (počas normalizácie tu uvádzali mnohí bratislavskí 
umelci svoje hry). 
 Peter Sokolovič hovoril o téme Trnava v rokoch 1945 – 48 a snahy o vyrovnanie sa 
s predchádzajúcim režimom. „Každý režim sa vyrovnáva s predchádzajúcim obdobím, 
Trnava bola počas Slovenskej republiky druhým najväčším slovenským mestom. Zna-
mená to, že mala vplyv na chod dôležitých udalostí. V roku 1945 bola táto tematika aj 
v radoch obyvateľstva stále živá, tieto záležitosti riešili neskôr ľudové súdy a Okresný 
ľudový súd, pred ktorý boli postavení exponenti bývalého režimu. Mnohí sa tomu vyhli 
odchodom do zahraničia. Mnohí tu však zostali, napríklad Pavol Bagin. Bol mestským 
právnym zástupcom, ktorý bol zbavený funkcie,“ povedal Sokolovič. 
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 Jerguš Sivoš z Ústavu pamäti národa hovoril o aktivitách Štátnej bezpečnosti  
v Trnave a napríklad o konšpiračných bytoch a ich využívaní. V našom meste ich bolo 
hneď niekoľko a slúžili na schôdzky operatívnych pracovníkov útvaru s konfidentmi. 
Najčastejšie bol majiteľom bytu operatívny pracovník, inokedy spolupracovník. 
 Tematikou zriadenia nových trnavských farností na Kopánke a Tulipáne v roku 1942 
sa zaoberal Rastislav Karaba z Arcibiskupského úradu v Trnave. „Keďže po vzniku Čes-
koslovenska sa Trnava stavebne výrazne rozšírila aj za hradby a vzrástol počet obyva-
teľov, do popredia sa dostala otázka pôsobenia cirkvi na perifériách mesta. Riešením 
malo byť zriadenie nových farností na Kopánke a Tulipáne, keďže tamojší obyvatelia 
patrili k najchudobnejším a boli poznačení morálnym úpadkom. Napriek veľkej snahe 
biskupa P. Jantauscha, ich vznik bol brzdený aj neústupčivosťou trnavského farára A. 
Zelligera, ktorý bránením hmotných záujmov jedinej farnosti v Trnave pri Kostole sv. 
Mikuláša akoby nechcel pochopiť potrebu takéhoto procesu. Samotnému zriadeniu 
farností predchádzalo postavenie kostolov na Kopánke a Tulipáne a zverenie ich sprá-
vy reholiam, čo sa však neobišlo ani bez určitých sporov s veriacimi, predovšetkým 
pokiaľ išlo o finančné prostriedky. Problémy sa vyskytli aj zo strany štátnych orgánov, 
ktoré zakladajúce listiny schválili až v roku 1946,“ povedal Karaba. 
 Riaditeľ Vojenského archívu Trnava Jozef Petráš hovoril o vzniku a budovaní archí-
vu i o zaujímavých štatistických súvislostiach. Vznik archívu sa datuje do roku 1967, 
keď podľa nariadenia Ministerstva národnej obrany bol Archív vojenskej evidencie 
osôb premiestnený z posádky Hradec Králové do posádky Trnava. Presunuli ho do ob-
jektov niekdajšej univerzity, ktoré slúžili v rokoch 1783 – 1921 vojenskému eráru ako 
vojenská invalidovňa a neskôr rôznym útvarom Československej armády, v roku 1944 
odtiaľ odchádzala Trnavská posádka do SNP. Premiestnenie v roku 1967 sa dotýkalo 
asi 6 miliónov dokladov osôb, asi 24-tisíc rôznych evidenčných kníh a 6-tisíc archív-
nych škatúľ. Materiál viezlo 32 nákladných áut a 13 nákladných železničných vagónov. 
„Velenie archívu i samotní pracovníci sa postupne začleňovali do života mesta. Z od-
stupom času možno presťahovanie archívu do Trnavy hodnotiť ako začiatok vojenské-
ho archívnictva na Slovensku. Názory na presťahovanie archívu do Trnavy sú rôzne. 
Jeden zo zdrojov bývalého generálneho štábu Čs. ľudovej armády hovorí o tom, že  
v Trnave boli vhodné podmienky pre umiestnenie z hľadiska medzinárodného huma-
nitárneho práva. Iný zdroj, pamätník týchto udalostí spred 45 rokov, dnes už nebohý 
podplukovník Ján Virguľa, často spomínal, že veliteľom Spojovacieho vojska ČSĽA bol 
Slovák plukovník Ing. Ondrej Nálepka – brat kapitána Nálepku, ktorý chcel mať takúto 
inštitúciu na Slovensku. Nech boli príčiny presťahovania akékoľvek, 45-ročné pôso-
benie archívu v Trnave potvrdzuje, že tu sú zdroje a tradície vojenského archívnictva 
na Slovensku, ktoré boli efektívne využité pri formovaní vojenského archívnictva po 
vzniku samostatnej Slovenskej republiky,“ povedal Jozef Petráš z Vojenského archívu 
Trnava. Za 45 rokov pôsobenia archívu v Trnave bolo jeho pracovníkmi vypracovaných 
viac ako 900-tisíc rôznych výpisov, odpisov, potvrdení a kópií. 
 Napriek tomu, že široká odborná i laická verejnosť vníma Ústav pamäti národa  
v Bratislave cez prizmu médií zaiste rozporuplne, najmä cez diskusie o politických 
nomináciách či diskutabilnej edičnej činnosti inštitúcie, spomínané odborné stretnutie 
prinieslo mnoho podnetných impulzov aj pre ďalší výskum novodobých dejín nášho 
mesta. Texty z odbornej konferencie Trnava 1939 – 89 si záujemcovia budú môcť pre-
čítať vo vydanom zborníku. Do budúcnosti by možno bolo dobré, keby organizátori pri-
pravili podobné podujatie už nie na vedeckej, ale skôr populárno-náučnej platforme. 
V rámci nej by sa mohli prezentovať spomínané memoárové témy a okruhy, o ktorých 
sa na konferencii nehovorilo, napr. August 1968, arizácia židovských podnikov, témy 
z oblasti životného prostredia, bytovej otázky, dopravy, budovania obchodnej siete  
v časoch socializmu, život robotníctva vzhľadom na jestvujúce továrne a pod. 

-maju-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy jún 2012
1. 6. 1907 – V Bolerázi sa narodil hy-
drotechnik, projektant vodných diel a od-
borný publicista PETER DANIŠOVIČ (105. 
výročie). 
2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik 
MIKULÁŠ DOHNÁNY, historik Slovenského 
povstania rokov meruôsmych a redaktor 
Slovenských pohľadov sídliacich v tom 
čase v Trnave (160. výročie). 
2. 6. 1932 – V Leopoldove sa narodil 
poľnohospodársky odborník, šľachtiteľ 
kukurice a odborný publicista ALBÍN 
PIOVARČI, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj 
umrel (80. výročie).
3. 6. 1952 – V Trnave bola vládnym 
uznesením zriadená štvorročná Vyššia od-
borná poľnohospodárska škola s odborom 
chovateľským, ktorú neskôr premenovali 
na Poľnohospodársku technickú školu (60. 
výročie). 
4. 6. 1932 – V Trnave sa narodil letecký 
odborník, meteorológ, horolezec, publi-
cista a fotograf OTO CHUDÝ (80. výročie).
9. 6. 1397 – Kráľ Žigmund vydal dekrét, 
podľa ktorého cudzí obchodníci smeli  
v Trnave a na okolí predávať súkno len 
vo veľkom, teda v celých baloch (615. 
výročie). 
9. 6. 1947 – V Trnave sa narodil publicis-
ta, umelecký fotograf a vydavateľ JOZEF 
ŠELESTIAK (65. narodeniny). 
10. 6. 1902 – V Budapešti sa narodil 
športovec MIKULÁŠ KUCSERA, rekordér 
v skoku do výšky a účastník OH 1924  
v Paríži, ktorý pôsobil ako bankový úrad-
ník v Trnave, kde je aj pochovaný (110. 
výročie). 
11. 6. 1927 – V Trnave koncertovala 
Česká filharmónia pod dirigentskou tak-
tovkou V. Talicha (85. výročie).
12. 6. 2002 – Štátny okresný archív v Tr-
nave v rámci špeciálnej výstavy sprístup-
nil verejnosti vzácnu listinu uhorského 
kráľa Bela IV., ktorá je najstaršou zacho-
vanou privilegiálnou listinou na Slovensku 
(10. výročie).  
16. 6. 1927 – V Trnave sa narodil maliar 
a grafik ERNEST ŠPITZ (85. výročie). 
17. 6. 2002 – V Bratislave umrela 
herečka a speváčka ZORA KOLÍNSKA, 

ktorá v rokoch 1962 – 65 pôsobila v Tr-
nave ako členka súboru Krajového divadla 
(10. výročie).  
19. 6. 1997 – V Trnave umrel orni-
tológ a odborný publicista FRANTIŠEK 
MATOUŠEK, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ 
Krajského múzea, dnešného Západoslov-
enského múzea v Trnave (15. výročie). 
19. 6. 2002 – V Trnave slávnostne otvor-
ili prístavbu Kopplovho kaštieľa so stálou 
výstavou diela sochára JÁNA KONIARKA 
(10. výročie). 
20. 6. 1947 – V Trnave sa narodil 
športovec – atlét MIROSLAV KIRINOVIČ, 
slovenský rekordér v chôdzi, reprezentant 
a tréner (65. narodeniny). 
20. 6. 1992 – V Bratislave umrel trnavs-
ký rodák BEDŘICH KRAMOSIL, operný 
spevák a režisér (20. výročie). 
22. 6. 1912 – V Paderovciach sa narodil 
profesor matematiky na trnavskom gym-
náziu a ľahkoatletický rozhodca CYPRIÁN 
LUŽÁK, nositeľ Ceny mesta Trnavy za 
svoju pedagogickú činnosť a rozvoj 
mládežníckeho športu, ktorý umrel v Tr-
nave v deň svojich 86. narodenín (100. 
výročie).
23. 6. 1942 – V Trnave umrel staviteľ 
organov KONŠTANTÍN BEDNÁR (70. 
výročie). 
24. 6. 1432 – Trnavu počas výročného 
svätojánskeho jarmoku obsadili husiti 
(580. výročie).
25. 6. 1887 – V Hradci Králové sa narodil 
po slovensky píšuci spisovateľ, dramatik 
a autor učebníc IVO GAJDOŠ, vl. menom 
Jaroslav Jahelka, ktorý pôsobil ako učiteľ  
v Trnave, kde aj umrel (125. výročie). 
27. 6. 1997 – Parlament schválil zriade-
nie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
(15. výročie) 
29. 6. 1947 – V Trnave umrel biskup  
a prvý apoštolský administrátor trnavský 
PAVOL JANTAUSCH (65. výročie). 
29. 6. 1982 – V Bratislave umrel herec 
a režisér MARTIN GREGOR, člen činohry 
SND a jej umelecký šéf, rodák z Tr-
navy, ktorému roku 1998 udelili Čestné 
občianstvo mesta Trnavy in memoriam 
(30. výročie).                                  (P.R.)
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Pohľad do histórie novej železničnej stanice
Trnavská železničná stanica sa rekonštruuje v čase jedného z výročí spuste-
nia prevádzky. V máji v roku 1992 sa premiestnila zastávka MHD zo starej 
železničnej stanice na novú a otvorilo sa nové parkovisko. To už bola „nová“ 
budova železničnej stanice skolaudovaná. Oficiálne stavbu odovzdali 17. no-
vembra 1989 a nový objekt nahradil starú budovu stanice z roku 1896. 

Základný kameň novej stavby bol položený v septembri 1979, stavba bola spustená 
v decembri 1979. Zaujímavé je, že v archíve nájdeme túto stavbu zahrnutú aj v plá-
ne zoznamu dôležitých stavieb začínajúcich v 6. päťročnom pláne, do ktorého bola 
zaradená výstavba „novej prijímacej budovy“ v železničnej  stanici Trnava. Hovoria 
o tom aj oficiálne dokumenty: „Uznesením Vlády ČSSR č.14 zo dňa 5. januára 1978 
o zabezpečení úloh v železničnej doprave vyplývajúcich zo záverov XV. zjazdu KSČ 
sa touto 1. stavbou začína komplexná prestavba železničnej stanice, aby sa moder-
nou technickou základňou vytvorili podmienky pre splnenie stále náročnejších úloh 
železničnej dopravy a kultúry cestovania,“ píše sa dobovým jazykom v rozhodnutí  
o výstavbe novej železničnej stanice Trnava. 
 Stavbu realizovala Stavoindustria Trnava a plán výstavby rátal s dokončením  
v roku 1984. Termín z rôznych, i objektívnych dôvodov však nebol dodržaný.  
V rokoch 1983 – 84 bola stavba dokonca utlmená. Problémy mali aj subdodávatelia 
stavby. Nevedelo sa napríklad presne, ako bude dobudovaný predstaničný priestor. 
Nachádzalo sa tam zbúranisko po preslávenej prevádzke bufetu Koruna a bývalej 
budove Okresného stavebného podniku. Stavoindustria nemala v úlohách ani vybu-
dovanie lávky pre peších. Všetky kapacity sa venovali budovaniu novej administra-
tívnej budovy. Problémy boli aj s vybudovaním nového vodovodného prívodu. Stav-
ba stanice bola dokončená v septembri 1989 s nákladom viac ako 81 miliónov Kčs. 
 V symbolický deň, v piatok 17. novembra 1989 o 11. hodine, nastala dlho oča-
kávaná chvíľa otvorenia novej budovy. Po desiatkach rokov kapacitne nevyhovujú-
cich priestorov sa Trnavčania konečne dočkali. Napriek tomu sa celá prevádzka hneď 
do novej budovy nepresťahovala. Okrem toho, stále neboli vybudované nástupištia  
a podchod. Preto bola aj prevádzka v novej budove spočiatku len v denných zmenách 
do 18. hodiny, neskôr sa zatvárala. Vtedajšie dispozície a dobové požiadavky však 
priniesli pre trnavskú cestujúcu verejnosť celkom nové prevádzky – novú reštauráciu, 
bufet, espresso, kapacitne postačujúci vestibul, čakáreň pre matky s deťmi, kultúrne 
stredisko a od roku 1990 napríklad aj automaty na predaj cestovných lístkov. 
 Až takmer od konca roka 1991 fungoval systém „zdvojenej“ prevádzky na starej  
i novej stanici. Obe budovy boli vzájomne „prepojené“ chodníkom, ktorý viedol po 
terajšom nástupišti č. 4 a ukončenie bolo na peróne na starej stanici. Nová železničná 
stanica mala byť aj rozsiahlym „federálnym“ strediskom vtedajšieho prevádzkovate-
ľa reštauračných vozňov a staničných prevádzok – podniku Jedálne a lôžkové vozne 
Praha (JLV). V novej výpravnej budove boli vybudované rozsiahle pivničné priestory 
práve na žiadosť JLV, kde plánovali pripravovať jedlá na zásobovanie reštauračných 
vozňov v rýchlikoch a prevádzkovanie reštauračných služieb v novej budove. 
 Z hľadiska dopravnej prevádzky starej a novej stanice je zaujímavý dátum 6. 
august 1991. Vtedy bola zapnutá aj posledná výhybka reléového zabezpečovacieho 
zariadenia a o 10. hodine 30. minúte sa dispozičný výpravca zo starej dopravnej 
kancelárie spolu s operátorkou presťahovali do novej riadiacej veže. Za zmienku 
stojí spomenúť október 1991, keď bol spustený do prevádzky vtedy moderný systém 
Pragotron, ktorý textovou automatickou formou dopĺňal ústne hlásenia o odchode 
vlakov. Koncom decembra boli pri krásne zasneženej trati dané do prevádzky aj 
nové trnavské nástupištia. 
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 Trnavská železničná stanica začala písať svoju novú históriu. Napriek rôznym 
drobným problémom, ktoré sprevádzali jej prevádzku až do dnešných dní, sa na-
šťastie neopakovali tragické situácie z čias prevádzky na starej železničnej stanici. 
Okrem priestorového komfortu bolo hlavným rozdielom vybudovanie nástupíšť, čo 
zvýšilo bezpečnosť cestujúcich. V 60. a 70. rokoch pri rozsiahlej nákladnej doprave 
a frekvencii 18-tisíc cestujúcich denne prichádzalo k častým kolíziám cestujúcich  
a vlakov. Medzi najtragickejšie prípady patrí hromadný úraz študentov strednej ško-
ly z Bratislavy 9. decembra 1965. Vo veľkej hmle a na preplnenej stanici po vyhláse-
ní príchodu vlaku staničným rozhlasom sa na výzvu učiteliek viac ako sto študentov 
pohlo do koľajiska. Dav očakával príchod osobného vlaku do Bratislavy pri 4. koľaji, 
no vlak prichádzal na 3. koľaj a zároveň na 4. koľaj nákladný vlak v opačnom smere. 
Cestujúci tak zostali medzi dvoma obsadenými koľajami. Výsledkom hromadného 
úrazu bolo 5 mŕtvych študentov a niekoľko zranených.                                    Martin JURČO  
Pramene:
Archív Železníc Slovenskej republiky. (Poďakovanie patrí hovorkyni ŽSR Martine Pavlíkovej).
Gulík, J. ml.: Železničné nehody na Slovensku, zv. 2. Vydané vlastným nákladom, bez miesta vydania, 2011.

Prvá slovenská detektívka sa zrodila v Trnave
Mladý pár Zuzka Švarová a Karol Kustra osadil sa v Trnave a žije tu v priaz-
nivých a spokojných pomeroch. V najpeknejšej izbe ich bytu nachádza sa  
v rámečku pod sklom nenápadný gombík nažltlej farby. Často stojí pred ním 
Zuzka so svojím manželom a hovorí s úsmevom ale i s vlhkým okom: „Musíme 
si uctiť starý gombík, lebo s jeho pomocou vlastne vyšla tvoja nevina najavo.“

Bielohorský: Žltý gombík

Uvedená citácia pochádza 
zo záverečnej časti prvej 
slovenskej detektívnej 
novely Žltý gombík. Útle, 
štyridsaťsedemstranové 
dielko Žltý gombík, s pod-
titulom kriminálny prípad, 
bolo opublikované podľa 
údaja v tiráži v roku 1925 
v Trnave. A kto bol autor 
Bielohorský? Literárni ved-
ci, menej my ostatní vie-
me, že pod týmto pseudo-
nymom sa neskrýva nikto 
iný ako samotný majiteľ 
trnavskej tlačiarne, v kto-
rej spomínaná detektívna 

novela vyšla, a to kníhtlačiar, kníhkupec a papiernik Gustáv Adolf Bežo (na fotografii 
v spodnom rade štvrtý zľava). 
 Čo však viedlo jedného z popredných vydavateľov a tlačiarov v meste k tomu, 
aby toto svoje dielo a ďalšie vydával pod pseudonymom? A práve pod týmto? Dnes 
môžeme o tom len vyslovovať domnienky. Isté je, že v dejinách literatúry nebol prvý 
ani jediný, kto takto konal. Možno si Bežo ako vzdelaný a všestranne rozhľadený člo-
vek (podľa vlastného vyjadrenia v úradných záznamoch hovoril aj po anglicky) vzal 
za vzor anglického vydavateľa Charlesa Warrena Adamsa, ktorý pod pseudonymom 
Charles Felix vydal vo vlastnom vydavateľstve Saunders, Otley & Co. svoj detektív-
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ny román Nottinghillská záhada, ktorý sa všeobecne považuje za celosvetovo prvý 
detektívny román. A samotné meno Bielohorský? Pravdepodobne súvisí s evanjelic-
kým náboženským vyznaním autora.  
 Ale vráťme sa späť k spisovateľovi, vydavateľovi a kníhtlačiarovi Gustávovi Adol-
fovi Bežovi. Kto bol vlastne tento človek, ktorý veľkú časť svojho tvorivého a pra-
covného života spojil s naším mestom a na ktorého si dnes spomínajú vari len naši 
najstarší spoluobčania?  
 Gustáv Adolf Bežo sa narodil 27. novembra 1890 v Senici. Pochádzal z národne 
uvedomelej rodiny. Bol mladším synom Jána Bežu, známeho senického vydavateľa 
slovenských tlačovín, napríklad aj časopisu Domáci radca pre hospodárov (vychádzal 
v Senici v 1908 – 1911) a autora slovenských učebníc v časoch tvrdej maďarizácie; 
matka Ľudmila Paulínyová bola neterou známeho vlastenca a literáta Viliama Pau-
línyho-Tótha. Gustáv Adolf študoval na reálke v Hodoníne a na obchodnej akadémii  
v Prostějove a Olomouci. Vo Viedni sa vzdelával na akadémii pre zahraničný obchod. 
Po otcovej smrti prevzal s matkou vedenie tlačiarne v Senici, ktorú však pre vydá-
vanie výlučne slovenských tlačovín v roku 1917 zakázali. Tlačiareň potom Bežovci 
presunuli do Trnavy, kde ju spolu s vydavateľstvom Gustáv Adolf Bežo viedol v ro-
koch 1918 – 1932. Tlačiareň sídlila na vtedajšej (po roku 1918) aj dnešnej Hviezdo-
slavovej ulici. Podľa Adresára mesta Trnava, ktorý G. A. Bežo zostavil a vydal v roku 
1920, pravdaže v Trnave, jeho tlačiareň pracovala na Hviezdoslavovej ulici číslo 7, 
vlastníkom domu bol trnavský občan Michal Dömötör. Objekt na Hviezdoslavovej, 
v ktorom sídlila Bežova tlačiareň a v podbrání ktorého samotný majster kníhtla-
čiar zvykol niekedy postávať a pozorovať ruch na tejto, takpovediac, vzdelanostnej 
tepne mesta, Trnavčania veľmi dobre poznajú. Dnes je tu známa reštaurácia a dom 
nesie číslo dvanásť, v roku 1950, keď Bežovo vydavateľstvo a tlačiareň znárodňovali, 
dom bol označený číslom 64. 
 Mimochodom, podľa Adresára mesta Trnava, v roku 1920 v Trnave pracovalo 
okrem tlačiarne G. A. Beža ešte ďalších päť tlačiarní (Goldmann Max, Horowitz Adolf, 
Winter Sigmund, Leo a úč. spol a Urbánek). A podľa listu mešťanostu v Trnave číslo 4 
348 z roku 1919 Bežo v svojej tlačiarni v tom čase zamestnával pätnásť ľudí, čo bol 
na danú dobu a pomery úctyhodný počet. Po roku 1932 Bežo tlačiareň prenajal svo-
jim zamestnancom a venoval sa najmä vydavateľskej činnosti. Okrem Trnavy mal 
vydavateľstvo aj v Bratislave. V roku 1950 mu tlačiareň a vydavateľstvá znárodnili  
a jeho samotného postavili z politických dôvodov pred súd. 
 Gustáv Adolf Bežo bol v roku 1918 jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. 
V rokoch 1922 – 1925 bol predsedom Slovenskej národnej strany. V rokoch 1918 – 
1923 vydával časopis Slovensko. 
 Z Bežovej vydavateľskej činnosti je vhodné pripomenúť, že v rokoch 1924 – 1932 
vydal zobrané dielo Svetozára Hurbana Vajanského. K ďalším zaujímavým Bežovým 
vydavateľským počinom patrí, že už v roku 1920 zostavil a vydal spomínanú publi-
káciu Adresár mesta Trnava, ktorú možno považovať za predchodkyňu terajších Zla-
tých stránok so zameraním na mesto Trnavu. Šlo o komplexný zoznam trnavských 
inštitúcií všetkého druhu spolu s adresami a telefónnymi číslami, a tiež osôb, bývajú-
cich v Trnave, ktoré v tom čase vlastnili telefónnu prípojku. Mimochodom, samotný 
Gustáv Adolf Bežo v Trnave v 20. a 30. rokoch 20. storočia aj býval, konkrétne na 
Emerovej ulici 22. 
 Nezastupiteľné miesto má však Gustáv Adolf Bežo v slovenskej literatúre ako 
autor prvej slovenskej detektívnej novely Žltý gombík. Pod pseudonymom Bielo-
horský vydal vo svojom vydavateľstve v Trnave následne svoje detektívne novely: 
Vražda v dome bankárovom a V driapach smrti, obe vyšli v roku 1925. V roku 1926  
uzrela svetlo sveta posledná Bežova detektívna novela Stolár a kravata. Bežo pod-
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ľa vzoru vtedajších tendencií v detektívnom žánri zveruje vyšetrovanie zločinov  
v svojich novelách mladému ambicióznemu detektívovi Ivanovi Hronovi. 
 Gustáv Adolf Bežo zomrel 9. júna 1952 v Plaveckom Štvrtku tragickým spôsobom 
ako obeť politických represálií.
 My, Trnavčania, môžeme byť oprávnene hrdí na to, že slovenská detektívka sa 
zrodila v našom meste – v kníhtlačiarni spisovateľa, vydavateľa a slovenského poli-
tika Gustáva Adolfa Beža na Hviezdoslavovej ulici. V tomto roku si pripomíname 60 
rokov od smrti otca slovenskej detektívky.

Jana JUDINYOVÁ, fotografia z knihy Hadrián Radváni: Trnavské tlačiarne, s. 133
Zdroje: 
Adresár mesta Trnava, Trnava 1920. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne G. A. Bežu v Trnave
Bielohorský: Žltý gombík, kriminálny prípad. Trnava 1925; tlačou a nákladom kníhtlačiarne G. A. 
Bežu v Trnave 
Bielohorský: Vražda v dome bankárovom, kriminálny prípad. Trnava 1925; tlačou a nákladom 
kníhtlačiarne G. A. Bežu v Trnave
Bielohorský: Stolár a kravata, kriminálny prípad. Trnava 1926; tlačou a nákladom kníhtlačiarne G. 
A. Bežu v Trnave
Bežo, Gustáv Adolf, www.litcentrum.sk
Encyklopédia slovenských spisovateľov
List mešťanostu v Trnave č. 4348/1919
List Povereníctva informácií č. 5056/11/4 -1948
List Povereníctva kultúry v Bratislave č. 1712/2-73/54 z 13.08.1950
info z matriky v Plaveckom Štvrtku o smrti G. A. Beža
info pamätníka Štefana Babiráta

Podnikové riaditeľstvo v Trnave spravovalo všetky pohostinské zariadenia na území 
vtedajších ôsmich politických okresov. Pri príležitosti 15. výročia založenia podni-
ku, ako uvádza bulletin vydaný k tomuto výročiu, mal podnik deväťstosedemdesiat 
pracovníkov a podnikovým riaditeľom bol Jozef Karaba. Tento bulletin, ako aj ďalšie,  
k 25. a 35. výročiu založenia podniku, sa zachoval vďaka Milanovi Gabalcovi, ktorý  
v spomínanom podniku pracoval od jeho založenia až do zániku ako šéfkuchár 
reštaurácie Krym.
 Oslavy 15. výročia založenia podniku sa konali v pamätnom  roku 1968, spoje-
nom s mnohými nesplnenými nádejami prevažnej časti obyvateľstva. Opatrne to 
naznačil aj úvodný príhovor: „To všetko v roku, na začiatku ktorého sa uskutočnilo 
zasadnutie ÚV KSČ, ktoré zohrialo atmosféru, v ktorej sa začína dariť novým výhon-
kom ušľachtilého semena objektívneho pohľadu na našu skutočnosť...“ Pochválili sa 
mnohými čestnými uznaniami, štandardami, udelenými titulmi Brigáda socialistickej 
práce, priekopník socialistickej práce, vzorný pracovník podniku a záväzkami v rám-
ci socialistického súťaženia. 
 Zdôraznili, že už nemajú tmavé, dymom očerneté krčmy s hrubým šenkárskym 
nábytkom a zapľuvanými dlážkami (skôr narodení si určite pamätajú, že v krčmách 
boli aj pľuvadlá). Postupne sa skultúrňovalo prostredie aj v menších prevádzkach, 
ktoré stále nazývali podľa pôvodných majiteľov, ako Belohlávek, Gergely a Svatý, 
ktoré boli zrušené. Naopak, Dukla, Park, Krym, Zelený kríčok ako aj bufet na Kol-

Malý výlet do bývalého trnavského RaJ-a
Po oslobodení, až do roku 1948, udržiavala sa u nás ešte súkromná forma 
pohostinského podnikania. Po spomínanom roku sa začali pohostinské za-
riadenia združovať do rôznych komunálnych a okresných správ. U nás sa 
vytvoril Hostiteľský kombinát mesta Trnava. K úplnému zoštátneniu prišlo 
1. júla 1953, keď sa vytvorili podnikové riaditeľstvá Reštaurácii a jedální, 
známe aj pod značkou RaJ. 
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lárovej ulici prešli generálnou opravou. Za najprogresívnejšie považovali hostince 
Podmaka na Linčianskej ceste, Kostolný na Leninovej, bufet Mlkvý na Kopánke, Ja-
senáková na Gottwaldovej a bufet Kočí na stanici ČSAD.
 RaJ mal v roku 1978 už tisícšesťstotridsaťdeväť pracovníkov, oslávil štvrťstoročie 
svojho trvania a riaditeľom bol stále Ing. Jozef Karaba. V bulletine vydanom pri tejto 
príležitosti, sa nezabudli poďakovať strane a vláde za pomoc pri vykonávaní svojej 
práce. Zaujímavá bola kapitola pohľadov do histórie. V našom meste na prelome 19. 
a 20. storočia bolo približne osemdesiat pohostinných zariadení. Najstarší v strede 
mesta bol Zelený strom, ktorý sa spomínal už za kuruckých čias. Neskôr sa hostinec 
Zelený strom nachádzal blízko cukrovaru, a tam sa končila aj prvá konská železnica 
z Bratislavy do Trnavy.
 V centre mesta bola Kaviareň Európa, neskôr Thalmeiner a nakoniec Krym. Na 
Hlavnej ulici bol aj hotel Baxa, ktorý starí Trnavčania poznali ako Dukla. Hotel Im-
periál, neskôr známy ako Park, bol na mieste, kde je teraz parkovisko okresného 
úradu. Hotel Kriváň, neskôr Pošta, na bývalej Zbožnej ulici a hostinec Belohlávek na 
Pekárskej ulici poznali skutočne len tí najstarší Trnavčania. Všetky spomínané hotely 
a hostince, ako aj Zbožná ulica, už neexistujú.
 Do roku 1977 boli z asanačných dôvodov zlikvidované tieto podniky: Belohlávek, 
Frištacký, Gergely, Svatý, Tatra, Fóro a Slávia. Naopak, otvoril sa hotel Karpaty, na 
tú dobu pýcha Trnavy (dnes sídlo banky). Zmodernizoval sa bufet Koruna, aj kavia-
reň a jedáleň Krym, otvoril sa Merkúr, a v Kamennom mlyne reštaurácia Koliba. Mo-
dernizovalo sa aj vybavenie podnikov, veď v roku 1953 v nich neboli žiadne chladiace 
zariadenia a pivo sa neraz čapovalo pomocou ručnej brzdy. 
 Na ulici SNP, dnes Hospodárskej, otvorili kaviareň pre mladých Klub, ktorú pre jej 
tvar návštevníci premenovali na Kocku, práve tak ako Automat na Guľomet. Vedenie 
sa pochválilo splnenými socialistickými záväzkami, činnosťou Brigád socialistickej 
práce, základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska, Socialistickým zvä-
zom mládeže, Zväzom československo-sovietskeho priateľstva, základnej organi-
zácie Revolučného odborového hnutia, Zväzarmu, učňovského strediska, športovou 
činnosťou.
 V roku 1988 riaditeľstvo RaJ-a sídlilo v novej budove Gastrocentrum Balakovo.  
V podniku pracovalo tisícpäťsto pracovníkov. V bulletine k tomuto výročiu riaditeľ 
Ing. Gabriel Mišo nespomenul „glasnosť“ ani „perestrojku“. Ale zdôraznil: „Nesmie-
me dovoliť, aby sa vytváral priestor pre formalizmus a papierovanie. Naším spoloč-
ným cieľom musí byť spokojnosť spotrebiteľa a ďalší rozvoj socialistického pohostin-
stva.“ Predseda ZO KSS Jozef Fittoš svoj príhovor napísal pod nadpisom: „Všetky sily 
strany a ľudu za dôsledné plnenie záverov XVII. Zjazdu KSČ“.
 Od predchádzajúceho výročia bola urobená rekonštrukcia kuchyne v Pezinskej, 
skultúrnil sa závod Casale, Olympia, Krym a otvorilo sa stredisko Občerstvenie na 
sídlisku Družba v Trnave. Pochválili sa úspechmi zo života spoločenských organizácii 
Národného frontu. 
 V bulletine k 25. výročiu založenia podniku je fotografia, pod ktorou je uvede-
né: „Hotel Park v Trnave veľa získal nedávnou adaptáciou interiérov v kaviarenskej  
a klubovej časti. Do týchto priestorov je dovolený vstup len v spoločenskom obleku“. 
V poslednom bulletine o spomínanom hoteli nie je ani zmienka. Pochopiteľne, veď 
už bol zbúraný. Ale prečo, keď sa predtým na jeho rekonštrukciu vynaložili nemalé 
finančné prostriedky? Hotel Imperiál patril medzi dominanty Trnavy a občania by si 
zaslúžili poznať pravdu o jeho zlikvidovaní.                                      

Margita KÁNIKOVÁ
Použitá literatúra: 
15 rokov Reštaurácie Trnava, 25 rokov Reštaurácie Trnava, 35 rokov Reštaurácie Trnava
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Výskum sa uskutočnil s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, metodickou 
podporou Slovenskej asociácie knižníc, výsledky štatisticky spracoval Kabinet vý-
skumu kultúry Národného osvetového centra. Cieľom výskumu bolo analyzovať či-
tateľské záujmy a potreby mladých ľudí vo fáze prechodu zo základnej na strednú 
školu, verifikovať hypotézu, že mládež málo číta. Mládež vo veku 13 – 17 rokov 
je najkritickejšou čitateľskou kategóriou v knižniciach. Účelom bolo zistiť, k čomu 
mladí ľudia inklinujú, čo ich zaujíma. Bola použitá metóda anonymných dotazní-
kov, ktoré obsahovali 49 otázok s formuláciou prispôsobenou veku a schopnostiam 
respondentov. Anketármi boli zamestnanci knižníc a dotazníky sa vypĺňali priamo  
v triedach. 
 Aké boli okruhy tém v dotazníkoch? Trávenie voľného času (TV, počítačové hry, 
internetová komunikácia, surfovanie po internete, čítanie časopisov), návšteva 
kultúrnych podujatí (výstavy, koncerty vážnej hudby, koncerty modernej hudby, 
divadlo, kino, diskotéka), čítanie kníh (koľko času mu venujú, víkendové aktivity  
a čítanie kníh, frekvencia čítania kníh, čítanie v kontexte s inými aktivitami vo  
voľnom čase).
 Otázky v dotazníkoch smerovali na vzťah ku knižnici, návštevnosť knižnice, 
využívanie a hodnotenie služieb, vplyv knižnice na čítanie, čítanie a školu, knižni-
cu a školu, rodičovské čítanie v útlom veku, knihu ako dar v rodine, vplyv domá-
ceho prostredia na návštevnosť knižnice, prestíž a imidž čítania, vzťah ku knihe,  
pozitívny a negatívny vzťah k čítaniu, rovesnícke čítanie, žánrovo-tematické  
čitateľské preferencie.
 Po porovnaní výsledkov výskumu v jednotlivých krajoch vidno, že sú približne 
rovnaké, líšia sa len niekoľkými percentami. Trochu priaznivejšie pre čítanie vyšli 
výsledky napríklad na severe Slovenska, menej číta mládež v Bratislave. 
 Čo sa týka nášho kraja, napríklad 40,4 % respondentov z TTSK nečíta, lebo 
čítanie ich nebaví, 22,7 % uviedlo čítanie ako najčastejšiu aktivitu vo voľnom čase  
a 78,8 % uviedlo, že voľný čas trávi najradšej s kamarátmi.
 V úvodzovkách „najhorší“ sú 15-roční, z ktorých až 55,6% z nášho kraja uvied-
lo, že nečítajú, naopak, „najlepší“ v čítaní sú 13-roční respondenti. Najviac čítajú 
gymnazisti, najmenej žiaci SOŠ. Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch dosiahli 
dievčatá priaznivejšie hodnoty.
 Z výskumu tiež vyplynulo, že študenti dostávajú v škole pomerne málo úloh za-
meraných na využívanie mimoučebnicových informácií pri tvorbe referátov, projek-
tov: Len 21,4% respondentov uviedlo, že takéto zadania dostáva v škole pravidelne. 
 Ako informačný zdroj mládež preferuje jednoznačne internet: 97,7 %. Chlapci 
majú silnejší vzťah ku všetkým typom informačných zdrojov, s výnimkou kníh, ktoré 
sú preferované dievčatami. Ak nenavštevujú knižnice, ako najčastejší dôvod bola 
odpoveď „nechce sa mi“ – v rámci Trnavského kraja 48 %, ďalej „nedostatok času“ 
a „nezáujem o knihy“. 
 Čo chýba respondentom v knižniciach? Predovšetkým nové knihy: 53,9 %, ďalej 
moderné zariadenie, elektronický katalóg, internet a príjemní pracovníci knižníc. 

Výskumom sa zistilo, že dievčatá čítajú viac
Jednou z priorít Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave je aj odbornosť a kvalita 
knihovníckej práce. Preto sa knižnica aktívne zapája do odborných aktivít 
a projektov. Za Trnavský samosprávny kraj zastrešovala aj celoslovenský 
výskum Čítanie mládeže v Slovenskej republike, ktorý sa uskutočnil v roku 
2011 vo všetkých siedmich okresoch kraja na tridsiatich siedmich školách 
a zúčastnilo sa 1 739 respondentov vo veku od 13 do 19 rokov. 
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Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja si odniesol Michal Schmidt zo Se-
nice, Cena primátora mesta Trnavy bola udelená Viere Pavlendovej z Michaľan, Cena 
riaditeľa Spolku sv. Vojtecha patrí Kataríne Matuškovej z Ružomberka a Cena pred-
sedu Matice slovenskej Jozefovi Páleníkovi zo Svinnej. 
 Na základe návrhu odbornej poroty organizátori udelili v 1. kategórii autorov poézie 
čestné uznania Patrikovi Lekešovi z Topoľčian, Kataríne Jančekovej z Veľkých Bredzian, 
Veronike Rusňákovej z Topoľčian, Lenke Cocuľovej zo Svidníka, Ingrid Polačekovej  
z Nižného Orlíka, Tomášovi Soľankovi zo Svidníka, Imrichovi Kaplanovi z Vyšného 
Mirošova, Daliborovi Gajdošovi zo Stročína, Vanesse Jóriovej z Diakoviec, Vanese 
Hurajtovej z Cífera a Kristíne Krajníkovej z Ružomberku – Černovej. 
 V prvej kategórii prózy je víťazkou Vanessa Jóriová z Diakoviec, druhé miesto 
nebolo udelené a dve tretie miesta obsadili Monika Hurajová zo Sedlíc a Katarína 
Vargová z Levíc.
 Ako prvá v druhej kategórii autorov poézie sa umiestnila Barbora Brezinová  
z Banskej Bystrice, druhé miesto obsadil Marek Sopko z Trnavy, tretie Martin Chudík 
z Bratislavy a Veronika Petrášová z Rajčian. 
 Víťazom v druhej kategórii prózy sa stal Jozef Harendarčík z Podolínca, druhý je 
Tomáš Gerbery z Plešivca, tretia Monika Nagyová z Nových Zámkov. Čestné uznanie 
bolo udelené Lenke Motúzovej z Považskej Bystrice.
 Prvé miesto v tretej kategórii poézie obsadil Jozef Tomášik z Bratislavy, druhé Mária 
Ďubeková z Oravskej Polhory, tretie Zuzana  Martišová z Topoľčian. Čestné uznania 
boli udelené Anne Lažovej zo Svidníka, Zuzane Bielikovej z Trenčína, Lýdii Ďuriškovej  
z Bratislavy a Terézii  Šmidfovej zo Žiliny. 
 Najlepším autorom v tretej kategórii prózy je Ivan Halama z Brezna, ako druhá sa 
umiestnila Mária Kutáková-Opatovská z Trnavy a tretia je Jana Judinyová z Trnavy. 
Čestné uznanie dostali Janka Blašková z Jaslovských Bohuníc, Ján Kottra st. a Jozef 
Kottra st. z Levíc.                                                                                             -red-

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže
Slávnostné vyhodnotenie XIV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  
O cenu slovenského učeného tovarišstva a odovzdanie ocenení sa uskutočni-
lo 10. mája v Trnave. Medzi najlepšími sú traja autori z nášho mesta.

 Čo čítajú mladí najradšej? Z hľadiska žánrovo-tematických preferencií je na 1. mies-
te horor, 2. o živote mládeže, 3. ľúbostný román, 4. vojnový román, 5. historicko-dob-
rodružný žáner, 6. detektívky,7. životopisy, 8. náboženské knihy, 9. rozprávky, povesti.
 Výskum tiež ukázal, že mladí ľudia, ktorým od detstva doma čítali a u ktorých 
majú domácu knižnicu, majú k čítaniu oveľa pozitívnejší vzťah ako tí, ktorých doma 
neviedli k čítaniu.
 Výsledky výskumu potvrdili predpoklad, že mládež vo fáze prechodu zo základ-
nej školy na strednú patrí k najslabším čitateľským kategóriám. Čítanie nepreferujú 
nielen ako aktivitu vo voľnom čase, ale ani ako spôsob získavania poznatkov mimo 
školských učebníc.
 Ako postupovať ďalej? Nevyhnutná bude spolupráca rodiny, školy a knižnice: 
Rodina by mala byť určujúca v budovaní aktívneho a pozitívneho vzťahu ku knihám, 
škola vo využití kníh, výchovou k práci s knižnično-informačnými zdrojmi, knižnice 
by mali mať predovšetkým dostatočne širokú ponuku knižničných fondov. 
 Výskumné správy – interpretácie výsledkov výskumov Čítanie mládeže v Trnav-
skom samosprávnom kraji a Čítanie mládeže v SR sú dostupné na www.kniznicatr-
nava.sk a www.infolib.sk a v printovej podobe sú k dispozícii v KJF v Trnave.

Lívia KOLEKOVÁ
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Martin Vančo: Rudo Cigánik v tieni znám(k)y
Jeden z našich najvýznamnejších tvorcov poštových známok akademický maliar 
Rudolf Cigánik mal nedávno okrúhle jubileum – 50 rokov. A s ním slávil aj dvojná-
sobok tohto magického čísla, stovku. Vo svojom ateliéri totiž urobil stú oceľory-
tinu poštovej známky, ktorou nebolo nič iné, ako náš „trnavský“ Ján Sambucus. 

Pri príležitosti životného jubilea sa v Bratislave konala 
výstava jeho tvorby, na ktorej bola prezentovaná knižka 
Martina Vanča s vyššie uvedeným názvom. Treba však 
znalcom umenia aj poštovej známky pripomenúť, že 
Rudolf Cigánik sa v tieni nenachádza, iba ak pre svo-
ju skromnosť. Pretože je umelcom s pestrou škálou 
umeleckých činností, ako to dokazuje aj táto mimoriad-
ne nevšedne a originálne spracovaná knižka, ktorá je 
vlastne jeho monografiou. Ak by niekto predpokladal, 
že pre rodáka z Handlovej bude životnou cestou údel 
v podzemí, tak sa veľmi mýli, pretože jeho osud zavie-
dol presne naopak, do výšin nadoblačných, kde tieňa 
niet, a aj životných, keďže vojenčinu preskákal, či vlastne prelietal nad Chebom ako 
parašutista. Potom si svoje umelecké vlohy cibril na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave (predprípravu mal z umeleckej priemyslovky v Kremnici) u Albína Brunov-
ského, a tak sa už ako akademický maliar dostal na dráhu umelca. Vo svojej široko 
rozvetvenej umeleckej činnosti sa neraz vracal k svojmu učiteľovi, ktorému venoval 
svoje grafiky a drevorezy. 
    Veľkoformátový rozsah Vančovej knižky (takmer A4) dáva vyniknúť jeho maľbám, 
aj keď sú vo vzťahu k formátu knihy obmedzované, ale aj k exlibrisom, kresbám  
i sochárskym dielam. Filatelistov nepochybne zaujmú jeho oceľorytiny realizovaných 
aj nerealizovaných (škoda) známok aj obrázkov prítlačí obálok prvého dňa, ktoré sú 
najmä pre zberateľov sprievodným produktom poštových známok.
    Ako Trnavčanov nás nepochybne zaujmú „tirnaviká,“ 

ktoré majster Cigánik vytvoril a ku ktorým akoby mal 
blízky citový vzťah. V knižke sú napr. zobrazené oceľory-
tiny veduty Trnavy spolu s odtlačkom poštovej pečiatky 
unikátnej V.TYRNAU, prvej poštovej pečiatky Uhorska  
z územia Slovenska. Je tu zobrazená aj najkrajšia známka 
na svete – portrét Márie Terézie, ktorá dostala v r. 2010 
ocenenie Grand Prix WIPA (jeden z obrazov cisárovnej 
Márie Terézie, ktorá v slávnostnej róbe slúžila ako vzor ku 
známke, si možno pozrieť v Západoslovenskom múzeu  
v Trnave) a jubilejná 100. rytina s Jánom Sambucom  
a prítlačou FDC s obrázkom z jeho diela Emblemata – Tyr-
naviae patriae meae arma. Prvých 200 výtlačkov knižky 
Martina Vanča malo dokonca ako prílohu čiernotlač tejto 
známky so zlatým kupónom. Prekvapením pre viacerých 

čitateľov môže byť ukážka Cigánikovej tvorby príležitostných plakiet a medailí, čo zrej-
me hneď v Trnavčanoch vyvolá nutkanie porovnania s dielom nášho Wiliama Schiffera. 
    Celé dielo bolo starostlivo pripravené a napísané v textovej i fotografickej časti. 
Vydavateľ Kníhtlač Gerthofer Zohor dodal na knižný trh 700 ks ojedinele spracovaného 
diela, ktoré by v analogickej súťaži kníh ako Grammy od príslušnej Akadémie získalo 
bezpochyby zopár nominácií. Tí, ktorí mali šťastie so zakúpením knižky v prvých dňoch 
po jej vydaní, to môžu potvrdiť.                                                         Mgr. Ján MIČKA
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Miloš Balgavý st. sa narodil v roku 1925 v Malých Le-
vároch v rodine kolára. Študoval na Keramickej škole  
v Modre, Strednej škole staviteľskej v Bratislave, Stred-
nej škole umeleckého priemyslu (prof. Livora) a Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Pribiš a prof. 
Štefunko). Ešte počas štúdií v roku 1952 sa stal členom 
Zväzu slovenských výtvarných umelcov, od roku 1990 
Slovenskej výtvarnej únie. Z rodného domčeka v Ma-
lých Levároch sa v roku 1959 presťahoval do Trnavy, 
kde najskôr pracoval v ateliéri na Hornopotočnej uli-
ci, ktorý mu poskytol akademický sochár Jozef Jurča. 
Po postavení rodinného domu s vlastným ateliérom sa 
presťahoval a trvalo tvoril na Ovocnej ulici v Trnave.

 Tvorba umeleckého keramikára Miloša Balgavého st. predstavuje široký záber od 
úžitkovej keramiky cez drobné zoomorfné a figurálne plastiky, dekoratívne reliéfy, plat-
ne, interiérové a exteriérové plastiky či objekty až po monumentálne keramické dotvo-
renia interiérov. Príznačná, i keď pre tohto mnohostranného umelca zďaleka nie vyčer-
pávajúca je inšpirácia prírodou, z ktorej ho v istom tvorivom období najviac oslovovala 
pominuteľná krása kvetov. Počas tvorivého procesu s ním často úzko spolupracovala 
i jeho manželka grafička Magdaléna Balgavá (1925 – 2002), ktorá pre neho vytvorila 
mnohé grafické návrhy, a viaceré i sama zrealizovala. 
 Na výstave je prezentovaná úžitková i dekoratívna tvorba M. Balgavého st., pochá-
dzajúca zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. Autorove ranné obdobie (roky 
1957 – 1962), je zastúpené predovšetkým úžitkovou keramikou. V kolekcii sú vázy, 
džbány na vodu, víno, dózy a misy vytvorené v tzv. bruselskom štýle, predstavujúcom 
dizajn prezentovaný na svetovej výstave v roku 1958 v Bruseli. Ich získanie do zbierok 
múzea v roku 2011 z veľkej časti finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Ďalšiu časť 
daroval múzeu syn Miloš Balgavý ml.. Na výstavu zapožičal sériu grafických návrhov 
určených na výzdobu mís, ktorých autorkou je Magdaléna Balgavá.
 Dekoratívnu tvorbu z obdobia 70. – 80. rokov 20. storočia reprezentujú kvetinové 
reliéfy, platne, misy a objekty v tónoch bielej či fialovej farby, s prevahou širokej palety 
hnedej, ktorých inštalácia vytvára dojem rozkvitnutej lúky. Pre verejnosť bude výstava 
sprístupnená do konca septembra 2012. 
 Počas prípravy výstavy sme mali možnosť hovoriť s umelcovým synom, umeleckým 
sklárom Milošom Balgavým ml., ktorý si na otcove tvorivé inšpirácie spomína nasledovne: 
 „Otec svoje výtvarné myslenie sám a ticho postupne cizeloval až do potrebného 
maxima. V tvorbe sa nepopierateľne inšpiroval prírodou. Vyrastal v prostredí dnešnej 
prírodnej rezervácie pri rieke Morave a riečke Rudave. On sám hovoril o fascinácii príro-
dou, súznel s ňou a miloval ju. Bol vášnivý rybár. Celoživotne mi ostali v pamäti takmer 
až mesačné úžasné spoznávacie výlety k Váhu cez letné prázdniny. Ani neviem, k čomu 
by som to prirovnal. Žili sme pri Váhu, ktorý ešte nebol regulovaný, bol to ten voľný 
Váh, nedotknutá príroda. Tri týždne sme celá rodina strávili pod stanmi. A keďže sme 
mali väčší gumený čln, splavovali sme Váh. Priatelia a rodinní známi za nami prichádzali 
na víkendy... Bola to otcova forma oddychu. Výlety, kde nebolo treba hovoriť, ale mlčať 
a vychutnávať, voňať, nechať sa oslovovať prírodou...“ 

Mgr. Aneta Cintulová, kurátorka zbierky keramiky a skla ZsM v Trnave, foto: archív ZsM

Opäť rozkvitli keramické kvety
V priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave sa počas podujatia Noc 
múzeí a galérií 19. mája 2012 uskutočnila vernisáž výstavy diel umeleckého 
keramikára Miloša Balgavého st. (1925 – 1999), výraznej osobnosti v oblasti 
voľnej keramickej tvorby a dizajnu 2. polovice 20. storočia.
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Začiatkom 13. storočia vznikali rehole, ktoré sa živili 
zbieraním almužny a aktívne pôsobili proti šíreniu he-
retických učení. Okrem iných zohral významnú úlohu  
v stredovekej Trnave kontemplatívny rád sv. Kláry. Prvou 
konkrétnou zmienkou o usadení rehole sv. Kláry v Trnave 
bola listina pápeža Gregora IX. z roku 1239, v ktorej ju 
vzal pod svoju ochranu. 
 Prísne regule rádu prikazovali členkám rádu žiť  
v klauzúre – odlúčené od vonkajšieho sveta, preto pro-
striedky na živobytie získavali prostredníctvom štedrej 
podpory kráľov a v neposlednej miere aj mesta. Dokla-
dom toho je, že už okolo roku 1255 sa spomína kostol 
zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a Všetkým Svätým a spolu s ním jednopodlažná 
budova kláštora. V budove, v ktorej dnes sídli Západoslovenské múzeum v Trnave, 
žili klarisky  až do zrušenia rádu Jozefom II. v roku 1782. Kostol spolu s kláštorom 
bol počas dlhej histórie klariského rádu viackrát zničený, opätovne rekonštruovaný 
a zväčšovaný až do barokovej podoby, ktorá je badateľná i dnes. Jednotlivé etapy 
vývoja kláštorného komplexu, ktoré súviseli s bohatou históriou spätou s Trnavou,  
a tiež poodhalenie každodenného života tejto, verejnosti takmer neznámej a uzavretej 
komunity prináša pripravovaná výstava Život klarisiek v Trnave.                         

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ (ilustrácia z plagátu ZsM k výstave) 

Život klarisiek v Trnave
Rovnomenná výstava v Západoslovenskom múzeu  
v Trnave bude otvorená do 31. augusta 2013

Inscenátori sľubujú, že titul má v sebe všetko, čo sa od dobrej frašky očakáva – jedno-
duchú a účinnú zápletku založenú na komickej situácii, energiu, vervu, dravosť, rýchle 
tempo a spád. Autor vychádza z tradičnej koncepcie zámen postáv a z nej vyplývajú-
cich nedorozumení.
 Text podľa prekladu Jozefa Kota dramaturgicky pripravil Martin Timko a inscená-
ciu režíroval Viktor Kollár. Hudbu zložil Juraj Péč, o scénu sa postaral Ján Zavarský  
a o kostýmy Kateřina Bláhová. Pre režiséra Divadla Jána Palárika Viktora Kollára to nie 
je prvé stretnutie s týmto autorom, dokonca v minulosti mal možnosť Shakespeara in-
scenovať aj v iných divadlách na Slovensku, napríklad v Martine. Výber Komédie omy-
lov do trnavského repertoáru však nebol ťažký, vychádzali z úspechu predchádzajúcej 
autorovej inscenácie Cymbelin a podporil ho aj komediálny žáner hry. „Shakespeare 
patrí na všetky javiská, neustále sa vracia, pretože je stále aktuálny a o človeku. Vsa-
dili sme na túto inscenáciu, pretože je to štúdia nedorozumenia, schádzania a rozchá-
dzania sa, komédia zámen. Keďže aj motto našej sezóny je o schádzaní a rozchádzaní, 
o tom, že muž a žena si niekedy neporozumejú. Azda preto sa do tohto cyklu hodí 
takáto fraška,“ povedal Viktor Kollár. 
 Inscenátori očakávajú, že nové uvedenie Shakespeara si nenechajú ujsť ani cez-
poľní milovníci divadla. Autori z minulých storočí sa v súčasnosti uvádzajú klasicky 

Po Cymbelinovi prišla Komédia omylov
Divadlo Jána Palárika pri výbere poslednej inscenácie v tejto divadelnej se-
zóne siahlo opäť po klasike v spojení s divácky obľúbeným žánrom komédie. 
Komédia omylov od Williama Shakespeara, ktorej premiéra sa uskutočnila 19. 
mája, je bláznivá fraška, kolotoč tých najšialenejších situácií napísaný perom 
nesmrteľného Shakespeara. 
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aj experimentálne. Viktor Kollár chce však ísť strednou cestou. „V tomto prípade sa 
klasická línia spája s modernejším pohľadom, a tieto dva uhly pohľadu sa logicky pre-
pájajú. My ako ľudia sa totiž veľmi nemeníme, stále sme rovnakí, aj keď žijeme v mo-
dernej dobe, riešime rovnaké nezhody, a stále sa vieme zapliesť do kolotoča bizarných 
situácií aj v živote, ktorý býva často bizarnejší ako táto groteska. Všetko vychádza  
z intencií Shakespeara, ktorý príbeh zasadil do gréckeho Efezu. U nás je to také mo-
dernejšie Grécko.“ Viktor Kollár rád spracúva hry, ktorých téma či hlavné myšlienky sú 
niečím nápadité, niekedy až kontroverzné. No sám režisér túto uňho vraj už zaužívanú 
tézu vyvracia. Napríklad, uvádzaním práve Shakespearovej Komédie omylov. „Shake-
speare ako ešte zopár geniálnych dramatikov bol taký provokatívny, že na jeho text sa 
dá zasadiť hocijaká myšlienka, akej je človek schopný. To znamená, že Shakespeare 
môže byť akademická nuda, aj divoká zábava, aj veľmi hlboká kontemplácia alebo se-
baspytovanie, ale aj veľká provokácia. Je to výber konkrétnej myšlienky, ktorá sa nás 
všetkých týka a nenecháva nás ľahostajnými. V prípade Komédie omylov ide do veľkej 
miery o zábavu,“ hovorí Viktor Kollár.
 Do novej inscenácie obsadil Miroslava Beňuša, Tomáša Mosného, Michala Jánoša, 
Jozefa Bujdáka, Martina Križana, Gregora Hološku, Editu Borsovú, Barboru Bazsovú, 
Stanislava Staška, ale aj zástupcov strednej generácie hercov divadla: Tibora Voko-
una, Jána Topľanského a Máriu Jedľovskú.                                                       -maju- 

Keď idem okolo divadla, ožijú vo mne spomienky
Aj keď hrala v desiatkach postavách 
vo filme a televízii, a na divadelných 
doskách stvárnila množstvo postáv, 
diváci ju dodnes poznajú ako jednu  
z vychovávateliek z televízneho muzi-
kálu Neberte nám princeznú (1980). 
Viera Hladká, vyd. Vávrová, narodená 
30. apríla 1943 v Trnave.

Aj keď som bola od nej počas pobytu  
v zahraničí ďaleko, vždy mi je blízka a je 
to moje najmilšie miesto. Narodila som sa 
v jednom obyčajnom dome na Štefániko-
vej ulici. Mal veľký dvor a bolo to blízko 

do mesta. Pre nás mesto bolo vtedy ná-
mestie s Trojicou a dôležitá bola aj pro-
menáda. Bola pre každé trnavské dieťa 
takým azylom, kde nikto nikomu neublí-
žil. Chodili sme sa tam aj sánkovať. Táto 

Herectvo študovala v rokoch 1962 – 66 na 
Vysokej škole múzických umení v Brati-
slave. Ešte predtým okúsila jednu sezónu  
v Krajovom divadle v Trnave a po skončení 

univerzity sa stala členkou Krajového divadla v Nitre. V Trnave stvárnila napríklad Tet-
rachovú v inscenácii Morálka pani Dulskej a Barkanovovú v hre Je na svete jedna žena; 
v Nitre hrala napríklad v inscenáciách Mohérový pléd, Pani úsvitu, Tridsať sekúnd lás-
ky a i. Od roku 1971 pôsobila ako pedagogička na Katedre hereckej tvorby Divadelnej 
fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ako odborná asistentka v období 
rokov 1975 – 88. Jej filmografia obsahuje viac ako dve desiatky titulov filmových  
a televíznych rolí (napr. Prípad krásnej nerestnice, Maroško, S Rozárkou, Parížski mo-
hykáni, Zlatá réva, Pomocník, Bludička, Pytačky, Anička Jurkovičová): Profil herečky 
významne dopĺňa približne rovnaký počet rozhlasových postáv (Elektra, Príbeh môjho 
hrdinu, Kamenné kráľovstvo, Gerlachova pomsta a i.). Mnohí návštevníci vernisáží ju 
poznajú napríklad ako výtvarníčku, ale aj ako recitátorku. Čo pre Vieru Hladkú-Vávro-
vú znamená Trnava dnes a ako ju vníma po desiatkach rokov?



25

promenáda bola nielen krásna, ale vďaka 
stredovekým baštám aj historicky veľmi 
cenná. Samozrejme, už vtedy tam bolo 
to krásne Koniarkovo súsošie Bernoláka. 
Vtedy, keď sme ako deti išli do promená-
dy, mali sme to ako taký výlet. Na ma-
jálesy tam chodili tancovať naši rodičia. 
Chodili sme tam s nimi obdivovať takých 
spevákov ako Jozef Kuchár či František 
Krištof Veselý, ktorých naša generácia už 
nemala neskôr ani kde spoznať. Na Deň 
matiek sme chodili do Živeny, kde nám 
dávali darčeky. V Trnave som videla aj 
prvé bábkové divadlo, ktoré bolo pre mňa 
neuveriteľným čarom. Vyvrcholilo to po-
tom v Bratislave v predstaveniach Jozefa 
Budského a Karola L. Zachara, ktoré sú 
dodnes dokonalosťou divadelného ume-
nia. 
■ Vy ste síce vyrastali na dvore Šte-
fánikovej ulice, ale spomínali ste, že 
pre vás je kľúčovou budovou trnav-
ská nová pošta.
Áno, bývali sme aj tam. Na mieste 
dnešnej pošty stál gotický dom. Dodnes 
mám pred očami drevené schodištia  
a oblúkové okná. Vedľa bola Pekárska 
ulica, bývali tam napríklad trnavskí hu-
dobníci Kudriovci a známy architekt Tibor 
Mernický. Neskôr išli ten náš dom búrať 
práve kvôli pošte. Išli sme preto bývať 
na Hornopotočnú ulicu oproti univerzi-
te. Potom, keď dostavali poštu, dostali 
sme najmodernejší byt aký v Trnave bol. 
Moji rodičia Viliam a Ľudmila Hladkí boli 
rodení Trnavčania. Mama mala štyri deti  
a dostala tento byt ako jedna z prvých za-
mestnankýň pošty. My sme tak vyrastali 

v kultúrnom prostredí. Vtedy totiž nebola 
samozrejmosťou teplá voda či kúpeľňa. 
Mama bola vedúcou Poštovej novinovej 
služby. Otec bol robotník. Pracoval ako 
šofér, vozil ťažké transporty, ktoré vždy 
majú sprievod. Napríklad, keď šiel nebez-
pečný náklad. 
■ Keď ste išli do divadla recitovať, 
nebolo to prvýkrát. Ako dieťa ste mali 
také nepísané herecké angažmán  
v podobe rôznych detských kultúr-
nych vystúpení.
Určite (smiech). Mama mala na staros-
ti kultúru a keď bolo treba urobiť neja-
ký program na slávnostiach, pomohla si 
tým, že to dala na starosť mne. Boli sme 
tím milovníkov divadla. Rýchlo sme na-
cvičili skeče, napríklad Tetku z Ameriky. 
Aj moja kamarátka Daniela Ilavská bola 
jednou z takýchto herečiek a s radosťou 
sme sa takto prejavovali.  
■ Aj ste už vtedy, v detstve, vnímali 
divadlo, divadelnú budovu a dosky, 
ktoré majú blízko k múzam?
Divadlo v pravom slova zmysle som vy-
chutnala až po maturite, keď som sa do-
stala do trnavského divadla. Tam som sa 
zoznámila s takými osobnosťami ako boli 
a sú Dezider Janda, Juraj Svoboda, Karol 
Strážnický, Viola Muránska či Eva Ryso-
vá, ktorá bola už vtedy veľkou divadelnou 
hviezdou. A ako som sa dostala do divad-
la? V novinách som si prečítala inzerát, že 
divadlo usporadúva konkurz. Malo to byť 
v nedeľu dopoludnia. Nikto o mne doma 
nevedel, že sa tam chcem tajne vybrať. 
Vkĺzla som do divadla a prihlásila som sa. 
Pán Janda ma pozval pred komisiu, a ja 
som zarecitovala Lermontovovu Mcyri. 
Je to úžasná poéma, vtedy to mala v re-
pertoári Eva Kristínová. Aj mne sa veľmi 
páčilo, ako to ona recitovala. Mala som 
odvahu sa tam predviesť – kľaknúť na ko-
lená, tvárou k zemi, aj s hlasom som sa 
trochu pohrala. Chvíľku som sa tam na 
tom javisku takto tešila. Potom som sa 
zobrala a utekala som domov. Pán Janda 
sa však za mnou rozbehol. Pýta sa ma, či 
môžem na druhý deň nastúpiť. A ja mu 
hovorím, ale ja predsa musím ešte zma-
turovať. A tak som prišla do divadla až po 
maturite a zotrvala som tam rok.
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■ Kde ste zobrali koncentráciu, výra-
zové prostriedky, ale aj odvahu vyjsť 
na javisko?
Jednoducho, mala som chuť do tejto 
budovy nazrieť, a teraz bola príležitosť. 
Neskôr sa mi tam všetko páčilo, chodby 
i zrkadlová sieň, kde boli výstavy. Fas-
cinujúce boli vtedajšie osobnosti divadla 
– Rudolf Debnárik a Dezider Janda. Sá-
lalo z nich niečo príťažlivé. Vôbec som sa 
preto nebála. Bola som asi preto priro-
dzená. Nehľadala som nejaké výrazové 
prostriedky. Jednoducho som tam desať 
minút niečo stvárala. Vtedy bolo Krajo-
vé divadlo už rozbehnuté, tam boli vtedy 
najkrajšie inscenácie. Hral sa svetový re-
pertoár. Eva Rysová tam hrala Kleopatru 
v Shawovi s Ľudovítom Greššom, ktorý 
robil Cézara. Ja som sa cítila taká pocte-
ná – do spomínanej inscenácie som išla 
hrať otrokyňu. Bol tam taký súbor žien  
a s nimi som sa dostala aj na veľký zájazd 
po Slovensku. Dostali sme sa napríklad 
do takých miest, kde som bola len raz  
v živote, na východe Slovenska napríklad 
do Sečoviec alebo do Sniny. 
■ Zaiste si dodnes pamätáte na svoje 
úlohy, možno aj repliky by ste ešte aj 
dnes vedeli.
Pravdaže. Napríklad Morálka pani Dulskej, 
ktorú režíroval Ľubor Pleva z Brna. Nebáli 
sa mi dať hrať kmotru Hanky Tadrachovej, 
čo je staršia postava. Hrala som to neja-
ko čudne, a preto mi pán režisér povedal: 
Viete čo, príďte na skúšku o hodinu skôr. 
Prišla som na skúšku v opätkoch, dali mi 
vlniak a ukazoval mi, ako sa tá postava 
musí správať, ako musí rozprávať, aké 
musí mať tempo reči, a podobne. Potom 
som si uvedomila, že práve on mi dal prvé 
lekcie Stanislavského školy. To, že mal na 
mňa trpezlivosť a že mi dôveroval, bolo 
úžasné. Mala som dokonca na tú postavu 
aj dobrú kritiku. 
■ Vaša cesta z divadla na Vysokú 
školu múzických umení bola preto 
celkom prirodzená. Celkom ideálna 
postupnosť.
Veľmi prísny kritik Milan Polák urobil po-
zitívnu kritiku. Prišla som na skúšky ako 
herečka z praxe a kritika tiež urobila svo-
je. Andrej Bagar povedal: Teba berieme. 

A nemusela som čakať ani dva týždne na 
výsledok. Všetko išlo potom prirodzene – 
úspechy na známej súťaži v Poděbradoch, 
Peterburgu (Leningrade), potom filmové  
a televízne postavy až po muzikál Ne-
berte nám princeznú. Pokiaľ ide o mojich 
spolužiakov na Vysokej škole múzických 
umení, boli sme ročník, ktorý sa tam urči-
te dostal bez protekcie. Pretože profesori 
Andrej Bagar a Karol L. Zachar boli pri 
výbere adeptov veľmi prísni. Bol tam so 
mnou napríklad už veľmi známy rozhla-
sový herec Ľubo Roman, filmovo známa 
herečka Eva Mária Chalupová, Karol Čálik 
už vtedy vedel tancovať, hrať a spievať, 
a mal nádherný hlas. Z ďalších mojich 
spolužiakov napríklad Anna Sýkorová sa 
stala veľmi dobrou rozhlasovou režisér-
kou a veľmi dobrou herečkou. Teraz sa mi 
zdá, že je aj veľmi dobrou pedagogičkou 
a podnikateľkou (Anna Sýkorová je aj za-
kladajúca členka Mensy Československo 
a Slovensko a prvá prezidentka Mensy 
Slovensko – pozn. aut.). Nikto z nás sa 
teda nestratil, o všetkých vieme, a sme 
radi, keď sa po rokoch môžeme stretnúť. 
■ Väčšina končiacich študentov 
VŠMU malo zaiste vtedy túžbu dostať 
sa čo najbližšie k našej prvej scéne 
Tálie. Keď nie rovno na dosky činohry 
SND, tak určite na Malú scénu, Novú 
scénu či do niektorého z bratislav-
ských divadiel. Vy ste však zakotvili 
v Krajovom divadle v Nitre. 
Tá potreba a túžba hrať a hrať dobré di-
vadlo bola silnejšia ako všetky výhody, 
ktoré poskytuje hlavné mesto a jeho di-
vadlá. Divadlo v Trnave bolo po mojom 
skončení školy už zrušené. Išla som do 
Nitry. No aj tam bol problém dostať sa, 
pretože to bolo výberové divadlo. Naprí-
klad, brat Zora Záhona Ľubo išiel do Ko-
šíc. Boli to všetko dobré divadlá. Podobne 
aj Divadlo SNP Martin. Boli sme asi dobrí, 
svedčia o tom aj naše študentské úspechy 
z Parmy. V Nitre na mňa čakal reperto-
ár, do ktorého som sa musela zaradiť. Boli 
tam vynikajúci herci ako napríklad Ľudovít 
Greššo, Milka Došeková, Žofia Martišová 
a ďalší. Napríklad, na inscenáciu Túžba 
pod brestami, na tú nikto nezabudne. Mňa 
poznamenala aj Pani úsvitu, v ktorej som 
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hrala hlavnú postavu. Obdivovala som tie-
to vynikajúce herečky, že tak dobre hrajú 
svoje vedľajšie postavy, napriek tomu, že 
ja ako mladá herečka hrám hlavnú posta-
vu. V Nitre som bola asi 5 rokov, a potom 
prirodzená cesta viedla do Bratislavy. Už 
mi mesto bolo malé a moje city sa začali 
viazať na ľudí v Bratislave. Zoznámila som 
sa s dnešným manželom, s ktorým mám 
dve deti. Takže bolo treba začať žiť svoj 
život trochu iným spôsobom. Tak som sa 
dostala vďaka profesorovi Viliamovi Zá-
borskému učiť na Vysokú školu múzických 
umení, vydala som sa a usadila v Bratislave.
■ Z bohatej divadelnej praxe ste sa 
odrazu dostali za divadelnú katedru. 
Čo to znamená pre vitálnu, energickú 
herečku, zvyknutú na večnú tenziu 
medzi javiskom a hľadiskom, ktorá 
dodáva každému skutočnému herco-
vi životnú energiu?
Je to problém, a veľký. Ale Bratislava má 
toľko možností na účinkovanie, že som ni-
kdy nemala problém hrať. Veľa som účin-
kovala, recitovala, robila som koncerty. 
Potom prišli filmové a televízne postavy 
a hosťovanie v divadle. Profesor Svoboda 
ma obsadil do absolventských študent-
ských predstavení, a mala som možnosť 
hrať toľko, koľko som mala času. Takže to 
pre mňa nakoniec nebol problém. 
■ Ako pedagogičke vám isto mnoho 
študentov zostalo v pamäti. Sú totiž 
študenti, ktorí sa veľa vecí naučia 
poctivou prácou, iní majú taký priro-
dzený talent, že ich netreba ani učiť...
Sú poslucháči, ktorí sú vynikajúci her-
ci, no neraz sa o nich veľa nevie. Mám 
v pamäti takých, aj onakých. Napríklad, 
Peter Marcin bol vynikajúci interpret Sha-
kespeara. A ja sa teraz dívam, čím sa 
on živí a ako robí humor. Bola napríklad 
poslucháčka Eva Gašparová, ktorá bola 
dokonalá, krásna a inteligentná herečka, 
charakterovo dobrá. A tá robí v Martine 
to najobyčajnejšie divadlo, ktoré však ľu-
dia veľmi potrebujú. No práve ona nie je 
mediálne známa. Zlatým stredom bol Ri-
chard Stanke, ktorý je aj výborný herec 
a aj je mediálne známy, to je také ideálne 
spojenie. Vždy, keď ho vidím, sa teším, že 
sa mu tak darí.

■ Mnoho čitateľov vie, že máte veľmi 
silný vzťah k poézii a recitácii. Spomí-
nali ste, že popri pedagogickej práci 
ste aj cez poéziu žili ako herečka.
Od základnej školy deti recitujú a je dob-
ré, keď sú k tomu vedení a majú dobrú 
literatúru. Napríklad, teraz som sa pote-
šila, že vnučka sa učí jednu peknú Felde-
kovu báseň, takže som rada, že aj dnes 
majú v čítankách kvalitné texty. My sme 
na základnej škole vyrastali na poézii, 
ktorá je klasikou: štúrovci, Hviezdoslav 
a ďalší. Potom boli recitačné súťaže, kde 
sa kryštalizovali talenty. Človek múdrosť 
nenačiera len z Biblie, ale napríklad aj  
z literatúry, a najmä poézie. Napríklad, 
Miroslav Válek, na takú poéziu sa nedá 
zabudnúť. To je dôvod, prečo som pri nej 
zotrvala až dodnes. Mnohé mená si ani 
nezaslúžim vysloviť. Napríklad, Michail 
Jurievič Lermontov, Alexander Sergejevič 
Puškin. Ale ja som bola dosť zanietená 
pre slovenskú modernu, ktorú predsta-
vovali Ján Stacho, Ján Ondruš, Vlastimil 
Kovalčík. Ani si dnes nevieme doceniť ako 
táto konkretistická poézia obohacuje aj 
našu literatúru a jazyk. Potrebujeme ta-
kéto injekcie, aby sa jazyk obohacoval, 
aby žil a nezostal niekde pri štúrovskej 
poézii alebo Hviezdoslavovi. 
■ V čase, keď ste boli na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave, 
ste paradoxne dostávali najviac úloh 
v slovenských filmoch či televíznych 
inscenáciách. V roku 1980 premiéro-
vali pôvodný televízny muzikál Ne-
berte nám princeznú. Aj keď produ-
centom bola bratislavská televízia, 
muzikál vyrábal Krátky film Praha. 
Režisér Martin Hoffmeister angažo-
val do tohto muzikálu Deža Ursinyho 
a Jána Štrassera také osobnosti ako 
Mariku Gombitovú, Miroslava Žbirku, 
Marie Rottrovú, Máriu Hájkovú, Luď-
ka Sobotu  a ďalších, ktorí sú osob-
nosťami dodnes. 
Televízia mala svoje herecké oddelenie, 
kde som mala kontaktné údaje. Tam boli 
ľudia, ktorí mali absolútny prehľad o her-
coch, čo sa na koho hodilo, a kde herca 
hľadať. Napríklad produkční z Koliby pres-
ne vedeli, kde ma nájdu, aj keď som nie-



  28

kde niečo nakrúcala. A to neboli mobily 
ako dnes. Dodnes si pamätám ich mená 
– pani Pohanková, pani Radványiová, pán 
Fábry. Napríklad, veľa mi dali inscenácie  
s Ľubou Vančíkovou, ktorá ma veľmi váž-
ne brala ako herečku (smiech). Muzikál 
Neberte nám princeznú produkovala tele-
vízia. Dostala som avízo, aby som si priš-
la po scenár. Som pyšná, že to slovenské 
zastúpenie bolo veľmi dôstojné. Marka 
Hájková robila tak tú upratovačku, ako by 
ju nikto nezahral. Moja postava vychová-
vateľky bola jedna z najťažších rolí. Deti, 
ktoré boli zo Slovenska, boli rozkošné  
a milé a ja som musela byť na ne zlá. Vá-
žim si každý ten deň, ktorý som strávi-
la pri nakrúcaní. Videla som ako pracujú 
také hviezdy ako Petr Nárožný či Luděk 
Sobota. Nakrúcali sme v českom zá-
močku Žinkovy pri Plzni. Väčšia časť sa 
nakrúcala tam, mnohé interiéry však aj 
na Barrandove. Napríklad, tá scéna, kde 
umývame deti. Bola to taká improvizova-
ná kúpeľňa z robotníckych ubytovní. Pod-
mienky pri nakrúcaní boli veľmi ťažké, 
napríklad s ubytovaním. Napriek tomu to 
bolo príjemné nakrúcanie. Nakrútila som 

mnoho vecí, no na film Neberte nám prin-
ceznú nikto nezabudol, a všetci ma po-
znajú doteraz podľa tejto mojej úlohy.
■ Vráťme sa ešte do Trnavy. Chodí-
te sem aj dnes, po desiatkach rokov 
strávených v Bratislave?
Samozrejme. Okrem rodičov, ktorých 
tu mám pochovaných, tu žije môj brat 
Eduard s rodinou. Je to verný Trnavčan. 
Mám tu veľa spomienok. Keď idem okolo 
divadla, ožijú vo mne všetky spomienky  
z mladosti. V divadle som už dávno ne-
bola, sú tam niektorí moji poslucháči ako 
napríklad Marika Teplicová-Jedľovská. 
Keď som ja bola pedagogička, končila 
VŠMU generácia, ktorá nastúpila do vte-
dajšieho Divadla pre deti a mládež. Dlho-
ročný riaditeľ Ladislav Podmaka tam ne-
chal kus poctivej práce. Trnavčania musia 
veľmi dobre spomínať na toto obdobie, že 
divadlo nezaniklo, že žije. Pamätám sa 
na obdobie, keď mali pozvania do sveta,  
a na festivaly. Tak by som im želala, aby 
sa opäť dostali do povedomia.

Martin JURČO
Foto: autor a archív V.H. (Viera Hladká a Hana 
Meličková, Príhody z lepšej spoločnosti, réžia J. 
Balík, 1968 – 69)

Celý život sa venovala predovšetkým operete a ope-
re. Za vyše päťdesiat rokov aktívnej práce pripravila 
stovky článkov, recenzií, ale aj knižných publikácií. 
Za všetky spomeňme monografiu o speváckej dive 
Elene Kittnárovej, Mimi Kišoňovej-Hubovej či štúdiu 
do publikácie o Celovi Radványim. Po štúdiách začas 
pôsobila v srdci Slovenska ako metodička, neskôr 
kultúrna redaktorka. V rokoch 1968 – 78 pôsobila  
v časopise Hudobný život, neskôr v Zväze sloven-
ských skladateľov (1978 – 86), potom v Slovenskej 
filharmónii ako dramaturgička Komornej opery (1986 
– 88) a neskôr ako tlačová tajomníčka (1988 – 90). 
V deväťdesiatych rokoch a po trpkých skúsenostiach 

v Slovenskom denníku ju oslovili jej kolegovia, s ktorými pôsobila v Banskej Bystrici, 
a na takmer desať rokov viedla kultúru v obrázkovom časopise Slovenka, kde bola aj 
zástupkyňou šéfredaktora. Dodnes je aktívna aj ako hudobná kritička, aj keď priesto-
ru pre uverejňovanie reflexií hudobného života je v našom kontexte stále pomenej. 

Jej cesta do sveta hudby viedla aj cez Trnavu 
Muzikologička, hudobná kritička Terézia Ursí-
nyová patrí ku kľúčovým postavám slovenskej 
hudobnej historiografie. Narodila sa v Nitre 28. 
mája 1942, ale veľkú časť svojho života prežila 
v Trnave a v Bratislave.
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 Napriek tomu, že sa Terézia Ursínyová narodila v Nitre, za mesto, ku ktorému si 
vytvorila vzťah, považuje Trnavu. Aj keď sa ako rodina do Trnavy dostali nie dobrovoľ-
ne. Bolo to koncom štyridsiatych rokov, keď sa nová upevňujúca sa komunistická moc 
snažila vytlačiť na perifériu všetkých, ktorých považovala za nepohodlných. A tak sa 
aj jej rodičia s vtedy politicky nie obľúbeným priezviskom Ursíny dostali do Trnavy (ich 
rodinným príslušníkom bol známy politik Ján Ursíny, ktorý bol na konci vojny podpred-
seda SNR, zakladateľ a podpredseda Demokratickej strany). „Môj otec nebol žiadny 
kapitalista, bol riaditeľ veľkého obilného družstva. Najprv sme v Trnave asi mesiac 
bývali v hoteli na hlavnej trnavskej ulici a potom sme si našli byt. V Trnave som bola 
prakticky tridsať rokov, od roku 1948 až do roku 1977. Medzitým som študovala, takže 
to boli vlakové dochádzania domov,“ hovorí dnes Terézia Ursínyová. 
 Trnava vtedy žila svoj hudobný život pomerne skromne. „Mali sme tu idol, Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Bol pre nás veľkou osobnosťou a ja som ho poznala ako už sta-
rého báčinka. Hudobný život sa odohrával aj v chrámoch, boli dobrí organisti, najmä  
u františkánov. My sme však vtedy chodili napríklad aj do Piešťan alebo Trenčian-
skych Teplíc na významné koncerty v rámci hudobného leta. Na rozdiel od tých, čo žili  
v Bratislave, som na začiatku môjho vysokoškolského štúdia mala skromné hudobné 
zážitky. Od roku 1960 som však intenzívne začala žiť hudbou, keď som začala študovať 
v Bratislave,“ spomína. No kým si splnila svoj hudobný sen v podobe štúdia hudobnej 
vedy a výchovy, absolvovala trnavskú pedagogickú školu. Nahradila si tak pôvodnú 
túžbu ísť na konzervatórium, na ktoré sa nedostala – ako inak – z kádrových dôvodov. 
„Pedagogická škola, to bola riadna stredná škola s maturitou. Otec povedal, že musím 
mať nejaký chlieb v rukách, tak som išla tam. Moja mama i sestra boli učiteľky, tak 
som vedela, čo je to za ťažká robota. Nemala som k tomu nejaký veľký vzťah. Stále 
ma lákala hudba, takže aj preto to bolo. No tento hudobný sen som si aspoň sčasti 
splnila už vtedy. Dvanásť rokov som chodila na klavír na trnavskú hudobnú školu  
k pani učiteľke Arnoldovej, na ktorú neviem zabudnúť. Práve ona ma priviedla k hud-
be. Nedávno som si toto obdobie príjemne oživila, keď mi zo Španielska zavolal úspeš-
ný sólový violončelista Richard Vandra, s ktorým som tam chodila, “ hovorí Terézia 
Ursínyová, ktorá do Trnavy chodí sporadicky aj dnes a spolu s Richardom Vandrom sa 
stretla aj na Trnavských dňoch. 
 Po maturite išla na spomínanú Filozofickú fakultu UK na Katedru hudobnej vedy  
a výchovy. Kombinácia štúdia vedy a pedagogiky bola akýmisi zadnými vrátkami mať 
absolvované aj učiteľské štúdium. Tam sa stretla s významnými osobnosťami našej 
hudobnej teórie a pedagogiky ako boli Jozef Kresánek, Miroslav Filip, trnavský rodák 
Ladislav Burlas, Eugen Šimunek, Naďa Hrčková a ďalší. „Najprv sme rok študovali 
všeobecné štúdium. Na štúdium hudobnej vedy nás po prvom ročníku vybrali štyroch. 
Moji kolegovia ako Svetozár Stračina či Kristína Izáková, boli konzervatoristi, čiže mali 
o to ľahšiu pozíciu. Ja som prišla z pedagogickej školy z Trnavy a trošku mi trvalo, kým 
som sa zorientovala.“ 
 Po skončení vysokej školy dostala umiestenku do Matice slovenskej, no odtiaľ po 
týždni zutekala. Sama sa dodnes usmieva nad vtedajším veľkým problémom ako 
umiestenku zrušiť. No podarilo sa. Dostala sa za metodičku Krajského osvetového 
strediska do Banskej Bystrice. Tam mala možnosť spoznať mnohé folklórne festivaly, 
ale aj zborové súbory a mnohé telesá, jednoducho, rôzne hudobné žánre a aj rôzne jej 
prejavy. Od autentického folklóru cez miestne festivaly populárnej hudby až po rôzne 
amatérske súbory ľudových škôl umenia. Od čias vysokej školy však písala do Smeny, 
aj vďaka známym osobnostiam ako boli Richard Blech a Marián Jurík. V Banskej Bys-
trici aj vďaka novej opere uverejňovala v krajskom denníku Smer, a potom v týchto 
novinách dostala miesto redaktorky oddelenia kultúry. 
 V pohnutom roku 1968 po smutných skúsenostiach z okupácie Banskej Bystrice  
a obsadenia redakcie prijala miesto Mariána Juríka odísť do Bratislavy a začať pôsobiť 
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v zakladajúcom sa časopise Hudobný život. V Bratislave už profesionálne zostala, 
aj keď spojivo s Trnavou stále existovalo. Ako hudobná kritička sa zaoberala najmä 
hudobným divadlom, predovšetkým operou a operetou. V tomto čase vznikla aj jej 
najznámejšia monografia Cesty operety (Opus 1982). Niekoľko desaťročí reflektovala 
hudobné dianie na našich významných scénach, predovšetkým v opere SND, ope-
retnom súbore Novej scény, ale napríklad aj v Komornej opere, ktorá začas existova-
la aj na pôde Slovenskej filharmónie. 
 Ako správna lokálpatriotka si všímala aj vklad trnavských autorov do slovenského 
spevoherného divadla. „Mikuláš Schneider-Trnavský vo mne rezonoval pri rôznych 
výročiach, napríklad pri výročí Jednotného katolíckeho spevníka. Vtedy som si uve-
domila jeho bohatstvo. Dodnes sa čudujem, že slovenskí speváci nenahrali mnohé 
nádherné mariánske alebo s národným kontextom inšpirované piesne z tohto spevní-
ka. Aj tie sú neopakovateľné ako mnohé piesňové cykly. K ďalším patrí trnavský rodák 
Karol Elbert. Poznala som ho osobne a zostal v mojich spomienkach ako noblesný pán, 
ktorý výborne vedel rozprávať vtipy, a najmä židovské. Bol to taký tragický podtón 
jeho života, bol prenasledovaný ako žid, ale vedel z tohto žánru zabávať ľudí. Bol to 
elegán slovenskej hudby, výborný klavirista a operetný a spevoherný autor. Pokiaľ ide 
o Elenu Kittnárovú, tej som venovala svoju poslednú knižku Život na dvoch scénach. 
Tam je to pomyselné prelínanie operetnej a opernej tvorby, ktoré bolo pre ňu charak-
teristické a dotklo sa aj mňa. Ja som dobre poznala aj tú cukrovarskú štvrť, kde sa  
v Trnave narodila a kde pracoval jej otecko. Mali sme s Elenou pekné spomienky na sta-
ré mesto, na miesta niekdajšej botanickej záhrady a nového cintorína, oni tam bývali  
v domčekoch cukrovaru Petra Jilemnického. Potom ma chytilo bohatstvo jej umenia 
na opernej scéne. Až dodatočne som sa vrátila k tomu, čo ona zažila na Novej scéne 
ako operetná speváčka. Mala veľmi veľa postáv a obrovskú šírku repertoáru, naštu-
dovala asi 40 postáv,“ spomína Terézia Ursínyová.
 Do Trnavy sa stále vracia. „Je neporovnateľne iná ako keď som tam ja žila, svojím 
rozvojom a prebudovaním centra. Páči sa mi korzo, kde sme chodili vždy v nedeľu, 
prešli sme sa tam, aby sme si obzreli chlapcov a aj oni nás (smiech). Myslím si, že 
Trnava sa zmenila k dobrému, nielen vzhľadom, ale aj náplňou kultúry, pravidelne 
chodím do divadla a som rada, že je tam aj bohatý koncertný život,“ hovorí. Dodnes 
ju hreje pri srdci, že bola pred viac ako štyridsiatimi rokmi spoluautorkou myšlienky 
založenia speváckej súťaže M. Sch. Trnavského, z ktorej vyšiel napríklad aj Peter 
Dvorský. „S pracovníčkou vtedajšieho osvetového zariadenia pani Valovou sme spolu 
so Zväzom slovenských skladateľov iniciovali založenie tejto súťaže a potom som tam 
aj často chodila ako členka poroty a pozorovateľka. Takže mám zážitky z Trnavy až 
doposiaľ.“                                                                              Text a foto: Martin JURČO

■ FUTBAL

Na jar 1992 vznikol futbalový turnaj po-
licajtov o Pohár primátora mesta Trnavy. 
Pri zrode podujatia stál náčelník MsP Igor 
Keleši a jeho dvaja kolegovia, Pavol Boďa 
s Milanom Hornáčkom. Odvtedy nemala 
táto nevšedná športová konfrontácia ani 
raz prestávku.
 Vo štvrtok 14. júna o pol desiatej vy-
kopú futbalovú sekeru na trávniku v Tr-

nave-Modranke tradičné štyri tímy. Lan-
ské prvenstvo bude obhajovať zostava 
usporiadajúcej mestskej polície. Pripo-
meňme, že kelešiovci pred rokom naj-
skôr zahatali postupovú cestu hodonín-
skym kolegom (6:4) a vo finále zostal na 
štíte Trnavčanov i druhý moravský celok, 
tentoraz zo severu. Po výhre 3:1 nad Bo-
humínom prevzal víťaznú trofej kapitán 
domácej MsP, dlhé roky úspešný prvoli-
gový hádzanár Ondrej Sakar. 
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 Okrem tohto tria sa v 21. edícii pred-
staví aj ďalší tradičný účastník. Z part-
nerského mesta na juhu Poľska prices-
tuje Straž Miejska w Zabrzu. Na revanš, 
výprava trnavskej mestskej polície zasa 
pravidelne cestuje k poľským priateľom 
na ich zimné futbalové zápolenie v naj-
väčšej športovej hale celej krajiny.
 Počas otvorenia turnaja v trnavskej 
štvrti Modranka si organizátori a hráči 
spomenú na svojich kamarátov, ktorí ich 
už navždy opustili. Po dlhých aktívnych 
rokoch bude chýbať medzi aktérmi zná-
my rozhodca Marián Šmidovič. Vlani na 
záver jubilejného ročníka prevzal pamät-
nú medailu za najviac odpískaných roční-
kov. Žiaľ, presne tri mesiace od toho dňa 
si poňho prišla zubatá. Zákerná choroba 
navždy vytrhla pohodového Maroša zo 
širokej futbalovej rodiny. 

■ OLYMPIZMUS

Blížiace sa londýnske OH predznamená-
va aj dianie v Trnave. Tento mesiac sa 
totiž nesie v našom starobylom meste  
v duchu olympizmu. Z nádielky vyberme 
aspoň najhlavnejšie podujatia. 
 Štvrtok 14. a piatok 15. júna bude 
patriť na trnavských športoviskách olym-
piáde stredoškolákov v SR. Ponesie názov 
Gaudeamus igitur. Atmosféru slávnost-
ného otvorenia v mestskej športovej hale  
o 19.00 h umocní príchod ohňovej šta-
fety Posolstvo Hrám XXX. olympiády / 
Londýn 2012, ktorá od 30. marca putuje 
naprieč Slovenskom.
 V utorok 19. júna odštartuje o 16.00 
h pred Divadlom Jána Palárika trnavská 
vetva Behu olympijského dňa. Najskôr 
prídu k slovu školské štafetové družstvá 
a záver od sedemnástej hodiny vyhradia 
usporiadatelia súpereniu kategórií do-
spelých. Na trati v historickom centre Tr-
navy pôjde o príspevok kondičných bež-
cov do celosvetového pásma na počesť 
118. výročia založenia Medzinárodného 
olympijského výboru. Pripomeňme his-
torickú udalosť: Kongres pre obnovenie 
olympijských hier sa uskutočnil od 16. do 
24. júna 1894 v parížskej Sorbonne. 

 Späť však do súčasnej Trnavy. Štvrtok 
21. a piatok 22. júna rezervuje početný 
štáb pre medzinárodnú olympiádu detí  
a mládeže Kalokagatia 2012. Otvárací 
ceremoniál dostane priestor o 19.30 h na 
Trojičnom námestí a spestrí ho štart ma-
lého maratónu. Tiež tento festival oboha-
tí viacero sprievodných akcií. Medzi nimi 
nebude chýbať celoštátny seminár, ktorý 
venujú pamiatke univerzitného profesora 
Pavla Gleska, bývalého čestného predse-
du a spoluzakladateľa Trnavského olym-
pijského klubu (1997).
 Neobíďme ani iné významné výročie. 
Pred dvadsiatimi rokmi schválilo mest-
ské zastupiteľstvo v Trnave pomenova-
nia Olympijská ulica (prvá v rámci ČSSR)  
a Námestie Jozefa Herdu. Krstnými ot-
cami pri veľkolepej spoločenskej paráde 
v júni 1992 sa stali dve významné osob-
nosti: člen MOV, predseda SOV Vladimír 
Černušák a olympijský víťaz v boxe Jan-
ko Zachara.

■ TANEČNÝ ŠPORT

Tanec je pohybové stvárnenie hudby. 
Tiež emócií, ktoré v nás hudba vyvoláva. 
Z malého Ríma vzišlo mnoho výborných 
tanečníkov a pôsobí v ňom viacero škôl. 
Jednou z nich je TTC, ktoré od roku 2001 
sídli v SPŠ-ke. Okrem samotnej výcho-
vy nových adeptov vyvíja mnoho ďalších 
aktivít. Jednou z nich je spoluorganizova-
nie medzinárodného festivalu Grand Prix 
Tyrnavia v mestskej hale (reportáž zo 14. 
ročníka prinesieme v júlových Novinkách 
z radnice). 
 Vlani pribudla k týmto aktivitám ďal-
šia, nemenej významná. Občianske zdru-
ženie Trnavské tanečné centrum rozbehlo 
projekt vybudovania nového tanečno-
-športového centra. Nachádza sa v stroj-
níckej priemyslovke na Komenského. Má 
za cieľ ponúknuť záujemcom profesionál-
ne podmienky pre rozvoj všetkých dru-
hov tanca. Realizácia projektu je naplá-
novaná do niekoľkých etáp. Prvá z nich 
bola úspešne zavŕšená. V TŠC už majú 
tanečníci k dispozícii komplexne prero-
benú a zrekonštruovanú sálu s rozlohou 
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200 m2. Sú v nej osadené veľkoplošné 
zrkadlá, kvalitná audio i video technika. 
V neposlednom rade spomeňme úplne 
nový parket a šatne. Postupne pribud-
nú ďalšie priestory, vrátane náraďovne  
a malej posilňovne. 
 Oficiálne otvorenie TŠC prišlo na rad 
v pondelok 14. mája za účasti vedenia 
SPŠ a zástupcov TTSK. Hostí privítali ini-
ciátori tejto myšlienky, Helena Anthony 
Balúnová a Miroslav Halás. Pri realizácii 
zámeru im veľkou mierou pomohol Miro-
slav Balún, zakladateľ a riaditeľ medzi-
národného festivalu Grand Prix Tyrnavia. 
Sviatočné popoludnie spestrili sympatic-
ké vystúpenia, počnúc baletkami pred-
školského veku. 
 Ako prezradili obaja iniciátori TŠC, 
tréningy v nových priestoroch bežia 
prakticky od začiatku roka. Tancuje  
a trénuje sa denne. Nielen deti a mládež, 
ale aj dospelí majú možnosť zúčastniť sa 
hodín baletu, štandardných a latinsko-
-amerických tancov, zumby, salsy a tan-
ca pre ženy. V blízkej budúcnosti k nim 
pribudnú aj hodiny hip-hopu s trénermi 
z Old School Brothers či tanec pre mat-
ky s deťmi. Všetci záujemcovia o tieto 
pohybové aktivity, profesionálne alebo 
amatérske, nájdu v novom centre širo-
kú paletu tanečných štýlov. Aktuálne po-
nuky a rozvrh tréningov je možné nájsť 
na stránke www.ttc-ts.sk. Zostáva už len 
zaželať nové úspechy na parkete, veľa 
energie do ďalších etáp projektu a radosť 
z pohybu pre všetkých.

■ TENIS

Za obhajobou strieborných medailí v ex-
tralige vykročili muži TC Empire doma 
štvrťfinálovým súbojom s TK Kúpele 
Piešťany. Hostia z perly Považia viedli po 
úvodných singloch 2:0, konečný výsledok 
však znel 5:2 pre domácich. Trnavskú zo-
stavu koučoval Richard Stano. Dvojhra: 
Pavol Červenák – Filip Horanský 6:1, 6:3, 
Filip Vittek – Róbert Janúch 6:2, 6:3, Ján 
Stančík – Václav Šafránek 7:6, 2:6, 6:4 
(najdlhší zápas, trval 3:15 h), Oliver Nagy 
– Jakub Oravec 4:6, 3:6, Igor Wachter – 

Matej Vido 3:6, 6:2, 3:6. Štvorhra: Čer-
venák, Stančík – Janúch, Oravec 6:2, 6:1, 
Vittek, Nagy – Horanský, Šafránek 7:6, 
2:6, 6:4.
 Lanskí finalisti, TC Empire a Slávia 
Agrofert STU Bratislava, sa tento rok 
stretli už v semifinále. Celodenná dráma 
v 30-stupňovej horúčave priniesla rov-
naký výsledok 4:3 v prospech obhajcu 
prvenstva. Trnavčania mali náskok 2:0,  
v zostávajúcich dvojhrách otočili hos-
tia na 3:2 a z dvoch deblov stačilo Bra-
tislavčanom jedno víťazstvo na postup 
do finále. Dvojhry: Karol Beck – Martin 
Kližan 0:3 skreč, Pavol Červenák – Nor-
bert Gombos 6:7(5), 4:6, Kamil Čapkovič 
– Marek Semjan 0:6, 6:3, 6:7(4), Marek 
Michalička – Michal Pažický 6:3, 7:5, Ján 
Stančík – Adrián Partl 6:3, 6:0. Štvor-
hry: Michalička, Vittek – Gombos, Pažic-
ký 7:5, 6:3, Červenák, Stančík – Kližan, 
Semjan 1:6, 1:6.
 Súboj o 3. miesto: TC Empire – TK 
Ratufa Levice 5:0 (bez štvorhier). Dvoj-
hry: Pavol Červenák – Adrián Valo 6:0, 
1:0 skreč, Kamil Čapkovič – Marian Po-
loma 6:2, 6:4, Filip Vittek – Ivan Štarke 
6:2, 6:2, Ján Stančík – Ivan Herz 6:3, 6:3, 
Igor Wachter – Erik Lamper 1:0 skreč. 
 Pozornosť trnavských priaznivcov te-
nisu pútajú aj zápasy prvoligového druž-
stva žien TC Empire. Po dvoch kolách  
sa raketovo vyhupli do čela druhej naj-
vyššej súťaže. O presvedčivé výhry  
v Ružomberku (7:0) a doma s rezervným  
tímom Žiliny (6:1) sa pričinilo šesť hrá-
čok: Antónia Markušková, Sarah Mária 
Juráková, Mária Jedličková (hrajúca ka-
pitánka), Sindy Kurtinová, Linda Her-
cegová a Petra Široká. Tento mesiac sa 
Trnavčanky predstavia v majstrovských 
vystúpeniach na domácich antukových 
kurtoch tri razy, vždy v sobotu od devia-
tej hodiny (päť dvojhier, dve štvorhry): 
2. júna proti TK Hanaka Zlaté Morav-
ce, 9. júna proti TK Jednotka Bratislava  
a 23. júna proti Tenisovej akadémii Pre-
šov. Vstup divákov do hľadiska tenisové-
ho centra Empire na Ulici Jána Hajdóczy-
ho je zdarma. 

-lies-
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Pozemní hokejisti mútili vodu v ligovom hrnci

V našom mesačníku sme už informovali o budúcoročnom významnom jubileu ľadové-
ho hokeja v Trnave. Prvý duel medzi ŠK Trnava a ŠK Bratislava sa totiž hral na Orolskej 
záhrade deň pred Silvestrom 1923. Doteraz však zostala utajená pred širokou verej-
nosťou iná odnož prvoligových súbojov s hokejkou.
 Objasnil ju Milan Fandl, jeden z matadorov trnavského športu. Popri oboch hokejových 
odvetviach hral najvyššiu ligovú súťaž v hádzanej, obliekal futbalový dres spartakovskej 
rezervy, v našom meste stál pri zrode nohejbalu a napokon ho zaujal masový tenis.
 V tomto príspevku dostane priestor návrat k pozemnému hokeju. Naň sme nasme-
rovali Fandlove spomienky:
 „Pred šiestimi desaťročiami prišiel s nápadom Pavol Žigardy. Malo ísť, podľa neho, 
o spestrenie letnej prípravy. Spartak Trnava si čoskoro získal renomé v rámci celé-
ho Československa. Prvú národnú ligu sme hrali v priestoroch terajšieho tréningové-
ho ihriska za východnou tribúnou futbalového štadióna, teda na priestranstve, ktoré  
v zime pokryla ľadová plocha. Vďační trnavskí diváci čoskoro prišli pozemnému hoke-
ju na chuť. Na majstrovské súboje ich chodilo niekoľko stovák. Mali sme vtedy veľmi 
kvalitné mužstvo. Tvoril ho približne tucet hráčov. Na oporu sa vypracoval nebojácny 
brankár Juraj Pišťák. Počas vojenčiny slúžil u tankistov. Po návrate do civilu chytával 
zápasy pozemného hokeja v šermiarskej prilbe. Popri nás, trnavských chalanoch, sa 
z Popradu podarilo získať cennú posilu, Pavla Molnára. V spartakovskom drese sme 
cez zimné obdobie zasa spolu hrávali v jednej päťke a na poste centra ju viedol Láďo 
Špiřík, ďalší hokejový obojživelník.“ 
 Vrcholom účinkovania trnavských pozemných hokejistov bolo leto 1955, keď sa 
malý Rím stal dejiskom nevšedného sviatku. Naše starobylé mesto vtedy poctili zor-
ganizovaním finálového turnaja o majstra ČSR. 
 Milan Fandl: „Hrali v ňom po dva najlepšie celky z Čiech a zo Slovenska. Slávnost-
né  otvorenie pripravil usporiadajúci oddiel na hlavnom trávniku futbalového štadióna. 

Oprášené spomienky športového nestora Milana Fandla: „Boli to nezabudnu-
teľné majstrovstvá ČSR, keď Spartak Trnava získal pred vlastným publikom 
bronzové medaily“

Pozemní hokejisti  
Spartaka Trnava,  
bronzoví v majstrov-
stvách Československa 
1955. 
V hornom rade zľava:  
František Vulgan  
(v turnaji nehral kvô-
li zraneniu), Ladislav 
Špiřík, Pavol Molnár, 
Mikuláš Brestovanský, 
Karol Íro, Milan Horná-
ček, Rudolf Grác.  
V pokľaku: Albert Bu-
jan, Juraj Pišťák, Milan 
Fandl.
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Titul získal Baník Hostivař pred Duklou Palcát Praha a Spartakom Trnava. Bronzové 
medaily ocenila tisícka domácich fanúšikov priaznivým ohlasom. Mňa navyše potešila 
následná pozvánka do reprezentačného výberu.“
 Inak, hokejové dianie v letnom strihu sa v tom čase tešilo na Slovensku širokej 
pozornosti. Medzi bašty patrili Košice, Bratislava, Žilina, z vidieckych klubov Veľké 
Čaníkovce (dnešné Šenkvice) a Špačince. Postupne sa tento šport rozšíril do Trenčian-
skych Teplíc, Serede, Horných Orešian, Myjavy, Štúrova a iných centier. Škoda len, že 
medzitým Trnavčania vycúvali z vybojovaných pozícií.
 „Naša generácia bola športovo všestranná. Pozemný hokej v Trnave som hral asi 
päť rokov. V mojom prípade potom dostalo prednosť vysokoškolské štúdium v Nitre, 
spojené s tamojším hráčskym pôsobením na ligovom ľade,“ dodal M. Fandl.  

Jaroslav LIESKOVSKÝ

Vzácna pocta Liborovi Charfreitagovi staršiemu

Tirnavia míting 2012 bol vhodnou príležitosťou na milú udalosť. Európske atletické oce-
nenia trénerov 2010, ktoré udeľujú koučom šampiónov starého kontinentu, patria od 13. 
mája t. r. tandemu Dave Wollman – Libor Charfreitag starší. Tejto pocty sa obom dostalo 
za získanie zlatej medaily ich zverenca, kladivára Libora Charfreitaga ml. v barcelonských 
ME 2010, keď jediný z extratriedy prekonal hranicu 80 metrov. 
Otec a syn Charfreitagovci prevzali odznak aj diplom z rúk predsedníčky Slovenského 
atletického zväzu Márie Mračnovej. V druhom prípade ho majster Európy spred dvoch 
rokov privezie do Dallasu svojmu zámorskému koučovi. 
 Mimochodom, na štúdium do USA odišiel Libor presne pred pätnástimi rokmi. „Fú, to 
je už tak dávno, že si na ten okamih ani poriadne nepamätám,“ zažartoval 34-ročný L. 
Charfreitag a vzápätí už vážnejšie dodal: „Bolo to vtedy moje šťastné rozhodnutie. Nebyť 
odchodu za more, nedosiahol by som v atletike také výnimočné výsledky.“
 Jeho otec L. Charfreitag sa po vymanení z klbka gratulantov vyznal z príjemných 
pocitov slovami: „Je to pre mňa vzácna odmena za dlhoročnú službu kráľovnej športov. 
Takýto výnimočný deň si natrvalo uchovám v pamäti.“
 Na záver májového atletického mítingu odmenili organizátori zo Slávie Trnava päť 
najlepších výkonov. Finančnú prémiu prevzali (bez určenia poradia): oštepári VŠC Dukla 
Banská Bystrica Martin Benák (78,49 m – iba 1,01 m ho delilo od B-limitu pre londýnske 
OH) a Patrik Ženúch (78,00 m), kladivár Libor Charfreitag ml. (AK Slávia Trnava, 71,85 
m), skokanka do diaľky Renáta Medgyesová (VŠC Dukla Banská Bystrica, 654 cm, vietor 
+4,4 m/s – jej prvý štart po niekoľkomesačnom zranení) a diskárka Ivona Tomanová (AK 
Slávia Trnava, 50,42 m). 
 Obdivuhodnú formu v diskárskom kruhu si stále udržiava dlhoročná reprezentantka 
SR, nestarnúca Trnavčanka Tomanová, mamička dvoch detí. Zdolanie 50-metrovej méty 
v súťaži GPS na domácom štadióne okomentovala slovami: „Teším sa, že oproti predo-
šlému štartu v Nových Zámkoch prišlo opäť moje zlepšenie. Síce chladné, no vrhačsky 
prajné počasie to predurčovalo. Máme však málo možností ukázať svoje výkony, keďže 
viaceré mítingy akosi nepamätajú na súťaže diskárok.“
 Členovia Atletického klubu AŠK Slávia Trnava, pod taktovkou Michala Matysa, Vladi-
míra Gubrického a Mirky Karperovej, zorganizovali minulý mesiac ešte jedny vydarené 
preteky. Išlo o úvodné kolo majstrovstiev ZsAZ pre žiactvo (najmladšie, mladšie), dorast 
a napokon dali priestor juniorom.                                                     Jaroslav LIESKOVSKÝ

Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho v Trnave patril uprostred pre-
došlého mesiaca štvrtým pretekom desaťdielneho seriálu Grand Prix Sloven-
sko 2012. Hoci víkend s tromi zamrznutými – Pankrácom, Servácom a Boni-
fácom – priniesol náhle ochladenie, napriek silnému vetru zaznamenali atléti 
viacero hodnotných výkonov. Najviac sa darilo oštepárom.
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Hovorí sa, že jablko ďaleko od stromu ne-
padne, lebo autor šachovej skladby (nar. 
sa v r. 1974), ktorá bola jeho „prvotinou“, 
je synom významného šachového sklada-
teľa Jána Kozinku z Trnavy-Modranky, kto-
rý mu odovzdáva svoje dlhoročné prak-
tické skúsenosti. Roman je známy hlavne 
ako praktický šachista. Jeho „trojťažka“ 
je pravdepodobne prvou a poslednou ša-
chovou skladbou, ktorú zložil, čo je určite 
zvláštne, že sa takýmto netypickým spô-
sobom zaradil medzi šachových skladate-
ľov, ale súčasne jemne naznačil, že sa kompozičnému šachu nebude viacej venovať  
a zostane verný len praktickému.
 Riešenie skladby č. 5 (Veselský): 1.Je2! hrozí 2.Ve5 mat; 1. - Kxd5 2.Sb7 mat.  
1. - Sxd5 2.cxd3 mat, 1. - exd5 2.Sf5 mat, 1. - Sb8 (Sd4) 2.Vd4 mat, 1. - Va5 2.Jxc3 
mat. Proti hrozbe sa čierny bráni trikrát na poli d5. Pozorný riešiteľ iste zistil, prečo 
biely musí ťahať jazdcom práve na pole e2. Napr. pokus 1.Jf3? vyvracia čierny obranou 
1. - Va5!                                                                                                               -GK-

Hrajte kráľovskú hru  
s Novinkami z radnice
Skladba č. 6, Roman Kozinka, Pravda, 
2. 7. 1993, mat 3. ťahom (7– 10)

Očkovanie v dospelom veku

■ Mnohí ľudia si pamätajú na povin-
né pravidelné preočkovávanie po 10 
rokoch proti tetanu – kedysi sa do-
konca zapisovalo aj do občianskeho 
preukazu. Zmenilo sa niečo v tomto 
očkovaní ?
Zmena nastala už pred piatimi rokmi – 
konkrétne od 1. júla 2007, kedy sa spolu 
s očkovaním proti tetanu v jednej injekcii 
preočkováva v ambulanciách všeobec-
ných lekárov pre dospelých aj záškrt 
(diftéria). Proti tetanu sa v nedávnej mi-
nulosti preočkovávali každoročne 25-roč-
né ženy a 30-roční muži (ženy naposledy 
očkované ako pätnásťročné a muži napo-
sledy očkovaní v dvadsiatke na vojenskej 
službe) plus všetci starší vždy po desia-
tich rokoch.

■ Prečo sa pristúpilo k tejto zmene?
Pracovná skupina pre imunizáciu k tejto 
zmene pristúpila na základe výsledkov 

zistenia poklesu protilátok proti záškr-
tu u dospelých osôb po 40. roku života.  
V rozcestovanom svete je väčšie rizi-
ko nakaziť sa touto vzdušnou nákazou 
najmä v krajinách endemického výsky-
tu tohto ochorenia. Toto očkovanie je  
v dospelom veku zaradené medzi povin-
né pravidelné očkovanie. Dospelí – muži 
aj ženy sa začínajú preočkovávať pro-
ti diftérii a tetanu v tridsiatich rokoch,  
a potom vždy len jednou dávkou vakcíny 
každých 15 rokov.

■ Samotné očkovanie proti tetanu 
teda bolo zrušené?
Proti samotnému tetanu sa preočková-
vajú len osoby pri úrazoch, poraneniach  
a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých 
je zvýšené riziko ochorenia na tetanus. 
Toto očkovanie bolo z povinného pravi-
delného očkovania presunuté do kategó-
rie povinného očkovania osôb, ktoré sú 

Na očkovanie dospelých osôb sa redakcia Noviniek z radnice opýtala regionál-
nej hygieničky MUDr. Ľubice Kollárovej a vedúcej odboru epidemiológie MUDr. 
Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.
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vystavené zvýšenému nebezpečenstvu 
vybraných nákaz.

■ Existujú aj iné povinné očkovania  
v dospelom veku?
Áno – u stanovených skupín osôb, ktoré 
sú profesionálne vystavené zvýšenému 
riziku vybraných nákaz, napríklad proti 
tuberkulóze (zamestnanci mikrobiolo-
gických laboratórií, čističiek odpadových 
vôd, príslušníci polície a i.), proti víruso-
vému zápalu pečene typu B – „žltačke B“ 
zamestnanci zdravotníckych zariadení, 
učitelia odborných predmetov na zdra-
votníckych školách. Proti kliešťovému 
zápalu mozgu sú očkovaní zamestnanci 
virologických laboratórií, proti vírusové-
mu zápalu pečene typu A zamestnanci 
čističiek odpadových vôd a úpravovní 
vôd, zamestnanci skládok odpadu, profe-
sionálni vojaci, epidemiológovia, polícia, 
hasiči. Proti besnote sa očkujú zamest-
nanci príslušných virologických labora-
tórií, šarhovia, zamestnanci asanačných 
podnikov. 
 Povinne sú očkované aj osoby vysta-
vené zvýšenému nebezpečenstvu vybra-
ných nákaz – hepatitíde typu B, aj typu 
A (osoby, ktoré boli v kontakte s chorými 
na tieto ochorenia), chrípke a pneumo-
kokovým infekciám (osoby umiestnené 
v domovoch dôchodcov), proti besnote 
(osoby poranené zvieraťom na základe 
posúdenia kontaktu so zvieraťom)

■ Ako je to s inými druhmi očkovania 
v dospelosti?
Ide o tzv. odporúčané očkovanie osôb  
s chronickými ochoreniami, ktoré sú vy-
stavené zvýšenému nebezpečenstvu ná-
kaz – ak o potrebe očkovania rozhodne 
lekár, vakcínu uhrádza zdravotná poisťov-
ňa: proti žltačke B sa odporúča očkovanie  
u diabetikov, hemofilikov a ďalších urče-
ných diagnóz ochorení. 
 Proti chrípke a proti pneumokokovým 
inváznym infekciám sa odporúča očkova-
nie osôb nad 59 rokov a dispenzarizova-
ných pacientov pre chronické ochorenia 
bez ohľadu na vek.
 Odporúčané očkovanie – ak o potrebe 
očkovania rozhodne lekár – prináleží tiež 
ľuďom, ktorí sú profesionálne vystavení 
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných 
nákaz. Proti kliešťovému zápalu mozgu 

sa očkovanie odporúča zamestnancom 
lesného a vodného hospodárstva vrátane 
študentov lesníckych učilíšť a škôl, poľno-
hospodárskym zamestnancom a ďalším 
určeným skupinám. Proti žltačke typu 
A sa odporúča očkovanie zamestnancov  
v potravinárstve, ak vykonávajú epide-
miologicky závažnú činnosť, ambulant-
ným pediatrom, infektológom, gastroen-
terológom a ďalším určeným skupinám. 
Očkovanie proti žltačke typu B sa od-
porúča napr. zamestnancom zariadení 
sociálnych služieb, úradov práce, obcí, 
sociálnej kurately a ďalším určeným sku-
pinám.
 Pri cestách do zahraničia podľa krajiny, 
kam sa vycestováva, je určené špecifické 
očkovanie. Vzhľadom na nepriaznivú epi-
demiologickú situáciu v Európe a blížia-
ce sa majstrovstvá Európy vo futbale by 
som chcela upozorniť na očkovanie pro-
ti osýpkam. Týka sa osôb, ktoré osýpky 
– morbilli (nie varicellu = ovčie kiahne!)  
v detstve neprekonali a starších ako roč-
ník narodenia 1969 (kedy sa začalo s po-
vinným očkovaním detí proti osýpkam).
 Rodičom a starým rodičom, ktorí  
majú v rodine bábätká, sa odporúča  
tzv. bariérové očkovanie (na ochranu 
týchto neimúnnych detí), kedy sa dvoj-
zložková vakcína proti tetanu a difté-
rii nahradí trojzložkovou s antigénom 
pertussis v jednej injekcii. U dospelých  
v posledných rokoch zaznamenávame 
zvýšenú chorobnosť na čierny kašeľ,  
ktorý je pre malé deti mimoriadne ne-
bezpečný.
 
■ Kde je možné získať bližšie in-
formácie o možnostiach očkovania  
v dospelosti?
Poradenstvo o očkovaní môžu individuál-
ne poskytnúť odborní pracovníci RÚVZ so  
sídlom v Trnave vo vakcinologickej porad-
ni každú tretiu stredu v mesiaci od 13.00  
do 15.00 h, alebo tiež telefonicky na 
číslach 033/53 54 594, 033/53 54 595.  
Legislatívne je očkovanie upravené vo 
vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR  
č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole pre-
nosných ochorení.

Novinky z radnice vám ďakujú 
za rozhovor
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Potrebujeme: 2 veľké baklažány, bravčové mäso, paradajky, cesnak, soľ, čierne kore-
nie, oregano, olivový olej, olivy
 Baklažány nakrájame na pol centimetrové plátky, posolíme a necháme odstáť, 
opláchneme, osušíme a opražíme na troche oleja. Pomleté mäso osolíme, zmiešame  
s čiernym korením a cesnakom, a formujeme malé ploché fašírky, ktoré narýchlo 
opečieme na oleji. 
 Nakrájame paradajky na plátky a na pekáči striedavo ukladáme plátky baklažá-
nov, paradajky a fašírky. Polejeme paradajkovým pretlakom, do ktorého pridáme 
soľ, oregano a čierne korenie. Zapečieme, pred podávaním pridáme olivy. Podávame  
s bagetou.

Rubriku pripravuje MUDr. Bohumil CHMELÍK

Rozhodnutia a úhrada dane z nehnuteľností                         

Splatnosť dane z nehnuteľností u fyzických osôb:

- ak vyrubená ročná daň nepresahuje 16 eur, je splatná naraz do 15 dní odo dňa prá-
voplatnosti platobného výmeru, t. j. do 30 dní odo dňa prevzatia platobného výmeru
- ak vyrubená ročná daň je vyššia ako 16 eur, je splatná v dvoch rovnakých splát-
kach nasledovne:

1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru, t. j. do 30 dní odo dňa 
prevzatia platobného výmeru
2. splátka do 30. septembra 2012

Daň z nehnuteľností môžu občania uhradiť:

- prevodom na účet správcu dane, ktorého číslo je uvedené v rozhodnutí,
- hotovostnou platbou do pokladnice Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3,
- platobnou kartou do pokladnice Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3.

Úradné hodiny v pokladnici MsÚ:
■ Pondelok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 
■ utorok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 
■ streda 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 
■ štvrtok 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 
■ piatok 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

Upozorňujeme občanov, že s rozhodnutím nebude zasielaný poštový peňažný poukaz. 
Ak by občania chceli uhradiť daň na pošte formou poštového peňažného poukazu, 
bude im zaslaný na požiadanie, alebo si ho môžu vyzdvihnúť priamo na Mestskom 
úrade v Trnave, Trhová ul. č. 3 v kancelárii prvého kontaktu. 

Úsek správy daní a poplatkov MsÚ

Mesto Trnava ako správca dane z nehnuteľností oznamuje občanom, že v prie-
behu júna 2012 im budú doručené rozhodnutia na daň z nehnuteľností na rok 
2012 doručovateľmi mestského úradu. 

Rok s baklažánmi
Baklažánový pekáč
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  POZVÁNKY

  DIVADLO JÁNA PALÁRIKA

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA 

  KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

1. 6. piatok 10.00 ■ TRAJA TUČNIACI
4. 6. pondelok 10.00 ■ ZMIERENIE alebo  
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
5. 6. utorok 10.00 ■ MACO MAŤO HĽADÁ 
HNIEZDO
6. 6. streda 19.00 ■ KOMÉDIA OMYLOV
7. 6. štvrtok 10.00 ■ KOMÉDIA OMYLOV
11. 6. pondelok 10.00 ■ STARÁ LÁSKA 
NEHRDZAVIE
12. 6. utorok 19.00 ■ EUGEN ONEGIN
13. 6. streda 10.00 ■ ADELKINA CESTA  
ZA ŠŤASTÍM
14. 6. štvrtok 19.00 ■ VRÁTILA SA RAZ  
V NOCI
15. 6. piatok 19.00 ■ VŠETKO O MUŽOCH
18. 6. pondelok 10.00 ■ 800 MÍĽ PO  
AMAZONKE
19. 6. utorok 10.00 ■ DIVÁ KAČKA
20. 6. streda 19.00 ■ KOMÉDIA OMYLOV
21. 6. štvrtok 10.00 ■ TRAJA TUČNIACI
22. 6. piatok 19.00 ■ KSICHT (Slovenské 
národné divadlo Bratislava)
25. 6. pondelok 19.00 ■ PRESTUPNÁ 
STANICA
26. 6. utorok 10.00 ■ ADELKINA CESTA 
ZA ŠŤASTÍM
26. 6. utorok 19.00 ■ ZMIERENIE alebo 
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
27. 6. streda 10.00 ■ TRAJA TUČNIACI

Štúdio
16. 6. sobota 19.00 ■ PARVA ROMA
22. 6. piatok 10.00 ■ TAJOMNÝ POKOJ 
VECÍ

Kopplova vila GJK
?PLAGÁT: POSTER!
100 plagátov z histórie Trienále plagátu  
Trnava vo výbere Dušana Juneka
Kurátor výstavy: Mgr. art Dušan Junek
do 5. 8. 2012

EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.: 
Stena – Máš na míň, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia laure-
áta ceny Cyprián 2009 Tomáša Džadoňa  

v spolupráci s Deziderom Tóthom a Galériou 
Krokus v podobe drevenej steny s vložený-
mi vlajkami EU. Projekt EXIN (skratka pre 
exteriér – interiér).
do 30. 9. 2012
JÁN KONIAREK
Ján Koniarek (1878 – 1952) - zakladateľ 
moderného slovenského sochárstva - stála 
expozícia sochárskej tvorby 
KLENOTY DOMOVA  
slovenské klasické umenie 20. storočia
GALÉRIA PORTRÉTOV 
výber diel z kolekcie portrétneho žánru re-
prezentujúce vývoj portrétneho maliarstva 
od konca 18. storočia po súčasnosť zo zbie-
rok GJK

AKCIE / AKTIVITY
7. júna o 18.00 h v Kopplovej vile GJK
PLAGÁTY V SKLENENEJ VEŽI
Prednáška Mgr. art. Roberta Parša o význa-
me zbierok Trienále plagátu Trnava v zbier-
kovom fonde Galérie Jána Koniarka v Trnave
Vstup voľný

■ 1. júna o 17.00 h v čitárni 
U NVOTOVCOV ZA OPONOU
O divadle a všeličom inom s Mirkou Čiben-
kovou, Jurajom Nvotom a Jakubom Nvo-
tom. Podujatie v rámci Fóra humoristov 
moderuje Mikuláš Jarábek
■ 12. júna o 13.30 h  
v hudobnom oddelení
HUDOBNÝ IMPRESIONIZMUS VO VÝ-
TVARNOM UMENÍ
Vernisáž výstavy výtvarných prác študentov 
Gymnázia J. Hollého v Trnave v rámci cyklu 
Kreslíme si hudobné obrázky
■ 14. júna o 17.00 h v čitárni
RODINNÉ BALENIE – DOBRÝ ROČNÍK
Fórum humoristov, hostia: lekár a maliar 
Milan Čech, právnik a spisovateľ Ladislav 
Hanniker, učiteľ a tréner Ján Novák, inži-
nier a moderátor programu Peter Dobák. 
Spolumoderuje Eva Jarábková-Chabadová. 
Hudba: Pavol Opatovský a Laci Pagáč 
■ 19. – 22. júna od 8.00 do 18.00 h  
v čitárni
LETNÁ BURZA KNÍH 
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  ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku 
slovenských knihovníkov. Príďte si vybrať  
z vyradených a darovaných kníh. Za sym-
bolickú sumu 0,50 eura podporíte nákup 
nových kníh. Zo všetkých návštevníkov bur-
zy vyžrebujeme v piatok 22. júna o 15.00 h 
troch šťastlivcov, ktorí získajú nové knižné 
tituly 

SÚŤAŽE PRE DETI
Každý piatok o 15.00 h v oddelení pre deti
1. 6. Filatelistické pexeso
8. 6. Vedomostný milionár
15. 6. S abecedou do sveta
22. 6. Kufor plný vedomostí
29. 6. Hádaj s nami

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
a

KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJI-
NY TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE  
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPO-
ZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA,  
ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, 
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, KRÁSA ZA-
ŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – 
POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE 
PAMIATKY

VÝSTAVY:
■ POZNÁME KAMENNÝ MLYN?
Výstava sprístupnená od 5. júna 2012
potrvá do 31. októbra 2012
■ SALÓN ZVUZS 2012 – AUTOPORTRÉT
Vernisáž 14. júna o 16.30 h
výstava potrvá do 31. 8. 2012
■ KLARISKY V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ KERAMICKÁ TVORBA  
M. BALGAVÉHO st.
do 30. 9. 2012
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea dopl-
nená fotografiami
do 24. 2. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Trnavskí hodinári – hodiny z historickej 
zbierky ZsM

PODUJATIA
■ CYKLUS PREDNÁŠOK
Populárna hudba v Trnave do roku 1989
PaedDr. S. Jurčová v Dome hudby M. 
Schneidera Trnavského 
na objednanie v mesiaci jún (do 26. 6.)
■ 23. júna od 14.00 do 16.30 h
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
kurz maľby na keramiku
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od 
15.00 h prezentácia DVD – na objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA  
TRNAVSKÉHO 

Ul. M. Schneidera Trnavského 5

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDE-
RA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO  
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA

■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY  
V TRNAVE DO ROKU 1989
■ AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY 
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek, 
gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

Námestie sv. Mikuláša 10

EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SO-
CHÁRA A MEDAILÉRA
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniar-
ka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fán-
dlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

Okružná 20, www.trnavskemc.sk

■ 1. 6. DOBROVOĽNÍCI DEŤOM – TMC  
na Trojičnom námestí 
■ 4. 6. VÝLET DO PRÍRODY – návšteva 
zvieratiek na Dobrej vode, opekačka, hry, 
odmeny

  TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM
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■ 5. 6. o 9.00 h YAMAHA – prvé krôčiky 
k hudbe, pre deti od 18 mesiacov do 4 
rokov
10.00 h YAMAHA – prvé krôčiky k hudbe, 
pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov – 2. 
skupina
11.00 h YAMAHA – hudobná škola Robík 
– od 4 mesiacov 
■ 6. 6. o 10.00 h CVIČENIE NA FIT-
LOPTÁCH – pre matky s deťmi 
■ 8. 6. o 10.00 h ZUMBA – pozvánka 
na relaxačné cvičenie pre ženy pri hudbe 
na odbúranie stresu, uvoľnenie napätia, 
posilnenie svalstva celého tela 
■ 11. 6. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Razítkujeme – tvorivé dielne pre matky  
s deťmi 
■ 13. 6. o 10.00 h SPIEVANKY – hu-
dobné stretnutie pri gitare pre najmenších
■ 15. 6. piatok 10.00 h DETSTVO – UR-
ČUJÚCE OBDOBIE BUDÚCEHO ŠŤASTIA 
– prednáška Mgr. Blanky Krajčovičovej spo-
jená s besedou 
■ 16. 6. o 9.30 h KURZ PRVEJ POMOCI 
– 1. časť, vedie záchranná služba FALCK 
■ 18. 6. o 10.00 h NAUČME SA PESNIČ-
KU – Pochodujú vojaci...
■ 19. 6. o 16.00 h GRILOVAČKA – ro-
dinné popoludnie, hry pre najmenších, vo-
zenie sa na poníkoch, spievanie pri gitare, 
stretnutie so zvieratkami a iné prekvapenia 
– lístky v predpredaji do 18. 6., vstupné 2 € 
pre rodinu – v prípade nepriaznivého poča-
sia preložené na 26. 6.
■ 20. 6. o 10.00 h CVIČENIE NA FIT-
LOPTÁCH – pre matky s deťmi 
■ 22. 6. o 10.00 h ZAVÁDZANIE PRÍ-
KRMOV – diskusia 
■ 23. 6. o 9.30 h KURZ PRVEJ POMOCI 
– 2. časť, vedie záchranná služba FALCK 
■ 25. 6. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY – 
Ozdobný kameň, servítková technika 
■ 27. 6. o 10.00 h SPIEVANKY – 
stretnutie pri gitare pre najmenších
■ 29. 6. o 10.00 h ZUMBA – pozvánka 
na relaxačné cvičenie pre ženy pri hudbe na 
odbúranie stresu, uvoľnenie napätia, posil-
nenie svalstva celého tela 
Počas celého leta na požiadanie sú vám  
k dispozícii závesné hojdačky a hračky do 
piesku. Na mesiac júl pripravujeme aktivity 
a program aj pre staršie prázdninujúce deti 
formou dopoludňajšieho tábora. Bližšie in-
formácie a nahlasovanie detí v MC.

■ 5. – 28. júna  
v západnom krídle radnice
MOJA NAJKRAJŠIA SPOMIENKA –  
výstava predmetov spojených s najkrajšou 
spomienkou osobností slovenského športu 
a olympizmu 
■5. – 28. júna  
v západnom krídle radnice
VÝTVARNÁ LIGA H. KOCIANOVEJ –  
výstava výtvarných prác v rámci kultúr-
nych súťaží KALOKAGATIE 2012 
■ 14. júna o 11.00 h  
v Divadle J. Palárika
1 000 x NIE DROGY – seminár pre pedagógov 
■ 14. júna o 19.00 h  
v Mestskej športovej hale
GAUDEAMUS IGITUR – slávnostné otvo-
renie olympiády stredoškolákov SR 
■ 15. a 22. júna  
VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ KVÍZ 
■ 20. júna o 11.00 h  
v Divadle J. Palárika
KALOKAGATIA NA SLOVENSKU –  
seminár pre priaznivcov olympizmu, peda-
gógov, športovcov 
■ 20. júna o 14.00 h  
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 
■ 21. – 22. júna v Divadle J. Palárika 
Výstava 20 ROKOV KALOKAGATIE
■ 21. – 22. júna KALOKAGATIA 2012 – 
olympiáda detí a mládeže 
Slávnostné otvorenie o 19.30 h na Trojič-
nom námestí 
■ 21. júna o 14.00 h na radnici 
VYHLÁSENIE ŠKOLSKEJ CENY FAIR PLAY 

■ 14. júna o 9.30 h  
na Štadióne ŠK Trnava-Modranka 
MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 
MESTSKÝCH POLÍCIÍ, 21. ročník za účasti 
tímov z Bohumína, Hodonína, Zabrze a Trnavy
■ 14. a 15. júna  
na trnavských športoviskách
GAUDEAMUS IGITUR, olympiáda stre-
doškolákov v SR (príchod celoslovenskej 
ohňovej štafety Posolstvo hrám XXX. olym-
piády / Londýn 2012 do Trnavy)
■ 16. júna o 18.00 h  
pri Bernolákovej bráne

  KALOKAGATIA

  ŠPORT
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  PRÍMESTSKÉ TÁBORY 2012

PSA TRNAVA INLINE a Bercajgel
Jazda inline korčuliarov a bicyklistov po 
hlavných uliciach mesta 
■ 19. júna o 16.00 h  
pred Divadlom J. Palárika
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA, príspevok 
kondičných bežcov do celosvetového 
pásma na počesť 118. výročia založenia 
Medzinárodného olympijského výboru 
(hlavné preteky dospelých o 17.00 h)
■ 20. júna o 17.00 h  
na konci Trnavy-Kopánky (križovatka)
ČASOVKA JEDNOTLIVCOV do Špačiniec 
a späť (9,9 km)
10. časť 16-kolovej Trnavskej cyklistickej 
ligy 2012
■ 21. a 22. júna  
na trnavských športoviskách 
KALOKAGATIA 2012, medzinárodná 
olympiáda detí a mládeže
■ PRVÁ LIGA V TENISE ŽENSKÝCH 
DRUŽSTIEV
od 9.00 h v Tenisovom centre Empire 
na Ulici J. Hajdóczyho
2. júna TC Empire – TK Hanaka Zlaté 
Moravce, 9. júna TC Empire – TK Jednotka 
Bratislava, 23. júna TC Empire – Tenisová 
akadémia Prešov 

■ KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA 
Jún – október: pondelok – piatok 10.00 
– 12.00 h, 14.00 – 17.00 h, nedeľa 14.00 
– 17.00 h
■ BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
Jún, september – október: pondelok – 
piatok 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 15.00 h, 
nedeľa 14.00 – 17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, nedeľa 14.00 
– 17.00 h 
■ KOSTOL SV. HELENY
Jún, september: sobota, nedeľa 14.00 – 
17.00 h
Júl – august: denne 14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. JAKUBA – františkánsky
Jún, september: sobota, nedeľa 14.00 – 
17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL NAJSV. TROJICE – jezuitský
Jún, september: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h

Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. ANNY – uršulínsky
Máj, jún, september: sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h
Júl – august: denne 14.00 – 17.00 h
■ KOSTOL SV. JOZEFA – paulínsky
Júl – august: sobota, nedeľa 14.00 – 17.00 h 
■ EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
Jún, september: sobota, nedeľa 14.00 – 
17.00 h
Júl – august: pondelok – piatok 10.00 – 
12.00 h, 14.00 – 17.00 h, sobota, nedeľa 
14.00 – 17.00 h

■ ZŠ na Atómovej ulici 1
2. – 6. 7. 2012 (okrem 5. 7. 2012)
Vedúca tábora: Klára Chmelárová
Prihlášky: 033/ 3236840, zs.3@stonline.sk
Poplatok: 15 €
■ ZŠ na Ulici Andreja Kubinu 34
2. – 6. 7. 2012 (okrem 5. 7. 2012)
Vedúca tábora: Mgr. Marta Klenovská
Prihlášky: Mgr. Mária Pavlíková,  
033/ 32 36 942, zskubinu@pobox.sk
Poplatok: 25 €
■ ZŠ na Ulici Jána Bottu 27
9. – 13. 7. 2012 
Vedúca tábora: Bc. Zuzana Krivosudská
Prihlášky: 033/ 32 36 850,  
kancelaria@zsbott.edu.sk
Poplatok: 20 €
■ ZŠ na Ulici Kornela Mahra 11
9. – 13. 7. 2012
Vedúca tábora: Mgr. Zuzana Beníčková
Prihlášky: 033/ 32 36 880, 033/ 32 36 885, 
info@zskm.trnava.sk,  
http://zskmahratt.edupage.org/
Poplatok: 10 €
■ ZŠ na Ulici M. Gorkého 21
16. – 20. 7. 2012
Vedúca tábora: Mgr. Petronela Gáborová
Prihlášky: 033/ 55 36 107,  
petronela.gaborova@zoznam.sk
Poplatok: 6 €
■ ZŠ na Námestí Slovenského učené-
ho tovarišstva 15
20. – 24. 8. 2012
Vedúca tábora: Mgr. Anna Beňová 
Prihlášky do 20. 6. 2012: 033/ 32 36 930, 
931, jajko29@azet.sk

  OTVORENIE KOSTOLOV



Poplatok: 10 €
■ ZŠ s MŠ na Ulici Ivana Krasku 29
2. – 6. 7. 2012, 9. – 13. 7. 2012
Vedúca tábora: Mgr. Andrea Mršťáková
Prihlášky: www.zsmodranka.edupage.sk, 
033/ 55 43 049
Poplatok: 10 €
■ ZŠ s MŠ na Vančurovej ulici 38
9. – 13. 7. 2012
Vedúca tábora: Mgr. Zuzana Horváthová
Prihlášky: 033/ 32 36 920, 033/ 55 15 017, 
zuzulu@azet.sk
Poplatok: 35 €
■ ZŠ na Spartakovskej ulici 5, Trnava
2. – 6. 7. 2012 (okrem 5. 7. 2012)
Vedúca tábora: Mgr. Andrea Chlpatá
Prihlášky: 033/ 32 36 903,  
chlpac71@gmail.com, info@zssp.trnava.sk
Poplatok: 8 €
■ KALOKAGATIA – Centrum voľného času
5 turnusov – 16. – 20. 7. 2012, 23. – 27. 
7. 2012, 30. 7. – 3. 8. 2012, 6. – 10. 8. 
2012, 13. – 17. 8. 2012
Prihlášky: Kalokagatia – CVČ, cvc.trnava.
sk, cvc.kalokagatia@gmail.com,  
033/ 32 36 695, 696, 697
Poplatok: 35 €
■ Sídliskové aktivity na Prednádraží 
(Beethovenova ul. pri bikrosovej dráhe)
27., 28., 30. a 31. 8. 2012 od 9.00 do 
12.00 h a od 13.30 do 17.00 h 
Informácie: Kalokagatia – CVČ, cvc.trnava.
sk, cvc.kalokagatia@gmail.com,  
033/ 32 36 695, 696, 697
Vstup voľný

www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk

1. – 3. 6. o 17.30 h ■ TADY HLÍDÁM JÁ – 2D
19.30 h ■ SNEHULIENKA A LOVEC – 2D
4. – 6. 6. ■ AVENGERS: POMSTITELIA – 2D
4. 6. o 17.30 a 19.40 h, 5. 6. o 15.45 h, 6. 
6. o 17.30 a 19.40 h
5. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ PROJEKT FRANKENSTEIN 
20.00 h ■ HAPPY HAPPY
7. – 11. 6. ■ LOV LOSOSOV V JEMENE – 2D
7. 6. o 17.30 h, 9. 6. o 17.30 h, 10. a 11. 
6. o 19.30 h
■ PROMETEUS – 2D
7. 6. o 19.30 h, 8. 6. o 20.15. h, 9. 6. o 
19.30 h, 10. a 11. 6. o 17.30 h

8. 6. ■ CANTICA NOVA – výročný koncert
12. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ DYCH
20.00 h ■ LOLIP MONSTER
12. – 18. 6. ■ DIKTÁTOR – 2D
12. 6. o 16.30 h, 13. 6. o 17.30 a 19.30 h, 
17. a 18. 6. o 19.30 h
16. 6. o 18.00 h ■ TANEC MEDZI ČREPI-
NAMI – PREDPREMIÉRA FILMU 
14. – 17. 6. ■ MADAGASKAR 3 – 3D, 2D
14. a 15. 6. o 17.30 h – 3D, 16. 6. o 15.30 
h – 3D, 17. 6. o 15.30 h – 2D
14. – 18. 6. ■ 21 JAMP STREET
14. – 15. 6. o 19.30 h, 17. – 18. 6. o 17.30 h
19. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ KATKA
20.00 h ■ NADINE
20. 6. o 17.30 a 19.30 h ■ VÍLA
21. – 24. 6. ■ TANEC MEDZI ČREPINAMI – 2D
21. – 23. 6. o 17.30 h, 24. 6. o 19.30 h
21. – 24. 6. ■ ZÁSNUBY NA DOBU NEUR-
ČITÚ – 2D
21. – 23. 6. o 19.30 h, 24. 6. o 17.30 h
25. a 27. 6. ■ ČERNOBYĽSKÉ DENNÍKY – 2D
25. 6. o 19.30 h, 27. 6. o 17.30 h 
■ TIGRE V MESTE – 2D
25. 6. o 17.30 h, 27. 6. o 19.30 h
26. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ OBČAN HAVEL
20.00 h ■ POST MORTEM
28. 6. – 3. 7. ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM  
V POHYBE – 2D, 3D
28. 6. o 17.30 h – 2D, 29. 6. o 17.30 h – 
3D, 30. 6. o 15.30 h – 2D, 17.30 h – 3D
1. 7. o 13.30 – 2D, 15.30 h – 3D, 2. – 3. 
7. o 17.30 h – 3D
■ AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA – 2D
28. – 30. 6. o 19.30 h, 1. 7. o 17.30  
a 19.30 h, 2. – 3. 7. o 19.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
5. – 6. 6. o 15.30 h ■ PIRÁTI – 2D
9. – 10. 6. o 15.30 h ■ SAMMYHO DOB-
RODRUŽSTVÁ
16. – 17. 6. ■ MADAGASKAR 3 – 3D
14. a 15. 6. o 17. 30 h – 3D, 16. 6. o 15.30 
h – 3D, 17. 6. o 15.30 h – 2D
23. – 24. 6. o 15.30 h ■ MADAGASKAR 3 – 2D
28. 6. – 3. 7. ■ DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM  
V POHYBE – 2D, 3D
28. 6. o 17.30 h – 2D, 29. 6. o 17.30 h – 
3D, 30. 6. o 15.30 h – 2D, 17.30 h – 3D
1. 7. o 13.30 h – 2D, 15.30 h – 3D, 2. – 3. 
7. o 17.30 h – 3D

  KINO HVIEZDA
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■ 1. júna o 20.00 h v Amfík Cafe
KARAOKE NIGHT
■ 2. a 3. júna v mestskom amfiteátri 
DOBROFEST 2012 
Devätnásty ročník hudobného festivalu 
venovaného pamiatke vynálezcu rezofo-
nickej gitary – dobra – Johnovi Dopjerovi
Účinkujú: Natália Mikušková so skupinou, 
Veslári, Zuzana Smatanová, Váh River Band, 
Allan Mikušek & AM Band a Wabi Daněk
■ 5. júna o 19.00 h  
v Dome kultúry Tirnavia
RANDE S NAĎOU
Talkshow, v ktorom Naďa Urbánková otvá-
ra publiku svoju trinástu komnatu. Program 
moderuje novinárka a spisovateľka Marika 
Studeničová, autorka memoárových kníh  
o Vilme Jamnickej, Jozefovi Golonkovi, Vla-
dimírovi Durdíkovi a ďalších
Vstupné 7 eur
■ 7. júna o 19.00 h v Malej synagóge
KONCERT ZDENKY TRVALCOVEJ
Francúzske šansóny s prvkami jazzu, 
klezmer a gipsy swing
■ 7. – 9. júna od 10.00 h  
v západnom krídle radnice
20. VÝROČIE FESTIVALU LUMEN
■ 8. júna o 18.00 h v kine Hviezda
CANTICA NOVA
Výročný koncert speváckeho zboru gym-
názií mesta Trnavy spojený s rozlúčkou  
s maturantmi zboru
Zbormajster: PaedDr. Gabriel Kalapoš
■ 8. a 9. júna na Trojičnom námestí  
a v mestskom amfiteátri 
LUMEN 
Dvadsiaty ročník festivalu gospelovej hudby 
■ 10. júna o 19.00 h  
v Dome kultúry Tirnavia
LÚČNICA – MÔJ ŽIVOT
Program venovaný 85.narodeninám zakla-
dateľa, umeleckého vedúceho a choreogra-
fa Lúčnice prof. Štefana Nosáľa
■ 14. júna o 10.00 h  
v západnom krídle radnice
MOJA NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
Olympijský víťaz v boxe Ján Zachara sláv-
nostne otvorí výstavu zaujímavých pred-
metov spojených s najkrajšou spomienkou 
osobností slovenského športu a olympizmu
Výstavy budú otvorené od 12. do 28. júna 

2012 každý utorok a štvrtok od 10. do 
12.00 h a od 14. do 17.00 h
■ 12. – 28. júna  
v západnom krídle radnice
VÝTVARNÁ LIGA O MEMORIÁL HELENY 
KOCIANOVEJ
Výstava výtvarných prác vyhlásených  
v rámci kultúrnych súťaží Kalokagatie 2012
22. júna o 12.00 h Slávnostné vyhodnote-
nie súťaže
■ 14. júna o 19.00 h v Malej synagóge 
KONCERT ROBA PATEJDLA
■ 14. – 16. júna na Trojičnom námes-
tí, pešej zóne, nádvorí radnice, ZUŠ M. 
Sch. Trnavského a na Trhovej ulici 2
DNI ZDRAVIA 2012
Festival zdravého životného štýlu spojený  
s kultúrnym programom, zdravotníckou 
osvetou a prezentáciou firiem pôsobiacich  
v tejto oblasti
■ 14. a 15. júna od 9.30 h  
na Trojičnom námestí
DÚHOVÝ DVOR 2012
Prezentačný trh výrobkov žiakov a klientov 
špeciálnych škôl a zariadení zameraný na ich 
integráciu do spoločnosti, spojený s kultúr-
nym programom – súčasť Dní zdravia 2012
■ 14. júna o 17.00 h  
v Knižnici Juraja Fándlyho
RODINNÉ BALENIE – DOBRÝ ROČNÍK
Fórum humoristov, hostia: lekár a maliar 
Milan Čech, právnik a spisovateľ Ladislav 
Hanniker, učiteľ a tréner Ján Novák, inži-
nier a moderátor programu Peter Dobák. 
Spolumoderuje Eva Jarábková-Chabadová. 
Hudba: Pavol Opatovský a Laci Pagáč
■ 16. júna o 20.00 h v Amfík Cafe
CAFE DE NUIT – nočná kaviareň, hosťom 
večera bude Dorota Nvotová. Prekvapením 
bude uvedenie nového CD skupiny LPS
■ 19. – 22. júna od 8.00 do 18.00 h  
v Knižnici Juraja Fándlyho 
LETNÁ BURZA KNÍH 
Príďte si vybrať z vyradených a darovaných 
kníh. Za symbolickú sumu 0,50 eura pod-
poríte nákup nových kníh. Zo všetkých náv-
števníkov burzy vyžrebujeme v piatok 22. 
júna o 15.00 h troch šťastlivcov, ktorí získa-
jú nové knižné tituly
■ 21. júna o 19.00 h v Malej synagóge
LUKÁŠ ORAVEC TRIO (jazz)



V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu  
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie o pripra-
vovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži) alebo na adresu 
webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 
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■ 26. júna o 10.00 h  
v mestskom amfiteátri
THOMAS PUSKAILER – ECO TOUR 2012
Spevák Thomas Puskailer priblíži deťom  
a mládeži prostredníctvom hudby, tan-
ca, filmu a interaktívnych workshopov 
tematiku životného prostredia a eko-
lógie. Asistovať mu budú tanečné for-
mácie The Pastels a Spin Dance Group 
■ 28. júna o 19.00 h v Malej synagóge
EGON DUST – rockový kabaret
■ 28. a 29. júna na nádvorí radnice
RADNIČNÉ HRY
Malý letný divadelný festival pod holým nebom
28. júna o 20.30 h NEVYLIEČITEĽNÍ
29. júna o 16.00 h DÚHOVÝ AUTOBUS
29. júna o 20.00 h LORDI 
■ 29. – 30. júna na Trojičnom námestí 
PLÁŽOVÝ FUTBAL A VOLEJBAL
■ 30. júna o 20.00 h  
v mestskom amfiteátri
KONCERT SKUPINY OCELOT
Promo tour Red Wolf

PRIPRAVUJEME:

■ 2. – 4. júla o 21.30 h  
na Trojičnom námestí
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF 2012 
■ 4. júla 20.00 h  
v mestskom amfiteátri 
VEČER ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 
Účinkujú: Ewa Farná (ČR), Linda Ballová 
(sólistka SND), Miroslav Dvorský (sólista 
SND), Peter Nagy, Martin Harich, Kandrá-
čovci, Big Band Gustáva Broma a ďalší
Priamy prenos RTVS moderuje Alena Heri-
banová
Vstup voľný
■ PROMENÁDNE KONCERTY DYCHO-
VÝCH HUDIEB
v mestskom amfiteátri
1. 7. Borovienka, 8. 7. Lieskované, 15. 7. 
Križovianka, 22. 7. Bojnická kapela, 29. 7. 
Tatrachemka

28. a  29. JÚNA NA NÁDVORÍ RADNICE

■ 28. júna (štvrtok) 
20.30 h NEVYLIEČITEĽNÍ
Miestami lyrická, miestami bláznivá ko-
média s príťažlivým hereckým obsadením. 
Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a násled-
né trápenie hlavných hrdinov zverených do 
rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali 
odbornú pomoc, prináša množstvo komic-
kých situácií 
Účinkujú: Csongor Kassai, Lenka Barilíková, 
Viktor Horjan, Helena Krajčiová a Kamil Mi-
kulčík 
Réžia: Michal Spišák
Vstupné: 9 eur 

■ 29.júna (piatok) 
16.00 h DÚHOVÝ AUTOBUS   
divadlo pre deti
Dobrodružná cesta okolo sveta za 45 minút
Vstup voľný

20.00 h LORDI, 
Ateliér Babylon
Neodolateľná divadelná hra, ktorá vznik-
la na základe korešpondencie O. Wildea  
a R. Rosea, ktorú si vymieňali po Wildeo-
vom prepustení z väzenia, kým žil v Paríži 
pod menom Sebastian Melmoth. Hlavnými 
postavami tejto salónnej, ľahko škandálnej 
komédie sú traja „roztopašní“ lordi, kto-
rí tajne hrajú hru s jasnými, i keď trochu 
pochybnými pravidlami. Veselá inscenácia 
je výsmechom mužskej ješitnosti, dvojitej 
morálky, ale aj oslavou pevného priateľ-
stva, ktoré vydrží i tie najťažšie skúšky. 
Účinkujú: Maroš Kramár, Jozef Vajda a Pe-
ter Šimun
Vstupné 9 eur 

Predpredaj vstupeniek v TTi (mestská veža) 
alebo hodinu pred predstavením na radnici

V prípade nepriaznivého počasia sa pred-
stavenia uskutočnia v Divadle Jána Palárika

  RADNIČNÉ HRY 2012  






