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z radnice december 2006Za svetlami reklám hasnú hviezdy

Bežne sa pri ceste do práce alebo domov 
nechávam strhnúť myšlienkami natoľko, že nevnímam tváre okoloidúcich. 

Napriek tejto vlastnosti ma zarazila príhoda, o ktorej mi rozprával kamarát. 
Tlačiac košík do supermarketu si v duchu preberal, 

čo všetko potrebuje kúpiť. Množstvo ľudí vstupujúcich či odchádzajúcich 
ho však nútilo pozerať pred seba. Blížiac sa ku vchodu ho z myšlienok 

vytrhol neutíchajúci detský plač. Stupňoval sa. 
Na zemi spozoroval ženu s dieťaťom, 

okolo ktorých bez zastavenia ostatní tlačili svoje košíky. 
Zmenil smer a podišiel k nej. 

Žena s približne jeden a polročným synom na rukách sa pošmykla 
a nevedela vstať. Nechal nákupný košík košíkom a pomohol jej. 

Poznámku okoloidúceho o tom, čo spomaľuje, si radšej nepripustil. 
Trpkosť z nevšímavosti prekrylo poďakovanie ženy, ktoré ho potešilo pri srdci. 

S istotou matky ustal aj plač dieťaťa. 
Epizóda z predvianočného nakupovania poukazuje na vnútorné paradoxy 

našej doby. Miesto betlehemskej hviezdy nám na cestu svietia 
reklamné pútače obchodov a letáky s výhodnou cenou. 

Madona s dieťaťom natrvalo uviazli v nedosiahnuteľnej minulosti 
a nezištnosť nahrádzame vykalkulovanými krokmi či hromadením 

predmetov. Do toho všetkého znejú reprodukované koledy navodzujúce 
nostalgiu zašlých čias z detstva. Všetko pre pohodu Vianoc. 

Slávime ich, kupujeme kaprov, ozdoby a dary, no často zabúdame 
na pravý dôvod. Oslava má zmysel vtedy, ak udalosť, ktorú si pripomíname, 

oslovuje a mení naše životy. Vianočné posolstvo hovorí o radosti 
z narodeného dieťaťa, ktoré je symbolom nádeje i presahu života, 

ktorý nevlastníme. 
Boli sme ním obdarovaní. Z tohto porozumenia pramení i naša snaha 

obdarovať iných. Potešiť ich. Nejde pritom o jeden deň, veľkosť či množstvo 
darčekov, ale o spriaznenosť duší, o úsmev v očiach blízkych. 

Tie oči stretávame denne. V čoraz prepojenejšom svete, kde konanie 
kohokoľvek môže radikálne zmeniť život všetkých, je blízky každý človek. 

Sme schopní potešiť i zraniť, podať ruku i udrieť, 
pomôcť i podraziť, budovať i ničiť. 

Rozhodujeme my, ktorou cestou kráčame. Dobrou či zlou. 
V symbióze s prírodou a ľuďmi, alebo v ignorancii. 

Každá darovaná hodina, deň a stretnutie s človekom sú nádejou. 
Nádejou porozumieť. Sebe, svetu, Vianociam...   

Pavol TOMAŠOVIČ
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Motoristi ani chodci v Trnave nezablúdia
Slávnostné odovzdanie nového Mestského informačno-navigačného systému (MINS) 
sa uskutočnilo 23. novembra na trnavskej radnici. Trnava sa jeho rozsahom a detail-
ným prepracovaním zaradila medzi najlepšie mestá v rámci celého Slovenska. 

„Mesto Trnava sa začalo pripravovať na realizáciu tohto 
systému už pred niekoľkými rokmi. Medzitým sme vytvorili 
niekoľko informačných bodov v centrálnej mestskej zóne. 
Vzhľadom na to, že sme hľadali také riešenie, ktoré by ne-
slúžilo len chodcom a cyklistom, ale aj motoristom a doká-
zalo by nahradiť súčasný spôsob navádzania na jednotlivé 
organizácie hlavne v priemyselných zónach mesta, komplet-
nú realizáciu sme posunuli na tento rok. Prostredníctvom 
výberového konania sme hľadali firmu, ktorá nám dokáže 
dodať maximálne funkčný systém, vhodný aj z hľadiska 
údržby a nezaujímavý pre zlodejov drahých kovov. Dôleži-
tým kritériom výberu bolo tiež časové hľadisko, lebo reali-
záciu sme nechceli deliť na etapy,“ povedal vedúci úseku do-
pravy a cestného hospodárstva Mestského úradu v Trnave 
Ing. Milan Hába. 

V časovom rozmedzí štyroch týždňov pribudlo v Trnave 212 bodov informačného 
systému s 1 034 informačnými tabuľkami a 33 navigačných bodov s 35 tabuľkami. Na 
informačných tabuľkách sú uvedené názvy ulíc, škôl, zdravotníckych zariadení a iných 
významných objektov.

Na motoristických tabuľkách sú názvy mestských častí tak, ako sú v meste zaužívané, 
názvy priemyselných zón, ktoré by sa mali postupne dostať do povedomia, a názvy niektorých 
iných dôležitých cieľov. Na realizáciu MINS mesto vynaložilo približne 4 milióny korún.

„Chceme pokračovať v zdokonaľovaní tohto systému aj po jeho odovzdaní do užívania. 
Budeme ho postupne dopĺňať nielen o nové objekty, ale aj na základe informácií a pri-
pomienok od občanov mesta i turistov. Na tento účel sú už vyčlenené v rozpočte mesta 
ďalšie finančné prostriedky,“ dodal Milan Hába.                                                           -eu- 

Aj nevidiaci už budú vedieť, kadiaľ ísť
Okružná križovatka ulíc Bottova, Sládkovičova a Gejzu Dusíka a chodník na Slád-
kovičovej sú prvé komunikácie v Trnave, na ktorých nevidomým a slabozrakým 
občanom nehrozí, že stratia orientáciu. Mesto Trnava pri ich realizácii exaktne 
aplikovalo ich požiadavky na spôsob vedenia chodcov. 

„Snažili sme sa riešiť tento problém už aj v minulosti, napríklad na Paulínskej ulici 
a na križovatke Študentskej s Bottovou ulicou. Vyhláška 532/2002 Ministerstva život-
ného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických po-
žiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
však definuje tieto požiadavky len veľmi stručne. Aj preto spôsob vedenia nevidiacich 
a slabozrakých chodcov nielen v Trnave, ale aj v mnohých iných slovenských mestách 
doteraz nezodpovedal ich skutočným potrebám,“ povedal vedúci úseku dopravy a cestné-
ho hospodárstva Mestského úradu v Trnave Ing. Milan Hába. 

foto: -eu-



novinky 
z radnice december 2006udalosti

Skutočnosť, že spomínaná vyhláška v tomto ohľade ponecháva mnohé konkrétne 
otázky architektov a staviteľov nezodpovedané, zohľadnili aj zástupcovia Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska, ktorí z tohto dôvodu v septembri zorganizovali školenie 
pre pracovníkov trnavskej samosprávy. 

„Až na školení sme si vytvorili presnú predstavu o riešení tohto problému a hneď 
sme ju začali aplikovať na spomínaných dopravných stavbách. Takto budeme postup-
ne pokračovať aj v ďalších lokalitách, požiadavky nevidiacich a slabozrakých budú 
exaktne zapracované do každej projektovej dokumentácie riešiacej verejné priestory 
využívané chodcami. Samozrejme, týka sa to aj novej pešej zóny, kde tiež bude vodiaci 
pás, vďaka ktorému ju budú môcť nevidiaci a slabozrakí prejsť bez toho, aby narazili 
na prekážku,“ doplnil Milan Hába.                                                                             -eu-

Mikuláš prinesie seniorom novú strechu
Začiatkom decembra má byť ukončená rekonštrukcia striech oboch obytných pavi-
lónov Domova dôchodcov na Ulici Terézie Vansovej v Trnave. 

Rekonštrukcia striech je súčasťou väčšieho projektu obnovy domova dôchodcov v celko-
vej hodnote 40 miliónov korún, na ktorý chce mesto Trnava získať finančné prostriedky 
z eurofondov. Projektová dokumentácia je hotová, čaká sa iba na vypísanie súťaže v prí-
slušnej grantovej schéme. Projekt počíta nielen s výmenou a zateplením striech a celého 
objektu, ale aj s výstavbou nového rehabilitačného zariadenia pre jeho obyvateľov. 

„Najboľavejším miestom tohto domova však boli strechy, ktoré zatekali ako väčšina 
plochých striech, napríklad aj v našom školstve. Rozhodli sme sa preto nečakať na vy-
písanie grantovej schémy, ale riešiť situáciu neodkladne, bez ohľadu na to, či získame 
peniaze z Európskej únie. Formou výberového konania sme oslovili všetky firmy, ktoré 
už v minulosti robili strešné konštrukcie na našich stavbách. Riešením mala byť tzv. 
obrátená strecha, na ktorej sú vrstvy v inom poradí ako na klasickej. Víťaz výberového 
konania nás však upozornil pri prehliadke objektu na konkrétne riziká tohto riešenia 
a jeho argumenty sa ukázali ako opodstatnené. So súhlasom projektanta sme sa roz-
hodli pre iný, vhodnejší spôsob,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestské-
ho úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. 

Na rekonštrukciu striech domova dôchodcov vynaložilo Mesto Trnava 4,7 milióna 
korún. Naďalej sa však počíta aj s postupnou realizáciou projektu obnovy celého objektu 
v pôvodne navrhovanom rozsahu.                                                                                  -eu-

V skratke
 Bude verejná diskusia o obnove 
pešej zóny

Verejnú diskusiu s občanmi o obnove ulíc 
Hlavná a Štefánikova v Trnave organizu-
je Mesto Trnava 13. decembra o 16.30 h 
v zasadacej miestnosti mestského zastu-
piteľstva na radnici. Cieľom stretnutia 
bude spolupráca mestskej samosprávy 
s občanmi pri spracovaní požiadaviek na 

koncepciu nových peších zón na Hlav-
nej a Štefánikovej ulici. Rekonštrukcia 
pešej zóny sa uskutoční v rámci projektu 
ADHOC financovaného z prostriedkov 
EÚ na rehabilitáciu historických jadier 
európskych miest a ich častí. Zámerom 
mesta je vypracovať projekt novej pešej 
zóny tak, aby boli do neho zapracované 
podnety, pripomienky a požiadavky obča-
nov Trnavy. 
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 Bezbariérový vstup 
a výťah na Mozartovej 
Bezbariérový vstup v zdravotnom stredis-
ku na Mozartovej ulici na Prednádraží 
v Trnave a stavebná časť realizácie výťahu 
pre vozíčkarov a občanov so zhoršenou 
pohyblivosťou sú hotové. Samotný výťah 
má byť nainštalovaný do konca februára 
2007. Mesto Trnava rozhodlo o  úpravách 
objektu na základe požiadaviek vozíčkarov 
a telesne ťažko postihnutých občanov žijú-
cich v tejto lokalite. Vynaložené finančné 
prostriedky na realizáciu diela dosiahnu 
približne 3,3 milióna korún.

 Vozíčkari budú mať autobusovú linku

Od 10. decembra bude v Trnave premá-
vať bezbariérový autobus pre vozíčkarov. 
Požiadavky prispôsobiť v tomto ohľade 
mestskú hromadnú dopravu, ktoré formu-
lovali členovia Klubu vozíčkarov v Trnave, 
tlmočili nedávno na spoločnom stretnutí 
pracovníci odboru územného rozvoja 
a koncepcií MsÚ zástupcom Slovenskej 
autobusovej dopravy v Trnave. Tí väčši-
nu požiadaviek vozíčkarov akceptovali 
a zapracovali ich do cestovného poriadku 
mestskej hromadnej dopravy. Vznikla 
takmer nová linka vytvorená kombináciou 
a spojením trás niekoľkých jestvujúcich tr-
navských autobusových liniek. Kvôli pre-
hľadnosti bude v cestovných poriadkoch 
na zastávkach MHD označená symbolom 
vozíčkarov.

 Ministerstvo povolilo výstavbu spaľovne, 
mesto zvažuje možnosť obrátiť sa na súd

Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR povolilo vybudovanie spaľovne 
nebezpečného odpadu v areáli trnavskej 
nemocnice. Potvrdilo tým rozhodnutie 
Krajského stavebného úradu (KSÚ) v Tr-
nave, voči ktorému sa odvolalo vedenie 
mesta. „Mrzí nás, že ministerstvo neak-
ceptovalo snahu mesta eliminovať možné 
zlyhanie ľudského faktora a negatívny 
psychologický rozmer pre obyvateľov do-
tknutej časti Trnavy. Čakáme na vrátenie 

spisového materiálu a právne zhodnotenie 
možnosti obrátiť sa na súd, či nebola poru-
šená kompetencia Mesta Trnava z hľadis-
ka rozhodovania o jeho územnom pláne. 
Predpokladám, že občania mesta, ktorí 
spísali petíciu proti výstavbe spaľovne, 
sa obrátia na súd, lebo oni v celom spore 
vystupujú na rozdiel od Mesta Trnava ako 
účastníci konania,“ povedal vedúci kance-
lárie primátora Pavol Tomašovič. 

 Problém Gymnázia Jána Hollého 
má vyriešiť nadstavba budovy Na hlinách

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského sa-
mosprávneho kraja (TTSK) na svojom 
zasadnutí 8. novembra rokovali aj o osude 
Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Tr-
navský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
tohto gymnázia dostal 9. augusta 2006 od 
Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva Trnava žiadosť o písomné stanovisko 
k otázke ďalšieho zabezpečenia výchovno-
-vzdelávacieho procesu pre žiakov umiest-
nených v budove na Hollého 9 v Trnave od 
1. septembra 2006. TTSK medzitým po-
žiadal o pomoc pri zabezpečení priestorov 
na vyučovanie aj Mestský úrad v Trnave. 
Mesto Trnava ponúklo tri možnosti, z hľa-
diska priestorových požiadaviek gymnázia 
však neboli dostačujúce. Zastupiteľstvo 
TTSK plánuje situáciu riešiť nadstavbou 
budovy Na hlinách v Trnave tak, aby 
bola zabezpečená kapacita zodpovedajúca 
počtu študentov.

 Zimná údržba ciest Trnavského kraja

Podľa operačného plánu zimnej služby, 
ktorý prerokovali poslanci Zastupiteľstva 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
na svojom zasadnutí 8. novembra, je na 
pluhovanie a posyp ciest Trnavského kraja 
v nastávajúcom zimnom období priprave-
ných 51 univerzálnych posýpačov a sedem 
vozidiel s pluhmi. Zimnú údržbu bude 
vykonávať 256 zamestnancov. V tomto 
počte sú zahrnutí aj riadiaci zamestnanci 
a spravodajská služba. Správcovia ciest 
majú k dispozícii 5 200 ton chemického po-
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sypového materiálu a 20 100 ton inertného 
posypového materiálu.

 Na zimu sa pripravilo aj mesto Trnava,

keď budú meteorológovia predpovedať nie-
koľkodňové sneženie alebo poľadovicu, na 
Správe mestského majetku mesta (SMM) 
Trnava a vo firme A.S.A. vyhlásia 24-ho-
dinovú pohotovosť. Na zimnú údržbu je 
pripravených dovedna pätnásť vozidiel vy-
bavených posypovým zariadením, kefou, 
pluhom, a radlicami, v prípade kalamity 
nastúpia do práce aj ďalšie vozidlá. Na 
posypávanie miestnych komunikácií bude 
používaný prevažne inertný posypový ma-
teriál. Firma .A.S.A., s ktorou má mesto 
uzatvorený zmluvný vzťah, má na starosti 
oblasť od Hospodárskej po Čajkovského 
ulicu – sídlisko Prednádražie, miestnu 
časť Špíglsál po Ružindolskú ulicu a cestu 
do Kamenného mlyna po tabuľu Trnava. 
Zvyšnú časť mesta vrátane Modranky má 
na starosti Správa mestského majetku 
Trnava. Podľa Cestného zákona 135/1961 
má mesto povinnosť zabezpečiť zjazd-
nosť a schodnosť miestnych komunikácií 
a chodníkov vo svojom vlastníctve, rovna-
kú povinnosť čistiť chodníky v meste však 
majú aj iní vlastníci priľahlých nehnuteľ-
ností. 

 V Trnavskom kraji sa zvýši daň 
z motorových vozidiel

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) schválilo 22. novembra vše-
obecne záväzné nariadenie, podľa ktorého 
sa má ročná sadzba dane z motorových 
vozidiel v Trnavskom kraji zvýšiť o 8 per-
cent. Návrh vyplynul z rokovaní predsedov 
samosprávnych krajov SK8, na ktorom sa 
dohodli na rovnakej sadzbe dane z motoro-
vých vozidiel. Cieľom VZN je aj prevencia 
voči podnikateľskej turistike za registrá-
ciou motorových vozidiel v krajoch s niž-
šou sadzbou dane. V budúcnosti sa počíta 
s väčšou diferenciáciou dane, pričom 
nižšiu daň by platili podnikatelia za tie 
vozidlá, ktoré sa k životnému prostrediu 

a cestám správajú šetrnejšie a ekologic-
kejšie. Vybrané finančné prostriedky budú 
naďalej používané na údržbu ciest.

 Mesto udelilo ocenenia úspešným 
trnavským žiakom a študentom

Mesto Trnava udelilo 15. novembra na 
radnici pri príležitosti Dňa študentov 
ocenenia žiačkam a žiakom trnavských 
základných a umeleckých škôl Jane Pik-
novej, Lenke Slezárikovej, Eliške Pavlí-
kovej, Michalovi Homolovi, Miroslavovi 
Jankovičovi, Lucii Ježovičovej, Jane Puš-
károvej, Denise Malej, Ľubomírovi Gaz-
díkovi, Marcele Kavuliakovej, Romanovi 
Vráblikovi, Beynjaminovi Yohanessovi 
a Erike Horváthovej. Ocenení boli aj štu-
dentky a študenti trnavských gymnázií, 
stredných škôl a odborných učilíšť Rado-
vana Jágriková, Dominika Doležalová, 
Katarína Hríbiková, Gabriela Hrušková, 
Michal Nesteš, Miroslav Beňák, Adela Fr-
kalová, Ida Glembová, Zuzana Miháliková, 
Marek Eliáš, Terézia Zemková, Martin 
Remenár, Zuzana Jakubíková, Rastislav 
Bohuš a Viktor Marcinech. Kritériom pri 
oceňovaní boli významné študijné úspe-
chy, popredné umiestnenia v celoštátnych 
a medzinárodných žiackych a študent-
ských súťažiach, študentských vedeckých 
odborných činnostiach, predmetových 
olympiádach, kultúrnych a spoločenských 
aktivitách a za ďalšiu mimoriadnu repre-
zentáciu škôl. 

 Ocenenia pre študentov 
z Trnavského kraja

Pamätné listy udelil 16. novembra pri prí-
ležitosti 65. výročia Medzinárodného dňa 
študentstva najlepším študentom kraja 
predseda Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) Tibor Mikuš. Odmenou pre 
študentov boli aj praktické darčeky, ktoré 
im budú osožné pri ďalšom štúdiu. Ocene-
ní študenti boli zástupcami všetkých 56 
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK. Medzi ocenenými boli aj študenti 
trnavských stredných škôl a gymnázií 
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Michal Palkovič, Miroslav Janiš, Eliška 
Malovcová, Rastislav Bohuš, Magdaléna 
Mittáková, Matúš Riha, Gabriela Škodáč-
ková, Dávid Šulko, Tomáš Matula, Michal 
Nesteš, Zuzana Miháliková, Monika Zem-
ková a Andrea Garaiová. 

 Počítačový kurz pre seniorov

Mesto Trnava v spolupráci s Akadémiou 
vzdelávania v Trnave pripravilo už po 
štvrtýkrát Počítačový kurz pre seniorov. 
Začal sa 22. novembra v priestoroch po-
čítačovej učebne Akadémie vzdelávania, 
ktorá ako garant zabezpečuje aj kvali-
fikovaného lektora. Pätnásť účastníkov 
školenia sa počas niekoľkých týždňov 
naučí základom práce s PC a internetom. 
Seniori budú môcť takto získané zručnos-
ti využívať v bežnom živote a osvojiť si 
rýchly prístup k aktuálnym informáciám 
prostredníctvom internetu. O veľkom 
záujme seniorov o kurz a ich úspešnosti 
v tejto problematike svedčia aj výsledky 
predchádzajúcich ročníkov. 

 Vianočné trhy na Trojičnom námestí

sa začnú 1. decembra a potrvajú do 22. 
decembra. Čas predaja v stánkoch bude 
denne od 10.00 do 21.00 h. Na Trojičnom 
námestí bude dovedna 54 predajných 
stánkov, z toho 3 poslúžia na charitatívne 
účely. Svoje výrobky tu budú ponúkať aj 
trnavské neziskové organizácie.  

 Maľovaný sen Vianoc

Mesto Trnava aj v tomto roku pripravilo 
výtvarnú súťaž žiakov prvých ročníkov 
základných škôl v našom meste. Temati-
ka je typicky vianočná. Vernisáž spojená 
s vyhodnotením súťaže a odovzdávaním 
cien sa uskutoční 7. decembra o 14.00 h 
v priestoroch Západoslovenského múzea.

 Prehliadka detskej tvorivosti 
Spievajúce zvončeky

Každoročná prehliadka tvorivosti detí 
z materských škôl Trnavy a okolia s tema-
tikou Vianoc sa uskutoční 12. decembra 

o 9.00 h v priestoroch kina Hviezda v Tr-
nave. Deti sa pod vedením svojich učite-
liek predstavia koledami, veršovankami, 
spevom i tancom.

 Do prvej polovice 
minulého storočia v Trnave

sa môžeme pozrieť prostredníctvom ka-
lendára na rok 2007, ktorý predstavuje 
naše mesto na historických pohľadniciach 
z tohto obdobia. Dokumentárnu hodnotu 
pohľadníc oceňujú nielen zberatelia a nos-
talgickí rojkovia, ale i architekti, urbanisti 
a pamiatkari, pre ktorých sú dôležitým 
zdrojom poznania. Cez stránky tohto 
kalendára teraz môžeme sebe i svojim 
blízkym darovať pod stromček virtuálnu 
prehliadku známych miest a spoločne 
porovnávať ich vzhľad vtedy a dnes. Kto 
má záujem, nemal by „zmeškať termín 
nástupu“, lebo počet kalendárov, ktoré sú 
ešte v predaji v mestskej informačnej kan-
celárii TINS na Trojičnom námestí, nie je 
neobmedzený.

 Dobročinnosť počas adventu v Trnave

Očakávanie najkrajších sviatkov roka je 
v Trnave opäť v znamení dobročinnos-
ti. Zohriať telo i dušu si budeme môcť 
v týchto dňoch nielen pri dobrej hudbe 
a zimných špecialitách, ale aj dobrými 
skutkami. Jednu z príjemných možností 
nám ponúka kúpa vareného vína a slané-
ho pečiva, ktoré budú už tradične predávať 
predstavitelia trnavskej samosprávy od 
14. do 18. decembra na Trojičnom námestí. 
Výťažok z predaja bude ako vždy venovaný 
deťom, ktoré zostávajú cez Vianoce v det-
ských domovoch a internátoch a sociálne 
najslabším spoluobčanom. Kto nestihne 
prísť na námestie alebo je abstinent, môže 
prispieť do zbierky trvanlivého pečiva 
pre osamelých, bezdomovcov a sociálne 
odkázané rodiny, ktorá bude od 18. do 23. 
decembra vždy od 8. do 17. hodiny v Ka-
tolíckej jednote Slovenska. Tu a v priesto-
roch Bratislavsko-trnavskej arcidiecéznej 
charity na Hlavnej ulici 43 sa uskutoční 
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aj zbierka čistého oblečenia, ktoré už nevieme 
využiť, ale našim blížnym môže ešte urobiť 
dobrú službu. V Katolíckej jednote Slovenska 
nezabúdajú ani na tradíciu Štedrej večere pre 
osamelých a bezdomovcov, ktorá sa bude po-
dávať 23. decembra od 12. do 17. hodiny.

 Vianočný strom sa vrátil 
na Trojičné námestie

Po mnohých rokoch opäť rozsvieti svätý 
Mikuláš 5. decembra v Trnave vianočný 
strom umiestnený na Trojičnom námestí. 
Toto umiestnenie v historickom centre 
mesta má svoju tradíciu. Vianočný strom 
sa tu objavil po prvý raz už v roku 1924 
a udržal si svoje miesto počas adventu 
a vianočných sviatkov minimálne až do 
roku 1971 – podľa dobovej fotografie v kni-
he Jozefa Šelestiaka Premeny Trnavy vo 
fotografii. Na Trojičné námestie sa teda 
vrátil približne po troch desaťročiach. 
Opustený však neostal ani jeho post na 
Hlavnej ulici, na ktorý si zvykla mladšia 
generácia Trnavčanov. 
V Európe sa po prvý raz objavil vianoč-
ný stromček okolo roku 1605 v Alsasku. 
Postupne sa rozšíril do celej Európy, ale 
na Slovensku bol ešte v 19. storočí iba 
mestskou záležitosťou. Na vidieku sa ob-
javil až v 20. storočí, najmä po 1. svetovej 
vojne. Svetlá rozžaté na vianočnom strome 
v kresťanskom vnímaní symbolizujú prí-
chod Spasiteľa.

 Nové centrum pomoci drogovo závislým 

Ambulantné krízové centrum pre klientov 
závislých od psychoaktívnych látok začína 
svoju činnosť 1. decembra v Mestskej po-
liklinike na Starohájskej ulici v Trnave. 
Centrum zriadilo občianske združenie 
Otvorené srdce s podporou Trnavského sa-
mosprávneho kraja, Mesta Trnava, nadá-
cií a darov od podnikateľských subjektov. 
V priamom kontakte s drogovo závislými 
klientmi budú odborné pracovníčky s dl-
horočnou skúsenosťou v liečbe závislostí 
psychoterapeutka – poradkyňa PaedDr. 
Ľubica Hornáčková, klinická psychologič-

ka – poradkyňa PhDr. Miloslava Jurášová 
a sociálna pracovníčka Mgr. Zuzana Bo-
háčková. Podrobnejšie informácie o čin-
nosti centra prinesieme v nasledujúcom 
vydaní Noviniek z radnice. 

 Za každý vyrúbaný strom
musí byť vysadená náhrada

Rekonštrukcia a dostavba amfiteátra 
v Trnave si vyžiadala výrub časti stromov 
a krov, ktoré nebolo možné zakomponovať 
do budúcej sadovníckej úpravy po ukončení 
stavebných prác. Na asanáciu boli určené 
najmä dreviny v zhoršenom zdravotnom 
stave, s nízkou sadovníckou hodnotou, 
väčšina z nich mala náletový charakter. 
Ďalšie výruby si z obdobných dôvodov 
vyžiadala rekonštrukcia miestnej komu-
nikácie Hajdóczyho ulica, rekonštrukcia 
stredového pásu zelene na Ulici J. Hlúbika 
a parku na Námestí Slovenského učeného 
tovarišstva. V každom zo spomínaných 
prípadov bude realizovaná zodpovedajúca 
náhradná výsadba a zabezpečená aj ná-
sledná starostlivosť o novo vysadenú zeleň. 
Na odbore komunálnych služieb Mestské-
ho úradu v Trnave evidovali v novembri aj 
približne tri desiatky žiadostí o výruby od 
obyvateľov bytových domov na sídliskách. 
V odôvodnených prípadoch – zlý zdravotný 
stav drevín, prílišné zatieňovanie obytných 
priestorov, narúšanie statiky objektov, ap. 
– odbor životného prostredia MsÚ žiadosti 
občanov vyhovie. Výruby sa uskutočňujú 
počas vegetačného pokoja.

 Voľby do orgánov samosprávy mesta

Voľby do orgánov samosprávy sa uskutoč-
nia 2. decembra v čase od 7.00 do 20.00 h. 
Mestská volebná komisia zaregistrovala 
pre voľby primátora mesta Trnava troch 
kandidátov – Ing. Štefana Bošnáka za 
koalíciu KDH, SDKÚ – DS, MUDr. Sta-
nislava Križana, PhD., za koalíciu SMER, 
ĽS – HZDS, SNS, SF a Ing. Igora Pinkavu 
za HZD. Výsledky volieb do orgánov samo-
správy zverejníme v najbližšom – februá-
rovom vydaní Noviniek z radnice.
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Trojičné námestie v očakávaní Vianoc 
Náš advent bude vrchovato naplnený kultúrnymi, charitatívnymi a športovými 
podujatiami. Odštartuje ho ako obyčajne svätý Mikuláš, ktorý 5. decembra rozsvie-
ti veľký živý vianočný strom na Trojičnom námestí. 

„Pod ním“ sa 8. decembra začne pásmo kolied a dramatických vystúpení detí z trnav-
ských materských škôl, koncertov známych hudobných skupín z oblasti folklóru, jazzu, 
populárnej i dychovej hudby a speváckych zborov. 

Jedným z prvých „trhákov“ kultúrneho programu bude už 9. decembra skupina Funny 
Fellows, ktorá dokáže za každých okolností spoľahlivo rozohriať publikum. Ďalším hrozien-
kom Vianoc v Trnave bude 13. decembra Marián Greksa na Trojičnom námestí, šľahačkou 
na torte a jednou z vrcholných kultúrnych udalostí adventu bude v tento deň večerný via-
nočný koncert Zlatých huslí a fenomenálneho Jiřího Stivína v Mestskej športovej hale. 

Na druhý deň, 14. decembra, vyvrcholí aj kultúrna spolupráca medzi Trnavou a Br-
nom v rámci europrojektu TRNky-BRNky programom Vianoce s Brnom, v ktorom sa 
predstavia skupina vežových trubačov Moravské žestě a folková skupina Mošny. Pod-
večerné námestie zas bude patriť milovníkom jazzu v podaní rokmi osvedčenej skupiny 
vynikajúcich hudobníkov Traditional Club z Bratislavy. 

Živý betlehem budeme môcť uvidieť 20. decembra, hneď nato nás rozveselí známy 
gajdoš Andrej Jobus so skupinou Vrbovské vŕby, po ňom vystúpi skupina Žiarislav a By-
tosti stavajúca svoj repertoár na pôvodných slovanských koreňoch. 

V piatok 22. decembra nebudú chýbať ani operné árie a koledy v podaní Lucie Duchoňo-
vej, Daniela Čapkoviča a Andreja Magulu a stretnutie s legendárnou speváčkou ľudových 
piesní Darinou Laščiakovou. Podvečer o 17. hodine príde do Trnavy aj Betlehemské svetlo. 

Cez vianočné sviatky Trojičné námestie stíchne, ale znova ožije na Silvestra, keď 
tu Trnavčania privítajú ohňostrojom Nový rok 2007. Neoddeliteľnou súčasťou tradície 
týchto sviatkov v Trnave je aj Novoročný koncert o 15.30 h v Kostole sv. Jakuba.      -eu-

Mesto Trnava rekonštruovalo štátnu cestu
Rybníková ulica dostala nový povrch, upravená bola aj organizácia dopravy 

„Mesto Trnava sa rozhodlo zrealizovať túto stavbu aj napriek tomu, že ide o štátnu 
cestu, lebo chce pomôcť pri zlepšovaní dopravnej situácie a zároveň konkrétnym spôso-
bom vyjadriť štátu vďaku za výstavbu severného obchvatu,“ povedal vedúci úseku dopra-
vy a cestného hospodárstva Mestského úradu v Trnave Ing. Milan Hába a pokračoval:

„Povrch na Rybníkovej ulici odfrézovala Slovenská správa ciest už v minulom roku, ale 
spätná úprava sa neudiala. Dohodli sme sa so zástupcom Slovenskej správy ciest na súčin-
nosti a mesto do tejto stavby vložilo aj vlastné predstavy. Na vstupe do križovatky z Hor-
nopotočnej ulice bude zamedzené ľavé odbočenie a priamy smer do Rybníkovej. Ostane len 
pravé odbočenie a na to bude vybudovaný ostrovček, ktorý umožní peší pohyb po križovat-
ke nielen v pozdĺžnom smere, ale aj priečne smerom k hale Družba. Zároveň sa budeme 
snažiť upraviť bezbariérovo všetky priechody na Rybníkovej a Hornopotočnej.“ 

Rekonštrukčné práce na Rybníkovej ulici mali byť ukončené 26. novembra (po uzávier-
ke tohto vydania Noviniek z radnice) položením asfaltu a zrealizovaním vodorovného 
dopravného značenia podľa pripravenej projektovej dokumentácie. V rozpočte mesta 
bolo na tento účel vyčlenených 5 miliónov korún.                                                          -eu-
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Stretnutie podnikateliek z nášho regiónu
Malé a stredné podnikanie v Trnave, tak ako v iných mestách, ideálne dopĺňa 
ponuku drobnej priemyselnej výroby a služieb v meste. Postupné cizelovanie rôz-
norodosti podnikateľských subjektov sa kryštalizuje aj vďaka Trnavskej regionál-
nej komore Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Už viac ako rok 
sa stretávajú aj ženy – podnikateľky a manažérky malých a stredných podnikov 
v podnikateľskom klube. Na novembrovom stretnutí v Trnave, ktoré sa uskutoč-
nilo v rámci projektu na podporu hospodárskej a podnikateľskej spolupráce pri-
hraničných regiónov Slovenska a Rakúska v programe Interreg III A, sa navzájom 
informovali na základe skúseností z praxe o možnostiach pre manažérky malého 
a stredného podnikania u nás a v Rakúsku. 

„Činnosť takéhoto kolektívu je pomerne pestrá, napríklad v rámci spomínaného 
projektu sa vytvorila platforma žien – Top centra podnikateliek trnavského regi-
ónu, teda podobného klubu ako je v Bratislave na celoslovenskej úrovni. Napriek 
tomu, že sa program vo februári skončí, chceme v aktivitách v rôznych podobách 
pokračovať,“ hovorí riaditeľka Trnavskej regionálnej komory SOPK Jana Gallová. 

Podobne ako na celom Slovensku, je aj v Trnave a okolí problém pre ženy v stred-
nom veku nájsť si vhodnú prácu. Podnikanie je jednou z možností, aj keď mnohé 
ženy sa veku boja. Práve v podnikateľskom centre trnavskej SOPK ich presviedčajú 
o tom, že nikdy nie je neskoro začať. 

Začínala tak i Mária Karlubíková, ktorá podniká v oblasti technológií pre životné 
prostredie v nadväznosti na stavebníctvo. „Firmu som si založila pred siedmimi 
rokmi, no nechcelo sa mi do toho. Bolo to z núdze, myslela som si, že je to môj po-
sledný vlak. Urobila som však veľmi dobre nielen pre seba, ale najmä pre rodinu. 
Ako žena som sa stala finančne nezávislou, čiže sa mi v porovnaní s predchádzajú-
cim zamestnaním výrazne zlepšila situácia. Mohla som pomôcť viac sebe i rodine,“ 
hovorí podnikateľka Mária Karlubíková. 

Začiatok novembra je každoročne spojený s oceňovaním najlepších slovenských 
podnikateliek a medzi nimi tie trnavské nikdy nechýbajú, naopak, stalo sa už pra-
vidlom, že sú na popredných miestach. „Jednou z prvých ocenených v tejto histórii 
tejto prehliadky bola pani Majerská z trnavského regiónu. A ona je príkladom aj pre 
ostatné podnikateľky v Trnave, aj pre tie, ktoré ešte len uvažujú o tom, či a v akom 
sektore začať podnikať. Potvrdzuje sa to aj na našich stretnutiach, kde zisťujeme, že 
každý môže nabrať odvahu, a práve úspech iných ich môže pritom posilniť. Tie naše 
pracujú v rôznych sektoroch chémie, poskytovania služieb, kde sa veľa žien uplatní, 
ale aj ako manažérky, napríklad riaditeľky podnikov,“ pokračuje Jana Gallová. 

V podnikateľskom klube sa môžu porozprávať, mnohé majú problémy aj s infor-
movanosťou o legislatíve, a v tomto prostredí majú dispozícii vždy aktuálne infor-
mácie. „Nie je to len o pracovných vzťahoch, pre mňa je to najmä o tých kamarát-
skych. Mnohé podnikateľky si napríklad myslia, že veľa pracujú, no motiváciu pre 
prácu im dá aj to, keď na stretnutiach vidia, že ich kolegyne pracujú oveľa viac. Je to 
ako špirála, ktorá vedie k úspechu a naše stretnutia sú podporou, aby to išlo ďalej,“ 
dodáva podnikateľka Mária Karlubíková. 

-maju-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy     12/2006 
 1. 12. 1836  V Bratislave umrel spisovateľ 
a básnik Jozef Ignác BAJZA, autor prvého 
slovenského románu, ktorý pôsobil ako farár 
v Dolnom Dubovom (170. výročie).
1. 12. 1931  V Trnave umrel kníhtla-
čiar Jozef FIEBIG (75. výročie).
4. 12. 1826 – V Nitrianskej Strede sa 
narodil arcibiskup Juraj ČÁSKA, člen 
prvého výboru Spolku sv. Vojtecha, ktorý 
pôsobil v Trnave ako profesor gymnázia 
a tajomník a sekretár arcibiskupského 
vikariátu (180. výročie).
8. 12. 1626  Po uzavretí mierovej 
dohody v Bratislave povstalecké vojsko 
Gabriela Bethlena opustilo dovtedy ob-
sadenú Trnavu (380. výročie). 
 15. 12. 1781  V Budíne umrel bývalý 
profesor Trnavskej univerzity, prírodove-
dec a filozof Anton REVICKÝ, autor učeb-
níc fyziky a matematiky (225. výročie). 
16. 12. 1856  V Trnave sa narodil 
chemik a odborný publicista Alojz Juraj 
KÖNYÖKI (150. výročie). 
16. 12. 1886  Narodil sa maďarský 
hudobný skladateľ a pedagóg Zoltán 
KODÁLY, ktorý študoval v Trnave na 
gymnáziu (120. výročie). 
17. 12. 1941  V Borskom Mikuláši sa 
narodila literárna historička a poetka Eva 
FORDINÁLOVÁ, ktorá pôsobila najprv 
na PdFUK v Trnave a od roku 1999 na 
Trnavskej univerzite (65. narodeniny). 
18. 12. 1956  V Trnave umrel herec 
a režisér Dezider JANDA, riaditeľ Kra-
jového divadla v Trnave a zostavovateľ 
prvého divadelného slovníka na Sloven-
sku (50. výročie). 
19. 12. 1911  V Trnave sa narodil hu-
dobný skladateľ, klavirista a dirigent 
Karol ELBERT (95. výročie).
22. 12. 1901  V Trnave umrel hudobný 
skladateľ, pedagóg, spisovateľ a prekla-
dateľ František Otto MATZENAUER, 
profesor hudby na gymnáziu a tajomník 
Spolku sv. Vojtecha (105. výročie). 

24. 12. 1916  V Krivej na Orave sa na-
rodila rehoľná sestra Zdenka SCHELLIN-
GOVÁ, ktorú pápež Ján Pavol II. ako prvú 
Slovenku vyhlásil za blahoslavenú. Pôvod-
ne bola pochovaná v Trnave, kde v apríli 
2004 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu 
venovanú jej pamiatke (90. výročie). 
24. 12. 1976  V Trnave umrel telo-
výchovný funkcionár a tréner Mikuláš 
ČORDÁŠ, ktorý bol roku 2000 ocenený 
Čestným občianstvom mesta Trnavy in 
memoriam za celoživotnú prácu s mlá-
dežou v oblasti športu (30. výročie). 
25. 12. 1921  V Trnave sa narodil 
právnik, hudobník a horolezec Eugen 
NEMEŠ, zakladateľ a dlhoročný predse-
da Horolezeckého oddielu v Trnave (85. 
narodeniny). 
26. 12. 1831  V Trnave sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie Mestského divadla 
(175. výročie). 
27. 12. 1991  V Trnave odovzdali do 
užívania budovu novej železničnej stani-
ce (15. výročie). 
27. 12. 2001  Trnavské divadlo bolo 
slávnostne premenované na Divadlo 
Jána Palárika (5. výročie). 
28. 12. 1911  V Ružindole sa narodil 
športový funkcionár a turista Viliam 
LEGÉNY, nositeľ Ceny mesta Trnava 
(95. výročie). 
28. 12. 1916  V Kvetoslavove sa naro-
dil športovec, atletický tréner a odborný 
publicista Anton HAJMÁSSY, ktorý 
pôsobil ako stredoškolský profesor v Tr-
nave, kde aj umrel. Roku 2003 mu bola 
udelená Cena mesta Trnava in memo-
riam za rozvoj trnavskej atletiky a jeho 
meno od septembra tohto roku nesie 
atletický štadión Slávie (90. výročie). 
31. 12. 1826  V Sládečkovciach umrel 
biskup Jozef KLUCH, profesor Trnav-
skej univerzity, vicerektor seminára 
v Trnave a podporovateľ bernolákovcov 
(180. výročie).                                  (P.R.)
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Jezuiti v Trnave
Jubilejný rok Spoločnosti Ježišovej slávnostne otvoril 3. decembra 2005 R. P. Hans Kol-

venbach, generál rádu, za prítomnosti provinciálov 85 provincií z celého sveta v rodisku 
sv. Františka, na hrade Xavier v Španielsku, končí sa 3. decembra 2006.V tomto roku sa 
stretli tri veľké výročia rádu: 7. apríla – 500. výročie narodenia sv. Františka Xaverského, 
veľkého apoštola Východu; 13. apríla – 500. výročie narodenia bl. Petra Fabera, prvého 
kňaza Spoločnosti; 31. júla 450. výročie smrti sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa rádu.

V týchto jubilejných súvislostiach je azda na mieste otázka: Čo znamenali jezuiti v de-
jinách Trnavy? Jezuiti v Trnave pôsobili v štyroch obdobiach: 

1) v rokoch 1561 – 1576,  2) 1615 – 1773,  3) 1853 – 1950,  4) 1950 – 2006.
Ignác a jeho prví spoločníci vytvárali apoštolské rehoľné spoločenstvo, prispôsobené 

maximálne potrebám času, ktorému ležalo na srdci šírenie viery medzi neveriacimi a jej 
obrana voči herézam. Na to bolo treba ľudí zrelých a vzdelaných, vynikajúcich vo vede 
a zbožnosti. Keďže nájsť takých ľudí bolo nemožné, bolo ich treba vychovať. Školstvo 
a výchova sa tak stali doménou nového rádu. 

Spoločnosť Ježišova hneď po svojom vzniku roku 1540 vstúpila do obrovského európskeho 
chaosu myšlienkového a politického, náboženského a sociálneho, čo poznačilo jej dejiny.
1) Spoločnosť Ježišova v Trnave v rokoch 1561 – 1567
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh požiadal listom zakladateľa rádu o niekoľkých 
jezuitov na výchovu diecézneho kňazstva. Roku 1554 súhlasil Ignác so založením kolégia 
v Trnave. Bolo treba pripraviť ľudí, kolégium finančne zabezpečiť, medzitým Ignác zomrel 
(1556), priority sa popresúvali. Dvaja prví jezuiti prišli do Trnavy až 23. apríla 1561 a hneď 
začali vyučovať na mestskej škole, čo bolo ich prvoradou úlohou. Pripravili aj slávnostnú 
trojdňovú dišputu. Cisársky architekt Pietro Ferrabosco postavil pre nich budovu na 
mieste dnešného Arcibiskupského úradu. Roku 1562 vypukol v Trnave mor, jezuiti opat-
rovali chorých, traja pritom zomreli. Komunita sa ťažko dopĺňala, viacerí jezuiti nemali 
skončenú formáciu, aj dokončenie stavby kolégia a školy sa zdržiavalo, spory s mestským 
farárom M. Telegdym im komplikovali situáciu, v apríli 1567 kolégium zhorelo, o mesiac 
umrel rektor kolégia – a 15. septembra 1567 kolégium generál zrušil.

Títo prví jezuiti v Trnave pochádzali zo všetkých kútov Európy, nerozumeli dobre 
problematike trojrečového mesta v reformačnom virvare. Vyčerpali ich materiálne sta-
rosti a ťažké údery osudu. Ich úlohou bolo zasiahnuť do dejín mesta neskôr.

2) Roky 1615 – 1773
Po Bočkajovom povstaní, po protijezuitských zákonoch uhorského snemu na jeseň roku 
1615 prevzal P. M. Káldy SJ kľúče od opusteného a schátralého areálu bývalého domi-
nikánskeho kláštora a kostola sv. Jána Krstiteľa. Tu začínalo jezuitské kolégium (už 
nasledujúci rok malo 600 žiakov), v ktorom kardinál Peter Pázmaň roku 1635 založil 
Trnavskú univerzitu najprv len s fakultou filozofickou a teologickou, roku 1667 začala 
pôsobiť aj právnická fakulta a roku 1769 fakulta medicíny – čím vznikla v Trnave prvá 
štvorfakultná univerzita v Uhorsku. Priemerný počet poslucháčov bol na všetkých fa-
kultách ročne okolo tisíc. Jezuitské školstvo bolo bezplatné a pri dnešných prepočtoch 
o ubytovaní a stravovaní poslucháčov je na mieste údiv, ako to dokázali – popri výstavbe 
a údržbe celého univerzitného komplexu vrátane internátov.

V rokoch 1629 – 1637 stavali Antonio Canevale a Pietro Spazzo univerzitnú baziliku, 
ktorá patrí k najkrajším ranobarokovým stavbám Európy. Posvätil ju nástupca Pázmaňa 
(zomrel 19. 3. 1637) arcibiskup Lóši 30. augusta 1637 a dokončievali ju umelci v nasle-
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dujúcich desaťročiach. Stavbu financoval palatín Mikuláš Esterházi; on i jeho rodina sú 
pochovaní v krypte pod hlavným oltárom. V tomto kostole vykonávali jezuiti aktívnu 
pastoračnú činnosť vrátane organizovania mariánskych kongregácií.

Mnoho energie od začiatkov univerzity venovali jezuiti tlačiarni, postupne sa stávala 
svojím vybavením najväčšou a najlepšou tlačiarňou Uhorska. Za svojej existencie v Tr-
nave vydala vyše päťtisíc titulov latinsky, slovensky, maďarsky, nemecky ai. Náklad 
kníh šiel do miliónov. Pre tlačiareň pracovali vlastné papierne v Kláštore pod Znievom 
a v Sv. Michale na Liptove. 

Trnavská univerzita mala bohatý archív, veľkú knižnicu (uloženú v štýlových skri-
niach dnes v SSV a Zsl. múzeu), zbierky, kabinety, botanickú záhradu, lekáreň, astrono-
mické observatórium, päť kolégií – internátov, veľkú kultivovanú záhradu pod južnými 
hradbami, rekreačné zariadenie a farmu v Bielom Kostole. 

Trnavská univerzita mala nesmierny význam pre slovenský národný a kultúrny život, 
význam doteraz nedocenený. Aj výčitky k vzťahu jezuitov a protestantov dostávajú novú 
dimenziu, ako sa odkrývajú archívne dokumenty. Jezuiti zamestnávali v univerzitnej 
tlačiarni odborníkov protestantov, za moru slúžili všetkým bez rozdielu, veľká univerzit-
ná lekáreň vydávala lieky všetkým a bezplatne, novokrstenci z Dechtíc dodávali tehly na 
stavbu univerzitného chrámu, Cantus catholici – katolícky spevník, ktorý zostavil jezui- 
ta Benedikt Szölösi z Rybníka, tlačili luteránski tlačiari v Levoči, trnavská univerzitná 
tlačiareň vydávala knihy českobratského učiteľa J. A. Komenského a bratislavského 
evanjelického farára Mateja Bela. 

Obrovské dielo organizačné a stavebné, ekonomické a pedagogické, vedecké a náboženské 
(ktoré bolo primárne) viazané na Trnavskú univerzitu v rokoch 1635 – 1777 nemá v deji-
nách slovenských miest obdobu. Breve pápeža Klementa XIV. Dominus ac Redemptor, ktoré 
členom jezuitského kolégia v Trnave 11. októbra 1773 prečítali traja kráľovskí komisári, 
ukončilo činnosť práve na vrchole rozvoja. Ešte štyri roky univerzita v Trnave živorila, kým 
ju roku 1777 presťahovali do Budína. Prázdne budovy dostala po čase armáda...

3. Roky 1853 – 1950 
Ruská cárovná Katarína II. a pruský kráľ Fridrich II. nesúhlasili s promulgáciou pápež-
ského breve a v ich krajinách pokračovala Spoločnosť predovšetkým v pedagogickej čin-
nosti. Pápež Pius VII. 7. augusta 1814 obnovil Spoločnosť Ježišovu na celom svete. Roku 
1820 prišli prví jezuiti z Ruska do Haliče na rakúske územie. Roku 1823 vznikla samo-
statná haličská provincia so štyrmi domami. Do noviciátu tejto provincie poslal hneď 
toho roku kardinál Alexander Rudnaj šesť chlapcov, aby perspektívne uviedol jezuitov 
do Uhorska. Urobil to až jeho nástupca arcibiskup Ján Scitovský, Slovák, ktorý 22. mája 
1853 odovzdal jezuitom kostol Najsv. Trojice v Trnave aj s priľahlým kláštorom, kde bolo 
predtým gymnázium. Pátri sa zamerali na pastoráciu: kázne, spovedanie, misie; niek-
torí vyučovali na gymnáziu. V dome hneď otvorili noviciát pre Rakúsku provinciu. Roku 
1898 prevzali trnavskí jezuiti od Adolfa M. Melíška, farára vo Veľkých Levároch, vydáva-
nie časopisu Posol Božského Srdca a okolo neho začali budovať vydavateľstvo časopisov 
a kníh. Roku 1924 začali vydávať časopis Mariánska kongregácia a roku 1928 Katolícke 
misie. Mnoho pozornosti venovali jezuiti bratstvám, kongregáciám a náboženským diva-
delným predstaveniam (P. Andrej Čambál pašiovým hrám).

Po rozpade monarchie vznikla roku 1919 Československá provincia, do ktorej sa pri-
hlásilo 38 členov a od roku 1931 vznikla Slovenská provincia. Roku 1932 otvorili v Trna-
ve jezuiti internát Stanislavov s najvyšším počtom 40 gymnazistov. V rokoch 1943 – 45 
tu bol Filozofický inštitút a od roku 1949 Teologický inštitút, Aloisianum. V noci z 13. 
na 14. apríla roku 1950 obsadila bezpečnosť a ľudové milície aj dom jezuitov v Trnave 
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a previezla ich do Jasova, do Podolínca. Nasledovalo internovanie, pracovné tábory, PTP, 
súdy, väzenie... Pôvodný inventár kláštora zmizol v nenávratne.

4. Roky 1950 – 2006 
Už koncom roka 1950 začali sa objavovať osamelí jezuiti v civilných zamestnaniach a ich 
rady rástli. Ich kláštor obsadil ONV a potom Okresné oddelenie VB a ŠTB. 1. januára 
1969 prevzali jezuiti kostol Najsv. Trojice (P. F. Bednár a P. E. Krapka), ale v apríli 1974 
im odobrali súhlas. Znovu prevzali kostol až 1. januára 1990. Od sedemdesiatych rokov 
pôsobil v Trnave Teologický inštitút SJ s prednáškami, dizertáciami, skúškami. Roku 
1990 prevzali jezuiti zdevastovanú zadnú časť kláštora (v prednej časti zostával Štátny 
okresný archív), ktorú opravili a pristavili budovu pre tlačiareň Dobrej knihy, ktorú 
presťahovali z Kanady. Na Osvaldovej ulici kúpili roku 1990 dom pre noviciát. Otvorili 
predajňu Dobrej knihy. S veľkými investíciami opravujú znovu získanú zdevastovanú 
budovu kláštora (perspektívne i kostola). Aktívne sa zúčastnili obnovenia Trnavskej 
univerzity roku 1992 a spravujú aj jej Teologickú fakultu.

Jezuiti si boli tak trochu vedomí, že pre toto mesto niečo urobili. Pri sporoch s mestom 
po výčinoch študentov na prelome 17. a 18. storočia (vedenie univerzity stálo vždy na 
strane študentov, nech urobili čokoľvek) tak trochu nahnevaný rektor ich bránil aj zdô-
vodnením: Nebyť univerzity v Trnave, nik v Európe by o tomto meste nevedel... Bolo to 
tvrdé, ale sebavedomo reálne. Vybudovanie univerzitného areálu, jeho prevádzkovanie 
a údržba, veľkorysé spravovanie domínií, pedagogické a vedecké pôsobenie, vydávanie 
slovenských tlačí, pastoračná a charitatívna činnosť, prispenie k permanentnej morál-
nej obrode mesta, ho zdôvodňovali.                               © prof. Dr. Jozef ŠIMONČIČ, CSc

Premeny Dómu sv. Mikuláša v minulosti
Pred sto deväťdesiatimi rokmi boli ukončené rozsiahle práce v jeho interiéri

Dávnejšie prípravy na návrat ostrihomských arcibiskupov a ich katedrálnych kanoni-
kov boli zastavené po smrti arcibiskupa Karola Ambróza (1808 – 1809). Arcibiskupský 
stolec zostal desať rokov neobsadený. 

Ostrihomská kapitula s prepoštom kapituly biskupom Imrichom Perenim pripravo-
vala od roku 1810 viaceré zmeny v interiéri Dómu sv. Mikuláša, ktorý bol od roku 1543 
(prechodne) arcibiskupským chrámom. 

V roku 1812 sa začali rozsiahle práce, ktoré trvali štyri roky. Pre lepšie poznanie 
zmien, ktoré sa uskutočnili, uvedieme ich v nasledovnom popise:

Stará dlažba v celom kostole bola nahradená novou kamennou. Svätyňa dómu bola 
zvýšená o dva stupne, čo sa riešilo zvýšením dlažby i novými stupňami. Dlažba v boč-
ných kaplnkách bola tiež zvýšená o 10 – 13 cm. 

Gotický otvor do sakristie, pôvodne vedúci do zrušenej Kaplnky sv. Juraja, bol zamuro-
vaný (do pôvodného stavu ho dal v roku 1958 správca fary Dr. Vojtech Packa).

Po ukončení týchto prác boli múry svätyne obložené ozdobnými drevenými doskami až 
po spodný okraj okien. Hore, na rozšírenej rímse, boli umiestnené busty svätcov a baro-
kové vázy. Vtedy bolo zakryté aj gotické pastofórium z 15. storočia (o ktorom sme písali 
v Novinkách z radnice v r. 2004, č. 5, s. 25).

Uprostred svätyne boli zhotovené nové stupne k novému hlavnému oltáru (pôdorys 
395x140, výška 278 cm).

Bočné oltáre boli obložené mramorovými a drevenými doskami s ozdobnými prvkami. 
Z múrov svätyne boli pred ich obložením sňaté epitafy a umiestnené na západné steny 
bočných kaplniek nasledovne:
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V ľavých kaplnkách: epitafy arcibiskupa Antona Vrančiča a biskupa Jána Sásyho 
v Kaplnke sv. kríža, biskupa Jána Cherödyho v Kaplnke sv. Alžbety.

Vpravo: arcibiskupa Imricha Lóšiho v Kaplnke sv. Jána Krstiteľa, arcibiskupa Jána 
Kutašiho v Kaplnke Božieho Tela, arcibiskupa Mikuláša Oláha v Kaplnke sv. Doroty. 

Pamätná tabuľa pripomínajúca zásluhy kardinála Petra Pázmáňa, najmä v súvislos-
ti s prístavbou siedmich bočných kaplniek, ktorá bola nad vchodom do sakristie, bola 
umiestnená pod oknom v Kaplnke sv. Jána Krstiteľa. 

Najstaršie epitafy Kataríny Miczdianisovej z roku 1386 a Kunigundy Eberhardiovej 
z roku 1373 boli umiestnené na západnej stene severnej lode chrámu.

Opravená bola puklina na triumfálnom oblúku. Sedlová vežička nad svätyňou, ktorá 
tam bola len o niečo dlhšie ako desať rokov, bola demontovaná.

Erb kapitána Pavla Holého bol umiestnený pri južnom vchode dómu. Oporné múry 
kostola boli tiež opravené a zosilnené. 

Po skončení prác bol dóm 19. novembra 1816 slávnostne konsekrovaný biskupom Šte-
fanom Gostonim. Podľa zachovaných správ výdavky na spomínané práce boli takmer 
9 000 zlatých.                                                                                         Hadrián RADVÁNI 

1. 1. 1872  V Trnave začal pracovať 
Krajský súd (135. výročie). 
1. 1. 1877  Zákonom boli zrušené práva 
47 slobodných kráľovských miest s mu-
nicipiálnym právom v Uhorsku, medzi 
ktorými bola aj Trnava. Tieto mestá sa 
stali magistrátnymi mestami, ale mohli 
i naďalej používať titul Slobodné kráľov-
ské mesto (130. výročie). 
2. 1. 1667  Vykonávatelia testamen-
tu arcibiskupa Juraja LIPPAIA vydali 
v Trnave zakladajúcu listinu Právnic-
kej fakulty Trnavskej univerzity (340. 
výročie). 
2. 1. 1897  V Trnave sa narodil sochár, 
maliar a stredoškolský profesor Jozef 
MACHALA (110. výročie). 
6. 1. 1827  V Trnave sa narodil historik 
a gymnaziálny profesor Anton KÜRC, 
autor učebníc a publicista (180. výročie).
7. 1. 1927  V Trnave sa narodil chemik, 
cukrovarnícky odborník a vynálezca 
Vladimír TIBENSKÝ (80. výročie).
9. 1. 1952  V Bratislave umrel spiso-
vateľ a publicista Elo ŠÁNDOR, rodák 
z Vrbového, ktorý v rokoch 1919 – 24 
pôsobil v Trnave ako úradník vo Figare 
(55. výročie).

11. 1. 1747  V Nitre umrel cirkevný 
historik Ľudovít Ondrej KIRKAI, zakla-
dateľ františkánskeho kláštora v Trnave 
a autor jeho kroniky (260. výročie). 
12. 1.1 642  Cisár FERDINAND III. 
vymenoval komisiu, ktorá mala rozsúdiť 
dlhotrvajúce spory medzi mestom Trnava 
a Trnavskou univerzitou (365. výročie). 
13. 1. 1702  V Trnave umrel teológ, 
právnik a pedagóg Ladislav SENEI, pro-
fesor Trnavskej univerzity, jej trojnásob-
ný rektor, dekan filozofickej i teologickej 
fakulty a prefekt univerzitnej tlačiarne 
(305. výročie).
16. 1. 1847  V Hlbokom sa narodil 
spisovateľ, novinár a politik Svätozár 
HURBAN-VAJANSKÝ, ktorý krátky čas 
pôsobil v Trnave ako advokátsky konci-
pient (160. výročie). 
17. 1. 1932  V Trnave sa narodil diva-
delný kritik, historik a publicista Ladi-
slav ČAVOJSKÝ (75. narodeniny)
22. 1. 1402  Kráľ ŽIGMUND udelil 
mestu Trnava právo skladu (605. výročie). 
25. 1. 1797  Vo Viedni umrel dvorský 
a uhorský komorský architekt Franz 
HILLEBRANDT, staviteľ budovy Lekár-
skej fakulty v Trnave (210. výročie). 

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy       1/2007 
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25. 1. 1987  V Trnave umrel náboženský 
spisovateľ, publicista a kňaz František 
BEDNÁR, profesor a prvý rektor Teologic-
kého inštitútu v Trnave (20. výročie). 
26. 1. 1902  V Ľuboticiach sa narodil 
kňaz – maliar, ilustrátor a básnik Jozef 
Teodor TEKEL, člen františkánskej 
rehole, ktorý od roku 1950 až do svojej 
smrti pôsobil v Trnave, kde je aj pocho-
vaný (105. výročie). 
27. 1. 1957  V Trnave bol založený 
Okresný učiteľský spevokol (50. výročie). 
29. 1. 1937  V Lubeníku sa narodila 
športovkyňa – hádzanárka Veronika 

SCHMIDTOVÁ-ILAVSKÁ, členka TJ 
Spartak TAZ Trnava a členka reprezen-
tačného družstva, ktoré v roku 1957 zís-
kalo titul majstra sveta (70. narodeniny).
30. 1. 1727  Vo Viedni sa narodil ostri-
homský arcibiskup, kardinál a uhorský 
prímas Jozef BAŤÁN, mecén literárneho 
a hudobného života, ktorý po štúdiách 
práva a teológie na Trnavskej univerzite 
pôsobil v Trnave aj ako ostrihomský ka-
nonik (280. výročie).
31. 1. 1762  V Trnave sa narodil básnik 
a kňaz Jozef ŠEUČÍK, člen Slovenského 
učeného tovarišstva (245. výročie).   -P.R.-

Novembrová Poézia v uliciach Trnavy
Trnavský literárny klub, ktorý tvoria zväčša študenti Katedry slovenského jazyka 

a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, sa venuje viacerým literárnym 
aktivitám, ktorými chcú jeho členovia oslovovať záujemcov o tvorbu a prezentáciu ume-
leckej literatúry. K novembrovým projektom patrila aj Poézia v uliciach Trnavy. 

„Myšlienka zrealizovať takúto akciu vznikla už dávnejšie. Ako prvý pionier s tým pri-
šiel Daniel Hevier, ten rozdával poéziu v Bratislave. Potom ju prevzalo viacero nadšen-
cov z radov literárnych klubov. Isto viem o Martine a Žiline,“ hovorí predseda Trnavské-
ho literárneho klubu Andrej Šeliga. Trnava je veľkosťou i sociálnou štruktúrou podobné 
mesto, no v Trnave je viac študentov, čo sa pozitívne odrazilo i v záujme o poéziu. Orga-
nizátori vyberali z viacerých možností prezentácie. „Alternatívou bola napríklad poézia 
v autobusoch mestskej dopravy alebo priamo čítanie poézie ľuďom v autobusoch. Skúse-
nosti potvrdili, že aj takéto formy oslovovania ľudí sú účinné,“ hovorí zástupca mladých 
trnavských literátov Juraj Gonšor. Napokon zvolili najjednoduchšiu formu – a to priame 
oslovovanie ľudí na ulici s úryvkami poézie. Jednou z ambícií projektu bolo aj upozorniť 
na možnosť stretávania sa v literárnych kluboch v Trnave. 

Ukážky boli z tvorivej dielne mladých trnavských autorov – Igora Spitza, Filipa Uhro-
viča, Lucie Blažekovej, Romana Beňa a ďalších. Okrem priameho kontaktu Trnavčanov 
s poéziou mnohí využili možnosť osloviť autorov, prípadne sa prihlásiť do komunity tvor-
cov. Reakcie okoloidúcich boli až na malé výnimky väčšinou pozitívne. „Jedna pani si 
nechcela vziať poéziu, lebo to neboli reklamné letáky,“ hovorí Juraj Gonšor. 

Možností pre tých, ktorí píšu poéziu a prózu, je dosť, literárny klub okrem pravidel-
ných stretnutí vydáva svoj mesačník Liter, v ktorom nie je len tvorba členov klubu, ale je 
otvorený každému umenovednému príspevku. „Literárna scéna sa v Trnave stále tvorí, 
posledných päť rokov najintenzívnejšie. Sme radi, že sa tak deje aj vďaka kníhkupec-
tvám, ktoré sa naučili, že môžu priamo oslovovať aj literárnou čítačkou, pozitívom je tiež 
rozširujúce sa množstvo literárnych súťaží,“ pokračuje Juraj Gonšor. Hlavným zámerom 
bolo sčasti zmeniť myslenie ľudí, pre ktorých poézia nie je každodennou súčasťou života. 
Projekt Poézia v uliciach Trnavy vyvrcholil v trnavskom Art centre, kde sa literáti stretli 
pri spoločných čítaniach poézie. Nechýbal ani hudobný sprievod Petra Piatka z Martina 
a Trnavčanky Iky Kraicovej.                                                                                       -maju-
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Nádej v tvorbe Margity Kánikovej
Bývalá redaktorka v regionálnej tlači, po odchode do dôchodku publicistka a spiso-
vateľka. V roku 2001 jej vyšla prvá kniha V znamení púpavy – fragmenty zo života 
Andreja Žarnova. O štyri roky neskôr vyšli jej Trnavské impresie, v ktorých zachytá-
va skutočné životné príbehy Trnavčanov. Prednedávnom vyšla jej zatiaľ posledná 
kniha Život na troskách nádeje, ktorej dej sa tiež odohráva v Trnave na pozadí his-
torických udalostí minulého storočia. Trnavčanka Margita Kániková.

 Čo vás odviedlo od vášho pôvodného povolania 
až k novinárčine?
 Od detstva som veľmi rada čítala. K čítaniu 
a písaniu nás viedla aj naša pani profesorka 
Veronika Nováková na obchodnej akadémii. Už 
vtedy ma písanie bavilo, s mojím bratrancom 
z Brna sme si dokonca neposielali navzájom oby-
čajné listy, ale vlastnoručne vytvorené Trnavské 
a Brnenské noviny. Neskôr, už ako zamestnaná, 
som raz pred Vianocami napísala poďakovanie 
do novín pre nálezcu strateného predmetu a uve-
rejnili ho v plnom znení. To ma povzbudilo, skúšala som písať aj niečo iné a posielala 
svoje príspevky do ďalších novín. Postupne som celkom prešla k novinárčine a zakotvila 
ako redaktorka v Hlase ľudu.  
 Ako sa zrodila vaša myšlienka napísať knihu zo života Andreja Žarnova?
 Dlhší čas som zhromažďovala materiál o jeho živote a diele. Od toho už bol k písaniu 
len malý krok. Kniha V znamení púpavy bola moja prvotina a vôbec som nepredpoklada-
la, že niekedy vyjde. Mala som trému ako pred živým vystúpením na verejnosti, keď sa 
napokon predsa mala dostať k čitateľom. Na moje prekvapenie však bola odozva veľmi 
priaznivá, prihlásili sa mi aj mnohí pamätníci, ktorí Žarnova osobne poznali. 
 Vďaka tejto knihe ste sa ako poradkyňa podieľali v Divadle Jána Palárika na tvorbe 
skvelej inscenácie autora a režiséra Michala Babiaka Hodiny anatómie doktora Šubíka, 
ktorá vznikla v roku 2003 pri príležitosti stého výročia narodenia Andreja Žarnova...
 Režisér Michal Babiak síce vyrastal vo Vojvodine, ale o Andrejovi Žarnovovi vedel viac 
ako mnohí na Slovensku. Na túto tému sa mu podarilo vytvoriť inscenáciu, ktorá podľa 
niektorých názorov naozaj patrila k tomu najlepšiemu, čo vtedy vzniklo v oblasti pôvod-
nej slovenskej divadelnej tvorby. Úžasná bola tiež podoba hlavného predstaviteľa Ladi-
slava Hrušovského so skutočným Žarnovom. Žasli aj tí, ktorí sa na neho pamätajú...
 Ovplyvnila vás spolupráca s Michalom Babiakom aj vo vašej ďalšej tvorivej práci?
 Určite áno. Chodím na všetky nové predstavenia v Divadle Jána Palárika a snažím 
sa o nich aj písať. Svoje články posielam napríklad do časopisu Kultúra alebo do Slo-
venských národných novín. Vďaka písaniu o divadle som sa mohla zoznámiť aj so sve-
toznámym chorvátskym dramatikom Mirom Gavranom, ktorému usporiadalo Divadlo 
Jána Palárika v októbri už tretí veľmi úspešný festival jeho hier známy ako Gavranfest. 
Robila som s ním rozhovor na prvom Gavranfeste a teraz znova – aj v súvislosti s jeho 
spoluprácou s Maticou chorvátskou. 
 Kde ste nachádzali inšpiráciu pri rozhodovaní o téme druhej knihy Trnavské impresie? 
 Vždy ma veľmi potešilo, keď som niekde – napríklad u Vinca Šikulu – našla zmienku 
o Trnave. Zdalo sa mi však, že by sa malo o nej písať viac. Po priaznivej odozve na moju 
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prvú knihu som sa preto celkom prirodzene rozhodla, že sa pokúsim splatiť tento dlh 
svojmu mestu. Ešte ako novinárka som pripravovala publicistické materiály do rubriky 
venovanej témam zo života. Jedna moja priateľka ma raz povzbudila, aby som ich vydala 
aj knižne. Vybrala som tie, ktoré sa viazali k Trnave a bola to aj vhodná príležitosť na 
spracovanie spomienok ľudí, ktorí poznali Andreja Žarnova a prihlásili sa mi po prečíta-
ní knihy V znamení púpavy. Opäť ma príjemne prekvapilo, keď si aj Trnavské impresie 
našli svojich čitateľov. No už aj predtým, na základe práce s ľuďmi, ktorá ich vydaniu 
predchádzala, som mala pocit, že robím niečo zmysluplné – mnohí sa akoby vnútorne 
rozžiarili, že sa zrazu niekto začal zaujímať o ich obyčajné ľudské osudy, bez ktorých 
však, ako výstižne napísal v Novinkách z radnice Pavol Tomašovič, „by dejiny neboli 
dejinami...“ 
 Čo vám dala práca na tejto knihe?
 Aj napriek tomu, že nie som najmladšia, nevedela som, ako vyzerala Trnava v období 
prvej Československej republiky. Vďaka práci na tejto knihe som si o nej mohla vytvoriť 
konkrétnejší obraz, predstaviť si napríklad, ako vyzerala Štefánikova ulica, keď bola 
dláždená konskými hlavami, chodili po nej len koče a autá boli vzácnym úkazom, na 
ktorý malí chlapci vedeli čakať aj dlhé hodiny. Bola by naozaj škoda, keby nám už nemal 
kto o tom všetkom porozprávať. Presvedčila som sa však aj o tom, že mladosť je v kaž-
dom čase takmer rovnaká. Tak, ako sa chodia mladí zabaviť dnes, chodili aj za prvej 
republiky, pritom padli dva – tri deci vínka, a po ceste domov cez mesto niekedy aj tí, 
z ktorých vyrástli úctyhodní občania, sem – tam vyviedli nejakú pochabosť. 
 A pravdepodobne sa im vtedy ani nesnívalo, aké prevratné zmeny čoskoro nastanú 
v spoločnosti a ako osudovo to ovplyvní ich životy...
 Myslím si, že aj v tomto možno boli podobní ako súčasní mladí ľudia, z ktorých mnohí 
dnes vlastne celkom nechápu vývoj udalostí u nás po druhej svetovej vojne a nepoznajú 
niektoré historické fakty. Nie je dobré, keď nevedia, čo je to VOSR, Víťazný február, 
alebo čo sa stalo u nás 21. augusta 1968. Chcela som preto aj im troška priblížiť toto ob-
dobie prostredníctvom mojej tretej knihy Život na troskách nádeje. Ak sa k nim dostane 
a prečítajú si ju, možno im určité historické míľniky v beletristickej podobe viac utkvejú 
v pamäti, než strohé fakty zo stránok dejepisu. 
 Do akej miery odráža kniha Život na troskách nádeje vaše vlastné životné skúsenosti?
 Kniha nie je autobiografická, ale moje osobné skúsenosti z doby, o ktorej hovoríme, 
prešli do konania jednotlivých postáv. Sú to však aj skúsenosti členov mojej rodiny, zná-
mych, kolegov... Napríklad o postave Valenta mi už dvaja čitatelia povedali, že ho naozaj 
poznali, no v skutočnom živote sa volal ináč. Ale pravda je taká, že knižný Valent je po-
skladaný z osudov štyroch – piatich ľudí. A možno aj preto mi tí, ktorí si knihu prečítali, 
hovoria: Áno, tak to bolo, tak sme žili... 
 Poznačilo vás to trpkosťou, alebo spomínate aj v dobrom?
 Bola to síce tvrdá skúsenosť, ale bolo to aj obdobie mojej mladosti. Aj vtedy sa tvorili 
dobré veci, hralo sa dobré divadlo, točili dobré filmy. Chodili sme do kina alebo do divadla 
a čakali na to jedno slovo, vetu, narážku na režim, ktorej sme všetci rozumeli a boli sme 
si v tej chvíli akosi blízki... Prežili sme to v dobrom aj v zlom, ale ani na to zlé by sme 
nemali zabudnúť, lebo národ, ktorý nepozná svoju minulosť, je vystavený hrozbe, že ju 
bude musieť znova prežívať. 
 Súčasnosť však prináša aj iné hrozby. Povráva sa, že varovanie pred tvrdosťou pádu až 
na ľudské dno, ale aj nádej a vieru v silu osobnosti a spolucítenie s tými, ktorí potrebujú 
pomoc silnejších, vraj chcete sprostredkovať čitateľom aj vo svojej ďalšej knihe, na ktorej 
práve pracujete...



novinky 
z radnice december 2006kultúra

 Jej témou sú drogy a drogová závislosť. Myslela som si, že je potrebné o tom písať, 
ale teraz už vidím, aká som bola naivná, keď sa mi zdalo, že to zvládnem bez prob-
lémov ako témy mojich predchádzajúcich kníh. Medzi drogovo závislými, ktorí sú 
v súčasnosti po preliečení, teda „čistí“, som si vytipovala jedného mladého muža. 
Keď mi začal rozprávať, čo všetko s drogami prežil, zhrozila som sa. Zdalo sa mi, že 
o tom hádam ani nemôžem písať, že by to bola odo mňa opovážlivosť... No keď mi 
dal prečítať svoj denník z liečebne a listy, čo písal rodičom a priateľke, zmenila som 
názor. Jeho cesta k drogám je podľa mňa nesmierne zaujímavá, oveľa zaujímavejší 
je však fakt, že cesta von z tohto pekla jestvuje a on ju s pomocou svojich najbližších 
a terapeutov našiel. Prostredníctvom tejto knihy preto chcem dať nádej tým, ktorí si 
uvedomujú, že padli na dno a chcú sa vrátiť do normálneho života. 
 Ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa tvorivých úspechov.

Elena URSINYOVÁ, foto: autorka

Sila dvoch druhov umenia dvoch osobností
Napriek tomu, že niektoré kultúrne 

podujatia vzniknú celkom náhodne, 
výsledok je o to zaujímavejší. Na tejto 
myšlienke sa azda zhodli návštevníci 
prvého spoločného vystúpenia dvoch 
Trnavčaniek – laureátky Ceny Maše 
Haľamovej poetky Evy Lukáčovej a hu-
dobníčky Iky Kraicovej 27. novembra 
v K-klube na Hlavnej ulici. 

Zmes nesentimentálnej poézie bez 
zostatkov pátosu v kombinácii s plno-
krvnou hudbou obohatenou o motívy 
z rôznych kultúr, to boli spoločné menovatele nového umeleckého projektu dvoch 
autoriek. „Poznám Iku Kraicovú už viac ako dvadsať rokov. Vždy som obdivovala jej 
energiu, a hlavne jej hudobný talent. Tento rok ma oslovila, či by som jej nenapísala 
text na tému Vlčia žena. Išlo o knihu, ktorú sme obe čítali a volala sa Ženy, ktoré tan-
covali s vlkmi. A tak vznikol náš projekt, ktorý nemal dajaký systematický základ,“ 
hovorí Eva Lukáčová. 

Trnavská hudobníčka požiadala Evu Lukáčovú o napísanie jedného textu. Istý čas sa 
nič viac nedialo, až kým pieseň s novým textom nezaznela na jednom z kultúrnych pod-
ujatí. „To ma nadchlo a až vtedy som si uvedomila, že veď je to môj text. A vtedy som aj 
uverila, že naše autorské spojenie bude mať zmysel a význam,“ dopĺňa Eva Lukáčová. 

Hudobníčka Ika Kraicová je známa najmä z trnavskej skupiny Romanika, v ktorej 
nielen hrala a spievala, ale si písala i texty. „No až keď som si prečítala Evine texty, 
som zmenila systém práce. Sú také silné, že som im začala maximálne veriť a ostatné 
veci išli bokom. Ak je nádherný text, dokážem ho intenzívnym spôsobom zhudobniť. 
A to sú dve silné energie. A preto som Romaniku odsunula,“ hovorí Ika Kraicová. 

Pre Evu Lukáčovú naštartovala táto spolupráca nové podnety, začala sa venovať 
písaniu prózy pre deti a mládež, ktoré si chce aj sama ilustrovať. Po autorskej pre-

foto: -eu-
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Projekt TRNky-BRNky vstupuje do finále
Projekt cezhraničnej spolupráce TRNky-BRNky, ktorý vyše roka 

umožňuje kultúrnu výmenu medzi Trnavou a Brnom, sa blíži k svoj-
mu záveru. Desiatky uskutočnených spoločných kultúrnych podujatí 
a stretnutí sú však zárukou, že niektoré z nich pretrvajú aj do budúc-
nosti. Malo by k nim patriť tiež filmové poohliadnutie sa za Brnenskou 
šestnástkou. Táto medzinárodná výberová súťaž nekomerčných krát-
kych filmov sa uskutočnila počas októbra v Brne už štyridsiaty siedmy 
raz, pričom Trnavčania mohli po prvýkrát vo vlastnom kine vidieť nie-
koľko najúspešnejších snímok. 

Tí, ktorí prišli, určite neobanovali. Pohľady hlavne mladých začínaj-
úcich režisérov a autorov priniesli nielen úsmev, ale často šli až pod kožu. Z tej prvej 
kategórie bol zaujímavý predovšetkým nemecký príspevok Félixa Bindera Zbavte ma 
Číňana, ktorý originálnym spôsobom zachytil prehnanú ortodoxnosť. Z filmov, ktoré 
odkrývali zvrátenosť našej civilizácie, napríklad v podobe podľahnutia reklame a vše-
obecnej mienke, oslovili český film Svätina Jitky Rudolfovej či Človek na obtiaž od 
Roberta Nekla. Aj keď pravdepodobne väčšina divákov nemohla v Brne uvidieť každý 
z vyše osemdesiatich súťažných krátkych filmov, alternatíva voči komerčným filmom, 
ktoré nám v neprebernom počte ponúka trh, bola inšpirujúca.

Verme, že rovnako aj tá trnavská ozvena v podobe štyroch filmov. Minimálne pre mla-
dých študentov masmediálnej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda, ktorí predovšetkým 
zaplnili mestské kino Hviezda. Práve tu sa črtá aj ďalšia rovina odbornej spolupráce 
i možného zapojenia sa vlastnou produkciou. Mimochodom, jedným z laureátov tohto-
ročnej Brnenskej šestnástky bol aj slovenský snímok Monštrancia Mariany Čenkel-Sol-
čanskej. Autorka sa zúčastnila aj trnavského stretnutia a diskusie so študentmi. 

Projekt TRNky-BRNky oficiálne ukončí obojstranné podujatie Vianoce s Brnom vo 
štvrtok 14. decembra od 17.00 h na Trojičnom námestí, kde sa predstavia vežoví trubači 
Brněnské žestě a folková skupina Mošny.                                                                       pt-

TRNky-BRNky – projekt cezhraničnej kultúrnej spolupráce Brna a Trnavy 
v rámci programu Interreg III A spolufinancovaný Európskou úniou

stávke s prekladmi z japončiny sa dala opäť na transkripciu, no písať hudobné texty 
bola ďalšia, ešte celkom neobjavená skúsenosť. Aj keď predtým už vznikol jeden 
text, ktorý Soňa Horňáková použila na svoju prvú platňu. Dostal názov Ako blázon. 
„Tešila som sa na túto prácu, lebo som mohla využiť aj to, s čím bežne nepracujem 
– rýmy, rytmus, viazané verše. Nezostalo len pri tomto jednom texte. Na niekoľko 
etáp vzniklo ďalších deväť textov,“ dopĺňa Eva Lukáčová. 

Spolupráca vyvrcholila koncertným programom. Jedným z príťažlivých momentov 
večera bola žánrová rôznorodosť prejavu Iky Kraicovej, ktorá vraj nie je presne defi-
novateľná, no najbližšie má k folku. „No ja by som nepoužívala ani slovíčko folk. Skôr 
by som povedala – slovenská ľudová pieseň s rómskymi motívmi a nádhernými tex-
tami.“ Bez ohľadu na žánrovú formu sa zdá, že v Trnave okrem silných literárnych 
prúdov začínajú vznikať i hudobné. Otázkou zostáva, ako dokážu potenciál týchto 
dvoch autoriek využiť aj organizátori ďalších kultúrnych podujatí v meste.                                                

-maju-
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DIV priniesol aj inšpiráciu na diskusiu
o ponurých javoch našej spoločenskej klímy 

Cena Kráľ inšpirácie za inšpiratívne sprítomnenie Thálie v živote slovenskej herečky 
bola udelená na medzinárodnom divadelnom festivale DIV 2006 v Trnave Vilme Jam-
nickej, ktorá 13. novembra oslávila neuveriteľné sté narodeniny. Pri tejto príležitosti 
rozhodla odborná porota festivalu po prvý raz udeliť cenu nielen súťažnej inscenácii 
niektorého zo zúčastnených divadiel, ale aj žijúcej osobnosti divadelného sveta s veľkým 
inšpiratívnym prínosom. 

Za brutálne inšpiratívne inscenovanie zahraničného autora získalo cenu Kráľ 
inšpirácie DIV 2006 žilinské Phenomenontheatre s inscenáciou hry Rodriga Garciu 
Kúpil som v Ikea lopatu na vykopanie 
vlastného hrobu v réžii Eduarda Kudláča.▸ 

Podľa slov člena poroty Drahoša Šišoviča 
Kudláčovi patrí cena aj za odvahu priniesť 
tento text slovenskému divákovi. „Potvrdili 
to rozporuplné reakcie publika od úplného 
odmietnutia po absolútne nadšenie. Text 
má však globálny obsah, hoci vznikol v za-
hraničí, pokojne mohol vzniknúť aj na Slo-
vensku.“

 Aký bol DIV 2006? 
Porota – scenáristka a redaktorka Slovenskej televízie Martina Kováčová, divadelný 
režisér, dramaturg dokumentu a publicistiky Slovenskej televízie Martin Peterich a re-
žisér a publicista Drahoš Šišovič – sa zhodla v názore, že ani v tomto roku nič neostal 
dlžný svojej tradícii prezentovať progresívne divadelné predstavenia, a tie, ktoré sa 
o hodinu po ich skončení samočinne zmazávajú z našich pamätí, aj tento raz zastupovali 
minimálnu časť festivalu. 

„Jeho cieľom je priblížiť náročnému a mladému divákovi iné, menej dostupné typy in-
scenačného myslenia. Väčšina diel sa snaží mapovať dobu rýchlych informačných tokov 
atakujúcich dnešnú mladú a strednú generáciu. Preto aj herecké a režijné výrazivo 
kľúčuje svoje výpovede znakom, skratkou či účinnou metaforou oslobodenou od bežných 
realizačných klišé. Predstavenia dynamickosťou svojich odkazov nútili rovnako rýchlo 
rozmýšľať a dekódovať významy. Rýchlosť však neznamená povrchnosť, vyslaný signál 
zanecháva neraz krutú stopu v tých vrstvách vedomia, o ktorých sme si mysleli, že sa 
nedajú narušiť,“ povedal o DIV-e po DIV-e Martin Peterich. 

 Inscenácie DIV-u 2006 očami poroty
(Ich poradie v nasledujúcom texte je zhodné s poradím v programe festivalu)
Drahoš Šišovič  Jihlavská Groteska v súčasníkovi nepochybne vyvolala úsmev a evoko-
vala spomienky na detstvo. Vtedy ho fascinovali nekonečné naháňačky jeho obľúbených 
hrdinov, či už nimi boli vlk a zajac, Tom a Jerry alebo ďalší z plejády zvieracích hviezd 
kreslenej filmovej grotesky. Súbor De Facto Mimo sa však vo svojom predstavení vracia 
ešte ďalej do minulosti. Do obdobia, keď sa zo skvelých cirkusových, varietných a mu-
sichallových umelcov rodili populárne osobnosti. Do čias, keď sa komédia stala kráľom 
a v kinematografii zavládla zlatá éra grotesky. Herci zo súboru určite vedeli, že bravúr-
ny producent a režisér M. Sennett, ktorý grotesku posunul do podoby „slapstic comedy“ 

foto: -©phe-
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a formoval aj základy pre vznik dodnes 
i u nás známych komikov, vychádzal vlastne 
z princípov komédie dell’arte. Pravdepodob-
ne i preto si trúfli nadviazať na Sennettov 
výsostne filmový žáner a jeho typy postáv 
vrátili znovu na javisko. V scénografii, 
kostýmoch i maskách zostali dôsledne čier-
nobieli. Trestanec, nápadník, otec – čašník, 
tulák, policajt a slečna roztočili vlastný 
kolotoč naháňačiek. Opakujúce sa situácie 
gradovali vo vzájomnom neporozumení 
jednotlivých figúr, ich alogickom správaní 
a konaní, absurdných akciách aj poetických 

momentoch. Dominantným zostával vizuálny pantomimický prejav, zameraný viac 
na celkový kinetický prvok v tvare kruhu, postoje vyjadrujúce vzájomné vzťahy figúr 
a veľké gestá, bez drobnokresby mimiky. Napriek tomu interpreti dokázali konaním zro-
zumiteľne charakterizovať a udržať odlišnosti jednotlivých postáv. Z javiska šírili, čoho 
publikum nemá nikdy dosť – dobrú náladu. Pantomíma a „slapstic comedy“ sa v našich 
krajoch a slovenských divadlách neobjavili už najmenej dvadsať rokov a i preto diváci 
DIV-u nevychádzali z údivu.

Martin Peterich  Divadlu SKRAT Bratislava a jeho režisérovi Dušanovi Vicenovi 
naozaj stačí málo, ale dobre, aj v podobenstve Nemusím veľa, stačí dobre. V jeho autor-
skej minulosti sa nezjavujú širokopásmové fresky a epopeje. To málo je v dobre napí-
saných dialógoch okolo centra ľudskej biologickej existencie: okolo postele, kde mnohé 
ľudské začína a končí. Autor a kolektív referujú o tom, že priebeh pobytu v tomto želez-
no-matracovom zariadení môže značne škrípať, krívať, či nahlas volať po pravde, ktorú 
si už o sebe neraz nepamätáme. Osem voľne skladateľných epizód je pôsobivým obrazom 
nedostatku porozumenia a trestuhodnej zahľadenosti do seba. Nejde o moralitu, ironické 
zrkadlo nefalšuje pravdu referencie o tých, ktorí si tak rýchlo chcú len „urobiť dobre“.

Martina Kováčová  Dramatizácia rozprávky Dušana Dušeka Pištáčikove dobrodruž-
stvá Jurajom Nvotom v réžii Kamila Žišku 
vo výprave Nadi Salbotovej uvádzaná 
v divadle Ludus Bratislava pod názvom 
Pištáčikovo pessstvo je scénické putovanie 
knižkou i svetom. Humorne ladeným de-
dinským príbehom s pesničkami vytvára 
autor uprostred vlny dominancie násilia 
a neúcty k hodnotám ostrov ľudského po-
rozumenia, fantázie a budovania krehkých 
vzťahov priateľstva. Tento typ charakterov 
sa stáva opozitom k dnešným agresívnym 
mediálnym hrdinom. Inscenátori sa usilo-
vali využiť, verne zachovať, ale aj dotvárať 
nápaditými inscenačnými postupmi fantazijnú poetiku, tak ako to navodil samotný 
autor.

Martin Peterich  Projekt Jožko Púčik a... v podaní Túlavého divadla Bratislava 
a Hudobného divadla Trenčín je výrazným autorským pokusom Jakuba Nvotu a kolek-

Groteska

Pištáčikovo pessstvo

foto: -eu-

foto: -eu-
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tívu nájsť inšpiračné zdroje pre svoju kreáciu 
v domácej značne nemódnej klasike. Nvota 
dokazuje, že svoju vlastnú výpoveď o svete 
dobra a zla v nás a o veľmi vágnych hrani-
ciach medzi týmito veličinami vie opodstatniť 
zabudnutým podnetom adaptovaného autora. 
Ako sa zdá, brána tvorivosti sa dá otvoriť do-
široka v domácich knižniciach, chce to len 
trpezlivosť, erudíciu a kvapku „božskej“...

Drahoš Šišovič  Inscenácia Padesátka sa 
na javisku Divadla Jána Palárika po prvý 
raz objavila presne pred rokom. Na pred-
chádzajúcom ročníku DIV 2005, ako premiéra jubilujúceho súboru DISK. Práve týmto 
titulom si pripomínali okrúhle výročie existencie a tvorby svojho divadelného súboru. 

Iba zasvätení a aj to až po čase, sa dozvedeli, s akou malou dušičkou vstupovali na 
dosky javiska a niesli kožu na trh. Na festival prišli s premiérou, čo bola zároveň ich 
generálka i prvá technická skúška v divadelnom priestore. Dovtedy skúšali iba v malej 
suterénnej miestnosti na Kopánke, v ich základni. Už vtedy však bolo zjavné, že to bude 
opäť jedno z vydarených predstavení. Potrebovali však od neho trochu odstup. Doskúšať 
ho v scénickom priestore., aby si inscenátori aj interpreti ujasnili jednotlivé situácie 
a vzťahy, zjavnejšie vypointovali záver a temporytmicky vyčistili celý výsledný tvar. 
Bolo to treba párkrát zahrať, aby si overili, ako inscenácia funguje v kontakte s divákmi. 
A vyšlo to. Na tohoročnej Scénickej žatve v Martine zvíťazili a DISK získal ocenenie Za 
tvorivý čin roka.

Terapeutický proces tápania, hľadania a nachádzanie východiska z „bryndy“ sa v Pa-
desátke nenesie v duchu talianskej prípitkovej piesne brindisi, ale dominuje mu tango. 
Členovia DISK-u kolektívnou tvorivou spoluprácou s režisérom D. Vicenom nevytvárajú 
len pôsobivé herecké kreácie, no k jubileu súboru aj nový žáner – tragédiu dell’ arte. Tak 
ponúkajú i nám v hľadisku katarziu smiechom.

Martina Kováčová  Tvorbu experimentálneho divadla phenomenontheatre Žilina 
spája scénografický minimalizmus, zaujímavé texty a silná výpoveď. Reflexiu aktuál-
nych spoločenských problémov poskytuje aj text Rodriga Garcia, ktorý režisér Eduard 
Kudláč využíva pri inscenovaní. Výsledkom je performance s jedným hercom Kúpil som 
si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu, ktorý bez akýchkoľvek zábran presne 
pomenúva choré vzťahy postavené na konformnom tradicionalizme a mýtoch. Ak hľadá-
me korene zla a dobra v nás, musíme si uvedomiť trpkú cenu idolov a dnešných celebrít. 
Krutá pravda neraz bolí, ale iba jej pomenovaním sa dosiahne žiadúci efekt. Garcia aj 
Kudláč zhodne cítia, že ide o nečakanú časovanú bombu, v princípe však užitočnú. Vý-
sledkom je rozložený svet javiska ale aj hľadiska, v ktorom ostali názory divákov v dvoch 
polohách. Absolútne prijatie a absolútne odmietnutie. Núti zaujať postoje nielen k pred-
staveniu, ale aj k tomu, čo v našich svedomiach vyvoláva. 

Drahoš Šišovič  Návštevníci DIV-u 2006 a diváci, ktorí sa rozhodli pozrieť si inscená-
ciu hry F. G. Lorcu Krvavá svadba, sa vlastne nevedome stali účastníkmi derniéry tohto 
titulu v interpretácii absolventov VŠMU. Ročník veľmi talentovaných a snaživých štu-
dentov, podľa vyjadrenia ich pedagógov, ním úspešne prezentoval svoje schopnosti. 
V okamihu, keď v čierňave javiska s bielym nábytkom ožila tajomná postava čakajúcej 
ženy sediacej za stolom a objavili sa ďalšie figúry s manekýnmi pripútanými k vlastným 

Jožko Púčik a...

foto: -eu-
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Sprievodca má už tretie pokračovanie
Je už takmer tradíciou, že v dušičkovom čase sa v Trnave prezentuje cyklická pub-
likácia Sprievodca po trnavských cintorínoch. V poradí už tretie pokračovanie opäť 
pripomína minulosť a nedávnu súčasnosť osobností spojených s Trnavou. 

„Tentoraz som sa zamerala na Trnavčanov, ktorí mali výročia v posledných dvoch 
rokoch, a žiaľ, medzi ne sa už zaradili aj viacerí trnavskí súčasníci. Za všetkých spome-
niem sochára Josepha Jurču alebo hudobníka Reného Návoja,“ hovorí autorka Adriena 
Horváthová, ktorú v meste poznáme aj ako organizátorku kultúrnych podujatí pod hla-
vičkou Miestneho odboru Matice slovenskej. 

Autorský kolektív sa snažil zozbierať aj skúsenosti používateľov s doterajšími dielmi 
a zapracovať ich do aktuálneho vydania. Dôsledkom bolo napríklad posilnenie textovej 
časti, aj keď si pôvodne tvorcovia mysleli, že obrazová časť bude opäť dominantná. „Pub-
likáciu delím na dve časti – zomrelých a pochovaných v Trnave – a druhí sú tí, ktorí 
nechali pečať Trnave, no nie sú pochovaní na niektorom z cintorínov. Bola úmyselne 
robená tak, že nie je viazaná. Osobnosti, popis i mapky sú na voľných listoch. Táto forma 

postavám, bol jasný spôsob, interpretácia aj obsah výpovede. Zrejme ale iba poučenému 
návštevníkovi. Bežný divák bol prekvapený a očarený týmto bábkarským grifom, zvý-
razňujúcim medziľudskú odcudzenosť a nabádajúcim k pozornosti, či sme ochotní meniť 
seba samých a svoje postoje. Pedagogické vedenie zaštítilo dramaturgickú a režijnú kon-
cepciu N. Uličnej i scénografické riešenie Z. Zupkovej a sprítomnilo svoje motivovanie 
študentov nielen v predchádzajúcich ročníkov, no i v tomto výslednom tvare. Oni sa im, 
aj divákom, odvďačili kvalitne odvedeným výkonom.

Martina Kováčová  Divadelné združenie z Partizánskeho pridalo do konfrontácie 
zážitkov divadelnej obce DIV-u vlastnú kolektívnu dramatizáciu textov Daniila Charm-
sa (pod vedením režiséra Jozefa Krasulu) Spomienky budúceho starca. V absurdných 
textových reťazcoch sa zaoberá rôznymi otázkami vyspievania človeka, ale aj opačne 
– jeho úpadkom, samozničením jedinca. Úsmevne ale aj kriticky triafa do nehrdinskosti 
dnešných hrdinov, nachádzajúcich sa v neustálej depresii a rozklade ducha sveta, spo-
ločnosti i seba samého. Inscenačnú výpoveď základne poznamenáva výprava Štefana 
Janca a Ondreja Böhma. Celé javisko vypĺňa „nadhlava“ s dôrazom na papuľu, ustavične 
kohosi a čosi vyvrhávajúcu, ale aj požierajúcu.

Martin Peterich  Autorské predstavenie Doda Gombára v produkcii Divadla Bolka 
Polívku a divadelného spolku Frída Sex drugs rock & roll je vycizelovaným ponorom do 
duše malej ľudskej existencie. Je cennejší o to, že neprináša správu len zainteresovaným, 
nejako poznačeným bytostiam, ale rozoberajúc príčiny a dôsledky prehier človeka posky-
tuje platformu na širšiu úvahu o zmysle ľudskej (teda nielen umeleckej) existencie. Sú 
to vábivé, ale aj háklivé ťaženia na pokraji dna s jasne vyslovenou otázkou: čo je za ním? 
Čo je pod dnom? Je to smrť? Arzenál autora ostáva v reáli – divadlo, castingy, suicidiálne 
úmysly, alkohol, drogy, nedokonaný sex, „depky“, prepady, bezvýchodiskovosť. Krízy, ktoré 
už nemusia byť produktom zlej voľby, za ktorú si zodpovedá každý sám. Kto ale?

Udelená cena Kráľa inšpirácie na DIV-e mnohých zarazila, iných potešila. Ak jej 
udelenie odštartovalo aspoň minimálnu, ale zásadnú diskusiu o ponurých javoch našej 
spoločenskej klímy, o ktorých nechceme, alebo nevieme hovoriť, už stálo podujatie za to.

Podujatie bolo spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu TRNky-BRNky
pripravila Elena URSINYOVÁ
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Literárno-hudobný večer Včera, dnes a...
Priznám, závidel som, keď tí ešte starší 

než ja (!) spomínali, aké programy si 
chystali Trnavčania sami sebe začiatkom 
štyridsiatych rokov v mestskom divadle či 
v zrkadlovke. Pravdou je, že po viacročnej 
pauze potom tieto priestory znova ožili, no 
podujatia tam boli neraz silené, bolo na 
nich poznať, že aj keď kvalitné, predsa len 
boli implantované a nedokázali sa vstrebať. 
Pozvánka Klubu priateľov Trnavy na pod-
večer 22. novembra na literárno-hudobný 
večer do Zrkadlovej siene Divadla Jána 
Palárika v Trnave s názvom Včera, dnes a... sľubovala síce podujatie, ktoré by mohlo pri-
pomínať v úvode spomínanú trnavskosť, ale – koľko už sme takýchto podujatí mali... 

Tentoraz sme však boli účastníkmi skutočne mimoriadne výborného a skutočne tr-
navského, nielen kultúrne, ale aj spoločensky ladeného podujatia. Celodenný vytrvalý 
dážď prakticky nikoho neodradil od účasti, a tak zrkadlovka bola plná správnych ľudí 
na správnom mieste. To bolo to ďalšie veľké prekvapenie. A hoci sa hovorilo o vážnych 
témach, všetkému tomu dianiu od samotného začiatku nechýbala jemná miera nadhľa-
du, dokonca recesie. Old Boys Jazz Bandom na úvod svižne zahrané Podmoskovské 
večery dokonale vytýčili tú ľahkú rovinu nadhľadu, sentimentu, životných skúseností, 
účtovania z minulosťou, spomienok i možno budúcich zámerov, v ktorej sa potom celý 
večer k radosti zúčastnených pohyboval. Cieľ bol vcelku priezračný – predstaviť naj-
novšie vydané knižky ľudí, ktorí sa v živote pohybujú skôr na hrane publicistiky, ako 

je prehľadnejšia a umožňuje používateľovi pracovať s príručkou priamo v teréne,“ pripo-
mína Adriena Horváthová. 

Predchádzajúce vydania potvrdili, že Sprievodca po trnavských cintorínoch je pi-
onierom v mapovaní histórie, a aj keď sa objavili inde ako súčasť monografií miest, 
sprievodcu cintorínmi má zaiste len Národný cintorín v Martine. Nás však zaujímalo, 
aký záujem je o doterajšie vydania a ako plnia svoj účel. „Aj tretie pokračovanie dávame 
zadarmo všetkým trnavským školám od základných až po univerzity. Potešilo ma, že sa 
nám začínajú ohlasovať školy s požiadavkou, aby sme pripravili výklad trnavskej histó-
rie a osobností priamo na trnavských cintorínoch. Zdá sa teda, že aj mladí Trnavčania 
začínajú mať záujem o históriu svojho mesta,“ odpovedá Adriena Horváthová. 

Každé listovanie archívmi však odkrýva aj odteraz nepoznané a historikmi nespra-
cované skutočnosti. Podarilo sa to aj v tomto prípade. „Na starom cintoríne smerom na 
Kamenný mlyn je viac ako sto vzácnych náhrobných kameňov, a medzi nimi som objavila 
aj miesto odpočinku niekdajšieho majiteľa trnavských sladovní pána Sesslera. Možno sa 
táto informácia objaví aj v najnovších historických štúdiách o Trnave.“ 

A čo Sprievodca po trnavských cintorínoch? Dočkáme sa i ďalších vydaní, alebo je ar-
zenál trnavských osobností troma vydaniami už vyčerpaný? „Myslela som si, že trikrát 
a dosť. No zmapovať osobnosti a cintoríny dá ešte veľa námahy a čím viac pôjdeme do 
hĺbky, tým väčšiu šancu máme objaviť doteraz nepoznané osobnosti spojené s Trnavou.“                                                                           

Martin JURČO

foto: -eu-
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Dedo Mráz prišiel z trnavskej Čukotky
Dejiskom príbehu bol v osemdesiatych rokoch minulého storočia pekný interhotel 

v samom srdci Liptova, kde sa vždy v decembri schádzali lyžiari z okolitých krajín, 
aby si užili lyžovačky v Nízkych i Vysokých Tatrách. Interhotel vtedy praskal vo 
švíkoch a v kaviarni každý večer hrala skupina Pramene z Trnavy (ja, Jožko Móric, 
Rudko Krajčovič, Milka Babková a Šaňo Záruba). Pramene mali strieborné čižmy 
ušité v Bošanoch. Gitarista Jožko Móric mal jedno chodidlo väčšie, ale v Bošanoch 
mu obuvníčka Joja odmerala len to menšie. A tak si pri hudobnej produkcii vždy na-
sadil profesionálny úsmev, mohutne trpel až do konca a rozum mal v v strieborných 
čižmách. Viem to, lebo ja som mal ten istý problém.

Tak ako každý rok v decembri, aj vtedy mal do liptovského hotela zavítať Dedo 
Mráz z ďalekej Čukotky, aby deťúrencom zamestnancov priniesol darčeky. Tejto 
úlohy sa každoročne s veľkým úspechom zhostil hlavný kuchár Lukáš. Obliekol sa do 
červeného kaftanu a zavesil si na fúzy a bradu vatu. Jeden väčší chumáč si vždy na-
ložil aj na hlavu a pricapil ho červenou čapicou s brmbolcom. Obklopený švitoriacim 
drobizgom potom dotiahol na parket pred hudobníkov sane s darčekmi. Tentokrát 
však vznikol problém. Na internej hotelovej polystyrénovej nástenke boli prišpen-

písania veľkej literatúry. Margita Kániková, Michal Lošonský-Želiar i Marián Mrva 
boli a samozrejme aj sú skôr ľuďmi okamihu, z ktorého treba urobiť reportáž, rozhovor, 
zamyslenie. Na strane druhej je ale zrejmé, že z mnohých takýchto okamihov dokážu 
urobiť jedinečný celok. 

Pod vedením moderátora Martina Jurča, inak redaktora Slovenského rozhlasu, prezen-
tovala Margita Kániková svoju najnovšiu knižku, povedal by som, že záznam z desaťročí v 
živote jednej rodiny za neľahkých minulých rokov, nesúci názov Život na troskách nádeje. 
Poučená podobne rodinnou témou zo svojej knižočky V znamení púpavy (Fragmenty zo 
života Andreja Žarnova) a z tematicky inšpiratívnych Trnavských impresií, čo boli jej črty, 
eseje a poviedky, samozrejme, tiež z trnavského prostredia, tak vytvorila knižku, ktorá 
môže byť pre vnímavého čitateľa informáciou i poučením, ba aj výstrahou. 

Aj ďalšia z prezentovaných knižiek, tentoraz už zámerná tretia časť trilógie z pera 
komentátora Rádia Slobodná Európa Michala Želiara nesúca názov Na vlnách porozu-
menia, síce nadväzuje na predchádzajúce Každý pošiel svojou stranou i Ako splašený 
kôň, no svojim spôsobom je iná. Za neprítomného chorého autora ju prezentoval editor 
Ing. Pavol Tomašovič, a nielen odhalil „muky“ autora pri jej písaní, ale i dôvody, prečo po 
predchádzajúcich konkrétnych témach volil skôr formu príhovoru, ktorý by sa k poslu-
cháčovi, či v tomto prípade čitateľovi, mal dostať práve na vlne porozumenia. 

Láska v čase slintačky Mariána Mrvu nielen evokovala hádam všetkým dobre známy 
román juhoamerického magického realizmu (viď predslov), ale neľútostne, smiechom cez 
slzy, aj vôbec nie magickú realitu nedávnej „reálnej spoločnosti“, rozlúčke s ktorou – a to 
som mal napísať už v úvodných riadkoch, ospravedlňujem sa za to prípadným čitateľom 
– bola venovaná úvodná časť tohto príjemného stretnutia. Bez 17. novembra 1989 by 
celkom isto slobodne neuzreli svetlo sveta tieto knižky, neboli by sme sa stretli v tak prí-
jemnej atmosfére a neporobilo by sa tak veľa nových, s plnou zodpovednosťou to môžem 
napísať, tvorivých plánov. A to všetko pri starom dobrom swingu. 

Edo KRIŠTOFOVIČ
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dlené fotografie riaditeľky a prevádzkarky s predvianočnými príhovormi s budova-
teľským nádychom. Ktosi im urobil do úst dierky, strčil do nich cigarety a pripojil 
hanlivú, na tomto mieste nereprodukovateľnú výzvu. Kovaní čašníci, podaktorí aj 
príslušníci Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti, ihneď zavetrili príležitosť, ako sa 
zalíškať vedeniu. Jeden zvlášť agilný donášač sa tajne votrel do riaditeľne a vzruše-
ne zakvílil do štyroch ušiek s náušnicami, že síce nevie isto, ale páchateľom by mohol 
byť hlavný kuchár Lukáš. 

Taký úder pod pás vedenie nečakalo a hneď rozhodlo, že kuchára treba vyhodiť. 
Potom si však spomenulo na plný hotel hostí a ich chvály na kuchára a jeho slo-
venské špeciality. Dlho, predlho rozmýšľali riaditeľka s prevádzkarkou nad exem-
plárnym trestom. Keď to už vyzeralo, že neprídu na riešenie, ktoré by bez väčších 
škôd napravilo ich pošramotenú autoritu, riaditeľke sa zrazu rozjasnila tvár. „Lukáš 
nebude Dedo Mráz!“ zvolala s výrazom priam vešteckého osvietenia.

Jeho príchod bol už predo dvermi (v skutočnosti by mal prísť sv. Mikuláš, ale 
ten v socíku upadol do nemilosti a namiesto neho chodieval politicky uvedomelý 
náhradník – sovietsky tovarišč Ďod Maroz). A tak vznikol ďalší obrovský problém. 
Kto príde namiesto Lukáša? Lukáš bol známy zurvalec, hrozilo, že tú potupu psy-
chicky nezvládne, náhradného Deda Mráza verejne zmláti ako hada a vyhodí ho 
von. Niekto by to potom náhodou nesprávne interpretoval na určitých miestach 
a v rámci krajín Varšavskej zmluvy by z toho mohli vzniknúť opletačky s nedozer-
nými následkami. 

Potom vedenie znova čosi osvietilo. Padlo rozhodnutie, že Deda Mráza musí robiť 
niekto cezpoľný, na neho si Lukáš možno netrúfne. Lós padol na gitaristu Jožka 
s jedným väčším chodidlom v menšej striebornej čižme. Ten sa síce chvíľu chabo 
vzpieral, ale s rozumom v čižme zrejme nenašiel tie správne protiargumenty. 

Prišiel deň D. Dedo Mráz vystužený metlou ľudstva a pompézne krívajúc vošiel 6. 
decembra poobede do hotelovej kaviarne. Na tvári mu spod chumáčov vaty strnulo 
žiaril úsmev kandidáta na amerického prezidenta. Kolegovia muzikanti spustili titulný 
song z práve bežiaceho televízneho seriálu Sandokan a deti zamestnancov vrešťali na 
raty. Jožko v červenom kaftane a strieborných čižmách ťažko ťahal sane plné darčekov. 
Potom zastal na parkete, dôstojne zodvihol pravicu, hudba prestala hrať a deti stíchli. 

„Milé deťúrence. Som Ďod Maroz a prešiel som dlhú cestu z ďalekej Čukotky cez celý 
Sovietsky zväz, aby som vám priniesol darčeky,“ ozval sa Jožko Móric neistým hlasom. 

Znova sa rozhostilo ticho. Deti chvíľu spracovávali informáciu. Potom jedno malé 
chlápä potiahlo otca za rukáv a hlasno sa spýtalo: „Tatino, aj Dedo Mráz nosí strie-
borné čižmy?“

Spustil sa hurónsky rehot. Lukáš, tiež už trošku dopovaný metlou ľudstva, pozrel 
kalnými očami na Mórica, namieril naňho pravý ukazovák a zahučal: „Há, há, že 
vraj Dedo Mráz! Obyčajný muzikant z Trnavy!“ 

„Tatinoóó, Čukotka je v Trnave? A Trnava je v Sovietskom zväze?“ neúnavne sa 
pýtalo zvedavé chlápä. 

„Tatina“ otázky očividne zmiatli, asi si nebol istý. Čo teraz? Kým zúfalo rozmýšľal, či 
dať dieťaťu odpoveď z geografického alebo geopolitického hľadiska, predbehol ho Lukáš: 

„Že vraj Čukotka v Trnave, ha-haá, to svet nevidel!“, podpichoval a už – už sa chys-
tal chytiť Jožka pod krkom za červený kaftan, aby uviedol veci na správnu mieru. 
„Ha-haáá, že vraj Dedo Mráz z Čukotky!!!“
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Mozaika mestských športových akcií
 FUTBALISTI AUTOMOBILKY NA LOKOMOTÍVE – Pri príležitosti slávnostnej inaugurá-
cie trnavského závodu PSA Peugeot Citroën sa hral na umelom trávniku mestského 
športového areálu Lokomotívy priateľský futbalový zápas medzi internacionálmi do-
máceho FK (manažment, tréneri, vedúci) a zamestnancami trnavskej automobilky. 
Vekovo mladší tím PSA Peugeot Citroën Slovakia zvíťazil 6:4, po polčase 3:3 (góly: 
Šimon 2, Jakubec, Chabreček, Lužák, Suchoň – Brezovský 3, Moravčík z pokutového 
kopu). Čestný výkop mal bývalý reprezentant Vladimír Kinder, dres PSA obliekla aj 
nemenej známa trojica hostí Ladislav Pecko – Ondrej Krištofík – Július Šimon. V do-
mácej zostave sa objavili bývalí prvoligisti Martin Batla (Dubnica), Petr Čmilanský 
(Prešov, Trnava, Inter) a Miroslav Chlpek (Trnava). Stretnutie viedol Vít Počuch. 
Predstavitelia Športového združenia PPSA Trnava sa cez prestávku rozlúčili s kano-
nierom mužstva Ludovicom Delbourgom z Paríža, ktorý po 20-mesačnom pobyte na 
Slovensku odletel späť do vlasti. Medzi hosťami príjemného športovo-spoločenského 
večera bol primátor mesta Ing. Štefan Bošnák, spolu so svojimi zástupcami Ing. Vla-
dimírom Butkom a Eduardom Čechovičom. Zásluhou mestskej radnice v posledných 
desiatich mesiacoch opeknel tento futbalový stánok na sídlisku Družba o 30-milió-
novú investíciu. 
 GRAND PRIX SLOVAKIA V KULTURISTIKE MUŽOV – Na 17. ročník najvýznamnejšej 
slovenskej kulturistickej súťaže, organizovanej TJ Fortuna Trnava (vedenej Ing. 
arch. Petrom Uríčkom), Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom, sa 
prihlásilo 28 silných mužov zo siedmich štátov. Minuloročné prvenstvo obhájil 
Štefan Havlík (VŠC Dukla Banská Bystrica), víťaz hmotnostnej kategórie nad 87,5 
kg. Medzi borcami do 75 kg získal primát Ing. Michal Hlinka (KŠKM Stará Ľubovňa) 

„Mórica, ktorý už aj bez toho všetkého statočne trpel v malej čižme, to naozaj 
dohrialo. „Čo mi tu ty budeš hovoriť, keď si tam nikdy nebol! Jasné, že som prišiel 
z Čukotky! A jasné, že Čukotka je v Trnave!“ rezolútne vyhlásil. 

Neklamal. Počas svojich štúdií v Trnave naozaj chodieval hrať na gitaru do 
Modranskej vinárne prezývanej Čukotka. 

Lukáš to nevedel. Najprv sa obzrel neveriacky navôkol, že či všetci počuli tú neha-
nebnú lož, potom vyvrátil pohľad nahor a zakňučal s výrazom bojovníka za pravdu 
gniaveného nespravodlivosťou: „Že vraj v Trnaveeee...“ Jeho hlas sa pomaly menil na 
hrozivé vrčanie: „Čo si vy Trnavčania myslíte, že ste pupok sveta? Že si budete pri-
vlastňovať funkcie, kedy sa vám zachce??? To nedovolíííím!“ Hlas sa mu zrazu zlomil 
a z oka vytryskla slza, ktorú si vzápätí utrel rožkom bieleho obrusu. 

Pramene pohotovo zareagovali. Znova odpálili Sandokana a Dedo Mráz Jožko 
zamával prvým balíčkom sladkostí. Detičky ho okamžite obkolesili a nik z nich už 
neriešil otázku jeho skutočného pôvodu. 

Všetko dobre dopadlo. Konflikt medzi exDedom Mrázom Lukášom a novým Ďod-
marozom z Trnavy nemal politickú dohru. Povrávalo sa, že to všetko večer urovnali 
pri víne. Vraj sa napokon aj vyšetrilo, že vedenie hotela na polystyrénovej nástenke 
nezhanobil Lukáš, ale niekto iný. A tak sa mohol liptovský kuchár o rok znova ujať 
svojej čestnej politickej funkcie.                                                                  Marián MRVA
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a do 87,5 kg bol prvý Peter Kokoška (FC Dynamic Dolný Kubín). V exhibícii pred pol-
tisíckou divákov vystúpila aj absolútna majsterka SR v kulturistike Eva Horváthová 
z domácej Fortuny, zverenka Jána Cabanika (šiesta v ME, siedma v MS).
 DŽUDISTICKÉ VRCHOLY TRNAVSKEJ SEZÓNY – Po účasti dvoch Trnavčanov v repre-
zentačnom tíme SR na MS juniorov v exotickej Dominikánskej republike (tréner 
Jozef Svátek, zverenec Lukáš Stupavský), dostali priestor v slovenskom Ríme dve 
vrcholné akcie Džudo klubu AŠK Slávia. Najskôr súperili o medaily dospelí účastníci 
slovenského šampionátu, týždeň po nich sa stretlo v Mestskej športovej hale súťažné 
pole 33. ročníka Veľkej ceny mesta Trnavy (do 23 rokov). Majstrovstvá SR priláka-
li 71 mužov a 21 žien. Do vitríny domáceho klubu pribudli dve strieborné (Ivana 
Komlóšiová, Miloš Kolman) a tri bronzové medaily (Branislav Pokrývka, Richard 
Minarovič, Tibor Gubáň). Dovedna 70 účastníkov medzinárodnej veľkej ceny (59 
chlapcov, 11 dievčat) z Bulharska, Česka, Islandu, Maďarska, Ruska a SR privítal 
v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku jeho primátor Ing. Štefan 
Bošnák a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Ľudovít Daučo. Naj-
úspešnejšie bolo družstvo USK Praha.

 SLOVENSKÝ POHÁR V CYKLOKROSE – Bez pätorky reprezentantov SR, ktorá štarto-
vala vo Svetovom pohári v talianskom Trevise, sa jazdilo v Trnave Na rybníku štvrté 
kolo Slovenského pohára. Zorganizoval ho CK Olympik Trnava (aj za finančnej pod-
pory mestského magistrátu). V daždi sa predstavilo 93 cyklokrosárov všetkých ve-
kových kategórií. Hlavné preteky mužov sa stali korisťou Banskobystričana Štefana 
Gajdošíka, do 23 rokov bol najrýchlejší Róbert Bachratý (Dukla Trenčín) a zo žien 
Natália Bírová (KCK Oslany). 

 MEMORIÁL IMRICHA STACHU V HALOVOM FUTBALE – Nezabudnuteľný futbalový 
brankár, dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Imrich Stacho by bol oslávil 4. 
novembra 75. narodeniny. Žiaľ, tento velikán trnavského a slovenského futbalu už 
nie je medzi nami. Zomrel v januári 2006. A tak na populárneho Capana, Trnavčana 
telom-dušou, nám už prichodí iba spomínať. Bolo to tak aj počas druhého novem-
brového víkendu. Komisia mládeže a školského futbalu ZsFZ, pod vedením svojho 
predsedu Petra Moravčíka, zorganizovala 1. ročník spomienkového memoriálu. Po 
slávnostnom otvorení turnaja položili kvety na jeho hrob v Malženiciach zástupcovia 
SFZ, mesta Trnavy, rodinní príslušníci a členovia organizačného štábu. Dvojdňové 
žiacke podujatie (38 zápasov) nadviazalo na desať kapitol Pohára Imricha Stachu. 
Víťaznú trofej si odniesol výber ObFZ Dunajská Streda. Chlapci zo Žitného ostrova 
vo finále remizovali s ObFZ Nitra 2:2 a zvíťazili až na pokutové kopy. Ďalšie poradie: 
3. ObFZ Trnava, 4. ObFZ Považská Bystrica (vzájomný duel 4:2), 5. ObFZ Levice, 
6. ObFZ Galanta, 7. ObFZ Nové Zámky, 8. ObFZ Prievidza, 9. ObFZ Topoľčany, 10. 
ObFZ Trenčín, 11. ObFZ Senica (trénerský post patril voľakedajšiemu hráčovi Spar-
taka Trnava Jaroslavovi Huttovi), 12. ObFZ Komárno. Medzi hosťami vydareného 
turnaja boli najvyšší predstavitelia mesta Ing. Štefan Bošnák, Ing. Vladimír Butko 
a Eduard Čechovič, podpredseda SFZ Štefan Sapár, dlhoročný rozhodca FIFA, teraz 
podpredseda komisie rozhodcov SFZ a delegát UEFA Mgr. Ladislav Gádoši, ale aj 
bývalí prvoligoví futbalisti a neskôr tréneri Stanislav Jarábek, Josef Geryk, Kamil 
Majerník, Vladimír Ekhardt, Richard Matovič a Milan Malatinský.

Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Pestrá ponuka na sviatočné chvíle
Začali sa Trnavské dni telesnej kultúry, potrvajú do 6. januára 2007

Mesto Trnava už tradične na prelome starého a nového roku zastrešuje pestrý blok 
športových podujatí pod názvom Trnavské dni telesnej kultúry. Technická realizácia 
patrí viacerým športovým a telovýchovným subjektom. Otváraciu stať TDTK napísal 
36. ročník Behu priateľstva (jeho výsledky prinesieme v najbližšom čísle). Do nasle-
dujúcej mozaiky sme zoradili niektoré pozvánky pre širokú trnavskú verejnosť na 
sviatočné dni. Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke mesta: 
www.trnava.sk (Kam za oddychom / Športové podujatia).

 VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE – KK Slovšport Trnava má pripravený na prvú de-
cembrovú sobotu 25. ročník známej medzinárodnej konfrontácie v kimonách. Mest-
ská športová hala bude patriť od 13. h mužom a ženám (kata, kumite). Zo zahraničia 
sa očakáva aj účasť športovcov z partnerského anglického mesta Portsmouth, ktorí 
každoročne štartujú vo Vianočnom pohári na pozvanie nášho mestského magistrátu. 
Domáci klub vlani získal zo šiestich hmotnostných kategórií jeden primát, zásluhou 
Lukáša Roščáka. Prvenstvo v konfrontácii 3-členných tímov prídu obhajovať muži 
Rapidu Bratislava.

 MEMORIÁL VLASTIMILA OPÁLKA V HALOVOM FUTBALE – Bývalý kapitán (186 zápa-
sov vo federálnej lige) a neskôr tréner spartakovských brankárov, ktorého nečakaná 
smrť po autohavárii trnavských internacionálov cestou na zápas do Drnovíc pred-
časne vytrhla z futbalových kruhov, stále žije v našich mysliach, ale aj v srdciach 
jeho bývalých zverencov Stanislava Fišana, Miroslava Filipka, Marcela Dohnáleka, 
Mariána Černého, Michala Baláža, Tomáša Lovásika, Dušana Keketiho mladšieho 
a iných ochrancov spartakovskej svätyne. Vlastovu pamiatku (zomrel 5. októbra 
1995 vo veku 36 rokov) si prídu uctiť priaznivci vrcholového futbalu do MŠH v nede-
ľu 10. decembra o 14. h. Opálkov švagor a dlhoročný spoluhráč Jozef Dian pripravuje 
10. ročník memoriálu vedno so svojou rodinou, správnou radou FC Spartak, mestom 
Trnava a viacerými sponzormi. Milovníci koženej lopty uvidia spomienkové gala-
predstavenie zverencov Jozefa Adamca – obhajcov prvenstva, ale aj Dukly Banská 
Bystrica, Interu Bratislava a pravdepodobne 

 FC Senec.TRNAVSKÝ VIANOČNÝ SMEČ V NOHEJBALE TROJÍC – Mestská športová 
hala privíta v sobotu 23. decembra priaznivcov nohejbalu. Tradičný Trnavský via-
nočný smeč, aj za medzinárodnej účasti, je určený trojiciam a začne sa o 8.30 h. 
Usporiadateľský tandem 11. ročníka tvorí Nohejbalový klub AŠK Slávia a Mesto 
Trnava. Pred rokom sa tešil z víťaznej trofeje NK 99 Trebišov, po finálovej výhre na 
dva sety nad moravským tímom NK Climax Vsetín.

 ZIMNÝ BEH ZDRAVIA – Vianočné sviatkovanie v maratónkach aspoň na chvíľu 
odtrhne Trnavčanov od plných stolov a televíznych obrazoviek. Stane sa tak 26. 
decembra pri Štefanskom krose po chodníkoch a teréne mestského areálu Na ryb-
níku. Hodinu pred pravým poludním sa dá do pohybu pelotón 27. kapitoly Zimného 
behu zdravia (3 a 10 km). Ceny venované mestským magistrátom sa budú rozdeľovať 
medzi štartujúcich tombolovým spôsobom. 
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 VIANOČNÝ TURNAJ V BASKETBALE ŽIEN – Nové podujatie pod deravými košmi sa 
bude hrať 27. – 29. decembra v telocvični usporiadajúcej Slávie (pri tenisových dvor-
coch) Na rybníku. V stredu a vo štvrtok začnú padať prvé body o 9. h, v piatok o 30 
min skôr.

 MEMORIÁL VÍTA MRVU – Na nezabudnuteľného organizátora telovýchovného diania 
na Kopánke si zaspomínajú futbaloví internacionáli v tradičnom halovom zápolení, 
už štrnástom. Začne sa vo štvrtok 28. decembra o 13. h na palubovke Mestskej špor-
tovej haly. Memoriál Víta Mrvu aj tento rok pripravuje jeho syn Pavol.

 PREDSILVESTROVSKÁ FUTBALOVÁ ŠOU – Putovný pohár primátora mesta už 17. 
raz čaká na víťazný kolektív v turnaji bývalých prvoligistov nad 35 rokov. Hrať sa 
bude v piatok 29. decembra od 14. h na palubovke Mestskej športovej haly. Najstarší 
halový futbalový turnaj na Slovensku mal vlani víťazov v internacionáloch Slováckej 
Slavie Uherské Hradište. Na čele usporiadateľského štábu stojí spoluzakladateľ 
turnaja Mikuláš Rožňák a jeho pravou rukou je 5-násobný majster federálnej ligy, 
brankár nezabudnuteľných „bílích andelov“ Josef Geryk.

 SILVESTROVSKÁ CENA V HODE BREMENOM – Charfreitagovci z polstoročného at-
letického klubu Slávie zakončia pestrý rok nevšednou disciplínou. Radi privítajú 
všetkých vrhačov – výkonnostných, ale aj rekreačných, ktorí nemajú obavu, že poletia 
ďalej ako bremeno (10,5 kg náčinie s rukoväťou dlhou 77 cm). Rozlúčkové predpolud-
nie atlétov so starým rokom sa začne v sobotu 30. decembra o 10. h na tréningovom 
ihrisku trnavských vrhačov, pri telocvični Na rybníku. Pred rokom v krutom zimnom 
počasí zaujal nový ženský rekord mítingu 19,86 m v podaní najlepšej slovenskej kla-
divárky Martiny Danišovej z Dukly Banská Bystrica. 

 TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH – Ako na Nový rok, tak po celý rok. Prvojanuárové 
popoludnie roku 2007 je určené už dvadsiatemu dejstvu bežeckého festivalu v his-
torickom centre, vôbec úvodnému športovému podujatiu v r. 2007 v rámci celej SR. 
Pelotón jubilejného TNB (žiactvo 1 km, dospelí 6 km) sa dá do pohybu naraz, o 14. h 
na Námestí SNP. Prezentácia sa začne o 12.30 h v Kalokagatii-CVČ na Streleckej 
ulici. Víťazi hlavných kategórií si odnesú poháre primátora mesta. Navyše, v abso-
lútnom poradí mužov (bez rozdielu veku) čakajú na najrýchlejších aktérov vecné ceny 
Memoriálu Ladislava Kmeča, spoluzakladateľa TNB. Ani pri jubilejnom novoročnom 
prebehnutí sa po pešej zóne nebude chýbať pre kondičných účastníkov obľúbená pre-
tekárska tombola. Cieľové stopky pred rokom ukázali najrýchlejší čas poprednému 
reprezentantovi SR v orientačnom behu Mariánovi Dávidíkovi (Kobra Bratislava). 
Medzi ženami víťazná Petra Mráziková (Školský atletický klub SPŠ Trnava) až v zá-
verečnom špurte odsunula za seba Talianku Sylviu Alberovú.

 TROJKRÁĽOVÁ ŠESTKA – Tretia časť sviatočného bežeckého seriálu Trnavčanov 
(predtým ZBZ a TNB) dá bodku za Trnavskými dňami telesnej kultúry, ojedinelý-
mi svojho druhu v rámci mestskej samosprávy na Slovensku v závere končiaceho 
sa roka a na úvod nového. V sobotu 6. januára 2007 o 11. h čaká 6 km na každého 
záujemcu o systematické pohybové aktivity zdravia. Do 10.45 sa treba zaprezento-
vať v atletickej klubovni Slávie. Na záver dostane priestor tombolové žrebovanie 
cien. Z víťazných piedestálov za zisk najpočetnejšieho bodového konta v trojdiel-
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Poskytujete sociálne služby? Ozvite sa nám!
Mesto Trnava v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pripravuje 

v roku 2007 prezentáciu poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Trnava. 
Výstupom pripravovanej konferencie bude zborník, ktorého obsahom okrem zhrnutia 
prednášok bude aj zoznam poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Trnava. 
Tento zborník by mal slúžiť ako odbornej, tak aj širokej verejnosti. Touto cestou sa obra-
ciame na organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby nielen na území mesta Trnava, ale 
aj v širšom okolí a doposiaľ nenadviazali kontakt s odborom sociálnym a kultúry mest-
ského úradu, aby do 30. decembra poskytli informáciu o svojej organizácii, o náplni ich 
činnosti a kontakt na zodpovednú osobu. Informácie prosím posielajte na adresu: 

Mestský úrad, Urbánková Brigita, odbor sociálny a kultúry, Trhová 3, 917 71 Trnava
e-mail: urbankova@trnava.sk

Humanitárne projekty Trnavskej univerzity
Pod názvom Pexeso, ktoré chceme hrať informuje publikácia Fakulty zdravotníc-
tva a sociálnej práce Trnavskej univerzity o trinástich projektoch, ktoré sú „o ná-
plastiach na bolesti sveta“. 

Projekty prebiehajú v najchudobnejších a najviac postihnutých krajinách, v ktorých 
ľudia biedia, chorľavejú a zomierajú preto, že nemajú prístup k základnej zdravotníckej 
starostlivosti, prístup k pitnej vode, k potrave, k vzdelaniu, k práci. Publikácia predsta-
vuje tiež projekty realizované na Slovensku.

Autorka publikácie Mgr. Martina Utešená predstavuje slovom a bohatou fotodoku-
mentáciou projekty v Afrike (Sudán, nemocnica v Mapuordit, Keňa, Mary Immaculate 
Clinic v Nairobi, Antimalnutričné centrum v Mukuru, Bakalársky študijný program 
v Nairobi, Centrum sv. Karola Lwangu v Lunga Lunga, Tropická klinika Sv. Rafaela 
a Sv. Bakity, Mihango, Streetboyské centrum Sv. Kizita v Kayole), v Kambodži (House of 
Family Sv. Maximiliána Kolbeho) a na Slovensku (Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa 
v Bratislave) a podpora humanitárnym projektom Dom pre matky s deťmi Sv. Giany 
Berettovej v Rajci a Dom pre týrané ženy v Malackách.

Vo svete je viac chudobných, ako bohatých. Viac chorých, ako zdravých. Viac nešťast-
ných, ako šťastných. Čakajú na našu pomoc.                 prof. MUDr. Bohumil CHMELÍK 

nom bloku v Trnave sa pred rokom tešili domáci súrodenci Janka a Michal Pušká-
rovci. A teraz?

 FUTBALOVÝ TURNAJ ROZHODCOV – V sobotu 20. januára 2007 o 12.00 h zaznie v tr-
navskej MŠH úvodný hvizd deviatej kapitoly halového futbalového turnaja Memoriál 
Petra Kubinu. Usporiada ho Oblastný futbalový zväz a Mesto Trnava. Na svojho kolegu 
s píšťalkou, ktorý tragicky zomrel pri kondičných testoch v Nitre, si prídu zaspomínať roz-
hodcovia v troch výberoch (arbitri Corgoň ligy, ZsFZ a Trnavy). Góly budú strieľať aj ďalšie 
mužstvá: Relax team, Allianz – Slovenská poisťovňa, Mikona Trnava. Na čele organizač-
ného výboru stoja bratia Jozef a Marián Šmidovičovci, spolu s Vítom Haladom. Prestávky 
spestrí kultúrny program. Vstup divákov bude zdarma.               Jaroslav LIESKOVSKÝ

  ! ! ! PRVÉ VYDANIE NOVINIEK Z RADNICE V ROKU 2007 VYJDE 1. FEBRUÁRA 2007 ! ! !     
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Podanie daňového priznania na rok 2007
Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2007?
 Vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2006 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, 
dedičstvom, darovaním a pod.), ak sa uskutočnil vklad do katastra nehnuteľností do 
31.12. 2006, 
 vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu oproti roku 2006, napr. zmena výmery, 
kolaudácia rodinného domu atď.,
 vlastníci nehnuteľností, ktorí si budú uplatňovať nárok na zníženie dane prvýkrát 
v roku 2007,
 aj tí vlastníci nehnuteľností, ktorí si uplatnili nárok na zníženie z titulu hmotnej 
núdze v roku 2006, ak sú naďalej i v roku 2007 v hmotnej núdzi.

Kto nemusí podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2007?
 Vlastníci nehnuteľností, ktorí už v minulosti priznanie podali a nenadobudli do vlast-
níctva žiadnu novú nehnuteľnosť, a ktorým nenastala žiadna zmena oproti roku 2006, 
 vlastníci nehnuteľností, ktorým uplynula lehota na oslobodenie od dane z bytov a oslo-
bodenie novostavieb, lebo správca dane bude konať z vlastného podnetu, 
 vlastníci nehnuteľností, u ktorých nenastala žiadna zmena v okolnostiach rozhodujú-
cich pre zníženie dane.

Kto podáva daňové priznanie?
 Vlastník, ak nehnuteľnosť vlastní v celosti,
každý vlastník za svoj podiel, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci,
 jeden zo spoluvlastníkov, ak sa spoluvlastníci na tomto postupe dohodnú (túto skutoč-

Recepty na štedrovečerný stôl 
Prinášame tri menej známe štedrovečerné polievky:
VIANOČNÁ KRÚPKOVÁ
Dáme variť sušené hríby a slivky (asi 20 minút), pridáme krúpy a soľ. Varíme do 
zmäknutia. Zahustíme smotanovou zátrepkou a podľa chuti osladíme medom.

VIANOČNÁ S ÚDENÝM KAPROM
Kapustovú vodu dáme variť so sušenými hríbmi a kúskami údeného kapra. Varíme 
do zmäknutia. Precedíme a zahustíme smotanovou zátrepkou. Pripravíme hustú 
zemiakovú kašu. Žufankou upravíme na tanieroch kôpky kaše a zalejeme horúcou 
polievkou.

VIANOČNÁ KAPROVÁ
Do vriacej vody dáme variť kúsky očisteného kapra, pridáme polievkovú zeleninu, 
korenie, soľ a kyslú kapustu. Keď je ryba mäkká, kúsky mäsa vyberieme. Polievku 
precedíme, zeleninu ďalej nepoužívame. Bielu zápražku s červenou paprikou zaleje-
me polievkou a necháme prejsť varom.
Pripravíme 1⁄4 l smotany, šťavu z 1⁄2 citróna a pomaranča, 1 – 2 lyžice horčice, cukor, 
soľ, príp. kvapku octu, premiešame a vlejeme do polievky. Rybie mäso odkostíme, roz-
ložíme na taniere a zalejeme polievkou. Podávame  s opraženými kockami žemle.

Pripravuje MUDr. Bohumil CHMELÍK
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nosť všetci spoluvlastníci písomne prehlásia správcovi dane pri podaní daňového prizna-
nia v termíne do 31. 1. 2007 na tlačive vydanom Mestským úradom v Trnave), 
 jeden z manželov v prípade bezpodielového spoluvlastníctva. 

Kedy treba predložiť doklad o vlastníctve – list vlastníctva?
 Pri každom podaní daňové priznanie dani z nehnuteľností.

Sadzby dane z nehnuteľností sa nemenili, v roku 2007 sú na tej istej úrovni ako 
v roku 2006. 

Zníženia dane z nehnuteľností tiež zostávajú na tej istej úrovni ako v roku 2006:

 o 50 % u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, občania 
v hmotnej núdzi, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, ak tieto 
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

 o 50 % u stavieb na bývanie a bytov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, 
občania v hmotnej núdzi, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo 
úplne bezvládni občania, ak stavby alebo byty slúžia na ich trvalé bývanie,

 o 50 % u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo 
vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, občanov v hmotnej núdzi, občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako 
aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov , ktoré slúžia pre motorové vozidlo použí-
vané na ich dopravu (v prípade vlastníctva viacerých garáží alebo nebytových priestorov 
slúžiacich ako garáž sa uvedené zníženie dane vzťahuje iba na jednu garáž alebo jeden 
nebytový priestor slúžiaci ako garáž).

Vlastníci nehnuteľností, ktorí si budú uplatňovať nárok na zníženie dane prvýkrát 
v roku 2007, musia si ho uplatniť v daňovom priznaní do 31. 1. 2007 a doložiť doklad 
o vlastníctve nehnuteľnosti, t.j. platný list vlastníctva. Na tlačive vydanom Mestom 
Trnava ako správcom dane, ktoré bude prílohou daňového priznania na rok 2007, uvedú 
okolnosti, ktoré ich oprávňujú uplatniť si nárok na zníženie dane. Po tomto termíne 
správca dane zníženie dane neposkytne.
Vlastníci nehnuteľností, u ktorých nenastala žiadna zmena v okolnostiach rozho-
dujúcich pre zníženie dane a ktorým bolo toto zníženie poskytnuté v predchá-
dzajúcich zdaňovacích obdobiach, nemusia o zníženie dane opätovne žiadať, okrem 
občanov v hmotnej núdzi. Správca dane bude dôvody pre zníženie dane v minulom roku 
akceptovať i pre rok 2007.

Termíny splatnosti dane z nehnuteľností–zostávajú nezmenené oproti r. 2006

a) u právnických osôb 
prevádzkujúcich poľnohos-
podársku výrobu v troch 
splátkach, a to:
10 % dane do 31. mája
40 % dane do 30. septembra
50 % dane do 30. novembra

 b) u právnických osôb 
ostatných v troch rovna-
kých splátkach, a to:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. septembra
3. splátka do 30. novembra 
bežného roka

c) u fyzických osôb v troch 
rovnakých splátkach, a to:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. septem-
bra
3. splátka do 30. novembra 
bežného roka.
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Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnava
Stalo sa už tradíciou, že do konca kalendárneho roka môžu občania podávať svoje 

návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na 
udelenie ocenení mesta Trnava. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia sú stano-
vené druhy ocenení a podmienky k ich udeleniu takto:

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA
osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvate-
ľov, o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo mesta Trnava možno 
v odôvodnených prípadoch udeliť in memoriam.
CENA MESTA TRNAVA
za vynikajúce tvorivé výkony, za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli význam-
ným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma 
i v zahraničí. Cenu možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch 
aj in memoriam.
UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a mimoriadne výkony v ob-
lasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a podobne. Cenu možno udeliť jednot-
livcom i kolektívom. 
PAMÄTNÉ TABULE, BUSTY ALEBO POMNÍKY
Mestské zastupiteľstvo môže schváliť zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty 
alebo pomníka 
 za mimoriadne výkony obyvateľov Trnavy, ktoré obohatili ľudské poznanie, resp. ná-
rodnú kultúru a presiahli regionálny význam,
 za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a eko-
nomickému rastu nášho štátu, 
 za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy v boji za mier a ľudské práva presahujúce 
regionálny význam,  
 za mimoriadne významnú činnosť osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o to, že pod-
statne vzrástol nadregionálny význam Trnavy. 

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 31. decembra na adresu: 
primátor Mesta Trnava , Hlavná 1, 917 71 Trnava

Predložené návrhy posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení a schvaľuje mestské za-
stupiteľstvo.  

Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe nepresahuje 5 000 Sk a fyzickej osobe nepre-
sahuje 500 Sk, je splatná naraz do 31. mája. 

Ak ročná daň vyrubená právnickej osobe je vyššia ako 5 000 Sk a daň vyrubená fyzic-
kej osobe je vyššia ako 500 Sk, možno ju zaplatiť aj naraz, avšak do termínu 1. splátky, 
t.j. do 31. mája.

Mesto Trnava ako správca dane oznámi vlastníkom nehnuteľností výšku vyrubenej 
dane platobným výmerom do 15. mája 2007.

Všetky informácie k dani z nehnuteľností sú prístupné aj na internetovej stránke 
Mesta Trnava www.trnava.sk a v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Tr-
nave, Trhová ulica 3. 



novinky 
z radnice december 2006oznamy/pozvánky

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

13.00 h Prezentácia účastníkov

13.20 h █ Veľkomoravské nálezy z trnav-
ského regiónu a objav pohrebiska z 10. 
storočia na Jeruzalemskej ulici v Trnave

Mgr. Jozef Urminský, Vlastivedné 
múzeum Hlohovec

13.50 h █ Zrod mesta Trnava po tatár-
skom vpáde           PhDr. Vladimír Rábik, 
Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity

14.20 h █ Využitie moderných geofy-
zikálnych metód pri vyhľadávaní pod-
zemných priestorov na príklade Dómu 
sv. Mikuláša v Trnave

RnDr. Roman Pašteka, PhD., Katedra 
aplikovanej a enviromentálnej geofyziky, 

Prírodovedecká fakulta UK
Ing. Miroslav Terray, Terra, s. r. o. Košice

14.50 h █ K identifikácii neprístupných 
krýpt pod Dómom sv. Mikuláša v Trnave

Dr.h.c. Hadrián Radváni

15.40 h █ Obnova meštianskeho domu 
na Kapitulskej ulici 19 v Trnave – objave-
né hodnoty                 Ing. Milan Kazimír, 

Krajský pamiatkový úrad v Trnave

16.00 h █ Odkrytá nástenná maľba v bý-
valom kláštore trinitárov v Trnave

Mgr. Daniela Zacharová, 
Krajský pamiatkový úrad v Trnave

Mgr. art. Tomáš Kucman, reštaurátor

16.20 h █ Mapa Hlohovca z roku 1856
Zabudnutý archívny prameň k dejinám 
mesta                    Mgr. Zuzana Rábiková, 

Krajský pamiatkový úrad v Trnave

13. ročník odborného pamiatkového seminára pod záštitou Mesta Trnava
5. DECEMBRA OD 13.00 H NA TRNAVSKEJ RADNICI

Kedy budeme mať svadbu, miláčik?
Mestský úrad v Trnave a matričný úrad oznamujú občanom, že v roku 2007 
stanovili pre akt uzavretia manželstva tieto termíny:

13. januára, 27. januára, 10. februára, 24. februára, 10. marca, 24. marca, 14. apríla 
28. apríla, 12. mája, 26. mája, 9. júna, 30. júna, 7. júla, 21. júla, 4. augusta, 25. augusta, 
1. septembra, 22. septembra, 29. septembra, 13. októbra, 27. októbra, 10. novembra, 24. 
novembra, 8. decembra, 15. decembra 2007.

Iné termíny sobášov nie je možné dohodnúť z dôvodu zabezpečovania ostatných akcií 
mesta. Akt uzavretia manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Trnave na 
matrike, Trhová 3, telefón 59 06 182.

O spoločenskom obrade uvítanie do života sa informujte na radnici v Trnave, referát 
protokolu Hlavná ul. č.1, II. poschodie, č. dv. R 32 , tel. č.: 59 06 343. Za obrad je stanovený 
poplatok 100 Sk.                                                     Za Mesto Trnava Ing. Pavol Tomašovič

Stromček splnených želaní po siedmy raz
Aj tento rok môžeme nájsť na vianočnom stromčeku v obchodnom dome ASO na 

Hlavnej ulici kartičky so želaniam detí z Detského domova v Trnave. Každý z nás môže 
prispieť k tomu, aby sa im tieto želania splnili. Najkrajšou odmenou pre darcov iste bude 
pohľad do radosťou žiariacich detských očiek a dobrý pocit pri srdci. Odovzdávanie dar-
čekov sa uskutoční 17. decembra o 13.30 h v kine Hviezda, kde si budeme môcť spoločne 
pozrieť aj premiéru detského animovaného filmu Asterix a Vikingovia. 
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Kalokagatia – Centrum voľného času
FAREBNÁ SOBOTA
9. decembra o 14.00 h na Streleckej ulici 
Program spojený s výrobou vianočných 
ozdôb a darčekov
pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a rodičov

SPIEVAJÚCE ZVONČEKY
12. decembra o 9.00 h v kine Hviezda 
Prehliadka vianočných piesní a kolied 
v interpretácii detí materských škôl, vstup 
je voľný.

INTERNET PRE VEREJNOSŤ
každý utorok a stredu od 8.00 h do 12.00 h 
na Streleckej ulici 

VIANOČNÉ ARANŽOVANIE
14. decembra o 9.00 h na Streleckej ulici
Súťaž detí základných škôl vo vianočnom 
aranžovaní 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRE DOSPELÝCH
každý štvrtok od 16.00 h do 18.00 h 
na Streleckej ulici

POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV  
každý štvrtok od 14.00 h do 15.30 h 
na Streleckej ulici

LUCIINA DESIATKA
16. decembra 
Kalokagatia pokračuje v tradičných tu-
ristických podujatiach v sobotu návštevou 
chaty na Bukovej. 
Informácie na tel. č. 55 111 93

VIANOČNÝ TURNAJ V HALOVOM FUTBALE
18. decembra o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale
Majstrovstvá okresu žiakov ZŠ v halovom 
futbale  

Majstrovstvá kraja žiakov ZŠ 
v halovom futbale
19. decembra o 8.00 h 
v Mestskej športovej hale  

VIANOČNÁ ZÁBAVNO-ŠPORTOVÁ ŠOU
20. decembra o 10.00 h 
v Mestskej športovej hale
Súťaž žiakov trnavských ZŠ a osemroč-
ných gymnázií

Informácie: Kalokagatia – Centrum voľného 
času, Strelecká 1, kalokagatia@post.sk 
cvc.trnava.sk, tel. 5511193

Galéria Jána Koniarka

Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ 
Synagóga – Centrum súčasného umenia  
Západoslovenské múzeum v Trnave
kurátorka: Marta Sylvestrová
Jozef Dóka – PLAGÁTY
Prvá galéria plagátu na ulici
výklady ČSOB, Hlavná 14, Trnava
do 10. decembra

Študent.tpt 03
Artforum, Štefánikova ul. 5, Trnava
Výber najúspešnejších študentských plagá-

tov z celého sveta z  predchádzajúceho roční-
ka TPT 2003, do 13. decembra
Súčasťou Trienále je dvojjazyčný farebný 
katalóg s reprezentačným výberom plagá-
tov a súhrnnou faktografiou o autoroch. 
Hlavný organizátor TPT 2006: Trnavský samo-
správny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Spoluorganizátori: Slovenské centrum dizajnu 
v Bratislave, Mesto Trnava, Vysoká škola výtvar-
ných umení v Bratislave, občianske združenie 
POSTER, Západoslovenské múzeum v Trnave

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2006
Medzinárodná súťažná prehliadka plagátu             13. september – 13. december 2006
Pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja Tibora Mikuša a Medzinárodnej rady asociácií grafického dizajnu ICOGRADA
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Západoslovenské múzeum
█ HLAVNÁ BUDOVA, Múzejné námestie 3

expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická 
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska 

výstavy:
TRNAVSKÁ PALETA
Súťažná prehliadka regionálnych neprofe-
sionálnych výtvarníkov
v spolupráci s Trnavským osvetovým stre-
diskom

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
v spolupráci s Galériou Jána Koniarka
do 13. decembra

MAĽOVANÉ VIANOCE
Vianočná výstava v spolupráci so Sloven-
ským banským múzeom v Banskej Štiavnici
Predvianočné sprievodné podujatia 
– výroba ozdôb spojená s predajom
vernisáž v nedeľu 3. decembra o 15.00 h, 
výstava potrvá do 14. januára 2007

MAĽOVANÝ SEN VIANOC
Výstava detskej výtvarnej tvorby spojená 
s vyhodnotením

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

www.kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782, 
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

1. decembra o 10.00 h  
ADVENTNÝ KALENDÁR
Prezentácia knižnej novinky Spolku svä-
tého Vojtecha za účasti autorky Anny 
Olšovskej. 
oddelenie pre deti

6. decembra o 10.00 h
VINŠUJEME VÁM RADOSTNÚ NOVINU...
Tradície spojené s vianočným obdobím. 
Koncert v spolupráci s Mestom Trnava v 
cykle Hudba je harmónia života.
Účinkujú: Mária Veselská, Zuzana Bilani-
čová, Anna Smiešková, Paťka Siváková 
hudobné oddelenie KJF v Trnave, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

15. decembra o 15.00 h
ADAMÁCI V KNIŽNICI 
Vianočné stretnutie členov ADAM-u (Aso-
ciácie detí a mládeže s vnútorným a teles-
ným ochorením v SR) spojené s tvorivou 
dielňou.
oddelenie pre deti KJF v Trnave

18. decembra
DVAJA NA CESTE
Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou Ma-
riannou Grznárovou.

V spolupráci s Mestom Trnava v cykle 
Kniha a trochu viac.
10.00 h oddelenie pre deti
12.30 h pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1

21. decembra o 10.00 h
VIANOČNÉ HVIEZDIČKY SÚ NAŠE DETIČKY
Vianočné posedenie s hrami a rozprávaním 
o Vianociach v cykle Maličkí a mamičky.
oddelenie pre deti

22. decembra o 15.00 h
VIANOČNÝ VEDOMOSTNÝ MILIONÁR
Súťaž pre všetky zvedavé deti.
oddelenie pre deti

VIANOČNÝ DARČEK 
Celý mesiac december môže každý, kto 
býva, študuje alebo pracuje v Trnave, 
požiadať o zápis zadarmo. Čitateľský pre-
ukaz, ktorý získa v decembri bezplatne, 
bude platiť 365 dní. 
Tento darček môže získať iba ten, kto ešte 
doteraz nebol čitateľom knižnice.

DARUJTE ICH ĽUĎOM TRETIEHO SVETA!
Zbierka starých a nepotrebných okuliarov 
trvá do konca roka 2006.
Zberné miesto: čitáreň KJF v Trnave
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 Divadlo Jána Palárika
veľká sála
1. piatok 14.00 h █ BUDKÁČIK 
A DUBKÁČIK
19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH 
2. sobota 10.00 a 14.00 █ BUDKÁČIK 
A DUBKÁČIK 
3. nedeľa 14.00 a 17.00 █ HLADNÝ OBOR  
4. pondelok 10.00 a 14.00 █ PINOCCHIO
5. utorok 10.00 a 14.00 █ PINOCCHIO
6. streda 10.00 a 14.00 █ PEKIELKO 
A ANJELÍNKA
19.00 █ MANŽELSKÉ HRY 
7. štvrtok 10.00 a 13.00 █ PRINCEZNÁ 
TURANDOT  
8. piatok 19.00 █ DEREŠ 
9. sobota 10.00 a 14.00 █ PEKIELKO 
A ANJELÍNKA 
10. nedeľa 14.00 a 16.00 █ PRINCEZNÁ 
TURANDOT 
11. pondelok 19.00 █ RODINNÉ ŠŤASTIE
12. utorok 10.00 █ FAUST A MARGARÉTA

19.00 █ OBRÁZKARI 
DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA
13. streda 10.00 █ HLADNÝ OBOR 
19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
14. štvrtok 19.00 █ INKOGNITO
15. piatok 10.00 █ PADAJÚCE HVIEZDY
19.00 █ VŠETKO O ŽENÁCH  
18. pondelok 10.00 █ INKOGNITO
19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
19. utorok 10.00 █ UČENÉ ŽENY 
20. streda 18.00 █ RODINNÉ ŠŤASTIE 
21. štvrtok 10.00 █ PINOCCHIO 
26. utorok 17.00 █ INKOGNITO  
Slávnostné predstavenie pri príležitosti 
175. výročia otvorenia budovy divadla

štúdio
7. štvrtok 19.00 █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
11. pondelok 10.00 █ BÁSNIK A ŽENA
16. sobota 19.00 █ MOTOREST alebo 
ROBIA TO VŠETCI

Kalokagatia – CVČ, Mesto Trnava
vernisáž 7. decembra o 14.00 h, výstava 
potrvá do 14. januára 2007
TECHNICI MAĽUJÚ
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 
technikov
od polovice decembra do konca januára 2007
(v čase uzávierky nebol určený termín vernisáže)
MÓDA 20. STOROČIA
výstava odevov a doplnkov zo zbierok Zá-
padoslovenského múzea

ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
výstava keramiky zo zbierok múzea 
WILLIAM SCHIFFER
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT

ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Betlehemy z etnografických zbierok
podujatia:
Ukážky výroby vianočných ozdôb z rôznych 
materiálov spojené s predajom

7. 12., 8. 12., 14. 12. a 15. 12. od 15.00 do 17.00 h
Tvorivé výtvarné dielne na tému Vianočný 
pozdrav
Prosíme triedy vopred nahlásiť telefonicky 
na 033/5512913
alebo e-mailom na zsmuzeum@zupa-tt.sk

█ DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO

expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Tr-
navského, Dejiny cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra

█ MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
OLÁHOV SEMINÁR

výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

IVAN BAJO
autorská výstava kresleného humoru

KNIŽNÁ GRAFIKA
výstava zo zbierok múzea
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Program kina Hviezda
01. – 06. 12. █  LOVECKÁ SEZÓNA
1. 12. o 15.30 h, 2. a 3. 12. o 13.30 a 15.30 
h, 4. – 6. 12. o 15.30 h
01. – 06. 12. █  ROCK PODVRAŤÁKOV
17.30 a 19.30 h, 6.12. iba o 17.30 h
06. 12. █  RAŇAJKY NA PLUTE 19.30 h
07. – 11. 12. █  ASTERIX A VIKINGOVIA
7. – 9. 12. o 15.30 a 17.30 h, 10. 12. o 13.30 
a 15.30 h, 11. 12. o 15.30 h
07. – 08. 12. █  HADY V LIETADLE
19.30 h
09. – 11. 12. █  DIABOL NOSÍ PRADU
17.30 a 19.30 h
12. 12. █  FILMOVÝ KLUB 
13. 12. █  TAJOMSTVO OCEÁNU
17.30 a 19.30 h
14. – 17. 12. █  V TOM DOME STRAŠÍ
14. – 16. 12. o 15.30 h, 17. 12. o 13.30 a 
15.30 h
14. – 18. 12. █  ILUZIONISTA 
SLOVENSKÁ PREMIÉRA 
17.30 a 19.30 h
19. 12. █  FILMOVÝ KLUB 
20. – 21. 12. █  WORLD TRADE CENTER
17.30 a 19.45 h
22.– 23. 12. █  ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ
17.30 a 19.30 h
24. 12. NEPREMIETA SA
25. – 27. 12. █  ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ
17.30 a 19.30 h
28. 12. 06 – 3. 1. 2007 █  AUTÁ o 15.30 h

28. 12. 06 - 3. 1. 2007 █  STORMBREAKER
17.30 a 19.30 h
31. 12. NEPREMIETA SA

DETSKÉ PREDSTAVENIA 

01. – 06. 12. █  LOVECKÁ SEZÓNA
1. 12. o 15.30 h, 2. – 3. 12. o 13.30 a 15.30 
h, 3. – 6. 12. o 15.30 h
07. – 11. 12. █  ASTERIX A VIKINGOVIA
15.30 h, 10. 12. aj o 13.30 h
14. – 17. 12. █  V TOMTO DOME STRAŠÍ
15.30 h, 17. 12. aj o 13.30 h
23. – 27. 12. █  MRAVČIA POLEPŠOVŇA
15.30 h
24. 12. NEPREMIETA SA
28. 12. 06 – 3. 1. 2007 █  AUTÁ o 15.30 h
31. 12. NEPREMIETA SA

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
Premieta sa každý UTOROK. Začiatok 
predstavení je o 18.00 a 20.00 h, ak na 
programe nie je uvedené inak.

05. 12. █  KRÍŽNIK POTEMKIN – PRO-
JEKT 100
OUTSIDER
12. 12. █  MESTO ZERO
STRACH A CHVENIE
19. 12. █  CARMINA BURANA
ŽIADOSTIVÉ TELÁ

Program kina na teletexte MTT str. 401

Building na Rybníkovej vás pozýva
5. decembra o 19.30 h █ ACOUSTIC COLORS
Juraj Griglák – basa, Michal Vavro – gitara, Stano Palúch – husle, Igor Sabo – perku-
sie. 
12. decembra o 19.30 h █ Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?
ŠEPOTY ANJELOV – prednáška PhD. D. Jauru s diskusiou. Vstup voľný.
19. decembra o 19.30 h Večer s Danielom PASTIRČÁKOM – OD ABSURDITY K ZMYSLU 
– RADOSŤ NA DNE SMÚTENIA, séria prednášok s diskusiou. Vstup voľný.
Building praje všetkým pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.

BUILDING, Rybníková 14, 917 01 Trnava, www.the-building.com, tel.: 033/5504651, 
0904 865 866, e-mail: infobuilding@yahoo.com
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MESTO TRNAVA, MUSICA TYRNAVIENSIS a JH AGENCY
si Vás dovoľujú pozvať na vianočný koncert 

ZLATÉ HUSLE & JIŘÍ STIVÍN
13. decembra o 20.00 h v Mestskej športovej hale 

Pre všetkých, ktorí majú radi 
dobrú muziku a vedia, 

že na koncerte sa dá zažiť to, 
čo nikde inde

Jiří Stivín: flauty, píšťaly...

ZLATÉ HUSLE:
Martin Sleziak – husle

Róbert Puškár – husle, Panova 
flauta

Martin Budinský – cimbal
Peter Parničan – husle

Peter Gabriel - viola
Milan Hronček – viola

Peter Paškaj – kontrabas

Spojenie Jiří Stivín a Zlaté husle 
je výnimočný projekt, 

ktorý vlani pri svojej premiére vypredal 14 koncertov vrátane Rudolfína v Prahe, 
Slovenskej filharmónie v Bratislave alebo Štátnej filharmónie v Košiciach.

Koncert nerešpektuje žánrové delenie a potvrdzuje, že hudba je len dobrá alebo zlá. 
Prechádza hudbou troch storočí od variácii Bacha, Vivaldiho, Telemanna, cez jazzové 

a folklórne témy až po Paganiniho v novom rozmere.
Dokazuje, že charizmatická legenda starej muziky a jazzu – Jiří Stivín dokáže hrať 

na všetko, do čoho sa dá fúkať a na všetky konce nástrojov nie pre efekt, 
ale pre hľadanie nových polôh a vzrušenie diváka, ktorý väčšinou netuší, 

že najlepšia cimbalovka Zlaté husle môže znieť ako sláčikový orchester, 
swingové obsadenie alebo že cimbal je vlastne cembalo.

JIŘÍ STIVÍN študoval najprv kameru na pražskej Filmovej akadémii múzických umení, 
po absolutóriu sa začal venovať výhradne hudbe. Študoval na Royal Academy of Music 

v Londýne a skladbu na AMU v Prahe. Hru na flautu sa učil u Milana Munclingera 
(Ars Rediviva) a Jiřího Válka (Česká filharmónia). Stivín interpretuje hudbu stredoveku, 

renesancie i baroka. Ovláda všetky druhy priečnych i zobcových fláut. 

VIANOČNÝ KONCERT VOKÁLNEJ SKUPINY KRUHY
22. decembra o 19.00 h
Synagóga – Centrum súčasného umenia

VIANOČNÝ KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU TIRNAVIA
23. decembra o 20.00 h 
Kostol sv. Jakuba

BYSTRÍK ČERVENÝ
9. decembra o 19.00 h

Na mlyne pri Hrnčiarovciach 
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utorok 5. decembra
16.00 h – Program pre deti

17.00 h – MIKULÁŠ IDE TRNAVOU 
od Kalokagatie cez Hlavnú ulicu na radnicu

piatok 8. decembra
14.30 h – ZŠ Atómová

14.45 h – MŠ Okružná 19
15.00 h – Základná umelecká škola 

M. Sch. Trnavského
16.00 h – MŠ Ľudová 27

16.30 h – DFSk Dudváh Križovany
17.00 h – HUDBA Z MARSU

sobota 9. decembra
10.00 h – kapela BOROVIENKA, Lančár

11.00 h – FUNNY FELLOWS

nedeľa 10. decembra 
10.00 h – DIAMANT

10.30 h – spevácky zbor JEŽI
11.00 h – ZVESTUJEME VÁM RADOSŤ

folklórny súbor MODRANČANKA

streda 13. decembra
14.30 h – ZŠ A. Kubinu

14.45 h – ZŠ Spartakovská
15.00 h – spevácky zbor CANTILENA, 

ZŠ Nám. SUT
15.20 h – MŠ Narcisová

15.30 h – MŠ Čajkovského
15.45 h – MŠ Hollého

16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
pred radnicou

16.00 h – ZŠ Gorkého
16.30 h – hudobná skupina L.P.S. 

Hrnčiarovce
17.30 h – Marián GREKSA

20.00 h – ZLATÉ HUSLE & JIŘÍ STIVÍN 
v Mestskej športovej hale

štvrtok 14. decembra
17.00 h – VIANOCE S BRNOM

BRNĚNSKÉ ŽESTĚ – vežoví trubači
folková skupina MOŠNY

piatok 15. decembra
14.30 h – dievčenská spevácka skupina 
TRNKA, 8-ročné Gymnázium Jána Hollého
14.50 h – CMŠ Ústianska 
15.00 h – MŠ Murgašova
15.20 h – MŠ Vajanského
15.30 h – MŠ Ružindolská
15.50 h – MŠ K. Mahra
16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
pred radnicou
16.00 h – MLADÝ HELIGÓN, Rabčice
17.00 h – MIKE AND COMPANY
17.30 h – TRADITIONAL CLUB, Bratislava

sobota 16. decembra 
10.00 h – detské folklórne súbory 
TRNAVČEK a DRIENKA
11.00 h – CHUDOBOVCI, Oravská Lesná
12.00 h – spevácky zbor TIRNAVIA

nedeľa 17. decembra 
10.00 – spevácky zbor TULIPÁNCI
11.00 h – dychová hudba SPOJÁR, Bratislava
12.00 h – spevácky zbor KOPANČÁRI

pondelok 18. decembra 
14.30 h – Športové gymnázium
14.45 h – MŠ Beethovenova
15.00 h – ZŠ Bottova
15.30 h – ZŠ K. Mahra
16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
pred radnicou
16.00 h – MŠ Botanická
16.15 h – spevácke duo manželia 
DOROTKOVCI, Špačince
16.30 h – robotnícky spevokol BRADLAN
17.00 h – vokálna skupina KRUHY
17.30 h – hudobná skupina ALLEGRO

utorok 19. decembra
14.30 h – ZŠ Vančurova
15.00 h – JEŽIŠKO, VITAJ – ZŠ A. Merici
15.30 h – MŠ T. Tekela
16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
pred radnicou
16.00 h – vokálna skupina SKLO, Bratislava
16.30 h – METALINDA, Bratislava

VIANOCE V TRNAVE
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streda 20. decembra
14.40 h – súkromná MŠ MEDUŠKA

15.00 h – MŠ Hodžova
15.20 h – MŠ Spartakovská 6

15.30 h – MŠ Jiráskova
15.45 h – spevácky zbor CANTICA NOVA

16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
16.15 h – TRINITY GROUP

16.35 h – ŽIVÝ BETLEHEM
17.00 h – NEBESKÁ MUZIKA, Terchová

štvrtok 21. decembra
15.00 h – MŠ a ZŠ I. Krasku, Modranka

15.40 h – MŠ Okružná 27
16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 

pred radnicou
16.00 h – ŽIVÝ BETLEHEM

16.30 h – VRBOVSKÉ VŔBY
17.00 h – dedinská folklórna skupina 

ŠPAČINČANKA, Špačince
17.30 h – Žiarislav a skupina BYTOSTI

piatok 22. decembra
15.00 h – OPERNÉ ÁRIE A KOLEDY
Lucia Duchoňová, Daniel Čapkovič, 
Andrej Magula
16.00 h – PLIESKANIE PASTIERSKYMI BIČMI 
pred radnicou
16.00 h – VIANOCE S DARINOU LAŠČIAKOVOU
16.30 h – VEČER S ĽUBOM VIRÁGOM 
A MÁRIOU ELIÁŠOVOU (sólistka SND)
17.00 h – BETLEHEMSKÉ SVETLO
17.30 h – VEČER S ĽUBOM VIRÁGOM 
a MÁRIOU ELIÁŠOVOU

pondelok 1. januára 2007 
00.00 h – OHŇOSTROJ
15.30 h – NOVOROČNÝ KONCERT
Kostol sv. Jakuba
Trnavský komorný orchester

VIANOČNÉ TRHY na Trojičnom námestí 
1. – 22. decembra
denne od 10.00 do 21.00 h

streda 6. decembra
MIKULÁŠ V DOMOVE DÔCHODCOV 

na Ul. T. Vansovej
FS Voderady a deti zo ZŠ A. Merici

Blahoželanie jubilantom

PREDAJ VARENÉHO VÍNA 
NA CHARITATÍVNE ÚČELY 

na Trojičnom námestí
14. – 15. decembra od 15.00 do 18.00 h

16. decembra od 10.00 do 12.00 h
18. – 19. decembra od 15.00 do 18.00 h

štvrtok 14. decembra
VIANOCE 

V TRNAVSKOM MATERSKOM CENTRE
Prezentácia a vianočný predaj spojený 
s ochutnávkou dobrôt a spevom kolied

18. – 23. decembra
ZBIERKA TRVANLIVÉHO VIANOČNÉHO 
PEČIVA PRE OSAMELÝCH A BEZDOMOVCOV 
od 8.00 do 17.00 h v Katolíckej jednote 
Slovenska

20. – 22. decembra 
od 16.00 do 17.00 h
RADNIČNÝ ČAJ na Trojičnom námestí
pozývajú Vás predstavitelia samosprávy 
mesta Trnava

piatok 22. decembra
PRIJATIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA
a odovzdanie finančného výťažku z predaja 
vareného vína na Trojičnom námestí

sobota 23. decembra
ŠTEDRÁ VEČERA 
PRE OSAMELÝCH A BEZDOMOVCOV
od 12.00 do 17.00 h 
Katolícka jednota Slovenska

DOBROČINNOSŤ POČAS ADVENTU
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K RÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE,

VESELÚ SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU

A VEĽA ŠŤASTIA I ZDRAVIA V NOVOM ROKU 2007

ŽELÁ VÁM VŠETKÝM   
                                          MESTO TRNAVA
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