
novinky
z radnice

m
es

to
 T

rn
av

a 
  

   
 r

oč
n

ík
 X

X
I I

   
 

  
  

čí
sl

o 
7 

   


  
  
 a

ug
us

t/
se

p
te

m
b

er
 2

01
1 

  
  
  

 N
ep

re
d

aj
n

é!

Fo
to

: E
le

n
a

 U
rs

in
yo

vá



Viac ako peniaze
Pri skeptickom pohľade sa zdá, že jedinou hodnotou sú dnes peniaze. 

Kvôli nim sa dokážu ľudia nielen rozhádať, nenávidieť, štrajkovať, ale i zabíjať 
a viesť vojny. Každá uznávaná hodnota v spoločnosti platí za určitých podmienok 

v rámci dodržiavaných pravidiel. Pri peniazoch je priestorom, 
v ktorom sa zhodnocujú, trh. Podľa expertov platí pravidlo voľnosti trhu. 

Z toho vzniklo aj hlavné krédo šíriteľov slobodného podnikania: trh všetko vyrieši. 
V tomto presvedčení sme na Slovensku sprivatizovali podniky, 

prijali euro a uvoľnili priestor trhu. Zisťujeme však, že viera v peniaze i trh má 
viacero slabých miest. Mnohé oblasti života, človek i život sám, sa nedajú 

oceniť peniazmi. Sú chvíle, keď peniaze nie sú rozhodujúce. 
Nedostatky má nielen viera v peniaze. I samotní proroci a vyznávači voľného trhu 

si podľa vlastných predstáv upravujú pravidlá hry a deformujú ju. 
Grécko odkrylo túto nepoctivú hru najjasnejšie. Roky sa finanční experti a banky 

tvárili, že nevidia znehodnocovanie a peniaze nekryté prácou. 
Dokonca sa sami zapojili do procesu, vidiac vlastný prospech. I preto sú mnohí 

z nich náchylní opätovne požičiavať napriek tomu, že krajina nie je schopná splácať 
ani prvú pôžičku. Paradox viery v slobodný trh a peniaze má aj svoju jahôdku 

na torte. Gréci, ktorým údajne chcú experti pomôcť, na uliciach protestujú. 
Nechcú prijať podmienky, ktoré citeľne oklieštia komfort, na ktorý si zvykli. 

Zdá sa, že vyznávači peňazí nechcú vidieť pravdu. 
Nielen tú o Grécku či Španielsku. Veď nielen oni roky žijú nad pomery. 

Priznať to znamená znížiť lesk bôžikov, ktorým sa klaniame. 
Eurám či doláru. Znamená to spochybniť dominantnú vieru 

v peniaze i postavenie finančných odborníkov.  
Je jasné, že nikto z nás sa dôsledkom tejto pravdy nevyhne. 

No radšej sa s tým nezaoberáme. Nechávame sa upokojiť konštatovaním, 
že nás sa to netýka a nám platy porastú. 

Nech to zaplatia iní.  
Mám radšej optimistickejší pohľad. Nie v otázke, kto to zaplatí. 

Skôr v tom, že peniaze nie sú tou najdôležitejšou hodnotou. 
Napriek tomu, že ich pre život v dnešnej civilizácii nevyhnutne potrebujeme. 

No dôležitejšia je dôvera. Bez nej by nevznikol ani samotný obeh peňazí. 
Dôvera však nemôže byť slepá. Na to sme niekoľkokrát doplatili. 

Aj preto ju radšej hľadám u ľudí, ktorí sa snažia a tvoria nielen na základe toho, 
čo z toho majú pre upevnenie vlastnej moci, ale preto, že im záleží 

na podstatnejších hodnotách než sú peniaze. Vďaka nim neupadám pri finančnej 
kríze do pomykova či zúfalstva. Viem, že s nimi, s ľuďmi srdca a duše, 

ktorých nezviazali peniaze, má život svoju neopakovateľnú a nevyčísliteľnú cenu.  
              

Pavol Tomašovič
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Na hradby vraj zaútočí nepriateľ. Ubránime sa?
Podľa informácií zo zaručeného zdroja na trnavské mestské opevnenie čoskoro zaútočí 
nepriateľ. Svoje podlé úmysly hodlá uskutočniť počas Tradičného trnavského jarmoku, lebo dúfa, 
že ostražitosť obrancov mesta bude v týchto dňoch rozptýlená jarmočnou zábavou a vravou. 
Nepriateľ netuší, že členovia Kompánie trnavských žoldnierov a Trnavského šermiarskeho cechu 
o všetkom vedia a už v týchto dňoch sa pripravujú na úspešné odrazenie útoku... 

Organizátori historického festivalu Stredovek pod hradbami – Kompánia trnavských 
žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech – sa rozhodli nadviazať na úspech minuloročného 
prvého ročníka, ktorý si v Bernolákovom sade nenechalo ujsť viac ako osemtisíc divákov. 
V čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice už boli v plnom prúde prípravy druhého 

Otvorte sa, trnavské brány, zaspievame si tú našu
Po desiatykrát sa v dňoch od 19. do 21. augusta stretnú v historickej Trnave mi-
lovníci folklóru a folkloristi na festivale folklórnych súborov Trnavská brána. Ako 
je už na tomto festivale zvykom, z roka na rok narastá a zakaždým obohatí svoju 
dramaturgiu o zaujímavé novinky. Tento raz to bude hneď na začiatku živá pozván-
ka – spievajúce deti v krojoch z folklórnych súborov Trnavček a Drienka na rebri-
náku s konským záprahom roznesú pozvanie na festival aj na sídliská mimo centra 
mesta. Ďalšími novinkami Trnavskej brány sú škola tanca, škola tvorivosti pre deti 
a výstava regionálnych krojov Ľudový dom v západnom krídle radnice, ale popri 
nich sa nezabudlo ani na zvyčajnú obľúbenú a divácky atraktívnu tradíciu – pestrý 
krojovaný sprievod Hlavnou ulicou.   
Festival sa od svojho vzniku postupne pretransformoval z regionálnej úrovne na medziná-
rodné podujatie s účasťou krajín Vyšehradskej štvorky, súborov z partnerských miest Trna-
vy i ďalších krajín Európy. Tento rok sa festivalu zúčastnia aj súbory zo Srbska a Slovinska. 
V porovnaní s inými folklórnymi festivalmi je špecifikom Trnavskej brány jej lokalizácia priamo 
v historickom centre mesta, kde pravidelne víta folklórnych hostí a publikum symbolická otvo-
rená drevená brána zdobená klasmi a inými prírodnými materiálmi. Do ľudového šatu bude 
oblečené celé Trojičné námestie, kde nebudú chýbať šiatre zo zrebného plátna s ukážkami 
ľudovoumeleckej remeselnej tvorby a stánky s občerstvením. 

Aj tento rok pozostáva program festivalu z viacerých tematických blokov, počnúc progra-
mom folklórnych súborov krajín V4 s názvom Vitajte, vzácní hosté, vystúpením folklórneho 
súboru Magura z Kežmarku s choreografiami zo zamagurského regiónu a folklórneho sú-
boru Technik z Bratislavy s folklórom rôznych regiónov Slovenska, cez Pozdrav z Balkánu 
v podaní súboru Sonja Marinkovic z Nového Sadu, hody a hodovú zábavu, na ktorú sú po-
zvaní aj zahraniční hostia, aby sa naučili čo – to z našich tancov, ľudovú zábavu pri rôznych 
príležitostiach pod názvom ...A teraz tú našu!, vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudo-
vého súboru, veselicu Až do rána bieleho, Pozdrav z Podpoľania, až po zlatý klinec festivalu, 
záverečný program Slovenského ľudového umeleckého kolektívu s názvom Chorea Slovaca 
v mestskom amfiteátri.

Dva dni bude Trnava žiť folklórom, dva dni sa budeme môcť v centre mesta tešiť pohľa-
dom na krásu, ktorú tvorili generácie našich predkov a ktorú pre vlastné i naše potešenie 
uchovávajú a rozvíjajú aj naši súčasníci. 

Organizátorom festivalu Trnavská brána je Mesto Trnava v spolupráci s Trnavským ľudo-
vým cechom a folklórnym súborom Trnafčan. Festival sa uskutočňuje s finančnou dotáciou 
Medzinárodného Vyšehradského fondu.                                                                                  -red-
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Chýba vám niečo do gazdovstva? Príďte na jarmok!
Ukážky z tvorby vyše sto osemdesiatich ľudovoumeleckých remeselníkov 
ponúkne Trnavčanom a návštevníkom mesta tohtoročný Tradičný trnavský 
jarmok, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. septembra. Aby si aj deti pritom prišli na 
svoje a ich rodičia po nákupoch nemuseli znova siahať hlbšie do mešca, pripravi-
la pre ne mestská samospráva zdarma zábavné atrakcie v Bernolákovom sade. 

V duchu stáročnej tradície trnavských trhov, ktoré sa kedysi významne podieľali na prospe-
rite nášho mesta, budú opäť v historickom centre remeselníci lákať kupujúcich na svoje ke-
ramické alebo drevené riady či iné potrebné kusy zariadenia do chalupy, kováčske, drotárske 
a sklárske výrobky, kožušiny, opasky, kapsy a ľudové odevy, zvončeky a zvonce pre kravy, 
ovce i pre radosť. Medovnikári ponúknu na osladenie života i pre krásu svoje medovníky, vi-
nári na rozveselenie i na oldomáš po dobrom obchode čerstvý burčiak priamo zo suda. Pred-
vedú sa tiež bábkari, šperkári a maliari obrazov i kraslíc. Po prvý raz sa predstaví na jarmoku 
aj povrazník so svojimi výrobkami, bez ktorých sa nielen v minulosti, ale ani dnes nezaobíde 
žiadne dobre fungujúce gazdovstvo. 

Po nákupe a prechádzke medzi šiatrami, v ktorých remeselníci predvádzajú svoju šikovnosť, 
môžu prísť na rad aj nemenej dôležité požiadavky detí, ktoré si iste nedajú ujsť príležitosť vyská-
kať sa a zabaviť na nafukovacej trampolíne, hrade, v bludisku alebo na šmykľavke v Sade A. Ber-
noláka. Nebudú tu chýbať detské hojdačky a chodúle a mnohé deti iste neodolajú ani možnosti 
nechať si tváričku premaľovať do podoby obľúbeného zvieratka alebo rozprávkového hrdinu. 

Atrakcie v parku budú k dispozícii postupne v troch kombináciách a bezplatne v piatok 9. sep-
tembra 14. do 19. hodiny, v sobotu 10. septembra od 10. do 19. hodiny a v nedeľu 11. septembra 
od 10. do 18. hodiny. Dospelí sa budú môcť počas jarmoku zabaviť napríklad na koncertoch Dary 
Rolins, skupiny Gladiator, Jany Kirschner, alebo na muzikáli Príbeh ulice.                                  -red-

festivalu. K šiestim vojenským táborom z čias stredoveku a renesancie s kompletnou 
vojenskou a kuchynskou výbavou pribudnú v Bernolákovom sade dva ďalšie, jeden 
templársky z 12. storočia a druhý z vrcholného stredoveku – 15. storočia, oba s podrobnou 
historickou rekonštrukciou obvyklého vybavenia a inscenovanými výjavmi z táborového 
života. Účinkujúci obyvatelia táborov prídu do Trnavy z celého Slovenska. 

Ani tento rok tu nebudú chýbať obvyklé historické remeslá, ku ktorým by mali pribudnúť 
ukážky výroby historickej obuvi, stredovekého kováčstva, hrnčiarstva, včelárstva, výroby 
krúžkovej zbroje, ale aj pisárstva, plstenia vlny a výroby pečatidiel. Kolorit táborov doplnia 
domáce zvieratá pôvodných historických plemien, a podľa doterajších správ by mali tento 
rok navštíviť Trnavu nielen pôvabné sliepočky v perových nohavičkách, dôstojné husi 
a huňaté ovce, ale na historicky prvú návštevu nášho mesta má prísť aj mladý capko. 

Nezabudlo sa ani na hladných divákov, pre ktorých má byť prichystané prekvapenie 
v podobe stredovekého hostinca s autentickými jedlami – najmä pečenou kačacinou či 
husacinou podávanou v dobovom štýle. Smädných privíta orientálna čajovňa s možnosťou 
okúsiť nielen čaj na orientálny spôsob, ale aj vodnú fajku.  

Najväčšou novinkou tohtoročného festivalu bude jeho galaprogram s rekonštrukciou 
nočného útoku na hradby, ktorý sa vraj skutočne odohral v polovici 15. storočia. Dramatický 
pohľad na bojovú vravu bude ožiarený ohnivými šípmi a fakľami. 

Kto vyhrá tento boj o Trnavu? To nám mladí muži z Kompánie trnavských žoldnierov 
a Trnavského šermiarskeho cechu zatiaľ nechceli prezradiť, ale my sme už teraz presvedčení, 
že vďaka svedomitému nácviku bojového umenia, dobrej stratégii a kvalitnej výzbroji 
zaženú útočníkov s hanbou ďaleko za hradby mesta.                                                       -red-
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Trnavský karner už bude na jeseň zreštaurovaný
Mesto Trnava aj tento rok s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR po-
kračuje v záchrane a obnove na Slovensku ojedinelej národnej kultúrnej pa-
miatky – objektu kostnice pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, objavenej v roku 
2008. V júli tohto roku sa začali uskutočňovať reštaurátorské práce slúžiace na 
jej zachovanie a ukončené majú byť do jesene. 
Projekt Trnavský karner nadväzuje na uplynulú výskumnú sezónu, v ktorej prebiehalo kom-
plexné architektonicko-historické a archeologické doskúmanie pamiatkového objektu. Hlavným 
zámerom tohtoročného projektu je komplexné zreštaurovanie všetkých odhalených murív a de-
tailov a ich konzervácia z dôvodu záchrany pre budúcnosť. Reštaurátorské práce, ktoré vykoná-
va Mgr. art. Tomáš Kucman, sa majú uskutočňovať do konca septembra, to však neznamená, že 
v tomto období bude pamiatka pre Trnavčanov a návštevníkov mesta nedostupná. 
Po ukončení všetkých zamýšľaných reštaurátorských prác v trnavskej kostnici sa vytvoria 
dobré predpoklady na jej trvalú prezentáciu. Možnosť nahliadnuť do autentického priestoru, 
v ktorom boli uložené pozostatky Trnavčanov žijúcich v čase vzniku mesta a mnohých ďalších 
generácií, významne zvýši atraktívnosť tejto lokality a vytvorí predpoklady na jej plnohodnot-
né využívanie v oblasti kultúrno-poznávacej turistiky a cestovného ruchu.                            -dt-

Trnavské zborové dni – nový čas, miesto i tvár 
Dvadsiaty prvý ročník medzinárodného festivalu speváckych zborov Trnavské 
zborové dni, ktorý sa uskutoční 2. a 3. septembra v mestskom amfiteátri, vstupuje 
do tretieho desaťročia svojej existencie s novou tvárou. Okrem termínu, ktorý sa 
posúva z  jesene na začiatok septembra, sa mení miesto, dramaturgia, aj zameranie 
festivalu. Hlavnou myšlienkou je priblížiť zborový spev širokej poslucháčskej 
verejnosti a upriamiť pozornosť na fakt, že má nezameniteľnú úlohu v poslucháčsky 
a divácky atraktívnych predstaveniach. 

Trnavské zborové dni už nebudú uzavretou súťažou speváckych zborov, ale stanú sa 
sviatkom zborového spevu vo viacerých hudobných žánroch. Predstavia sa tu zbory Bradlan, 
Cantica nova, Cantica/z/nova, Tirnavia, Technik Akademik, Vox Aurumque, zbor a orchester 
SND, ale aj sólisti Mária Čírová, Kamil Mikulčík, Viliam Csontos, operní sólisti Karina Skrzeszewska 
z Poľska, László Boldizsár z Maďarska, Richard Novák z Česka a Jolana Fogašová.

Prvý koncertný večer 2. septembra bude patriť rocku, jazzu a muzikálu. Zaznie svetový hit, kreolská 
omša – Misa Criolla od nedávno zosnulého argentínskeho skladateľa Ariela Ramíreza v podaní zboru 
Cantica nova a Viliama Csontosa, po nej uvedie miešaný spevácky zbor Tirnavia malú džezovú omšu 
– Little Jazz Mass od anglického skladateľa Boba Chilcotta a výber z nesmrteľného muzikálu West 
side story – vrcholného diela všestranného hudobníka a dirigenta, slávneho Leonarda Bernsteina. Na 
záver prvého večera uvedie Cantica nova oratórium Eversmiling liberty od Jensa Johansena a Erlinga 
Kullberga, v ktorom sa jedinečným spôsobom spája baroková hudba s rockom. 

Na druhý deň, 3. septembra, nebude chýbať v duchu tradície tohto festivalu koncert Zbory 
zborom, na ktorom sa predstavia zbory Bradlan, Vox Aurumque, Cantica nova, Tirnavia, Cantica/
z/nova a Technik Akademik. Večer vyvrcholí koncertom Pocta Verdimu, na ktorom zaznejú 
v podaní spojených trnavských zborov, sólistov, zboru a orchestra SND operné zbory Giuseppe 
Verdiho pod taktovkou Pavla Procházku. Program slávnostne ukončí tradičná hymna festivalu 
Jubilate deo od Mikuláša Schneidera Trnavského. 

Režisérom a moderátorom dvojdňového programu je zakladateľ festivalu, pedagóg, 
zbormajster a dirigent Gabriel Kalapoš. Organizátormi festivalu sú Mesto Trnava a občianske 
združenie Trnavské mestské zbory.                                                                                              -red-
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 Wi-fi už aj na lavičkách 
v Ružovom parku, na Univerzitnom 
námestí, Slávii a Limbovej ulici
Dcérska firma Mesta Trnavy TT-IT, s.r.o., ob-
novila a rozšírila v centrálnej mestskej zóne 
a ďalších lokalitách mesta voľne dostupnú 
sieť wi-fi hotspotov. Ich prostredníctvom sa 
už môžu Trnavčania i návštevníci mesta pripo-
jiť na internet nielen na Trojičnom námestí, 
Hlavnej ulici a v mestskom amfiteátri, ale aj 
v Ružovom parku, na Univerzitnom námestí, 
v športovom areáli Slávia a na detskom ih-
risku na Limbovej ulici. Miesta s prístupom 
k mestskej wi-fi sieti sú označené modrými 
tabuľkami so žlto-bielym nápisom a logom 
free tt-it wi-fi zone. Sieť slúži na prístup 
k internetu s pomocou zariadení podporujú-
cich bezdrôtové pripojenie (notebooky, PDA, 
mobily a pod.). Možnosť pripojiť sa v danom 
mieste závisí od konkrétneho používateľské-
ho zariadenia. Prístup na internet je limitovaný 
na 1 hodinu, medzi dvomi prihláseniami k sieti 
je nutná prestávka minimálne 30 minút. Bližšie 
informácie o pripojení sa používateľ dozvie na 
vstupnej stránke po prihlásení sa do wifi siete.

 Mesto pokračuje v rekonštrukcii 
škôl a škôlok 
Počas letných mesiacov zabezpečuje mest-
ská samospráva stavebné a rekonštrukčné 
práce v základných školách na uliciach M. 
Gorkého – rekonštrukcia havarijných pergol, 
A. Kubinu – vybudovanie bezbariérového 
prístupu k multifunkčnému ihrisku, Vanču-
rovej – rekonštrukcia palubovky v telocvični 
školy, Spartakovskej – V jame – rekonštrukcia 
priestorov za účelom rozšírenia kapacity 
o jednu triedu materskej školy. Rekonštruuje 
sa aj v materských školách na Limbovej, Be-
ethowenovej a Narcisovej ulici. Predpoklada-
né náklady mesta na realizáciu plánovaných 
prác v týchto objektoch sú 210 000 eur.

 Na Limbovej bude po rekonštrukcii 
znova škôlka
Ako informovala Novinky z radnice Alena Adam-
číková z TT-KOMFORT-u, ktorý zabezpečuje po-
čas letných prázdnin plánované rekonštrukčné 

práce v materských školách, poškodené chod-
níky v Materskej škole na Beethowenovej ulici 
sa po obnove opäť dostanú nad úroveň teré-
nu, budú dostatočne odvodnené a obnoví sa 
ich funkčnosť. Zrekonštruovaná bude v tejto 
škôlke aj plochá strecha, čím sa definitívne 
zabráni nielen jej opakovanému zatekaniu, 
ale zlepšia sa aj jej tepelnoizolačné vlastnos-
ti. V Materskej škole na Narcisovej ulici budú 
vymenené okná. Ich výmenou sa zmenia kvali-
tatívne vlastnosti priestorov, zlepší sa tepelná 
pohoda detí, zabezpečí vetrateľnosť priesto-
rov a znížia sa úniky tepla. Na Limbovej ulici 
sa uskutoční spätná rekonštrukcia priestorov 
Kalokagatie – Centra voľného času na ich 
pôvodný účel – materskú školu. Aj týmto kro-
kom mesto zvyšuje počet miest v materských 
školách, vzhľadom na vysoký záujem rodičov 
o umiestnenie detí v zariadeniach tohto typu.  

 Materská škola pribudne aj V jame 
Rekonštrukciou priestorov v Základnej škole 
na Spartakovskej ulici – objekte elokovaného 
pracoviska V jame na prízemí pavilónu A budú 
vytvorené priestory novej materskej školy, kto-
ré budú pozostávať z dvoch herní, dvoch spální, 
hygienického zariadenia a kabinetu, ktorý bude 
v prípade potreby slúžiť ako izolačná miestnosť. 
Šatňové skrinky pre deti budú umiestnené na 
chodbe a ostatné priestory objektu budú využí-
vané naďalej ako doteraz. Mestská samospráva 
plánuje ukončiť tieto rekonštrukčné práce ešte 
pred skončením letných prázdnin. 

 Začali sa už práce na obnove pergoly 
v Základnej škole na Gorkého ulici
Počas školských prázdnin začne realizovať odbor 
investičnej výstavy mestského úradu obnovu 
konštrukcie slúžiacej ako otvorená spojovacia 
chodba medzi jednotlivými školskými pavilónmi 
a telocvičňou v areáli Základnej školy na Ulici M. 
Gorkého. Počas prvej etapy prác budú poško-
dené drevené hranoly tvoriace krov nahradené 
v úplnom rozsahu novými drevenými priehrado-
vými väzníkmi pultového tvaru a všetky tesár-
ske konštrukcie budú ošetrené impregnačným 
náterom. Po zdemontovaní pôvodnej sklolami-
nátovej a živičnej krytiny budú pergoly na celej 

V SKRATKE
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ploche prekryté plechovou krytinou s ochran-
nou plastovou vrstvou. Druhá etapa opráv, 
ktorej termín ešte nie je určený, bude spočívať 
v reprofilácii pôvodných železobetónových stĺ-
pov sanačnou maltou. Zrekonštruované stĺpy 
budú následne opatrené aj vonkajšou omietkou. 
Práce na prvej etape budú ukončené do začiatku 
školského roka 2011/2012.

 Zariadenie opatrovateľskej služby 
na Coburgovej bude mať nový plot
Odbor investičnej výstavby mestského úradu 
zabezpečil realizáciu nového oplotenia v Zaria-
dení opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici. 
Pozostávať bude z dvoch rovnobežných úsekov 
betónových dielcov uložených do betónových 
stĺpikov v celkovej dĺžke približne 90 metrov 
a výške 180 centimetrov. Na výšku budú plot 
presahovať oceľové konzoly s dvomi radmi ost-
natého drôtu. Oplotenie sa napojí na existujúci 
plot z vlnitého plechu, ktorým sa obidve časti 
prepoja. Zároveň bude upravená vstupná brána, 
pridá sa jedno krídlo a doplní malá bránka pre pe-
ších, čím sa dosiahne úplné uzatvorenie areálu. 
Pôvodné kovové oplotenie bude očistené a do-
stane nový náter. Zostávajúca časť pôvodného 
múrika zo strany ulice bude odstránená.

 Žlté čiary pred kontajnermi 
upozorňujú: Tu neparkujte!
Mesto Trnava zabezpečilo realizáciu vodorov-
ného dopravného značenia – žltých čiar vyzna-
čujúcich stojiská pre kontajnery na zmesový 
komunálny odpad a zberné nádoby na sepa-
rovaný zber druhotných surovín. Dôvodom 
tohto kroku je snaha upozorniť vodičov, že 
parkovaním na týchto miestach znemožňujú 
odvoz odpadu. Mestská samospráva plánuje 
vyznačiť takto všetky stojné plochy kontaj-
nerov na území mesta, prednostne však tam, 
kde parkujúce autá najčastejšie tvoria prekáž-
ku pri vývoze odpadu. Zároveň prosí občanov 
o toleranciu a porozumenie.

 Ako to bolo, keď v Trnave volili richtára
Mesto Trnava rozšírilo letnú ponuku pre-
hliadok mesta o ďalšiu atraktívnu novinku. 
Trnavčania i návštevníci mesta sú pozvaní 13. 
a 27. augusta o 14., 15. a 16. hodine do naj-
staršieho, stredovekého sídla trnavskej mest-
skej samosprávy – západného krídla radnice, 

kde sa v autentickej atmosfére gotických 
múrov oboznámia s históriou budovy a jej 
užívateľov. Dozvedia sa tiež, kto mohol voliť 
richtára a členov mestskej rady, koľko zlatých 
ročne bol príjem členov rady a zamestnancov 
mesta, a čo všetko tvorilo ich naturálne príj-
my. Termíny prehliadok nájdete aj v servise 
podujatí na 41. stránke tohto vydania.

 Svetový deň turizmu v Trnave
Mesto Trnava, ktoré sa každoročne pripája 
k oslavám Svetového dňa turizmu, pripravilo aj 
tento rok pri tejto príležitosti ponuku podujatí 
pre turistov i obyvateľov mesta. V nedeľu 25. 
septembra sú okrem vstupu do siedmich kos-
tolov v historickom centre v čase od 14.00 do 
17.00 hodiny a výstupu na ochodzu mestskej 
veže, ktorý bude možný od 10.00 do 18.00 
hodiny, pripravené tri zaujímavé tematické 
prehliadky s voľným vstupom. Prvá z nich 
o 14. hodine v západnom krídle radnice má 
názov Ako to bolo, keď v Trnave volili richtára. 
Účastníci sa ocitnú na inscenovaných voľbách 
v najstaršom, stredovekom sídle trnavskej 
mestskej samosprávy a od sprievodkyne Márie 
Ďurkovej sa dozvedia veľa zaujímavostí z jej 
histórie. Druhá tematická prehliadka s názvom 
Zabudnutá botanická záhrada v Trnave sa 
začne o 15. hodine pred budovou Materiálovo-
technologickej fakulty STU na Ulici Jána Bottu. 
S botanickou záhradou, o ktorej len donedáv-
na ešte málokto v Trnave tušil, účastníkov 
prehliadky zoznámi Kristína Gerulová. Najmä 
pre deti je určená tretia prehliadka s názvom 
Trnava – križovatka obchodných ciest, ktorá 
sa začne o 15.30 pred radnicou. Emília Izako-
vičová oboznámi malých i veľkých účastníkov 
s miestom, kde bol v Trnave trh, čo sa na ňom 
predávalo, v akých mierach sa kedysi meralo 
a vážilo, kto obchodoval a ako obchodníci žili. 
Svetový deň turizmu si verejnosť pripomína 
27. septembra, v deň, keď boli prijaté stanovy 
Svetovej organizácie turizmu (UNWTO). Táto 
organizácia je najvýznamnejšia v oblasti sveto-
vého cestovného ruchu a jej poslaním je vše-
stranná podpora turizmu. Jednou z hlavných 
úloh UNWTO je rozvoj voľného medzinárod-
ného pohybu osôb, ktorý vedie k vzájomnému 
spoznávaniu a vytváraniu spoločenských a kul-
túrnych kontaktov.
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 Živý šach na Trojičnom námestí
Živý šach pod holým nebom v historickom 
centre mesta na Trojičnom námestí bude v so-
botu 3. septembra od 14. hodiny sprievodným 
programom 13. ročníka medzinárodného ša-
chového festivalu – Memoriálu Richarda Rétiho. 
Jeden šachový majster tu bude hrať súčasne 
proti viacerým súperom a ľudia oblečení v do-
bových kostýmoch sa budú pohybovať po veľ-
kej šachovnici ako šachové figúrky. Memoriál Ri-
charda Rétiho sa uskutoční od 29. augusta do 4. 
septembra v hoteli Empire v Trnave. Prístupný 
je pre všetky vekové kategórie (muži, ženy, seni-
ori, juniori). Prihlásiť sa je možné do 10. augusta. 
Podrobnejšie informácie o prihlásení a cenách 
pre víťazov v jednotlivých kategóriách na 
webstránke tsstirnaviask.sk alebo telefónnych 
číslach: 0903 737730, 0917 466628.

 Výstava fotografií o dobrovoľníctve 
Výstava fotografií na tému Európsky rok 
dobrovoľníctva sa uskutoční počas Dní dob-
rovoľníctva 23. a 24. septembra v západnom 
krídle radnice. Dobrovoľníci z Rady mládeže 
Trnavského kraja chcú aj týmto spôsobom 
zviditeľniť dobrovoľníctvo a ukázať verej-
nosti jednotlivé dobrovoľnícke aktivity, kto-
ré v tomto Roku dobrovoľníctva prebiehali 
v Trnave a okolí. Boli to napríklad Tri dni pre 
hrdinov, počas ktorých vykonalo 1 080 mla-
dých ľudí práce na zveľaďovaní svojho okolia 
v hodnote 70 780 eur, ale aj mládežnícka vý-
mena o dobrovoľníctve, konferencia o dobro-
voľníctve, dobrovoľníci na festivale gospelo-
vej hudby Lumen a na rôznych táboroch.

 Dobrovoľníci v Trnavskom kraji sú hrdinovia
Presne 1 080 dobrovoľníkov – účastníkov 
2. ročníka podujatia Tri dni pre hrdinov od 
22. do 24. júna menilo v Trnavskom kraji 
svoje okolie. Niektorí sa zamerali na zmeny 
v okolí škôlok, parkov, riek a domov. Nehan-
bili sa zobrať do rúk metly, hrable, rukavice 
a vyraziť do ulíc. Našli sa však i takí, ktorí sa 
rozhodli tráviť čas so staršími ľuďmi a priniesť 
im pohodu a dobrú náladu. Mnohé skupiny 
pripravovali kultúrne programy, stavali búdky 
pre vtáčikov, darovali krv, rekonštruovali, tvo-
rili... Spolu to bolo 15 387 hodín, a keby sme to 
prerátali prostredníctvom finančnej odmeny, 
celkovo by nás táto vykonaná práca stála 

70 780 eur. A týmto číslom chcú mladí ľudia 
ukázať všetkým, ktorých zaujímajú čísla, že 
sa to dá. Stačí mať dobrý nápad a jasný cieľ. 
Rada mládeže Trnavského kraja ako organi-
zátor podujatia vyjadruje veľkú spokojnosť 
s účasťou mladých ľudí. Kvalita a nadšenie 
účastníkov bola neopísateľná. I týmto spôso-
bom chceme všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
sa do projektu akokoľvek zapojili, vyjadriť 
veľkú vďaku. Podrobné informácie  nájdete 
na stránke www.4r4y.eu.  

 Športový deň na MTF-ke  
a vedecké konferencie 
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej 
technickej univerzity pripravuje pre svojich 
zamestnancov Športový deň MTF, ktorý sa 
uskutoční 14. septembra v priestoroch fakulty 
na Bottovej ulici. Katedra telesnej výchovy 
a športu ÚIPH zverejnila program športového 
dňa, v ktorom ponúka viac ako pätnásť špor-
tových disciplín. Okrem nich budú zamestnan-
com poskytnuté i nesúťažne disciplíny – mera-
nie podkožného tuku, krvného tlaku, srdcovej 
frekvencie a hmotnosti. Na záver podujatia 
budú vyhlásené výsledky a odovzdané diplo-
my pre víťazov jednotlivých disciplín.  Mate-
riálovo technologická fakulta STU pripravuje 
v septembri a októbri aj ďalšie aktivity. Ústav 
výrobných technológií bude spoluorganizáto-
rom 18. medzinárodnej vedeckej konferencie 
Forming 2011 na tému Plasticita materiálov, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 10. 9. 2011 
v Trojanoviciach (ČR). Viac informácií nájdete 
na www.mtf.stuba.sk. V októbri čaká fakultu 
organizovanie medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie TEAM 2011, ktorá sa bude konať od 
19. do 21. 10. 2011 v priestoroch fakulty na 
Paulínskej ulici. Informácie o programe, regis-
trácii a iných dôležitých bodoch konferencie 
sú dostupné na www.team2011.eu. Počas 
letných mesiacov sa začali práce na rekon-
štrukcii veľkej auly v pavilóne T na Bottovej 
ulici a dokončuje sa aj prestavba malej auly. 
Tieto zmeny sa realizujú v súlade s dlhodobým 
rozvojovým zámerom fakulty. Nový výučbový 
semester sa na fakulte začne 19. septembra 
a skončí sa 17. decembra 2011, kedy zimný se-
mester pokračuje skúškovým obdobím.                                               

-red-, RMTK
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Chorým v Etiópii pomohli aj trnavské sestry
Zaiste aj vy poznáte obraz biednych a umierajúcich podvyživených ľudí z Afriky. Ne-
jeden z nás sa pri pohľade na takéto fotografie či film čuduje, že v dnešnom svete 
stále existuje problém prebytku a zároveň nedostatku základných potravín. Iné je 
však sledovať tieto javy zďaleka, a iné je podať takýmto ľuďom pomocnú ruku. A aj 
keď sa hovorí o zlých platových podmienkach zdravotných sestier, práve ony po-
mohli takto odkázaným ľuďom v Etiópii. 

Čo však stálo na začiatku tejto pomoci? Iniciatíva zdravotnej sestry, Trnavčanky Evy Pauerovej 
z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave, nebáť sa a ísť pomôcť priamo do terénu medzi 
chorých v Etiópii. „To bola náhoda, moja dcéra bola opakovane v Etiópii v Kibre Mengist a bola 
nadšená ľuďmi a prácou. Prehovorila ma, aby som túto ponuku prijala. Neverila som nikdy 
slovám, keď niekto hovoril, že keď sa človek dostane do Afriky a spozná tamojších ľudí, túži 
sa tam vrátiť. A bolo to tak, bola som tam dvakrát, teda spolu asi pol roka,“ hovorí skromne 
a nesmelo o svojich skúsenostiach Eva Pauerová. 

V coumpande (akomsi centre) sestier z Rádu Matky Terezy sa starala o štyristo pacientov 
v centre a ďalších, ktorí prichádzali na ošetrenia ambulantne. Celé pracovisko existuje aj vďaka 
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. „Pacienti tam boli prevažne 
s diagnózami HIV, TBC a rôznymi bolesťami, parazitmi a infekčnými ochoreniami. Klíma je tam cel-
kom iná, cez deň je okolo 45°C, v noci je zase chladné počasie. Malé deti, keďže nemajú oblečenie, 
majú často bronchitídy. O štyristo pacientov sa tam starajú len štyri sestry,“ hovorí Eva Pauerová. 
Prvýkrát takúto skúsenosť prežívala veľmi ťažko, mala zlé sny a prišli na rad aj slabé chvíľky. Druhý-
krát však vedela, kam ide a na ľudí sa veľmi tešila. „Títo ľudia sú veľmi srdeční. Rozdelili by sa s vami 

Karneval v lete? Prečo nie? Nebola to iba hra
Predchádzalo tomu štúdium a usilovná, precízna práca detí z výtvarného 
krúžku Rybička združenia umelcov BonArt na maskách a kostýmoch 

Spoznávali sme najprv zvyky afrických kmeňov, ponorili 
sme sa trochu do sveta, ktorý bol pre deti ako rozpráv-
ka, a tvorili ako jedna veselá rodinka. Učili sme sa kresliť 
rôzne bizarné tváre a všelijaké zvieratká. Vyrábali sme 
masky z papieru s napodobňovaním štruktúry dreva, 
čo je charakteristické pre africké masky. Študovali sme 
aj základy tvorenia ornamentu a ozdobovali masky 
vzormi a ornamentmi. 

Napriek útlemu veku od päť do deväť rokov detič-
ky tuto úlohu zobrali veľmi zodpovedne a s radosťou 
vyrábali masky aj pre svojich rodičov a súrodencov. 
Vyvrcholením usilovnosti maličkých umelcov bol 
karneval na konci školského roka, spojený s výstavou detských prác. Tesne pred začiatkom pršalo, 
hrmelo, ale rodičia s detičkami aj tak prichádzali a prichádzali. S láskou sa zapojili do programu 
a s radosťou si obliekali kostýmy a masky, ktoré pre nich detičky vyrobili. Zažili sme nádhernú ro-
dinnú atmosféru. Zahrali sme si spoločenské hry, všade lietali farebné balóny, rozvoniavali koláčiky. 
Spoločne sme tancovali a každá maska potom predviedla vlastný charakterový tanec.

Ďakujeme Materskému centru na Okružnej ulici v Trnave a všetkým, ktorí nám umožnili túto 
prácu, zúčastnili sa karnevalu a pomáhali v jeho príprave, a zvlášť Mestu Trnave, že podporuje 
našu činnosť s deťmi. Od septembra výtvarný krúžok Rybička znova otvára dvere pre detičky. 
Tešíme sa na vás!                                                                                            Oksana LUKOMSKA
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Už po osemnásty raz privítame našich rodákov
Je potešiteľnou skutočnosťou, že sa podarilo aj naďalej uchovať dôstojnú tradíciu 
a zaradiť projekt Trnavské dni 2011 medzi nosné podujatia, na ktorých participuje aj 
súčasná reprezentácia predstaviteľov mesta. Myšlienka lásky, pokoja a porozumenia, 
ktorá bola pred dvomi desaťročiami ukotvená medzi základné princípy novej spoloč-
nosti v našom meste, sa prezentuje najmä prostredníctvom pravidelných stretnutí 
rodákov a krajanov, ktorí žijú vo všetkých svetadieloch, ale i mimo mesta Trnavy – na 
Slovensku. I toho roku sa už po osemnásty raz v tretí septembrový týždeň poschádza-
jú pozvaní hostia a významné osobnosti reprezentujúce rôzne druhy povolaní a posla-
ní, ktorých spoločným krédom je úprimný vzťah k Trnave.

Tak, ako býva zvykom na týchto stretnutiach, tradičným reprezentačným vstupom pre všetkých 
hostí býva slávnostné prijatie na radnici spojené so zápisom do pamätnej knihy mesta. V rámci ce-
remoniálneho aktu prijatia 16. septembra je v programe aj predstavenie vedúcich predstaviteľov 
mesta, ďalších osobností, rektorov vysokých škôl ako aj duchovného života. 

Tento ročník Trnavských dní je venovaný rôznym udalostiam a je zároveň prezentáciou vý-
znamnejších kultúrno-spoločenských aktivít. Nosnými udalosťami stretnutia budú najmä tieto 
výročia: 800 rokov od prvej písomnej správy o Trnave, 100. výročie narodenia nášho rodáka 
Karola Elberta, významného hudobného skladateľa populárnej hudby, 130. výročie narodenia 
Mikuláša Schneidera Trnavského, popredného hudobného skladateľa a klasika slovenskej hud-
by a čestného občana nášho mesta a 180. výročie postavenia divadla v Trnave.

Práve týmto výročiam a osobnostiam bude venovaná osobitná pozornosť, ktorá sa pre-
mietne aj v programe záverečného galaprogramu v sále Divadla Jána Palárika v sobotu 17. 
septembra. V priebehu dvoch dní spoločného stretnutia budú mať naši hostia možnosť nav-
štíviť niektoré výstavy, zoznámiť sa s aktivitami, ktoré sa viažu na využívanie historických 
kultúrnych pamiatok. Taktiež sa uskutoční slávnostný akt na Kapitulskej ulici pri pomníku 
Mikuláša Schneidera Trnavského. Organickou súčasťou stretnutia bude aj zasadnutie Klubu 
priateľov Trnavy v Zrkadlovej sále divadla a následne literárna kaviareň s kvalitnou hudobnou 
produkciou Michala Bugalu a jeho jazzovej skupiny. Pripravuje sa tiež prezentácia novej knihy 
poézie od profesora MUDr. Karola Kapellera. V literárnej kaviarni sa predstavia aj noví hostia, 
medzi ktorými môžeme spomenúť najmä trnavského lekára a publicistu pôsobiaceho vo Švaj-
čiarsku MUDr. Jána Bernadiča, ďalej Petra Hlavatoviča pôsobiaceho v La Defanse v Paríži, ktorý 
je držiteľom ceny najlepšieho regionálneho managera v európskom kontexte, producentku 
a režisérku Evu Lipárovú pôsobiacu v Londýne, Ing. Miroslava Lipára, experta na prevádzku 
a bezpečnosť jadrových zariadení, ktorý bol súčasťou teamu nositeľov Nobelovej ceny za mier 

so všetkým, o fazuľu, pohár vody i klások kukurice. Najväčšie problémy sú tam s vodou, nosili sme 
si ju z cisterien, umývali sme sa pohárom vody, museli sme ju šetriť. Jedli sme podobne ako pacienti 
– ryžu a cestoviny,“ opisuje Eva Pauerová život v centre. 

Keďže mala neoceniteľné skúsenosti, rozhodla sa, že pripraví seminár pre sestry z trnavskej 
nemocnice i celého kraja. Prostredníctvom rozprávania, fotografií i videí priblížila nielen osudy 
pacientov, ich liečenie, ale aj spôsob života a ich najväčšie problémy. Najmä na základe tohto 
rozprávania sa zdravotné sestry spontánne rozhodli pomôcť a zaslať finančné čiastky na nákup 
mlieka, ktorého sa denne v compaunde vypije aj viac ako 40 litrov. Liečba podvýživy sa lieči naj-
častejšie práve postupným zvyšovaním dávok jedla – a mlieko tvorí základnú zložku potravy. 
„Bola som dojatá, že sestry chceli takto prispieť, podobne úspešne dopadla aj iniciatíva založiť 
podobné zbierky na oddeleniach trnavskej nemocnice. Cez trnavskú komoru sestier odovzdáme 
potrebné finančné prostriedky do compaundu Sestier z rádu Matky Terezy.“ 

Ak by ste chceli prispieť aj vy, stačí sa denne po 16. hodine obrátiť na trnavskú Regionálnu 
komoru zdravotných sestier Trnava u Ľudmily Valentovičovej na tel. č. 0904 007 874.           -maju-
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Medzi výnimočnými ženami je aj Trnavčanka
Inštitút rodovej rovnosti vyhlásil prvý ročník celoslovenskej 
súťaže Výnimočné ženy Slovenska. Cieľom súťaže bolo nájsť 
a morálne oceniť ženy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo 
svojej komunite, venujú sa popri svojej práci a starostli-
vosti o rodinu aj charite, nezištne pomáhajú tým, ktorí to 
potrebujú, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych 
aktivitách, vynikajú vo svojej profesii, v umení či športe. 
Vyhlásenie výsledkov za Trnavský kraj bolo na trnavskej 
radnici a víťazkou krajského kola sa stala Sylvia Záhorová, 
ktorá stála pri zrode Občianskeho združenia Spoločnosť na 
pomoc osobám s autizmom v Trnave. Celoslovenské kolo 
súťaže Výnimočné ženy Slovenska sa uskutoční v septem-
bri a víťazku vyberú členovia expertnej skupiny.
Sylvia Záhorová je predsedníčkou spomínaného občianskeho 
združenia a jej mladší syn Marián je postihnutý autizmom. Pre 
závažnosť postihnutia svojho syna sa vzdala zamestnania a pred 
trinástimi rokmi založila občianskeho združenie, ktoré má napomôcť nielen jemu, ale rovnako 
postihnutým deťom. „Pre mňa tá nominácia bola veľkým prekvapením, pretože túto prácu som 
nebrala tak, že to robím kvôli nejakému ohodnoteniu. Všetku energiu na tieto aktivity dávam 
svojmu synovi a iným rodičom, ktorí riešia rovnaký problém ako ja. Vieme, že s autizmom sa 
v živote veľmi zle žije. Ocenenie bolo to pre mňa veľkým prekvapením, najmä preto, že poznám 
veľa ďalších aktívnych ľudí, ktorí pracujú v rôznych oblastiach, kde pomáhajú druhým,“ hovorí 

za rok 2005. Separátny program pre hostí Trnavských dní pripravili aj trnavskí humoristi, ktorí 
uvedú časť svojho vystúpenia na Kremnických gagoch.

Vyvrcholením aj tohoročného stretnutia bude záverečný galaprogram s televíznym zázna-
mom Mestskej televízie Trnava. Je to každoročný pokus prezentovať našim hosťom a okruhu 
ich najbližších to, čo v Trnave prežívame, čomu sa intenzívne hlásime a najmä vystúpením 
umeleckých osobností aj deklarujeme úroveň mediálnej sféry. Medzi účinkujúcimi sa očakáva 
vystúpenie Lucie Duchoňovej, opernej divy žijúcej teraz v Nemecku, ktorá kandidovala na cenu 
Grammy. Svoju účasť už prisľúbil aj Ing. Tomáš Valášek z Londýna, ktorý je uznávaným expertom 
na ekonomiku a bezpečnosť Európy a rokuje sa ešte o vystúpení ďalších osobností. Pri týchto 
stretnutiach sa formuje existujúce filozofické a osobnostné smerovanie Trnavských dní do bu-
dúcnosti. Doterajšie skúsenosti iba potvrdzujú, že naši hostia si odnášajú súbory fotografií a DVD 
záznamy do svojich zemí, do svojich rodín a okruhu blízkych a prezentáciou tejto myšlienky sa 
stávajú ďalšími vyslancami šíriacimi dobré meno nášho mesta i Slovenska. 

Už takmer dve desaťročia sa v Trnave schádza spoločenstvo „roduverných“ Trnavčanov. 
V tomto roku, na základe názoru vedenia mesta, by sa mala pozornosť sústrediť na tzv. stred-
nú a mladšiu generáciu zahraničných hostí. Práve táto skupina novo pozvaných hostí bude 
obohateným dramaturgického záberu tohto projektu, pretože ani dodnes sa nám nepodarilo 
spoznať plný počet ľudí, ktorí šíria dobré meno Trnavy vo svete. 

Trnavské dni sú preto nádejným podujatím aj pre roky nasledujúce. Možno, že od budúceho roku 
bude mať možnosť aj trnavská verejnosť upozorniť na viaceré osobnosti, ktoré by bolo potrebné evido-
vať, následne osloviť a prípadne pozvať do Trnavy. V tomto smere je projekt otvoreným procesom, lebo 
sa tu neprihliada na politické súvislosti, konfesiu a osobné presvedčenie osobností reprezentujúcich 
našu zahraničnú enklávu. Treba dúfať, že i tohoročné stretnutie obohatí nás, Trnavčanov, poznávaním 
osudov našich rodákov, zahraničných hostí.                                                              Peter HORVÁTH
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skromne Sylvia Záhorová, pre ktorú bola nominácia do celoslovenského kola úprimným poteše-
ním. Všimnutie si jej aktivít je morálnym zadosťučinením aj pre ďalšie matky autistických detí, 
ktoré vedia, aké to je, starať sa o takto postihnutého syna či dcéru. „Rodič autistického dieťaťa 
je v podstate veľmi osamelý. Hoci okolo neho chodia ľudia a rodina, ťažko sa mu o prežívaní 
istých okamihov rozpráva. Pre mňa všetka tá práca bola dlhé roky takým poháňačom, ktorý 
mi dával energiu. Zaiste aj preto, že som poznala mnoho ďalších rodičov, ktorí mali ešte väčšie 
problémy ako ja. Napríklad, mnohí rodičia sa pasujú s oveľa väčším postihnutím dieťaťa, niekto-
ré deti okrem autizmu majú napríklad aj telesné či mentálne postihnutie. Preto mi každý ohlas 
veľmi pomáha a pomáha to aj rodičom, ktorí denne musia takéto problémy prekonávať. Treba 
vždy načerpať sily a dať sa do poriadku, aby sme vedeli a zabezpečili dôstojnú budúcnosť na-
šich detí, čo je pre mňa vždy to najdôležitejšie,“ hovorí Sylvia Záhorová. 

Ako sama spomenula, s autizmom u dieťaťa sa asi ani jedna matka nikdy celkom nevyrovná. 
Možno aj preto si zvolila ako istú formu terapie aj písanie knihy – vlastnej spovede matky, kto-
rá prekonáva bariéry v súvislosti so starostlivosťou o autistické dieťa. „Spočiatku vám je toho 
dieťaťa ľúto, neskôr vám je ľúto samého seba, keď vnímate svet okolo seba, že iné deti sa vzde-
lávajú, sú úspešné, a podobne. Ja som si nakoniec pomohla tak, že som zmobilizovala všetky 
sily a dokázala dieťa s pomocou školy veľmi motivovať. Je to akási spoločná terapia, aby mohli 
byť raz tieto deti aspoň trochu samostatné, aby sa aspoň sčasti vedeli zaradiť do spoločnosti,“ 
hovorí Sylvia Záhorová, ktorá pred rokmi kúpila malý domček v obci Borová a postupne v ňom 
vytvára centrum, kde by rodičia a ich autistické deti mohli nájsť útočisko. Zariadenie sčasti už 
funguje, aj keď plány sú oveľa väčšie a všetko sa postupne buduje aj vďaka príspevkom, ktoré 
dostáva Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave od rôznych darcov. 

„Naše zariadenie sa volá 8. svetadiel. Začínalo sa ťažko, bolo nás málo, no mali sme veľké 
nadšenie. Predstavovali sme si, že to bude všetko naraz a narazili sme na bariéru nedostatku 
peňazí. Teraz máme na stredisku aspoň základné vybavenie, a napríklad aj dve ovečky, o ktoré 
sa striedavo chodíme starať. Aby sme zmysluplne využili čas detí, mávame tam záujmové krúž-
ky. Dôležité je, aby deti našli zmysel života a aby mali činnosť dokonale organizovanú. V budúc-
nosti chceme k našej pôvodnej budove pristaviť ďalšiu časť a otvoriť chránenú dielňu,“ hovorí 
o plánoch Sylvia Záhorová. 

Súčasťou aktivít laureátky Výnimočnej ženy Slovenska za Trnavský kraj je okrem jej osobného 
denníka písanie ďalšej knihy. Sú to Rozprávky z 8. svetadiela. „Knižka vznikala v našom centre, 
keď sme mali spoločné stretnutia. Ako mama sa pohybujem nielen medzi rodičmi, ale aj deťmi. 
Sledovala som, o čom sa tieto deti rozprávajú. Problémom je však, že im nikto nerozumie. Môj 
syn i jeho kamarátka – obaja majú okruh svojich slov, ktoré pre nás nemajú žiadny význam. Ja 
som na tieto slová, ktoré používajú, povymýšľala rôzne príbehy. Keď im tieto príbehy čítame, 
deti si tam hľadajú to svoje slovo. Myslím si, že tak viac rozmýšľajú, počúvajú dej rozprávky 
a sústreďujú na ňu svoju pozornosť. Knižku som napísala i ilustrovala, na dotvorenie sme oslovili 
mediálne známych ľudí. Výsledkom by malo byť pätnásť rozprávok, a knižka by mala byť uvedená 
na vianočnom trhu. Deti takto nepriamo svojimi slovami prispeli k vydaniu tejto knihy. A výťažok 
z jej predaja pôjde na dobudovanie centra 8. svetadiel,“ hovorí Sylvia Záhorová. 

Do centra 8. svetadiel chce združenie vložiť čo najviac energie tak, aby pomohli celému spek-
tru rodičov s autistickými deťmi. „Mnohí rodičia majú deti v zariadeniach, ale cez víkend, keď 
ho majú doma, môžu prísť k nám na Borovú. Robíme si tam besedy, rôzne podujatia, napríklad 
minulý rok sme mali jesenné jablkové hody. Je to ponuka pre všetkých rodičov a ich autistické 
deti. Môžu k nám prísť s dieťaťom a pripraviť opekačku či oslavu narodenín. Jednoducho pove-
dané, ak sa chce rodič so svojím dieťaťom schovať pred spoločnosťou, má u nás v Borovej úto-
čisko a otvorené dvere. Pretože naše deti sú rôzne, aj hyperaktívne, hlučné, ale aj agresívne,“ 
hovorí Sylvia Záhorová, ktorej k nominácii gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Martin JURČO, foto: sposa-t
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Plánoval vodné diela, ale aj zachraňoval ľudí
V rodnom Bolerázi sa verejnosť rozlúčila s významným slovenským vodohos-
podárskym odborníkom a pomyselným otcom rôznych slovenských vodných 
elektrární – profesorom Petrom Danišovičom (1907 – 2011). Zomrel v Brati-
slave v úctyhodnom veku 104 rokov. Profesor Peter Danišovič študoval na 
Českom vysokom učení technickom v Prahe a bol aj pri zakladaní Slovenskej 
vysokej školy technickej v Bratislave. Stál pri väčšine významných vodohos-
podárskych stavieb na Slovensku – stačí spomenúť Oravskú priehradu, Ilavu, 
Dubnicu či Dobšinú.

Peter Danišovič (1. 6. 1907 – 9. 7. 2011) sa na vy-
sokú školu dostal vďaka vynikajúcim výsledkom 
z trnavského gymnázia. Prijatie predurčilo jeho ak-
tivity na celý život. Neskôr pracoval na Krajinskom 
úrade, kde sa venoval hlavne výskumu Dunaja. Vy-
hotovil niekoľko hydrologických štúdií dunajského 
koryta, oboznámil sa s jeho morfologickým vývo-
jom. Aby spoznal silu a život nespútaného Dunaja, 
absolvoval po jeho toku od Bratislavy po Čierne 
more študijnú cestu. 

Pri svojej storočnici spomínal napríklad aj na to, 
ako navštevoval ľudí na Žitnom ostrove. Na pod-
mienkach, v ktorých títo ľudia žili, sa presvedčoval 
o tom, že výstavba umelého koryta Dunaja, kde sa 
zasadí vodné dielo, je nevyhnutná. Vybudovanie sústavy vodných diel, z ktorého sa realizo-
vala časť Gabčíkovo, bolo prirodzeným vyústením týchto aktivít. 

Profesor Peter Danišovič považoval za nevyhnutné aj to, aby sme na Slovensku mali tech-
nickú vysokú školu. Výsledkom aj jeho snaženia s pomocou dr. Milana Hodžu bolo v roku 1937 
založenie Vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. Pre vtedajšiu politickú si-
tuáciu (Mníchovský diktát a Viedenská arbitráž) začala škola pôsobiť až po jej presťahovaní 
(najprv do Martina) v roku 1939 do Bratislavy. Tam začal Peter Danišovič pracovať ako mimo-
riadny profesor a ako prednosta Ústavu staviteľstva a vodného hospodárstva. 

Za najvýznamnejšie rozhodnutie považoval presadenie výstavby Oravskej priehrady. 
„Spomínam si na rok 1938, keď som vystúpil s návrhom, aby sa postavila táto priehrada. 
Bolo to 20. decembra 1938. To bolo vtedy, keď Hitler obsadil Sudety a nás odrezal od zdro-
jov elektrickej energie. Povedal som, nezúfajme, máme ešte k dispozícii biele uhlie – v na-
šom Váhu. Postavme rýchlo hydroelektráreň Ilavu, Dubnicu. Oponenti hovorili: Zbytočne 
postavíme vodné elektrárne, tie, keď neprší, nemajú z čoho vyrábať elektrickú energiu. 
Hovorím: postavme rezervoár vodnej energie, postavme na Orave priehradu, kde sa voda 
zhromaždí pri prívaloch, dažďoch a záplavách. Zadržme túto energiu do nádrže a využime 
ju na Váhu. Krajinská vláda sa preto rozhodla, že priehradu treba začať stavať už v roku 
1939 a Oravskú priehradu v roku 1940. Bolo málo odborníkov, mal som preto veľa starostí 
a musel som vtedy opustiť aj funkciu pedagóga na vysokej škole,“ spomínal prof. Danišovič 
pri svojej storočnici. 

A tak, ako každý politicky a konfesijne nelojálny odborník vo svojej profesii, aj on počas to-
talitného obdobia vojnového Slovenského štátu neraz riskoval: „Riskoval som, najmä, keď sa 
zmenili politické pomery. Mohol som byť obvinený zo sabotáže, a za to bol povraz,“ spomínal 
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Zomrel lekár, trnavský rádiológ Jozef Glomba
V druhej polovici júla sa kolegovia lekári, ale aj verejnosť rozlúčila s význam-
ným odborníkom, trnavským lekárom a pedagógom, docentom Jozefom 
Glombom, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 55 rokov. Jozef Glomba sa 
významne podieľal na vybudovaní Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Trnave, ktorej sa stal prvým prednostom. Aj jeho zásluhou bola 
klinika vybavená najmodernejšími technológiami, vďaka čomu bolo možné 
zaviesť najnovšie diagnostické vyšetrovacie metódy. Preto patrí Rádiologická 
klinika v Trnave medzi významné a technicky dobre disponované diagnostické 
pracoviská na Slovensku.

Jozef Glomba sa narodil 2. októbra 1956 v Bratislave. V rokoch 1977 – 83 študoval na Fa-
kulte detského lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave a postupne si dobudovával 
vzdelanie v oblasti rádiológie. Svoju pozornosť venoval intervenčnej rádiológii a v odbor-
ných kruhoch sa stal známym prácou Diagnostika a metódy intervenčnej rádiológie v se-
kundárnej prevencii ischemickej choroby dolných končatín. 
Od roku 2006 bol hosťujúcim pedagógom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Tr-
navskej univerzity v odbore verejné zdravotníctvo. Po práci v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety v Bratislave (1983 – 90), Nemocnici sv. kríža v Podunajských Biskupiciach (1990 
– 93) a Nemocnici sv. Lukáša v Galante (1993 – 2001) zakotvil od roku 2001 vo Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou v Trnave. Najprv bol primárom a od roku 2007 prednostom Rádio-
logickej kliniky nemocnice. Tam sa venoval konvenčnej rádiológii, ultrazvuku a CT. 
Ako prvý na Slovensku použil samoexpandibilný stent pri liečbe okluzívnych chorôb 
a v spolupráci s Nemocnicou v Dolnom Kubíne rozvinul stentovanie malígnych stenóz 
v pažeráku. 
Jozef Glomba pozdvihol svoju obľúbenú intervenčnú rádiológiu na vysokú úroveň. V spo-
lupráci s cievnymi chirurgmi vykonával intervenčné výkony na cievach, ktoré sa aj vďaka 
nemu stali rutinnými zákrokmi. Ako jeden z mála lekárov na Slovensku vykonával emboli-
zácie maternicovej tepny u pacientok s myómami. Podobne bol pionierom pri zavádzaní 
pažerákových stentov. Bohatá bola jeho publikačná a pedagogická činnosť, vychovával 
nových rádiologických asistentov a na klinike sa veľmi aktívne venoval vzdelávaniu a vý-
chove mladých lekárov. 
Jeho odchod je ťažkou a bolestnou stratou najmä pre našu kliniku,” spomína jeho kolega, 
primár Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave Vincent Žákovič. 
Docent Jozef Glomba zomrel 17. júla 2011 v Trnave. 

-maju-

Peter Danišovič, ktorému sa podarilo pomáhať najmä tým, ktorých vojnová farská republika 
posielala do koncentračných táborov. „To boli chudáci, ktorí boli prenasledovaní preto, že boli 
Židia, ale aj preto, že boli komunisti. Pokúsil som sa ich zachrániť, aj sa mi to podarilo.“ 

V rokoch 1949 – 72 pracoval vo Vodoprojekte, neskoršie Hydroprojekte a Hydrokonsulte 
Bratislava. Ako vedúci projektového strediska mal na starosti vodné diela a najmä projekt 
komplexného využitia Dunaja. 

Prof. Peter Danišovič prevzal 3. apríla 1995 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slo-
venskej technickej univerzity čestnú vedeckú hodnosť – Doktor technických vied honoris 
causa. Bol aj čestným občanom Trnavského samosprávneho kraja. 

-maju-, foto: archív
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy          august 2011

 1. 8. 1611 – V Trnave sa začal celokrajinský 
cirkevný snem (400. výročie). 
1. 8. 1831 –  V Trnave vypukla epidémia 
cholery, ktorá si v nasledujúcich dvoch me-
siacoch vyžiadala vyše 800 smrteľných obetí 
spomedzi obyvateľov mesta (180. výročie). 
3. 8. 1671 – V Trnave umrel staviteľ Univerzit-
ného kostola PIETRO SPAZZO (340. výročie). 
3. 8. 1986 – V Trnave umrela spisovateľka 
pre deti a mládež a učiteľka ETELA SVO-
BODOVÁ, ktorá používala pseudonym E. S. 
Trnavská (25. výročie). 
6. 8. 1886 – Narodil sa český maliar a vý-
tvarný pedagóg JURAJ MANDEL, ktorý 
pôsobil v Trnave ako gymnaziálny profesor 
kreslenia (125. výročie). 
7. 8. 1971 – V Trnave umrela manželka 
spisovateľa Martina Kukučína PERICA BEN-
CÚROVÁ (40. výročie). 
9. 8. 1886 – V Ostrihome umrel biskup 
HENRICH SAJBÉLI, spoluzakladateľ a prvý 
predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
(125. výročie). 
9. 8. 1921 – V Trnave sa narodil zverole-
kár JÚLIUS MOLNÁR, historik veterinárstva 
a odborný publicista (90. narodeniny). 
12. 8. 1686 – V Trnave sa narodil historik, 
univerzitný profesor a náboženský spisova-
teľ FRANTIŠEK FAŠING, autor kompilačných 
prác z dejín Uhorska (325. výročie). 
14. 8. 1886 – V Trnave sa narodil právnik 
a publicista DEZIDER PLECHLO, člen mest-
ského zastupiteľstva, spoluzakladateľ 
a funkcionár Kresťanského roľníckeho 
združenia (125. výročie). 
14. 8. 1986 – V Trnave umrel ekonomic-
ký odborník, pedagóg a publicista VILIAM 
ZACHAR, autor a spoluautor učebníc (25. 
výročie). 
16. 8. 1771 – Podľa hlásenia trnavskej 
mestskej rady v meste nebola žiadna fab-
rika (240. výročie). 
18. 8. 1561 – V Trnave sa začala výstavba 
jezuitského kolégia (450. výročie). 
18. 8. 1731 – V Slopnom sa narodil profesor 
Trnavskej univerzity a dekan jej právnickej 

fakulty ŠIMON FÁBA, cirkevný hodnostár, 
člen Slovenského učeného tovarišstva a za-
kladateľ verejnej knižnice v Trnave, kde aj 
umrel (280. výročie). 
20. 8. 1931 – V Košolnej narodil bibliograf, 
spisovateľ a publicista ŠTEFAN HANAKOVIČ, 
bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trna-
ve a autor jeho dejín. Nositeľ Uznania za 
zásluhy, ktoré mu roku 2002 udelilo mesto 
Trnava (80. narodeniny). 
20. 8. 1931 – V Trnave sa narodil básnik, 
textár, dramatik a prekladateľ RUDOLF 
SKUKÁLEK, ktorý od roku 1968 žil v emigrá-
cii v Nemecku, kde aj umrel (80. výročie). 
24. 8. 1956 – Hudobný skladateľ a trnavský 
rodák MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ dostal 
titul národného umelca (55. výročie). 
25. 8. 1911 – V Uherskom Hradišti sa 
narodil telovýchovný pedagóg, odborný 
publicista a spoluautor učebníc VRATISLAV 
KAPRÁL, ktorý pôsobil ako profesor na 
gymnáziu v Trnave (100. výročie). 
25. 8. 1996 – Trnava stala krajským mes-
tom a sídlom Trnavského kraja (15. výročie).  
26. 8. 1951 – V Prešove sa narodil divadel-
ný režisér a dramatik BLAHOSLAV UHLÁR, 
ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave (55. na-
rodeniny). 
28. 8. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili 
Dvoranu slávy dobra, prvé a jediné múzeum 
rezofonických gitár v Európe (15. výročie). 
29. 8. 1911 – V Trakoviciach sa narodil 
saleziánsky kňaz, maliar a pedagóg ŠTEFAN 
KRAJČOVIČ, profesor na gymnáziu v Trna-
ve, ktorý neskôr pôsobil v Taliansku (100. 
výročie). 
31. 8. 1886 – V Trnave umrel pedagóg, 
prekladateľ a autor učebníc JOZEF ZELLI-
GER, riaditeľ Učiteľského ústavu a funk-
cionár Spolku sv. Vojtecha v Trnave (125. 
výročie). 
31. 8. 1956 – V Trnave sa narodila ma-
liarka, grafička a výtvarná pedagogička 
MÁRIA BALÁŽOVÁ, ktorá pôsobí na Peda-
gogickej fakulte Trnavskej univerzity (55. 
narodeniny). P.R.
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Richtári Trnavy v stredoveku VIII.
Mestská správa v rokoch 1478 – 1492
Porážkou posledného významného bratríckeho tábora vo Veľkých Kostoľanoch na konci januára 
1467 a odrazením útoku poľského princa Kazimíra v roku 1471, ktorý s podporou časti uhorskej 
šľachty a najmä ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéza zo Sredny sa usiloval uzurpovať uhorskú 
kráľovskú korunu, stíchlo v krajine načas rinčanie zbraní. To umožnilo opätovnú konsolidáciu 
situácie v uhorských mestách i na vidieku, kde opäť začal byť život pokojnejší a bezpečnejší. Vý-
sledkom tohto stavu bol všestranný rozvoj mestského života, čo sa osobitne týkalo aj Trnavy. Tá 
sa v priebehu 70. rokov 15. storočia opätovne zaradila k najprednejším mestám v krajine nielen 
z hľadiska svojho politického významu, ale aj kvôli svojmu významu ekonomickému. 

Stabilizovanie situácie v meste vidno z viacerých nariadení a mandátov kráľa Mateja I. Napríklad, 
v roku 1472 prikázal všetkým vlastníkom opustených domov v Trnave, aby tieto bezodkladne 
znovu vystavali alebo opravili, inak mali pripadnúť do majetku mesta, ako to nariaďovali krajinské 
zákony. Panovník tým chcel opätovne zvýšiť čo možno najviac populačné zázemie v uhorských 
mestách a o Trnave pritom osobitne zdôrazňuje, že v dôsledku nepokojných vojnových časov bolo 
v meste veľké množstvo opustených a poškodených domov a mesto akoby samé bolo tým ničené. 
V roku 1474 zase panovník nariadil šľachte, aby nebránila sťahovaniu svojich poddaných do Trnavy, 
pokiaľ si títo splnili všetky zákonné podmienky, čo malo zase podnietiť zvýšenie počtu obyvateľov 
v meste, k čomu aj skutočne v tomto období dochádzalo. Podporenie trnavského obchodu zase 
bolo cieľom dvoch kráľových nariadení voči neoprávnenému vyberaniu mýta od trnavských ob-
chodníkov, a to na majetkoch Petra a Félixa Forgáčovcov z Gýmeša a na území Nitrianskej župy. 
Oba kráľovské mandáty boli vydané v prospech Trnavčanov v roku 1479. 

Mesto bolo skutočne na konci 70. rokov už opätovne významným ekonomickým zázemím krá-
ľovskej koruny, o čom svedčí i skutočnosť, že v roku 1478 kráľ zaťažil mesto mimoriadnou daňou 
vo výške tisíc dvesto zlatých, ktoré už koncom januára tohto roku zozbierali z mestskej dane 
mestskí vyberači Juraj Šafler a mäsiar Juraj (v meste išlo o významný a prestížny úrad, preto sa 
v ňom každoročne striedali poprední mešťania). Pri tejto príležitosti bolo koncom roka urobe-
né sumárne vyúčtovanie za osobnej prítomnosti richtára Vincenta. Záznam o tomto pokonaní 
zapísal do hlavnej mestskej knihy mestský pisár a od tohto roku sa tak mestská kniha po viac 
ako dvoch desaťročiach opäť stala hlavným úradným dokumentom pre memoriálne zápisy (čo 
trvalo až do roku 1530). Opätovne sa tak zachovala pravidelná informácia o obsadení najvyššie-
ho mestského úradu. Ako sa ešte dozvedáme z neskorších prameňov, nešlo o jediné funkčné 
obdobie richtára Vincenta, v tejto funkcii sa o niekoľko rokov objaví opäť, a pri tej príležitosti už 
vystupuje aj pod svojím priezviskom Abel. Pozoruhodná však bola jeho ďalšia kariéra, pretože 
v nasledujúcom funkčnom období (od 24. apríla 1479) prevzal richtársky úrad dovtedajší kráľov-
ský kapitán mesta a tiež člen mestskej rady počas Vincentovho pôsobenia, šľachtic Juraj Čech. 
Vincent Abel bol následne kráľom menovaný za kapitána Trnavy, a pri tej príležitosti aj povýšený 
do šľachtického stavu s majetkom v Hrušove (dnes miestna časť Slovenskej Novej Vsi), odkiaľ si 
jeden z jeho synov – Michal odvodzoval svoj šľachtický predikát ešte v roku 1515. 

Práve Vincentovi synovia (už spomenutý Michal a druhý syn Matej, doložený v roku 1525, kto-
rý zostal bývať v Trnave) začali používať aj nové, už šľachtické meno, vytvorené podľa dobovej 
módy v maďarizovanej podobe ako Vincenfy, teda potomkovia (synovia) Vincenta. V podobnom 
duchu napríklad vznikli aj priezviská takých významných šľachtických rodov ako boli Bánfiovci 
(Bánffy) alebo neskôr Pálfiovci (Pálffy). Funkciu kráľovského kapitána Trnavy zastával Vincent 
Abel asi až do roka 1483 a následne bol opätovne zvolený do richtárskej funkcie. Takmer celé 
toto obdobie richtársky úrad nepretržite zastával už spomenutý šľachtic a dovtedajší kapitán 
Juraj Čech (v nemeckom prostredí Trnavy prezývaný aj Pehem) – v rokoch 1479 až 1480 je zazna-
menaný v mestskej knihe pri výročnom vyúčtovaní mestskej pokladnice. V roku 1481 zastupoval 
spolu s mestským notárom Pavlom a mešťanom Vavrincom Zelom záujmy Trnavy pred kráľov-
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ským súdom v spore o viničné poplatky za trnavské vinice na majetkoch panstva hradu Červený 
Kameň, ktorý v tomto čase držali grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Tiež v tomto roku vystupuje 
aj ako svedok dohody medzi trnavským farárom Václavom a obyvateľmi Ružindola o vyplácaní 
desiatkov z vína v peňažnej náhrade v sume tridsaťštyri zlatých, polovicu splatných na sv. Mi-
chala (29. septembra) a druhú polovicu na sv. Martina (11. novembra). Z iného záznamu z tohto 
roku sa tiež dozvedáme o vyplatení troch a pol zlatiek, ktoré Juraj Čech dlhoval trnavskej fare. 
Napokon sa ešte dozvedáme, že v tomto roku bol jedným z prísažných mestskej rady významný 
mešťan, mäsiar Juraj. Žiaľ, viac údajov o mestskej rade pochádza až z nasledujúceho roku 1482 
(25. januára), kedy richtár Juraj Čech a niekoľkí prísažní (menovite sa uvádzajú kapitán Vincent 
Abel, Mikuláš Rassel, Ondrej, mäsiar Juraj, Pavol Holý, kováč Augustín, Ján Groff, Gašpar, Albert 
Tamassyen a Osvald Paczolt) dosvedčili testament šľachtica Lazara z Oslian (medzi iným daroval 
trnavskému farskému kostolu sv. Mikuláša aj jedného koňa s postrojom). 

V nasledujúcom funkčnom období od 24. apríla 1482 do 23. apríla 1483 bol za trnavského rich-
tára zvolený mäsiar Juraj. Z jeho pôsobenia sa zachovali pozoruhodné záznamy. Najskôr sa dozve-
dáme, že 29. mája 1482 predsedal mestskému súdu, pred ktorým šľachtic Michal zo Zemianskeho 
Podhradia predal svoje dediny Kľúčové (dnes miestna časť obce Nemšová) a Bolešov trnavskému 
mešťanovi (a tiež šľachticovi) Filipovi Švarcovi (Sschwartz). 10. júla uvedeného roka zase v mene 
mestskej rady zaslal bratislavskému magistrátu sťažnosť trnavských krajčírov na podlžnosti bra-
tislavských mešťanov. A napokon, z tohto roku sa v mestskej knihe Trnavy zachoval aj unikátny 
zoznam prisťahovalcov, ktorí v Trnave získali plné meštianske práva. Boli nimi Mikuláš z Dúbravy 
(asi Hronskej Dúbravy – 22. júna), Peter Frencko z Krupej (27. júna), Juraj Trbotský z Bieleho 
Kostola (27. júna), Peter z Krupej (2. júla), Ondrej Frencko z Krupej (2. júla), Michal, syn Valentína, 
Kristián Kostelanský, Bartolomej Radošovský, Tomáš, Beňko Zakšunkošový, Valko Kostolanský, 
Miklós Vendég, všetci z Bohuníc (13. júla). Zoznam je pozoruhodný aj tým, že sa uvádzajú aj mená 
trnavských mešťanov, ktorí sa zaručili za nových obyvateľov mesta. 

Richtárska funkcia mäsiara Juraja bola v tejto dobe výnimočná, pretože trvala len jedno funkčné 
obdobie, čo sa už po celý zvyšok stredoveku u ďalších richtárov nevyskytlo. Poukazuje to azda 
na skutočnosť, že mäsiar Juraj, ktorý bol nemeckej národnosti, bol v tomto roku akousi kompro-
misnou osobou, náhradným riešením. Ako sa totiž dozvedáme z neskorších udalostí, je zrejmé, že 
sa už začínali čoraz vypuklejšie prejavovať spory medzi nemeckým a slovenským obyvateľstvom 
o obsadzovanie mestských funkcií. Predchádzajúci richtár Juraj Čech bol totiž nepochybne pred-
staviteľom slovenského obyvateľstva (slovenskej strany) v mestskej societe a jeho niekoľkoročné 
pôsobenie len prispievalo k posilneniu tejto časti trnavského meštianstva. Navyše, po skončení 
richtárskej funkcie sa znova stáva kapitánom mesta. Azda aj preto bol v nasledujúcom období zvo-
lený opätovne za richtára dovtedajší kapitán mesta a šľachtic Vincent Abel. Aj tu zrejme išlo ešte 
o kompromis, hoci Abel bol predstaviteľ nemeckej strany, mal však vážnosť a úctu aj u slovenských 
mešťanov. Abelove funkčné obdobie trvalo až do 23. apríla 1486. V roku 1484 sa mu podarilo získať 
od panovníka potvrdenia dvoch dôležitých privilégií: predovšetkým potvrdenie zlatej buly z roku 
1238 od Bela IV. a mýtne slobody pre mešťanov od kráľa Žigmunda z roku 1435. Ďalšie doklady 
o tomto druhom funkčnom období Vincenta Abela sú však len všeobecnejšieho charakteru, keď 
vystupuje pri výročných vyúčtovaniach mestskej pokladnice, výnimku predstavuje len zápis z 31. 
januára 1485 v mestskej knihe o tom, že počas Vincentovho richtárskeho pôsobenia získal v meste 
plné meštianske práva aj istý vinohradník Ján Meindl z Dolných Orešian. Rovnako skromné sú aj do-
klady o členoch mestskej rady počas Abelovho pôsobenia – v roku 1484 sa spomína len istý Ondrej 
a v roku 1485 Ján Gróf, o ostatných radných pramene mlčia. 

Spory medzi nemeckým a slovenským meštianstvom však napokon vyvrcholili počas voľby 
richtára, ktorý mal nastúpiť do úradu po Abelovi 24. apríla 1486. Spory prerástli až do otvo-
rených potýčok a násilenstiev, a v tejto atmosfére bol napokon zvolený nemecký mešťan 
Štefan Pasolt. Situáciu bol nútený riešiť aj samotný panovník. Ten už 21. mája v tomto roku 
vydal prísny mandát, podľa ktorého – ako kráľ Matej I. oznamuje – sa dopočul, že v Trnave sú 
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často medzi občanmi a obyvateľmi mesta roztržky a nepokoje počas voľby richtára, keď sa na 
miesto voľby schádzajú poburovatelia, a tak ovplyvňujú voľbu, pritom raz Nemec a raz Slovák 
sa má voliť za richtára. Voľbu richtára však jedni schvaľujú, no iní zase odmietajú, čím v mes-
te vzniká nesvornosť a nepokoje. Preto, aby sa podobné nepokoje a vzbury v meste naďalej 
nevyskytovali, kráľ dôrazne mesto napomenul, aby sa držalo dávneho zvyku a volilo richtára 
v pokoji a bez vzbúr. Súčasne pohrozil Trnavčanom, že ak by aj naďalej dochádzalo pri voľbe 
richtára k nepokojom, účastníkov takýchto nepokojov alebo odporcov právoplatne zvoleného 
richtára dá sťať a ich majetok skonfiškovať. 

Kráľovské nariadenie, zdá sa, situáciu načas upokojilo a richtár Pasolt zostal vo funkcii aj 
v nasledujúcich rokoch – až do konca funkčného obdobia v roku 1489. Doklady o jeho osobe 
sú však len všeobecné, opäť vystupuje v prameňoch len ako hlavný predstaviteľ mesta počas 
výročných vyúčtovaní mestských účtov. Výnimočný je zápis z roku 1488, podľa ktorého sa na 
mestskom súde pod predsedníctvom Štefana Pasolta uzavrela dohoda o zmierení medzi Petrom 
Račanským a kapitánom mesta Pavlom Holým. Aj z tohto prvého pôsobenia Pasolta poznáme len 
niekoľko členov mestskej rady: v roku 1486 boli nimi Václav, Juraj Schönn, v roku 1487 výrobca 
lukov Martin, v roku 1488 tiež Ján Grof a Tomáš Pirkgnar. V nasledujúcom funkčnom období bol 
v roku 1489 zvolený už zástupca slovenskej časti trnavského meštianstva – Tomáš Hus, no zacho-
val sa o ňom paradoxne len jediný záznam písaný v nemčine, podľa ktorého Michal Fleyschaker 
a Januš Steffel z Dolných Orešian uzavreli medzi sebou dohodu o využívaní vinice v Orešanoch, 
ktorá patrila Oltárnictvu Všetkých svätých vo farskom kostole v Trnave. Po Husovi však na nasle-
dujúce tri funkčné obdobia (do roku 1493) úrad trnavského richtára opäť zaujal Štefan Pasolt, 
ako dosvedčujú záznamy v mestskej knihe z predkladaných výročných účtov mestskej poklad-
nice. Záznamy z rokov 1490 a 1491 sú pozoruhodné tým, že sa tu osobitne vyúčtovali financie 
farského kostola sv. Mikuláša, ku ktorému mesto malo patronátne práva, čo sa dovtedy v takejto 
forme nedialo. Keďže išlo o pomerne veľkú sumu peňazí, ktorá bola navyše v obehu ako forma 
pôžičky u viacerých trnavských mešťanov, mesto v roku 1495 založilo osobitnú mestskú knihu, 
v ktorej už evidovalo len financie fary a benefičné dary. Účty za farský kostol predkladal v uve-
dených dvoch rokoch Valentín Swimmer, ktorý bol vo funkcii kostolného otca a súčasne bol aj 
členom mestskej rady. Okrem neho ešte poznáme v roku 1490 radných Dominika Rassla, Tomáša 
Husa, Tomáša Pirmara, výrobcu lukov Martina, Juraja Schona, Jána Fuernzweya, Bernarda Hof-
mana, v roku 1491 Jána Fuermczaya, Tomáša Schona a výrobcu lukov Martina a napokon v roku 
1492 sa spomínajú len Tomáš Pierhnar a Valentín Kayal. 

Nástup Pasolta do richtárskej funkcie v roku 1490 však sprevádzali búrlivé pomery v krajine, 
pretože už začiatkom apríla tohto roku zomiera vo Viedni uhorský kráľ Matej I., čo v krajine 
rozpútalo zápas o uhorskú korunu. Okrem Matejovho nemanželského syna Jána Korvína (kto-
rému ešte za života jeho otca uhorskí šľachtici sľúbili podporu) svoje nároky vzniesli český kráľ 
Vladislav Jagelovský, poľský kráľ Ján Albert a cisár Maximilián Habsburský. Už 7. apríla 1490 
žiadali Trnavu o vernosť kráľovná vdova Beatrix a Ján Korvín, ktorí súčasne vyzvali mesto, aby 
vyslalo na kráľovský dvor dvoch zástupcov pre ďalšie pokyny. 1. júna 1490 žiadal Trnavu o pod-
poru a vernosť aj cisár Maximilián, ktorý medzitým obsadil s vojskom časť juhozápadného 
Slovenska a Bratislavu. Uhorská šľachta sa však rozhodla napokon podporiť českého panovníka 
Vladislava Jagelovského, ktorý sa okamžite vydal do Uhorska ujať sa svojich kráľovských práv. 

Bola to práve Trnava, kde sa nový uhorský panovník po českej ceste vybral prijať hold uhor-
ských stavov. Zachoval sa list z 21. júla 1490, v ktorom uhorskí magnáti oznamujú Trnave, že 
sa k nim blíži sprievod nového kráľa a žiadajú preto magistrát, aby mu vyšli v ústrety a nále-
žite ho privítali. Zástupcovia uhorskej šľachty sa súčasne budú usilovať čo najskôr doraziť do 
Trnavy (podľa možnosti ešte pred príchodom kráľa Vladislava), aby mu mohli vzdať hold aj oni 
osobne. Pre Trnavu to boli nepochybne významné udalosti, v ktorých epicentre stál aj richtár 
Štefan Pasolt a celý trnavský magistrát.                            doc. PhDr. Vladimír RÁBIK, PhD.

Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy     september 2011

 1. 9. 1731 – V Prahe sa narodil kníhtlačiar 
VÁCLAV JELINEK, neoficiálny tlačiar a vyda-
vateľ prác bernolákovcov, ktorý pôsobil 
v Trnave (280. výročie).
2. 9. 1741 – V Chorvátskych Žideniciach sa 
narodil lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, 
profesor Trnavskej univerzity a dekan jej 
filozofickej fakulty (270. výročie). 
2. 9. 1966 – V Prahe umrel maliar a vý-
tvarný pedagóg SVATOPLUK HAVRLÍK, ktorý 
pôsobil ako profesor kreslenia v Trnave 
(45. výročie). 
2. 9. 1971 – V Podunajských Biskupiciach 
umrel maliar, grafik a ilustrátor ŠTEFAN 
CPIN, priekopník slovenskej detskej ilustrá-
cie, ktorý pôsobil aj v Trnave (40. výročie). 
3. 9. 1951 – V Trnave začali svoju činnosť 
Stredná priemyselná škola a Stredná zdra-
votnícka škola (60. výročie).
3. 9. 2001 – V Trnave bolo obnovené Arci-
biskupské gymnázium (10. výročie). 
4. 9. 1916 – V Továrnikoch umrel trnavský 
rodák JOZEF PANTOČEK, lekár a botanik, 
priekopník röntgenológie a mikrofotogra-
fie v bývalom Uhorsku (95. výročie). 
8. 9. 1686 – V Leviciach sa narodil profesor 
Trnavskej univerzity, jej kancelár a viacná-
sobný rektor JÁN KAZI, riaditeľ akademic-
kej tlačiarne, ktorý umrel v Trnave (325. 
výročie). 
8. 9. 1696 – V Trnave sa narodil po latinsky 
píšuci básnik, pedagóg a slovenský kazateľ 
JURAJ IMRIKOVIČ (315. výročie). 
8. 9. 1911 – V Ostrihome umrel bývalý pro-
fesor gymnázia v Trnave, historik a cirkevný 
hodnostár ANTON PÓR (100. výročie). 
9. 9. 1956 – V americkom Clevelande um-
rel historik, univerzitný profesor, politik, 
redaktor a autor učebníc FRANTIŠEK HRU-
ŠOVSKÝ, rodák z Lovčíc a absolvent gymná-
zia v Trnave (55. výročie). 
10. 9. 1901 – V Čechách sa narodil pedagóg 
a zbormajster MIROSLAV JAURA, dlhoročný 
dirigent spevokolu Bradlan, ktorý pôsobil 
ako učiteľ v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde 
aj umrel (110. výročie). 

13. 9. 1831 –V Ostrihome umrel kardinál 
ALEXANDER RUDNAY, rodák z Považan, 
ktorý v Trnave študoval na Kráľovskej 
akadémii a neskôr pôsobil ako ostrihomský 
kanonik a rektor seminára, člen Slovenské-
ho učeného tovarišstva a podporovateľ 
bernolákovcov (180. výročie). 
13. 9. 1936 – V Trnave sa uskutočnil Letec-
ký deň (75. výročie).
13. 9. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili 
Dom hudby M. Schneidera Trnavského (15. 
výročie). 
14. 9. 2006 – V Trnave počas 13. ročníka 
Trnavských dní slávnostne odhalili pamät-
nú tabuľu ALFREDA WETZLERA (5. výročie). 
16. 9. 1931 – V Trnave otvorili verejné par-
né kúpele (80. výročie).
17. 9. 1861 – V Budíne umrela grófka TERÉ-
ZIA BRUNSWICKOVÁ, zakladateľka detskej 
opatrovne v Trnave a prvej dievčenskej 
priemyselnej školy v Uhorsku, ktorá sa prí-
ležitostne zdržiavala na svojich panstvách 
v Dolnej Krupej a v Bielom Kostole (150. 
výročie).
21. 9. 1936 – Trnavu navštívil EDUARD BE-
NEŠ, vtedajší prezident ČSR (75. výročie) 
22. 9. 1986 – V Trnave sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie Strojársko-technolo-
gickej fakulty SVŠT (25. výročie). 
24. 9. 1831 – V Trnave sa skončila epi-
démia cholery, ktorá si v priebehu dvoch 
predchádzajúcich mesiacov vyžiadala vyše 
800 smrteľných obetí (180. výročie). 
27. 9. 1601 – V Zlatnej na Ostrove sa na-
rodil profesor Trnavskej univerzity a jej 
rektor ŠTEFAN KERESTEŠ (410. výročie). 
28. 9. 1791 – V Trnave umrel zvonolejár 
MATHIAS ORFANDEL (220. výročie). 
28. 9. 1916 – V Trnave umrel literárny his-
torik a cirkevný hodnostár EMIL KONCÍLIA 
(95. výročie). 
30. 9. 2006 – Atletický štadión Slávie Na 
rybníku v Trnave bol premenovaný na 
Atletický štadión Antona Hajmássyho (5. 
výročie). 

P.R.
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TRNAVSKÍ MUZIKANTI
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje materiál na svoju novú výstavu Popu-
lárna hudba v Trnave za čias socializmu, ktorá bude otvorená v Dome hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského 6. októbra 2011 na Deň TTSK. Pred jej otvorením ponúkame 
čitateľom časopisu Novinky z radnice na pokračovanie čosi z príbehu populárnej 
hudby v Trnave – dnes obdobie big beatu.

MODERNÁ TANEČNÁ HUDBA V TRNAVE                                                                             III. ČASŤ
Big beat v Trnave  V 60. rokoch prišla beatová 
vlna a skupiny The Beatles a The Rolling Stones 
rozdelili mládež na dva fanúšikovské tábory. Tieto 
dve anglické skupiny sa stali vzorom pre beatové 
kapely po celom svete a neobišlo to ani Českoslo-
vensko. Ako hudobný jazyk sa preferovala angličti-
na, čo sa odrazilo v tvorbe i v názvoch hudobných 
skupín. V médiách a vo verejných programoch boli 
tzv. kvóty, koľko percent akej hudby sa mohlo 
uviesť (slovenská, socialistická, iná). Na zahranič-
né hity sa pripravovali slovenské a české texty 

a takéto „coververzie“ sa potom púšťali v rádiu a televízii. V Bratislave, kde študovali aj mnohí 
Trnavčania na vysokých školách, boli veľmi populárne programy V-klubu (Véčka). Chodievali 
tam mnohí známi hudobníci a speváci na klubové vystúpenia. Tam vznikli aj prvé moderované 
rebríčky aktuálnych piesní – hitparády s diskdžokejom Štefanom Anderkom (po emigrácii bol 
redaktorom Hlasu Ameriky). 

Od polovice 60. rokov začali byť známe prvé domáce beatové kapely – The Beatmen (1964), The 
Soulmen (1966), Prúdy (1963), The Gentlemen (1969), The Blues Five (1967), The Players (1964-66) 
a The Meditation Four (1966) a iní. V decembri 1967 sa v pražskej Lucerne konal 1. československý 
beatový festival. Z dvadsiatich ôsmich skupín získala hlavnú cenu slovenská skupina Deža Ursinyho 
The Soulmen a skupina Prúdy získala cenu za najlepšie texty k vlastným pesničkám.

V Trnave boli začiatkom 60. rokov stále zdrojom zábavy kovosmaltské čaje a programy 
v kaviarňach. V I. polovici 60. rokov vznikali prvé beatové kapely. Po vzore toho bratislavské-
ho, fungovalo aj v Trnave korzo. Obľúbené miesto na stretávanie bolo trnavské námestie (po 
schodkoch), kde na múriku vysedávali skupinky. S touto érou súvisí i móda vreckových tranzis-
torových rádií, ktoré dotvárali vtedajší imidž mládeže. 

Na trnavské korzo si zaspomínal líder The Beggars Pavol Opatovský: „Korzo sa začínalo a konči-
lo námestím. Rozprúdilo sa v dobe, keď sa zatvárali obchody – okolo šiestej podvečer. Najlepšie 
bolo medzi siedmou a ôsmou a končilo okolo deviatej, kedy sa partie usadili do podnikov (Krym, 
Karpaty, Stará pošta...). Chodilo sa po ľavej strane od dnešného Zeleného domu, okolo kaviarne 
Krym, a pri svätej Helenke sa točilo späť. Pravá strana ulice bola slabšia. Partie mali svoje stále 
stanovištia. Napríklad, pred Krymom (1) stáli The Breadwinners s Tónom Šidlíkom a partia okolo 
Bonza Radványiho s The Breakers a ich fanúšikovia. Stáli tam aj vtedajší lámači ženských sŕdc Vla-
do Cigánik, Jaro Holub prezývaný Markíz, Orol, Binka a iní (doplnil Anton Šidlík). Pred obchodom 
Elektro, bývalým Hajachom, sme stáli my – The Beggars. Oproti, na druhej strane, pri dnešnej 
Vinárni u Jozefa, stáli športovci – futbalisti, hádzanári a ich obdivovatelia, neďaleko mladí mu-
zikanti, ktorí ešte len začínali. Pekné dievčatá chodili na korzo predvádzať nové šaty, topánky, 
kabelky a obdivovať svoje idoly – najmä športovcov a hudobníkov (doplnil Peter Horváth).“ 

Jozef Šelestiak si na začiatky big beatu v Trnave spomína takto: „Môj big beatový príbeh 
sa začal v roku 1962 príchodom na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ) – dnešné gym-
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názium. V tom roku prišiel do Beatles Ringo Star 
a skupina nahrala prvé veľké hity: Love Me Do, P. S. 
I Love You a Please Please Me. Po nich prišlo ich prvé 
LP, turné po Anglicku a hudobná „tsunami“, ktorá sa 
vzápätí preliala cez „železnú oponu“ a zachvátila aj 
Trnavu. Vnikla aj do jednej z tried SVŠ, v ktorej sa 
nachádzalo viacero hudobne citlivých študentov na 
čele s Petrom Bonzom Radványim. Big beat nás vte-
dy takmer posadol. Cez prestávky a vo voľnom čase 
sme sa pretekali, kto pozná viac skupín, spevákov, 
speváčok, hitov a noviniek, po škole sme najradšej 
chodili za Petrom Horváthom a Pecom (Petrom 
Mihálikom), ktorí vlastnili najviac LP platní a singlov, resp. magnetofónových nahrávok najväč-
ších svetových hviezd rocku a big beatu. Pokúšali sme sa založiť aj vlastnú triednu kapelu, no 
elektrické gitary, zosilňovače a bicia súprava boli v tom čase pre nás nedostupné. Ale aj tak sa 
v roku 1965 uskutočnil v Kultúrnom dome TAZ možno prvý big beatový unplugged minikon-
cert v histórii Trnavy, v ktorom zazneli skladby Chucka Berryho a Beatles v podaní beatového 
tria spolužiakov Ernesta Šťastného, Petra Bonza Radványiho a mňa.“ (2)

V roku 1964 vznikli v Trnave prvé beatové sku-
piny Black Boys a Black White. Black Boys založili 
Ľuboš Novotný a Fero Bartoš v októbri 1964, ktorí 
pribrali gitaristu Petra Mikuláša a bubeníka Ada 
Lopoša. Neskôr prišiel Miro Macko – basgitara 
a pribrali k sebe staršieho, ale už známeho Laca 
Bartoša. (3) Vznikli najskôr ako gitarové trio pri 
ZK ROH Kovosmalt, kde aj skúšali. Hrali najmä re-
pertoár The Shadows. V apríli 1965 sa zúčastnili 
vystúpení v nemeckom družobnom meste Erfurt. 
Niekedy v lete 1965 sa zúčastnili v Bratislave sú-

ťaže gitarových skupín pod slovenským názvom Čierni chlapci. Kapela fungovala približne do 
jesene roku 1965, keď jej členovia prešli postupne do iných, nových skupín. 

Black White (4) tvorili zasa Bonzo Radványi, Ma-
rián Remenár, Peter Schultz a Roman Vnuk. Mana-
žérom bol Peco (Peter Mihálik) a Alino Cisár (neskôr 
novinár). Kratšiu dobu s nimi hrali aj Stano Hlaváček 
a Tóno Holbík. Black White skúšali u Vnukových 
v byte nad Spolkom sv. Vojtecha. Prvé vystúpenie 
im zorganizoval Ján Schultz, Petrov brat, ktorý 
učil v Hlohovci (neskôr bol na trnavskom gymnáziu 
dirigent zboru Cantica nova). Bol to výchovný kon-
cert pre žiakov v Hlohovci (25. 9. 1964). Black White 
uskutočnili prvý verejný bigbítový koncert v Trna-
ve, keď 15. 11. 1964 vystúpili v spoločenskej sále gymnázia. Odchodom niektorých členov Black 
Boys a Black White na vojenskú službu či na vysokoškolské štúdium do Bratislavy sa obe skupiny 
rozpadli a zostávajúci hudobníci založili novú skupinu (The Breakers).

V Trnave vzniklo postupne v 60. rokoch niekoľko beatových skupín, no nie všetky sa nám po-
darilo vypátrať. The Stings nacvičovali v pivnici domu na Kollárovej ulici. Ide o rodinný dom oproti 
mestskej ubytovni postavený tak trochu pod úrovňou cesty. Členmi skupiny boli Imrich „Slávo“ 
Valovič – basgitara, Tomek – bicie, Jozef Jankola – sólová gitara, Ladislav Kotlan – sprievodná 
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gitara, Vlado Dudík – gitara, neskôr prišiel Juraj Hečko – bicie 
a spev, ďalšie informácie sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť.

Skupina New Beat (5) existovala asi v rokoch 1965 – 66 
v zložení: Peter Schultz – sólová gitara, vedúci skupiny, Milan 
Sopko – klávesy, Jozef Babirát – basgitara, Ľudovít Szöke 
– sprievodná gitara, Jozef Šelestiak – spev a ústna harmonika, 
Štefan Filiač – bicie. Jej zriaďovateľom bola Katedra hudobnej 
výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Hrali zväčša na 
študentských podujatiach a absolvovali úspešný koncert v tr-
navskom divadle, z ktorého sa zachovali fotografie.

Skupina Stars fungovala pri Pozemných stavbách v Trnave 
v rokoch 1964 – 65. Jej členmi boli: Anton Uváčik – sólová gi-
tara, Karol Nebyla – sprievodná gitara, Ladislav Kucman – bas-
gitara, Vladimír Hubáček – bicie, Viera Vadovičová – spev. Žiaľ, 
fotografia skupiny sa nezachovala, ale v hudobnom archíve 
rozhlasovej Modrej vlny z tohto obdobia by mala byť nahrávka 
jednej – dvoch piesní. Z časti členov Stars sa v roku 1965 sfor-
movala známa skupina This Five (6). Tvorili ju: Anton Uváčik 

– sólová gitara, Karol Nebyla – sprievodná gitara, Ladislav Kucman – basgitara, Miroslav Macko 
– bicie, Jozef Šelestiak – spev. S nacvičeným programom sa stihli predstaviť v niektorých 
kaviarňach a na večierkoch. Postupne 
ale vždy niekto z členov skupiny vypadol 
– skončil školu, narukoval, presťahoval sa 
za prácou alebo za rodinou, až sa skupina 
niekedy v roku 1966 rozpadla. Zachovali sa 
však štýlové fotografie tejto skupiny. 

Na jeseň v r. 1965 vznikla najznámejšia 
trnavská beatová kapela The Breakers. 
Vznikla zlúčením hudobníkov zo skupín 
Black Boys a Black White, ku ktorým sa 
pridali ešte ďalší muzikanti. Prvú zostavu 
tvorili z Black White Peter Bonzo Radványi 
– basgitara, ústna harmonika, spev, vokál 
a Marián Remenár – bicie a z Black Boys Laco Bartoš – sólová gitara, spev, vokál a Miro Macko 
– gitara. Neskôr sa k nim pripojil Marian Mike Kramár – klávesy, vokál a Mira Macka vymenil Fero 
Bartoš – sprievodná gitara. Obsahom ich repertoáru boli skladby Chucka Berryho, The Beatles, 
The Rolling Stones, The Troggs, The Kinks, The Loving Spoonful, Sir Douglas Quintet, ale aj vlastné 

skladby. Veľké koncertné vystúpenie absolvovali 
22. 5. 1966 pred obrovským publikom (10 000 ľudí) 
v amfiteátri v Leviciach, ako predskokani populár-
nej maďarskej speváčky Katy Kovacs. 

Skúšali v Kultúrnom dome TAZ. Manažérom 
bol Peter Horváth, ktorý zorganizoval aj ich le-
gendárny koncert v trnavskom divadle. Koncert 
sa uskutočnil 6. 9. 1966 a predchádzalo mu pre-
hováranie vedenia divadla na povolenie takejto 
akcie. Vtedajší riaditeľ Krajového divadla Rudolf 
Debnárik ho povolil pod podmienkou, že sa tam 
nesmie dostať nijaký chuligán a nemá tam prísť ku 
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žiadnej politickej provokácii. Vstupeniek na koncert bolo menej ako záujemcov a mnohí sa preto 
do divadla ani nedostali. Po koncerte sa do skupiny a jej manažéra pustila riadna vlna kritiky zo 
strany vyznávačov socialistickej kultúry a morálky. Vyšla séria provokačných a kritických článkov 
v regionálnych médiách, ktoré kritizovali skupinu za reklamnú fotografiu na pomníku Antona 
Bernoláka v Trnave (7) – mimochodom, veľmi vydarený záber. Mali však jediný účel – zdiskredi-
tovať členov The Breakers a zlikvidovať skupinu. Vyhodili ich z kultúrneho domu TAZ a istý čas 
nemali kde nacvičovať. Nakoniec ich prichýlil Pedago-
gický inštitút v Trnave, kde mohli od novembra 1966 
v jednej triede popoludní skúšať. V priebehu rokov 
1966 až 1968 prešla skupina The Breakers viacerými 
personálnymi zmenami – odišiel gitarista Laco Bar-
toš, prišiel Tóno Holbík a organistu Mariána Kramára 
vymenil Jendo Moravec z Piešťan. Skupinu prichýlili 
Trnavské sladovne a posledné zloženie skupiny bolo: 
Peter Radványi, Marián Kramár, Marián Remenár 
a nový člen Tóno Uváčik – sólová gitara (8). 

Počas svojej existencie absolvovali The Breakers 
aj koncerty v Piešťanoch, Hlohovci, Seredi, Leopol-
dove, Pezinku, Cíferi, Nitre, Púchove, Považskej Bystrici, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, 
Galante, Modre, atď., a tiež vystupovali v Trnave na rôznych podujatiach. Skupina sa stala 

významnou na slovenskej hudobnej scéne, 
o čom svedčí aj fakt, že sa dostala do knižnej 
antológie Slovenský bigbít a do desaťdielneho 
rovnomenného televízneho dokumentu.

Skupinu The Breadwinners (9) založili bube-
ník Tóno Šidlík, basgitarista Fero Keszler a spe-
vák Vlado Bielko na jar r.1967 spolu s Petrom 
Líškom – sprievodná gitara a Kamilom Mrvom 
– sólová gitara. Pomerne za krátky čas The 
Breadwinners stihli nacvičiť repertoár. Vlado 
Bielko, spevák s charakteristickým chrapľavým 
hlasom, si vyberal skladby od rôznych skupín 
tak, aby mu sedeli. Nacvičovali cez víkendy od 

rána do večera v kultúrnom dome v Báhoni, pretože v Trna-
ve sa im spočiatku nedarilo nájsť miestnosť a zastrešenie. 
Po piatich mesiacoch sa dostali do zrkadlovky trnavského 
divadla, kde skúšali. Vystupovali na rôznych festivaloch, 
napr. v Piešťanoch (letný amfiteáter, sála Napoleonských 
kúpeľov), v Trnave, Pezinku, Modre, a pod. Skupina spievala 
známe hity od Rolling Stones, Small Faces, Troggs, Pretty 
Things a iných, no tiež niekoľko vlastných skladieb, ktoré 
zložili spevák Vlado Bielko a basgitarista Fero Keszler. The 
Breadwinners boli na hudobnej scéne síce krátku dobu, ale 
zapísali sa do histórie big beatu v Trnave. Na jeseň v r.1968 
odišiel zo skupiny gitarista Kamil Mrva a skupina sa rozišla.

Skupina The New Breakers/The Breakers (10) vznikla v zi-
me r. 1968 z bývalých The Breakers a z The Breadwinners. 
Hrala v zložení Peter Bonzo Radványi – sprievodná gitara, 
ústna harmonika, flauta, spev, Marián Mike Kramár – kláve-
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sy, vokál, Fero Cecon Keszler – basgitara, vokál, Vlado Bielko – gitara, Tóno Šidlík – bicie a spev. 
Podľa Bonza Radványiho názov The New Breakers použili iba raz, ďalej už vystupovali pod starým 
názvom The Breakers. Skupina najskôr nacvičovala v Trnavskom divadle, ale približne po polroku 
sa presťahovala do „Trajmanky“ (bývalé Slovenské sladovne). Táto prvá zostava však nikdy nevy-
stúpila. Na jar r.1969 odišiel Vlado Bielko a skupinu doplnil Fero Bartoš, ktorý sa vrátil z vojenskej 
služby. Na jeseň 1969 odišiel Marián Kramár a The Breakers v zložení Peter Radványi, Fero Keszler, 
Fero Bartoš a Tóno Šidlík odštartovali svoje koncerty v rôznych mestách na Slovensku. 

Skupina hrala skladby od známych zahraničných skupín, ale postupne sa sústredila na vlastnú 
tvorbu z autorskej dielne Petra Radványiho. Tak sa skupina dostala aj do povedomia na slovenskej 
hudobnej scéne. V júni 1970 sa The Breakers stihli predstaviť aj na celoslovenskom big beatovom 
festivale v Bratislave, kde hrali v známom V-klube spolu so skupinami Prúdy, Collegium Musicum, 
a pod. Na koncerte zaujali rakúskeho manažéra p. Hofrichtera, od ktorého prijali ponuku zahrať na 
veľkom medzinárodnom dvojdňovom hudobnom open air festivale Open fest vo Viedni. Manažéra 
im robil Fero Heinereich. Hrali na jednom pódiu s rôznymi zahraničnými skupinami a reprezentovali 
súčasnú slovenskú hudobnú scénu. Po návrate z Rakúska odohrali ešte zopár koncertov a v marci 
1971 sa The Breakers rozpadli. Bubeník Tono Šidlík a spevák Peter Radványi dostali ponuku od zná-
meho speváka a gitaristu Joža Barinu a stali sa členmi bratislavskej skupiny The Meditating Four, 
ktorá sa dala po čase opäť dokopy, a s ktorou koncertovali až do konca r. 1971. 

V roku 2001 sa skupina The Breakers znova sformovala a v pôvodnom zložení z polovice 60. 
rokov ( Radványi – basgitara, spev, Remenár – bicie, vokál, Laco Bartoš – sólová gitara, vokál, 

Fero Bartoš – sprievodná gitara, vokál, Kramár – organ) 
vystúpila v galaprograme Trnavských dní v Trnavskom di-
vadle (22. 9. 2001). V rokoch 2005 – 2008 hral s Breakers aj 
Pavol Opatovský – spev a akustická gitara a v rokoch 2007 
– 2008 na štyroch koncertoch hral namiesto Laca Bartoša 
Vlado Machala – sólová gitara. Odvtedy až dodnes skupina 
The Breakers ako jediná aktívna zo všetkých trnavských 
big beatových skupín zo 60. rokov úspešne vystupuje na 
príležitostných spomienkových koncertoch pre nostalgic-
kých pamätníkov. 

Skupina Musica Viva (11) bola akýmsi pokračovaním 
hudobných aktivít časti členov dvoch predošlých kapiel. 
Skupinu založil v auguste r. 1972 skúsený hudobník Fero 
(Cecon) Keszler, bývalý člen The Breadwinners a The Bre-
akers. K spolupráci si prizval bubeníka Tóna Šidlíka a Ko-
lomana Gajlíka, ktorý bol už ako šestnásťročný výborný 

gitarista, vzorom mu bol legendárny gitarista Ritchie Blackmore. Anton Šidlík si na kapelu 
spomína takto: „Skupina začala cvičiť v Trnavskom klube Fortuna. Za štyri mesiace mala Musica 
Viva v tomto klube svoj prvý a zároveň posledný koncert. Zvedavým divákom sme ponúkli 
svoje vlastné inštrumentálne skladby v hudobnom štýle rock&blues, na ktorých sa autorsky 
podieľali Keszler a Gajlík. Na dvojhodinovom koncerte nám diváci tlieskali a uznanlivo kývali 
hlavami. V decembri 1972 sme mali vystúpiť na koncerte vo Véčku v Bratislave, ale už sme sa 
ho nezúčastnili. Mohli sme sa ním dostať do povedomia a získať ponuky, ale Keszler necítil, že 
skupina je na takú prezentáciu dostatočne pripravená a s odstupom času to oľutoval. Koloman 
Gajlík však ponuku dostal a z kapely odišiel. Musica Viva tak v zime 1972 skončila.“

The Beggars (12) vznikli na prelome rokov 1966 až 1967, a to v zložení Pavol Opatovský – 
spev, gitara, ústna harmonika, Milan Kovačič – sólová gitara, Anton Holič – basgitara, Milan Holič 
– bicie nástroje. Najväčším úspechom tejto pôvodnej formácie štrnásť, pätnásť a šestnásť-
ročných chalanov bolo vystúpenie na beatovom festivale v Piešťanoch v roku 1968, kde Paľo 
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Opatovský obsadil 1. miesto, získal cenu za spev a skupina 
zožala ozajstnú beatovú slávu. Obsadenie v tejto skupine sa 
menilo len na pozícii basgitaristu, kde sa postupne vystrie-
dali Jaroslav Mäsiar, Peter Štefunko a Peter Líška. Časom 
sa vyformovalo aj hudobné smerovanie The Beggars. Spo-
čiatku mali najväčší vplyv na skupinu už vyzreté trnavské 
skupiny ako The Breakers, The Stings a The Breadwinners. 
The Beggars sa začali orientovať na blues a R&B. V reperto-
ári skupiny boli aj skladby od Johna Lee Hookera, Jima Mor-
risona, Them, Free, a pod. V tejto zostave mali The Beggars 
najväčší úspech v roku 1969 na samostatnom koncerte vo 
vlastnej réžii v kultúrnom dome TAZ v Trnave. Koncert bol 
vypredaný, cena vstupenky bola 5 Kčs a prišlo 600 fanúši-
kov big beatu. Do kapely prišiel v roku 1969 Jaroslav Rozič 
– basgitarista odchovaný na Jimi Hendrixovi a skupine The 
Cream. Bol to zrelý hudobník, ktorý predtým hral vo veľmi 
talentovanej skupine s Jozefom Čambálom. Hudobná karié-

ra The Beggars sa skončila v roku 1971 pod vplyvom neustálych zákazov zo strany politickej 
moci, a tiež odchodom niektorých jej členov na základnú vojenskú službu.

V roku 1971 sa uvoľnilo miesto sólového speváka v hardrockovej trnavskej skupine The To-
ast. Spevák Vlado Bielko odišiel na vojnu a na jeho miesto nastúpil Pavol Opatovský. Skupinu 
tvorili vynikajúci hudobníci: Edo Pavlíček – sólová gitara, Vlado Dudík – sprievodná gitara, Cuco 
Gajlík – basgitara, neskôr aj sólová gitara, Stano Gajlík – bicie. The Toast hrali hard rock a R&B. 
Repertoár tvorili okrem vlastnej tvorby so slovenskými textami aj skladby od Johnnyho Winte-
ra a Black Sabbath. Vrcholom hudobnej kariéry skupiny bolo účinkovanie na verejnej nahrávke 
relácie Modrá vlna Slovenského rozhlasu (začiatok 70. rokov). Verejnú nahrávku absolvovali 
v aule Pedagogickej fakulty UK v Trnave na jednom pódiu s Helenou Vondráčkovou, Jozefom 
Lauferom a s najpopulárnejšou skupinou z Poľska NO-TO-CO. Po spoločnej nahrávke prišlo po-
zvanie na spoločný koncert s NO-TO-CO po Slovensku, ale to už zasiahla vyššia politická moc, 
ktorá im zakázala vystúpiť na jednom z koncertov v Žiline. Prišlo obdobie konsolidácie politic-
kej situácie a s ním zákaz vystúpení pre skupinu The Toast. 

Na obdobie big beatu si spomína Pavol Opatovský takto: „Trnavská big beatová scéna bola 
v období 60. rokov dosť stabilná s tými skupinami, čo si spomínam. Navyše, hrať big beat bolo 
finančne veľmi náročné a technicky niekedy aj nemožné. Veľmi podobné to bolo aj v iných 
mestách vtedajšieho Československa. Len Praha a Bratislava mali viac skupín, ale čo do kvality 
sme boli všetci na celkom slušnej úrovni. Takéto boli šesťdesiate roky a big beat mal vysokú 
úroveň, pretože sme hudbu zbožňovali, čo nám niektorým zostalo až doteraz.“ 

Situáciu v týchto rokoch dobre ilustruje aj nasledujúca spomienka Petra „Bonza“ Radvány-
iho, ktorá bola uverejnená v rozhovore pre Trnava – SME (6. 11. 2010), keď na otázku, kde sa 
v Trnave hrával big beat a či tu vtedy fungovali kluby, odpovedá:

„Kluby neexistovali. My sme boli koncertná kapela, hrať sa dalo v kultúrnych domoch. Takže, 
keď sme vystupovali, dajme tomu, v Kovosmalte – my sme tomu hovorili Coburg – tak na nás 
prišlo 800 až tisíc ľudí. Keď teraz príde do klubu stovka návštevníkov, tak sme radi. Akurát sme 
mali problém, že sme spievali po anglicky. Raz sa nám však podaril husársky kúsok – v rámci 
Modrej vlny, každotýždňovej rozhlasovej relácie pre mladých, kde popri všetkých ideologic-
kých kecoch a domácej muzike občas pustili aj čosi od The Beatles či The Rolling Stones. Pre-
bojovali sme sa do finále jednej súťaže – aby sme sa tam dostali, spievali sme, samozrejme, po 
slovensky – a na verejnej trnavskej nahrávke do rozhlasu sa nás redaktorka pýtala, čo budeme 
hrať. Vravím – Leto v meste. A potom sme spustili slávnu Summer in the city od americkej sku-
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piny Lovin’ Spoonful. Išlo to naživo, takže všetci boli hneď na druhý deň v škole ohúrení, ako sa 
nám podarilo zaspievať po anglicky v rádiu.“

V meste vtedy veľmi chýbalo, že mladí ľudia nemali svoj klub, kde by počúvali hudbu svojej ge-
nerácie, ktorá sa tak odlišovala od éry dixielandov. V snahe osloviť mládež, ponúkla vtedy dvojica 
Trnavčanov nový program, podobne ako v bratislavskom Véčku – hodinovú moderovanú hitpa-
rádu najnovšej hudby. Hodinovka pod názvom Music box bola zaradená v ZK ROH TAZ vo februári 
1969 každú nedeľu do programu Čaj o piatej od 19. do 20. hodiny a predeľovala tak program 
účinkujúcej hudobnej kapely. Autori a moderátori tejto hodinky boli Peter Horváth a Peter 
Bonzo Radványi. K programu potrebovali gramofón, reproduktory a každý týždeň nové single. 
O spevákoch a skupinách si pripravovali krátke informácie pre mládež, ktorá vtedy mnohokrát 
ani nevedela, ako sa presne píše názov anglickej skupiny, nie to ešte, o čom sa v pesničke spieva. 
Aby takéto informácie moderátori mali, museli ich zháňať zo zahraničných rozhlasových staníc 
alebo z časopisov a prekladať z angličtiny či nemčiny. Čoskoro sa chýr o Music boxoch rozletel po 
Trnave a rad návštevníkov dovtedy pomaly upadajúcich čajov razom vzrástol na 600 – 800. Zo 
spomienok Dr. Petra Horvátha vyberáme: „S Music Boxom sa stala vlastne Trnava prvým mestom 
po Bratislave, kde bola diskotéka. Program bol zložený zo šestnástich skladieb – noviniek. Keďže 
nájsť zdroj pre nové a nové single bolo vtedy veľmi náročné, zakrátko sme sa spojili so všetkými, 
ktorí sa mohli dostať k originálnym novinkám zo zahraničia. Treba si uvedomiť, že vtedy stála 
jedna LP 200 – 250 Kčs a výplaty boli priemerne 1 300 –1 500 Kčs. Platne nám nosili trnavskí 
futbalisti, piešťanskí plavci, muzikanti, kamaráti – prosto všetci, ktorí sa mali šancu dostať do 
zahraničia. Do siete bola zahrnutá aj doprava singlov medzi mestami prostredníctvom linkových 
autobusov a spriaznených šoférov. Single sme si požičiavali aj od Števa Anderku z bratislavského 
Véčka. Neskôr sme Music boxy obohatili programom (roky 1970 – 71), pozývali sme hostí – zná-
me osobnosti, ktoré sme potom predstavili v rozhovore. Tiež sme vsunuli do programu tombolu, 
kde boli tri ceny. Tretia cena bol aktuálny československý singel, druhá cena bol československý 
hit číslo jedna a prvá bol singel nejakého aktuálneho svetového hitu (vtedy pre obyčajných ľudí 
absolútne nedostupná vec). Za roky svojej existencie sme pripravili šesťdesiatsedem samostat-
ných programov. Music box sa skončil na jeseň v roku 1971 na základe provokácie na katarínskej 
zábave, kedy s nami ukončil kultúrny dom TAZ zmluvu. Potom sme začali samostatne robiť nezá-
vislé diskotéky až do jesene 1972, kedy v Trnave diskotéky zakázali.“

Klub mládeže Fortuna (13)  Už niekedy v 2. 
polovici 60. rokov vznikla v hlavách mládeže idea 
založiť klub mládeže, niečo ako V-klub v Bratisla-
ve. Začiatkom roku 1968 prišli s konkrétnym ná-
vrhom na rekonštrukciu podzemných priestorov, 
ktoré patrili pôvodne k trinitárskemu (jezuitské-
mu) kláštoru, a vtedy k priestorom trnavského 
archívu, ale ústili do Františkánskej ulice (ul. kpt. 
Jaroša). Po byrokratických peripetiách a spleti 
rôznych povolení mesto napokon tento priestor 
pre mládežnícky klub odsúhlasilo. Návrh vypraco-
val mladý architekt – Marián Remenár (bubeník 

skupiny The Breakers) v spolupráci s Petrom Lovasíkom z Pozemných stavieb. K realizácii 
prispel finančne vtedajší mestský národný výbor. Stavbu realizovala stavebná skupina TJ-Slá-
via Trnava, neskôr aj Okresný stavebný podnik a stovky hodín na úprave interiéru odpracovali 
tiež študenti trnavských škôl v rámci brigád. Súťaž o názov a logo nového klubu vyhral Zdeno 
Šimko s návrhom FORTUNA – KLUB a trnavský grafik Jozef Dóka ml. s návrhom loga. (14)

Klub bol slávnostne otvorený 28. októbra 1970 za prítomnosti funkcionárov SZM (Socialistický 
zväz mládeže), politických predstaviteľov a vedenia mesta. Toto kultúrno-spoločenské stredisko 
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mládeže v nasledujúcich rokoch Trnavčania poznali pod názvom FOR-
TUNA. Spočiatku sa programy získavali prostredníctvom Slovkoncertu 
a Divadelnej agentúry za podpory a pomoci Mestského domu osvety 
v Trnave. Vznikli však i vlastné záujmové skupiny – Divadlo poézie a li-
terárne zameraný Krúžok mladých autorov. Vo Fortune sa pravidelne 
organizovali tanečné večierky a diskotéky. Známym diskdžokejom 
Fortuny bol Pavol Opatovský. Prevádzku tam malo reštauračné zaria-
denie. Zaujímavé podujatie v Trnave bolo propagované na jar v roku 
1970 v mesačníku Kultúra a život Trnavy. Bol tam uverejnený oznam 
o dvojdňovom I. slovenskom stretnutí Disc-Jockey show, ktoré sa usku-
točnilo v Kovosmalte a začínalo sa seminárom k danej téme.

Ponormalizačné politické vedenie však pritvrdilo aj v tomto klube 
a v roku 1971 kritizovalo, že otváracie hodiny dopoludnia nie sú vhodné, lebo sa v klube začali 
stretávať „záškoláci a mladí ľudia s tendenciou vyhýbať sa riadnej práci...“, a tiež nie je vhod-
né prevádzkovanie reštauračného zariadenia s predajom alkoholických nápojov. Diskotéky, 
ktoré podľa vtedajšieho názoru nemali výchovný vplyv na mládež, nahradilo Divadlo hudby 
s vhodnejšími tematickými hudobno-tanečnými večermi so sprievodným slovom. Programová 
a záujmová činnosť klubu sa rozšírila o besedy so spisovateľmi, športovcami, ako i športové 
aktivity mládeže a pod. Patrónom klubu sa stal mestský výbor SZM. Aktivity Fortuny sa rozšírili 
aj do športovej sféry (TJ SZM Fortuna) – vznikol turistický oddiel, volejbalový a nohejbalový 
oddiel, kulturistický oddiel, stolnotenisový a badmintonový oddiel, a pod. V roku 1978 bol klub 
Fortuna pridelený pod Okresné osvetové stredisko v Trnave. Okrem hudobných skupín Pra-
mene a Pltníci, ktoré Fortuna zastrešila, fungoval vtedy aj literárno-dramatický krúžok KAMA, 
divadelný súbor Vysokoškolák, fotografický a výtvarno-propagačný krúžok. 12. septembra 
1978 vznikol v Trnave Filmový klub, 23. na Slovensku. Zakrátko mal vyše 400 členov a filmy sa 
pravidelne premietali v kine Hviezda.

Igor Silný si na klub, ktorý niekoľko rokov viedol, spomína takto: „Vo Fortune s kapacitou asi 
170 miest sa pravidelne konali tanečné diskotéky pre mládež od 15 rokov, klubové večery od 
18 rokov, večierky pre študentov trnavských škôl, hudobné večery zamerané na profily hudob-
ných skupín, koncerty amatérskych i profesionálnych hudobných skupín, súťažné prehliadky 
gitaristov a hudobníkov. Hitparáda Fortuna 20 bola údajne najdlhšie fungujúcou hitparádou 
v Československu. V 80. rokoch sa stali obľúbenými aj seniorkluby, spoločenské večery pre ľudí 
nad 30 rokov, generáciu, ktorá klub fakticky zakladala. Priestory Fortuny boli využívané aj na 
menšie klubové koncerty, divadelné predstavenia (Radošinské naivné divadlo, DISK), koncerty 
vážnej hudby – napríklad zoskupenia starej hudby (barokovej, renesančnej), a pod. Fortuna 
organizovala aj festivaly v mestskom amfiteátri, diskoplesy, plesy a iné. Zanikla začiatkom 90. 
rokov na základe realizácie reštitučných nárokov vlastníkov.“

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ, PaedDr. Simona JURČOVÁ, Západoslovenské múzeum v Trnave

Fotografie pochádzajú z archívov Joka Radványiho, Antona Šidlíka, Ladislava Kucmana, Igora Silného, 
Karola Bodoríka, Ľuboša Novotného, Mariána Mrvu, Jozefa Šelestiaka, Pavla Opatovského a autorom 
foto Beggars je Bohuš Kosák

Zdroje:
1. kronika klubu mládeže Fortuna, informácie Igor Silný 
2. Podľa rozprávanie informátorov: Pavol Opatovský (Beggars, Toast), Dr. Peter Horváth (Music Box, The 
Breakers), Peter Radványi a Ing. arch. Marián Remenár (The Breakers, Black White), Anton Šidlík (Bre-
adwinners, The New Breakers, Musica Viva), Ing. Ladislav Kucman (The Stars, This Five), Ľuboš Novotný 
(Black Boys), Jozef Šelestiak (New Beat, This Five), Mgr. Martin Jurčo
3. článok: http://trnava.sme.sk/c/5627593/skade-sa-vzal-bonzo-verzii-je-viac.html#ixzz1HQaK2jyR
4. internetová stránka: http://www.last.fm/music/Pavol+Hammel/+wiki/diff?&a=1&b=2 
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Pred nami sú šestnáste Trnavské organové dni
Prvý koncert medzinárodného festivalu organovej hudby sa uskutoční v krás-
nom interiéri zrekonštruovanej Malej synagógy na Haulíkovej ulici

Na 16. ročníku medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, ktorý sa tradične uskutoč-
ňuje v auguste a septembri s podporou mesta Trnavy a Ministerstva kultúry SR, si posluchá-
či budú môcť vypočuť sedem koncertov. Nevšedný kultúrny zážitok a zároveň prekvapujúcu 
novinku ponúka hneď prvý festivalový koncert, ktorý sa uskutoční v krásnom a verejnosti 
ešte stále málo známom priestore zrekonštruovanej bývalej ortodoxnej synagógy na Hau-
líkovej ulici. Organizátor festivalu, koncertný organista a hudobný skladateľ Stanislav Šurin 
s huslistkou Blankou Pavlovičovou z Košíc tu uvedú skladby z obdobia 17. a 18. storočia na 
originálnom barokovom organe, ktorý len na tento účel prinesú do synagógy. 

Ostatné koncerty budú pokračovať na veľkom romantickom organe v Bazilike sv. Mikuláša, 
kde sa predstavia umelci z Talianska (Francesco di Lernia), Poľska (Slawomir Kaminski) a Ne-
mecka (Joseph Kelemen, Johann Götz). Slovenskú organovú školu bude reprezentovať čer-
stvý absolvent Vysokej školy múzických umení, bratislavský dómsky organista Martin Bako. 

Mimoriadny zážitok pre milovníkov organovej hudby prináša aj záverečný koncert festiva-
lu, ktorý bude patriť titulárnemu organistovi parížskej katedrály Notre-Dame, charizmatic-
kému hráčovi Olivierovi Latrymu. 

„Olivier Latry je v organovej kultúre pojem, ktorý zodpovedá pojmu Pavarotti v opernom 
speve. Patrí k najlepším hráčom a improvizátorom na svete. V Trnave bude okrem literatúry, 
samozrejme, aj improvizovať na danú tému. Vystúpenie pána Latryho na festivale výrazne 
podporilo Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave,“ doplnil Stanislav Šurin.                       -red- 

Trnavský JAZZyk bude tento rok naozaj svetový
Trnavský JAZZyk, prvý jazzový open air festival na Slovensku, vstupuje do svojho 
ôsmeho ročníka. Jeho program bude namiešaný z vystúpení hudobných osobností 
zo Slovenska i zo zahraničia, z rôznych hudobných štýlov – klasického a moderného 
jazzu, fusion, chillout, etno, funk, soul..., to všetko na pódiu mestského amfiteátra 
5. a 6. augusta.
„Úroveň festivalu z roka na rok rástla, úmerne k tomu aj rástla aj jeho návštevnosť. Festivalové 
publikum tvorili všetky vekové skupiny, čo dokazuje, že jazzová hudba má stále silu oslovovať 
ľudí, ktorí majú hlad po kvalitnej muzike. Je to pre nás veľká výzva, preto chceme tento 
rok festival posunúť opäť o kúsok ďalej. Pri tvorbe programu nás svojimi nápadmi a radami 
inšpirovali trnavskí hudobníci Michal Bugala a Filip Hittrich,“ povedal organizátor festivalu Peter 
Cagala z referátu kultúry Mestského úradu v Trnave. A tak sa stalo, že program Trnavského 
JAZZyka je doslova slovensko-medzinárodný. Piatkový večer otvorí medzinárodná formácia 
Aftertee na čele s nórskou speváčkou a skladateľkou CarolineHitland, ktorá prijala pozvanie na 
nahrávanie albumu tejto skupiny s názvom Journey Home.

V ďalšom projekte Michal Bugala Quartet feat. Andy Middleton sa predstaví domácemu, 
ale i slovenskému publiku dobre známy Trnavčan Michal Bugala, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejších slovenských gitaristov súčasnosti a na svoj koncert do Trnavy si pozval 
zaujímavých hudobníkov zo zahraničia.  Piatkový večer vyvrcholí medzinárodným zoskupením 
špičkových európskych muzikantov RenatoChicco Organ Quartet ‘UNITY’ featuring Stephane 
Belmondo s klasickou zostavou – trúbkou, tenorsaxofónom, organom a bicími nástrojmi. 
Emócie, podnietené tromi silnými piatkovými koncertmi, budú môcť poslucháči ventilovať na 
následnom jamm session v Amfik Café, na ktorom sa zúčastnia aj samotní hudobníci.
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Storočnica hudobného skladateľa Karola Elberta
Slovenská kultúrna verejnosť si na jeseň pripomenie 
nedožité sté narodeniny hudobného skladateľa a trnav-
ského rodáka Karola Elberta. Narodil sa 16. decembra 
1911 v Trnave. Už odmalička mal hudobné nadanie a zaujal 
ho najmä klavír. Trnavské kultúrne prostredie a hlavne 
hudobný život ho ovplyvnili natoľko, že sa zaujímal o rôz-
ne hudobné žánre. Zaujímala ho opereta, ale aj opera. 
V neskoršom období sa stali všeobecne známymi najmä 
jeho skladby z oblasti malých hudobných foriem, skladal 
populárne pesničky a tituly pre dychový orchester. Karol 
Elbert vždy rád chodil do Trnavy, aj keď roky žil v našom 

hlavnom meste. Jeho storočnicu si pripomenieme na jeseň počas Trnavských dní, 
ale aj samostatnými podujatiami v mesiaci nedožitých narodenín skladateľa.

Karol Elbert za 86 rokov života (zomrel v novembri 1997 v Bratislave) napísal a nahral niekoľko 
stoviek skladieb. O tom, že boli známe a populárne, svedčí aj fakt, že mnohé z nich boli nahra-
té a v mnohých verziách sú známe dodnes. Len rozhlasová fonotéka eviduje 301 hudobných 
záznamov z autorskej produkcie skladateľa. 

Karol Elbert počas svojho života poskytol množstvo rozhovorov, pre noviny, rozhlasové vy-
sielanie a televíziu. A v mnohých z nich sa dotkol aj Trnavy. V rozhlasovom rozhovore v roku 
1966 v relácii Vitajte v štúdiu hovoril o tom, aké bolo jeho rodinné prostredie: „Mamička veľmi 
pekne spievala, mala krásny soprán, žiaľ, musela byť operovaná na hlasivky a celkom stratila 
hlas. A tak som mal byť ja pokračovateľom hudobnej tradície v rodine. Učil som sa na klavír, 
veľmi skoro som vedel zahrať skladby, ktoré som predtým počul. Bolo to tak, napríklad, pri 
priamom rozhlasovom prenose z Viedne.“ 

Karol Elbert sa za krátky čas stal známym ako mimoriadne nadaný hudobník a klavír ho spre-
vádzal do posledných chvíľ života. V roku 1977 v jednom z rozhovorov spomínal aj na svoje 
študentské začiatky. „Skutočným podnetom mojej hudobnej orientácie a neskoršie hudobného 
štúdia bola osobnosť národného umelca Mikuláša Schneidera Trnavského. Náhodným spôsobom 
sa presvedčil o mojom talente a začal sa mi venovať. Neskôr nás muzicírovanie natoľko zblížilo, 
že vo chvíľach oddychu sme sa venovali komornej hre. Boli to krásne, nezabudnuteľné chvíle. 
Rodná Trnava mala v období mojej mladosti dosť rozvinuté kultúrne zázemie, i keď na amatér-
skej báze. Pôsobil som v Trnavskom slovenskom spevokole, ktorého dlhoročným dirigentom bol 
R. Ferenc – výrazná umelecká osobnosť. V tomto vynikajúcom kolektíve pôsobili v čase svojho 

Silné zážitky sľubuje aj sobotný večer. Úvod bude patriť významnému slovenskému 
gitaristovi a skladateľovi Andrejovi Šebanovi, ktorý spolupracoval s mnohými hudobnými 
osobnosťami – Dežo Ursiny, Marián Varga, Richard Müller, Peter Lipa a ďalší. Viedol vlastnú 
formáciu ASH band a bol spoluzakladateľom skupín Šeban – Rózsa – Buntaj a Free Faces. 
Vydal niekoľko sólových albumov, zložil hudbu k niekoľkým filmom a v súčasnosti sa venuje 
svojej sólovej tvorbe. V sobotu sa predstaví aj ďalší Trnavčan Filip Hittrich v zoskupení M.A.F. 
trio. Je to mladá krv slovenského jazzu a dá sa očakávať, že ich vystúpenie v Trnave bude 
silným hudobným zážitkom. 

Vrcholom festivalu a zároveň sobotného večera by malo byť vystúpenie kapely Finally, ktorú 
doplní saxofónový guru Gary Bias z USA, držiteľ ceny Grammy za Best Rhythm & Blues Song. 

Hlavným organizátorom festivalu je Mesto Trnava, finančne ho podporili aj Ministerstvo 
kultúry SR, ENEL a Trnavský samosprávny kraj.                                                                      -red- 
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umeleckého dozrievania tiež L. Holoubek a L. Burlas.“ Ešte predtým, než Karol Elbert pôsobil 
ako hudobník v divadlách v Opave či v Košiciach a vyštudoval Hudobnú a dramatickú akadé-
miu, dostal odporúčanie od majstra Trnavského, aby začal študovať. A ako spomínal v roku 
1986, jeho učiteľ prišiel priamo za ním. „Pod naším trnavským bytom bývala sestra Mikuláša 
Schneidera Trnavského, ktorú chodil pravidelne navštevovať. Raz, práve som cvičil Rachma-
ninovo Prelúdium, zazvonil pri našich dverách a povedal rodičom: Dajte chlapca študovať 
hudbu, má veľké nadanie. Sám potom, práve som skončil meštianku, išiel za Alexandrom 
Moyzesom a požiadal ho, či by ma nevzal do svojej triedy na Hudobnej a dramatickej akadé-
mii v Bratislave. Bolo to v roku 1930. Profesor Moyzes ma preskúšal tak, že hral na klavíri, 
no ja som nesmel vidieť klávesnicu. Uhádol som každý tón, a bolo rozhodnuté. Dochádzal 
som do Bratislavy trikrát do týždňa a na cvičenie som mal denne dve – tri hodiny, lebo som 
musel otcovi pomáhať v papiernictve. Bol by ma rád videl v obchode ako svojho nástupcu. 
Tejto myšlienke som však bol veľmi vzdialený.“ 

V rozhlasovom archíve sme našli aj jeden z posledných rozhovorov Karola Elberta. V ňom tiež 
spomína na Trnavu a svoje sladké hudobnícke začiatky: „Pamätám si, ako bratislavská opera 
hosťovala v dvadsiatych rokoch v Trnave. Mal som pätnásť – šestnásť rokov, nevynechal som 
ani jediné predstavenie. Niektorú z opier dirigoval aj Oskar Nedbal, prvý riaditeľ Slovenského ná-
rodného divadla. Mal som obrovské zážitky. Vžil som sa do hudobnosti deja, dokonca sa mi stalo, 
že som po predstavení prišiel domov, sadol som si ku klavíru, a čo mi zostalo z opery v ušiach, 
pobrnkával som si na klavíri. Do Trnavy chodila i Novákova operetná spoločnosť. Zaujímala ma 
i ľahká hudba. Ako chlapec som postával pred kaviarňou a počúval som tanečnú hudbu. Neskôr, 
ako klavirista, som pôsobil v revuálnych podnikoch, kaviarňach. V Bratislave v Parku, v Tatre...“ 

Aj keď život Karola Elberta bol zasvätený hudbe, nebol vždy jednoduchý. Napríklad, v čase fa-
šistického slovenského štátu bol rasovo prenasledovaný a začas bol aj v koncentračnom tábore. 
Neskôr hral v Žiline, Bánovciach nad Bebravou či Banskej Bystrici. Nútené hranie v kaviarňach 
a lokáloch no nepriamo prinútilo komponovať aj tanečné skladby, aj keď verejne prezentovať ich 
mohol až po roku 1945. Systematickejšie sa im začal venovať až po druhej svetovej vojne. A práve 
vďaka jeho vkladu do populárnej a dychovej hudby je známy dodnes. 

Od roku 1948 bol dirigentom bratislavskej Novej scény a o štyri roky neskôr sa na dvadsaťpäť 
rokov stal redaktorom, lektorom a dramaturgom redakcie malých hudobných foriem bratislav-
ského štúdia Československého rozhlasu. Na starosti mal napríklad aj dramaturgiu Tanečného 
orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (fungoval od roku 1961 do roku 1993). Vďaka 
tomu mohol pomôcť aj mladým autorom pri nahrávaní ich skladieb. 

Za niekoľko desiatok rokov aktívnej skladateľskej činnosti napísal dve operety (Dovidenia, lás-
ka, Z prístavu do prístavu), mnoho scénických hudieb k inscenáciám a niekoľko tanečných suít. 
Dodnes je známy celý rad Elbertových skladieb – spomeňme piesne Epizóda, Bol krásny deň, 
Do zajtra čakaj, Maličká slzička, Pohárik vínka, Očarená bývam a mnoho ďalších, ktoré spievali 
interpreti staršej i strednej generácie. Karol Elbert sa popri Gejzovi Dusíkovi Andrejovi Lieskov-
skom a Dušanovi Pálkovi zaraďuje medzi najviac hraných autorov slovenských evergreenov. 
Najčastejšie spolupracoval s libretistami a textármi Jarkom Elenom, Otom Kaušitzom, Vítom 
Ilekom, neskôr Katarínou Hudecovou, Alojzom Čobejom, Tiborom Grűnnerom, ale aj Tomášom 
Janovicom. Jeho piesne spievali interpreti mnohých generácií – od Jozefa Kuchára, cez Melániu 
Olláryovú a Gabrielu Hermelyovú, až po Janu Kocianovú, Evu Kostolányiovú a Evu Biháryovú. 

Karolovi Elbertovi nechýbal nikdy humor, o čom svedčí nespočetný rad jeho rozhlasových 
rozhovorov. V jednom z nich hovorí, že má zakázané hovoriť aj spievať. Jedno mu zakazujú 
rozhlasoví hlasoví pedagógovia, to druhé jeho kamaráti. Jedna z úsmevných spomienok z roku 
1976 sa viaže aj k nášmu mestu. Karol Elbert takto odpovedal na otázku, či si pamätá na všetky 
svoje skladby. „A viete, že ani nie? Bolo toho veľa. Asi pred troma rokmi som bol v Trnave na fes-
tivale Mikuláša Schneidera Trnavského. Prišla ku mne jedna dáma a začala mi spievať melódiu. 
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Tradičné Nočné verše promenád aj s novinkami
Stalo sa už tradíciou, že jedna z trnavských júlových nocí je venovaná nezvy-
čajnému podujatiu Nočné verše promenád, ktoré svojou nevšednosťou oslo-
vuje nielen domácich milovníkov poézie, ale aj tých cezpoľných. Tento rok 
venovali organizátori hlavnú časť stretnutia jubilujúcim autorom, ktorí tvoria 
súčasť slovenskej poézie, ale aj významným trnavským autorom, ktorí prekro-
čili pomyselný prah regionálnej poézie a dostali sa na celoslovenskú úroveň (Z. 
Matláková, M. Danaj). Podujatie sa už dlhé roky uskutočňuje neďaleko Bernolá-
kovej brány a jeho kulisou sú trnavské hradby. 

Romantická atmosféra, fakle a plamene, ale aj rôznorodá dramaturgia. Aj tým sú charakte-
ristické Nočné verše promenád. „Okrem tradičných hostí boli tentoraz venované aj laureátom 
a účastníkom Literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva, ktorú každoročne or-
ganizujeme. Okrem toho sme si chceli pripomenúť výročie úmrtia trnavského rodáka a význam-
ného básnika Miroslava Válka, spomínali sme aj na básnika Jána Stacha a uviedli sme básne lekára 
a milovníka nášho mesta Karola Kappelera. Čítali sa aj verše úspešnej autorky Evy Jarábkovej, 
ktorá sa vďaka úspechu v inej súťaži tento rok predstavila aj na trenčianskej Pohode,“ povedala 
organizátorka, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave Adriena Horváthová. 

Podujatie bolo aj pripomenutím doterajších správcov trnavskej odbočky Matice sloven-
skej – prvého predsedu Ferka Urbánka a stredoškolského profesora, rezbára a vydavateľa 
Františka Hlavičku. V programe vystúpili známi herci, recitátorka Hilda Michalíková, ktorá 
síce žije v Bratislave, ale vďaka súťaži Kátlovce P. U. Olivu je v našom regióne ako doma, a  
herec Divadla Jána Palárika Gregor Hološka. Trnavská autorka Gabriela Gotthardová si básňou 
pripomenula minuloročné nedožité narodeniny básnika Pavla Bunčáka. Svojou tvorbou sa 
predstavili aj ďalší autori známi z trnavského prostredia. Ukážky z novej básnickej zbierky 
kaligramov recitovala Margaréta Partelová, básne o víne predstavil Titus Holič a recitovali aj 
mladší autori Stanislava Borisová a Miroslav Mihálek. 

Podujatie s vročením 2011 zaujalo aj nevšednými básňami na spôsob aforizmov od vyda-
vateľa, lokálpatriota a umeleckého fotografa Jozefa Šelestiaka, ale tradične príťažlivé boli 
aj menej známe verše skúsených autorov – Zlaty Matlákovej a Miroslava Danaja. Hudobník, 
skladateľ a spevák Marián Mrva sa predstavil niektorými pozoruhodnými hudobnými vstup-
mi, ale aj ukážkami z nepoužitých, ale o to zaujímavejších skladieb, ktoré mali byť pôvodne 
súčasťou divadelnej inscenácie Parva Roma. 

Súčasťou večera bolo aj pasovanie nových členov Matice, stali sa nimi Martin Ostrovský a Bo-
ris Šeliga, ktorí boli aj tvorcami nočného stretnutia. Odzneli aj verše účastníkov tohtoročnej 
Literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva Jany Judínyovej, Gabriely Grzná-
rovej, Karola Korbu, Márie Adamčíkovej, Lucie Takáčovej, Mareka Sopka a Kristíny Jablonickej, 
Juraja Ďuriša a Andreja Biháryho a próza Jany Blažkovej.                                                  -maju-

Začudovane som sa na ňu díval, čo mi to spieva. Nepoznávate ma? No vidíte, túto pesničku som 
spievala na jednom ochotníckom predstavení pred 40-timi rokmi, a je to vaša skladba.“ 

Počas života vyšiel skladateľovi len jediný výber skladieb v roku 1973 (LP platňa Epizóda), 
neskôr neverejné rozhlasové CD s archívnym výberom 23 skladieb populárnej hudby. Bolo 
by preto zaujímavé, keby s podporou Mesta Trnavy zaradilo Karola Elberta vydavateľstvo 
Opus do edície Opus 100, ktorou mapuje významné vydavateľské počiny od vzniku vyda-
vateľstva. Osobnosť Karola Elberta, podobne ako napríklad herca Martina Gregora či Márie 
Prechovskej by v budúcnosti mohli byť pre mestských poslancov aj inšpiráciou, ako pome-
novať nové trnavské ulice.                                                               Martin JURČO, foto: archív
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Skvelý ako básnik, politik, ale aj lekár...
Vladimír Jedľovský: „Páči sa mi, keď herec vie, čo rozpráva a čo je za textom“ 

Ak ste návštevníkmi Divadla Jána 
Palárika, isto je vám dôverne známy 
z inscenácií Pandorina skrinka, Voľake-
dy a dnes, Zmierenie alebo dobrodruž-
stvo pri obžinkoch, Máša a Beta, či 
Vrátila sa raz v noci. Narodil sa v Čake 
pri Leviciach v novembri 1951. Po 
absolvovaní Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave sa v roku 1974 stal 
členom divadla v Trnave, kde dodnes 
vytvoril desiatky rôznorodých postáv. 
Odborná verejnosť oceňuje aj jeho 
tlmený pohybový prejav a sýty hlas, 
ktorý využil najmä v dabingu. Divák 
ho na obrazovke prvýkrát videl 22. au-

gusta 1976, keď sa objavil v Uhlárovej adaptácii hry Jozefa Hollého Amerikán, kde hral Jana Ko-
pára. Z ďalších titulov spomeňme Lettrichov kolibský film Hody (1987), slovenský dobrodružný 
horolezecký film o výprave na najvyššiu horu sveta Mount Everest Sagarmatha (1988), seriál 
Štúrovci (1991), televíznu inscenáciu Rozruch na onkológii (1991), ale aj novšie snímky Lepšie 
byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), Nejasná správa o konci sveta (1997) a Soko-
liar Tomáš (2000). V súčasnosti sme ho okrem divadelnej práce mohli sledovať v novodobých 
inscenáciách Ordinácia v Ružovej záhrade a Mesto tieňov. Dodnes usilovne pracuje v dabingu 
a verný zostal aj rozhlasovej práci, objavuje sa najmä v čítaniach na pokračovanie a v rodin-
nom rozhlasovom seriáli Králikovci. Rozprávame sa s hercom Vladimírom Jedľovským. 

 Naše rozprávanie začnime v Čake pri Leviciach. Presne tam, v rodinnom prostre-
dí, by sme mohli nájsť korene vašej hereckej práce?
- Asi áno, ale určite to na mne nezanechalo nejaké výraznejšie stopy. Otec bol riaditeľom ško-
ly, matka učila. V dedine bolo ochotnícke divadlo, otec tam hrával, robil aj výtvarníka kulís. 
Boli to klasické plátna na rámoch, to robil všetko on. Ale aj z druhej, babkinej strany sme mali 
divadelníkov. Pochádzala zo Sľažian pri Zlatých Moravciach, aj tam robili ochotnícke divadlo. 
A strýko bol notár, a tiež maľoval. Bola to taká umelecká rodina. Možno to vzadu vo mne 
zanechalo nejaké stopy, ale priamo ma to asi neovplyvnilo. Ja som vždy inklinoval ku koňom 
a zvieratám. Pamätám sa, že na strednej škole nám dali naučiť sa báseň v ruštine. Učiteľka 
ma priviedla k recitovaniu a k poézii. Tým, že som na škole recitovával na rôznych oslavách, 
bol som aj na školských súťažiach. Pamätám si, že som bol v Těšíne, tam som v treťom roční-
ku niečo vyhral na súťaži všetkých poľnohospodárskych škôl z celého Československa. Chodil 
som totiž na strednú poľnohospodársku školu v Trnave. Aj preto mám odvtedy v Trnave 
veľa priateľov, spolužiakov a kamarátov, takže som vlastne Trnavčan.
 To znamená, že na divadelné dosky ste sa dostali cez recitovanie?
- Práve na jednej z takýchto súťaží som sa stretol so svojím neskorším kolegom, ktorý už 
vtedy bol aktívny v Trnave. Ten ma pozval do ochotníckeho súboru Vysokoškolák. Tam sme 
uviedli hru dvojice Pavel Dostál – Richard Pogoda Vítečníci. Bolo to v roku 1969. Súbor, v kto-
rom sme hrali, fungoval pri tamojšej Pedagogickej fakulte. Chodil tam napríklad Ladislav Pod-
maka, ktorý sa neskôr stal aj dramaturgom a riaditeľom Divadla pre deti a mládež. V súbore 
bol s nami napríklad aj Marián Vach, ktorý je dnes dirigentom a zbormajstrom. 
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 Takže okrem obligátnych vecí na prijímacích skúškach na Vysokú školu múzic-
kých umení ste sa tešili najmä na to recitovanie...
- Zaujímavé je, že zvlášť som sa na prijímacie skúšky nepripravoval. Ja som totiž chcel ísť 
na veterinárne lekárstvo. Preto som to neprežíval, som si povedal, že keď sa nedostanem, 
pôjdem inam. Pamätám sa presne na to obdobie. Mal som dialóg s kolegyňou s Annou Na-
gyovou, dnes Šulajovou. Ona hovorila svoje repliky po maďarsky, ja po slovensky. Ja som po 
maďarsky nevedel ani slovo. Tak som si jej v tej scénke v rámci hádky dovolil povedať: ’Po 
celý čas, čo sme ako manželia spolu, už si sa niečo mohla naučiť po slovensky.’ Iná kolegyňa 
sa vtedy na mňa urazila, no bolo to, samozrejme, v zápale hrania. 
 Vy ste boli silným ročníkom, akoby bol predurčený k tomu, že bude obnovovať 
stály súbor divadla, resp. zakladať nový súbor Divadla pre deti a mládež. Skončili 
ste v lete a od jesene už divadlo začínalo pracovať..., teda vlastne, začalo už 1. janu-
ára 1974. V septembri sa však už hrala prvá inscenácia, Záhradníkova hra Prekroč 
svoj tieň. Dagmar Podmaková v knihe o trnavskom divadle píše, že z vašich spolu-
žiakov prijali do divadla angažmán Juraj Ďurdiak, Jaroslav Gažovič, Ladislav Konrád, 
Peter Kuba, Ján Topľanský a Marián Zednikovič. Dodnes ste teda z tejto silnej zosta-
vy v súbore len vy a Ján Topľanský...
- Moji kolegovia, spolužiaci, boli veľmi dobrí herci, spomeniem ešte Zuzanu Krónerovú. Vtedy 
sa otváralo divadlo, tak, samozrejme, oslovili čerstvých absolventov. Treba pripomenúť, že 
v Trnave bol už predtým stály súbor Krajového divadla, ktorý fungoval do roku 1965. Vtedy 
sa zrušil s tým, že sa divadlo ide adaptovať. My sme až na štyroch kolegov išli do divadla 
v Trnave takmer všetci, až na zopár spolužiakov, ktorí odišli do Divadla SNP v Martine. My 
sme boli radi, že sme sa dostali do divadla spolu. Ani sme nevnímali, čo to vlastne znamenalo 
– nové divadlo. Vtedy sme si to tak neuvedomovali, že sa zakladá niečo, čo sa neskôr stane 
zaujímavým... 
 Divadlo pre deti a mládež akoby nepísane požívalo výhody vyplývajúce z toho, 
že nebolo v Bratislave, teda v kultúrnom centre. Najmä preto, že nebolo tak pod 
drobnohľadom, mohlo si dovoliť inscenovať aj hry, ktoré by inde neprešli. A zaiste 
aj tak sa mohli rozvinúť dve protikladné, no rovnako zaujímavé poetiky – Juraja 
Nvotu a Blaha Uhlára...
- Blaho Uhlár bol môj spolužiak, Juraj Nvota, myslím, že skončil o tri roky neskôr. Boli sme si 
teda generačne blízki. Bol som rád, že boli u nás. Každý bol úplne iný a napriek tomu, čo ste 
povedali, myslím, že sa aj vzájomne a pozitívne ovplyvňovali. Blaho Uhlár hovoril, že ho neza-
ujíma divák, ale výpoveď, bez ohľadu na to, či to divák pochopí alebo nie. Juraj zasa robil ľud-
sky príťažlivé predstavenia a celkom iné divadlo. Ten mal vždy plno. Blaho Uhlár sa, samozrej-
me, chodil pozerať aj na jeho inscenácie. Isto ho trápilo, že k nemu chodí menej ľudí, ale mal 
tvorbu Juraja Nvotu rád. Rovnako ako aj ja som uznával obe tieto koncepcie. Možno aj preto, 
že Blahovi chodilo menej divákov, nejako ho to ovplyvnilo a začal robiť skvelé inscenácie.
 S vaším menom sú spojené aj slávne inscenácie Ako sme sa hľadali či Náš pria-
teľ René....
- To boli Jurajove inscenácie, ale s Blahom Uhlárom som robil aj Majakovského, Svadbu a mno-
hé ďalšie. Ešte na vysokej škole sa robili rôzne súťaže v recitácii v Poděbradoch. Tam som 
získal aj niekoľko cien. Hral som teda aj niekoľkých básnikov, robil som dvakrát Laca Novo-
meského, ale napríklad aj spomínaného Majakovského. 
 Cítili ste ako herci nejakým spôsobom, že ste divadlo, ktoré má dvojaký reperto-
ár, teda pre dospelého a detského či mládežníckeho diváka?
- Ani nie. Myslím si, že aj tie rozprávky sme sa snažili robiť tak, aby boli hravé, aby to bavi-
lo nás, ale aj deti a rodičov, ktorí s deťmi prichádzali do divadla. Myslím si, že nás to lákalo 
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Stolní tenisti vo farbách Slovenska
Trnava bude mať po prvýkrát zastúpenie na stolnotenisovom turnaji Euro Mini Champ’s, kto-
rý tento rok napíše už svoje siedme pokračovanie. Postarajú sa o to hráči trnavského klubu 
KST Viktória Tatiana Kukuľková a Štefan Peko – hráči č. 1, resp. č. 2 rebríčka SR. Turnaj Euro 
Mini Champ’s 2011, ktorý sa koná v dňoch 26. – 28. augusta vo francúzskom Schiltigheime, 
je neoficiálnymi majstrovstvami Európy najmladšieho a mladšieho žiactva. Štefan s Tatianou 
boli nominovaní do reprezentačného výberu SR na základe výsledkov dosiahnutých v sezó-
ne 2010/11, keď okrem iných úspechov na majstrovstvách SR získali spolu sedem medailí, 
z toho tri tituly majstra SR a Tatiana sa stala i celkovou víťazkou Slovenského pohára. Účasť 
na Euro Mini Champ’s 2011 bude prvým reprezentačným štartom oboch mladých talentova-
ných stolných tenistov v dresoch SR, preto im budeme držať palce, aby úspešne reprezento-
vali svoj klub, mesto i krajinu.                                                                                           Ivan Peko

a tieto detské inscenácie sme aj rovnako prežívali. U nás v divadle bola vždy zásada, že ako 
spolužiaci sme chceli hrať predovšetkým dobré divadlo. Jednoducho, aby tam bola generač-
ná výpoveď. Niektorí spolužiaci medzitým poodchádzali, miesto nich prišli iní. Vždy tam bola 
snaha niečo povedať divákovi. Teraz, v poslednej dobe, akoby sa nejako dlho hľadala táto 
cesta. A neviem, či sa tak skoro nájde...
 Mnohí diváci televíznych seriálov poznajú najmä váš hlas vďaka postave Grego-
ryho Housea v seriáli Dr. House alebo Sebastiana Starka v seriáli Shark. Možno vás 
vďaka nim aj trochu stotožňujú s postavami, ktoré hráte. Jeden dabingový herec 
raz povedal, že dabing je preňho fascinujúci aj preto, že slávnym hercom môže po-
máhať dotvárať postavu...
- Ja som robil dabing ešte počas školy, tuším v treťom alebo štvrtom ročníku. Kolega, ktorý 
skončil skôr – Juraj Bindzár – nás začal volávať robiť dabing. Predtým, lebo sa robilo na Kolibe 
aj v televízii viac inscenácií a filmov, bol dabing trošku podceňovaný v porovnaní s inou he-
reckou prácou. Po revolúcii bolo menej práce, a tak sa viacerí vrhli na dabing. Myslím si, že je 
to rovnaká práca ako na filme či inscenácii. Viac sa tu robí so slovom a keď sa to chce robiť 
dobre a nie rýchlo, tak je v tom aj kúzlo, a aj táto práca môže byť zaujímavá. Ja sa snažím 
túto postavu robiť tak, aby som hovoril to, čo hovorí herec na obrazovke. Nechcem hrať 
niečo iné a dodávať tam niečo, čo herec nerobí. Spolupracoval som totiž aj s dabingovými 
režisérmi, ktorí chceli ten film vylepšovať, ale myslím si, že to nie je správna cesta.
 Hrali ste v mnohých televíznych seriáloch a filmoch. Vaša filmografia obsahuje 
viac ako tridsať titulov. 
- Ja ani neviem, koľko som toho urobil. Niekedy sa stane, že som prekvapený, keď mi 
niekto povie, čo všetko som robil. Neprikladám tomu dôležitosť – a preto si to ani veľmi 
nepamätám. 
 Ako vnímate vaše herectvo dnes? V iných kultúrnych podmienkach, keď sa mno-
hé hodnoty relativizujú a kultúra je akoby na okraji záujmu...
- Možnosti sú pre herca vždy. V živote herca sú obdobia, keď ide z inscenácie do inscenácie, 
inokedy sú zasa prázdne roky. Myslím si, že kto sa túto prácu snaží robiť poctivo a vie to ro-
biť, vždy sa preňho nejaká herecká práca nájde. Pri naštudovaní postavy som mal veľmi rád 
tvorivý dialóg, napríklad s Jurajom Nvotom a Blahom Uhlárom, ale aj Petrom Jezným. Na prá-
cu s ním si pamätám dodnes. Bola to inscenácia Barča-Ivana Matka. Pre mňa to bola práca na 
texte, ktorá je nezaplatiteľná. To bolo niečo skvelé. Párkrát som to zažil – takto sa pracovalo 
napríklad aj s režisérom Romanom Polákom. To bola veľmi dobrá práca. Páči sa mi, keď herec 
vie, čo rozpráva a čo je za tým textom.                                           Text a foto: Martin JURČO
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Pozvánka na svetový tenis žien
Hlavný turnaj EMPIRE Trnava Cup 2011 s dotáciou 50.000 USD sa uskutoční 
od 1. do 7. augusta 2011 na antukových dvorcoch TC EMPIRE

Medzi tohtoročné vrcholy na trnavskej športovej mape sa akiste zaradí najkvalitnejší turnaj 
v celej histórii ženského tenisu v malom Ríme. Zároveň ide o najvyššie dotovaný slovenský 
turnaj (50.000 USD) pre nežné pohlavie v tomto roku. 

Moderný tenisový komplex na Ulici Jána Hajdóczyho skrásnel počas uplynulých mesiacov 
ďalšou dostavbou areálu. Niet pochýb, že trnavská tenisová pýcha v lokalite Na rybníku sa 
v novom šate ešte viac dostane do povedomia našich i zahraničných hviezd populárneho 
olympijského športu. 

Hlavný turnaj EMPIRE Trnava Cup 2011 sa hrá od 2. do 7. augusta, každý deň od 11. hodiny. 
Technickú realizáciu má na starosti agilný tenisový klub TC EMPIRE pod vedením predsedu 
predstavenstva tejto akciovej spoločnosti Ing. Miroslava Hlavnu. 

Pozícia riaditeľa turnaja, podobne ako vlani, patrí Ing. Tomášovi Bolemanovi: „Konečnú po-
dobu turnajového pavúka singlistiek určila až kvalifikácia, ktorá sa uskutočnila 31. 7. a 1. 8., 
no predbežný záujem potvrdili aj hráčky prvej stovky svetového ženského rebríčka.“

Ide o 3 .ročník tohto atraktívneho trnavského festivalu tenistiek. Predošlé dve kapitoly 
mali dotáciu 25.000 USD. „Oproti minulému roku sa termín podujatia posúva o týždeň skôr, 
čím sa EMPIRE Trnava Cup dostáva do pozície najväčšieho turnaja v Európe v tom čase, a pre-
to očakávame veľmi kvalitné obsadenie,“ informoval T. Boleman. 

Vlani sa z trnavského singlového prvenstva tešila popredná česká tenistka, 24-ročná 
Sandra Záhlavová z Plzne (v tom čase, podľa rankingu WTA 92. miesto). Na jej finálovej ra-
kete zostala o štyri roky mladšia Bratislavčanka Lenka Juríková 2/6 6/3 6/1. Ľahšiu pozíciu 
v rozhodujúcom súboji o piedestál mali jihlavské deblistky, 26-ročná Iveta Gerlová a 25-ročná 
Lucie Kriegsmanová. Finále štvorhry rozhodli vo svoj prospech po setoch 6/2 6/1 v súboji so 
slovenským párom Lenka Wienerová (22 rokov), Michaela Hončová (17 rokov).

„Vstup divákov do hľadiska je zdarma. Aj touto cestou by som vás chcel srdečne pozvať na 
toto významné tenisové podujatie. Niet pochýb, že si všetci návštevníci prídu na svoje. Veď 
uvidia tenis svetových parametrov,“ dodal T. Boleman.                                                   -lies-

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 1: Alexander Pituk, L’ Italia Scacchistika 1961
Mat 2. ťahom (12 – 9)

Milí čitatelia, v našom časopise otvárame novú rub-
riku, ktorá bude zameraná na šachové skladby, čo 
sú umelo vytvárané úlohy určené pre šachových 
riešiteľov. Autorom prvej skladby, ktorá bola uve-
rejnená v talianskom šachovom časopise, bol ne-
stor slovenských šachových skladateľov, ktorý sa 
dožil takmer sto rokov (1904 – 2002) a pochádzal 
z Banskej Štiavnice. Povolaním bol stolár a zložil 
približne 600 šachových problémov. 
Biely začne a dá čiernemu mat druhým ťahom. V rie-
šení sú skryté viaceré zvodnosti (1.Vg6?, 1.Vg7?, 
1.Vf7?), ktorými chcel autor pomýliť riešiteľa, ale 
len jeden prvý ťah bieleho vedie k cieľu.  -gk-



34
novinky 
z radnice 35 aug./sept. 2011šport

 Memoriál Lukáša Šergoviča
Vlani šesť, tento rok desať. Vlani jeden, ten-
to rok dva. Tak narástol počet hokejbalových 
tímov, ktoré si prišli uctiť spomienku Lukáša 
Šergoviča a dní, počas ktorých turnaj trval. 
Šergo, ako sme ho všetci volali, nečakane 
a náhle odišiel 17. júla pred dvoma rokmi. 
To, že kamaráti sú často druhou rodinou 
a nezabúdajú, ukázal aj tento memoriál. 
Šergo bol talentovaný hokejbalista i futba-
lista, a práve jeho spoluhráči z hokejbalo-
vého tímu Trnava Pretorians po druhýkrát 
skrížili hokejky na jeho pamiatku. Hoci po 
vlaňajšom prvom mieste dúfali v úspešnú 

reprízu, tohtoročné štvrté miesto uspoko-
jilo všetkých. Podľa slov Tomáša Braniša, 
prezidenta Trnava Pretorians a organizátora 
turnaja, je omnoho dôležitejšie, že myšlienka 
na Šerga stále žije. Úroveň turnaja a účasť na 
ňom to len potvrdzuje. 

 Memoriál Augustína Švečíka
Veľká horúčava, ale aj veľké výkony. Memo-
riál Augustína Ševčíka, alebo Gusta, ako ho 
volali najbližší, napísal už svoju ôsmu kapi-
tolu. Pod organizačnou taktovkou Staneho 
Ribiča z Prameňa nádeje sa aj tohtoročnú 
prvú júlovú sobotu zišlo 6 tímov, ktoré neza-

   NAVŠTÍVILI SME...

 Angels prví
Bejzbal, šport stále výsostne americký, potešil 
trnavských športových priaznivcov. Bejzbaloví 
hráči Angels Trnava totiž v zápasoch play off 
nezaváhali a zásluhou posledného víťazného 
zápasu obsadili v 1. Slovenskej lige konečné 
prvé miesto. Príjemné pocity ešte osladilo 
meno posledného a najvážnejšieho konkurenta 
– bol ním, ako inak, bejzbalový klub Slovan Bra-
tislava. Ten Trnavčanom nechcel predať kožu 
lacno a ešte v 6. zmene bol stav nerozhodný 7:
7. Domáci Angels však hrali so skutočným anjel-
ským pokojom a napokon dokráčali k víťazstvu. 
Sériou tvrdých odpalov zdolali svojho bratislav-
ského rivala 15:9 a sezónu zakončili na mieste 
najkrajšom – ako prví v tabuľke. 
Teší nás. 

 Nový začiatok volejbalu? 
Bez povšimnutia a bez želanej odozvy nezosta-
la snaha o oživenie volejbalu v Trnave. Zaujíma-
vá iniciatíva, ktorú „spískal” Volejbalový oddiel 
HIT Trnava, počítala s viacerými krokmi, pričom 
ten prvý a najdôležitejší spočíval v zisťovaní 
záujmu o tento atraktívny loptový šport. HIT 
sa zameral na obnovenie ženského družstva, 
ktoré v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
účinkovalo v slovenskej volejbalovej extralige. 
V spolupráci s trnavskými základnými školami 
organizačný výbor pripravil výberové testo-

vanie hráčok 8. a 9. ročníka a 4. a 5. ročníka 
osemročných gymnázií, ktoré sa uskutočnilo 
v telocvični Športového gymnázia. Výsled-
kom sú takmer tri desiatky volejbaluchtivých 
dievčat a nádej účasti v novom ročníku súťaže 
kadetiek. A tak vďaka odhodlanej štvorici 
Miloslav Duchoň, Pavol Mančák, Peter Toman 
a Zuzana Šárniková bude mať Trnava opäť svoj 
tím aj v športe pod sieťou. 
Chválime. 

 Majster sveta z Trnavy
Ešte koncom júna, tesne po uzávierke júlo-
vého vydania Noviniek z radnice, sa konali 
Majstrovstvá sveta v džude. Hostiteľom bol 
nemecký Frankfurt a svojho zástupcu do cen-
tra európskeho finančníctva vyslala i Trnava. 
A ten sa vrátil s kovom najcennejším. Jozef 
Svátek, dlhoročný tréner i reprezentant Slo-
venska, totiž v kategórii Masters vybojoval 
nie menej ako zlatú medailu. Jozef Svátek, 
ktorý je srdcom i dušou trnavského džuda, za 
sebou nechal aj úradujúceho šampióna Alek-
sandra Rasskazova z Ruska, ktorého zdolal vo 
finálovom súboji, a pri udeľovaní cien sa zaslú-
žene postavil na najvyšší stupienok. Vo svojej 
kariére tak k striebru a bronzu z vrcholného 
podujatia pridal aj zlatú medailu.
Gratulujeme.                                 
 

   ZAUJALO NÁS...

-eg-
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Ochorenia nepoznajú hranice...
Na ochorenia, ktoré nás môžu prekvapiť pri pobyte v zahraničí, sme sa opýtali 
MUDr. Miriam Ondicovej z RÚVZ v Trnave.

 Prekvapilo nás, že podľa informácií z Európskeho centra pre kontrolu prenosných ochorení 
v Štokholme bolo v máji 2011 hlásených z 33 krajín Európy viac ako 10 000 nových prípa-
dov osýpok. Aj keď sezónnosť tohto ochorenia je skôr v chladných mesiacoch roka, vysoký 
výskyt zaznamenalo najmä Francúzsko (5 000 prípadov), Belgicko a Španielsko (Andalúzia, 
Granada), Nemecko, Švajčiarsko, Veľká Británia, ale aj Holandsko, Nórsko, Rusko, Bulharsko, 
Srbsko či v Macedónsko, Rumunsko a Turecko. Dokonca v niektorých štátoch (Anglicko) ide 
o najrozsiahlejšie epidémie za posledných 20 rokov. Treba pripomenúť, že osýpky patria 
medzi ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako 
sú zápaly pľúc, zápaly mozgu a zápaly stredoušia. Pred zavedením očkovania proti osýpkam 
zomierali na toto ochorenie vo svete milióny detí. Poznamenávam – nemýliť si osýpky = lat. 
morbilli s ovčími kiahňami = lat. varicella, pre ktoré nesprávne už zľudovel názov „osýpky“.

Výskyt osýpok v Európe jednoznačne poukazuje na prítomnosť vakcinačných dier v po-
pulácii. Vakcinácia – očkovanie je obeťou svojho vlastného úspechu, pretože ľudia považujú 
toto závažné vírusové ochorenie za dávnu minulosť. Takéto zmýšľanie je však veľmi nezod-
povedné a ľahkovážne, pretože v dobe globálnej migrácie a mobility ľudí choroby nezostanú 
čakať na svoje obete za hranicami. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je vylúčené zavlečenie 
osýpok aj na Slovensko na neimúnne deti. Preto je nevyhnutné udržiavať vysokú úroveň 
zaočkovanosti proti tomuto ochoreniu. Osýpky sú totiž ochorením, proti ktorému neexistu-
je špecifická liečba. Majú vysokú smrtnosť – jeden až dva prípady úmrtí na 1 000 prípadov 
ochorení. Najzraniteľnejšími skupinami v populácii sú dorastenci a mladí dospelí.

Od začiatku roku 2011 sužovali epidémie osýpok aj viaceré mimoeurópske štáty a krajiny: 
USA (Kalifornia a Minnesota) Santiago de Chile, austrálsky Queensland, ďalej niektoré ob-

búdajú na svojho kamaráta. Malženice, FK AŠK 
Starí páni, ŠKP Policajti, Záchranári, Veterinári 
a Ševčíkovci súperili na ihrisku č. 3 v priesto-
roch mestského športového areálu Slávia 
o víťaznú trofej i ceny pre najlepších. Napokon 
ostala v rukách Malženíc, no treba povedať, že 
zaslúžene. Cenu za najlepšieho brankára získal 
malženický Miček a najlepším hráčom bol jeho 
spoluhráč Hanakovič. Iba kategória Najlepší 
strelec neskončila v malženických rukách, päť 
gólov, a tým aj strelecký primát zaznamenal 
hráč ŠKP Policajti Baláž. Na podujatí, ktoré pod-
porilo i Mesto Trnava, sa zúčastnili aj Gustovi 
najbližší. Otvárala ho manželka Janka, ceny 
odovzdával brat Peter a na ihrisku na otcovu 
počesť bojoval syn Matúš. Spolu s ostatnými 
tak vzdali česť jeho pamiatke.  

 Beach volley 
Na dvoch pieskových ihriskách v priestoroch 
kúpaliska Relax prebiehal v sobotu 16. Júla 

turnaj v plážovom volejbale. Jedno ihrisko 
patrilo kategórii mužov, na tom druhom 
zápolili dvojice žien. Atraktívne podujatie 
oslávilo svoje druhé narodeniny a jeho orga-
nizátorom je Volejbalový oddiel HIT Trnava. 
V príjemnej letnej atmosfére boli obe ihriská 
nemými svedkami výborných volejbalových 
výkonov. Do Trnavy si našli cestu súťažiaci 
z rôznych slovenských miest a k svojim 
hostiteľom sa správali síce slušne, no nekom-
promisne. Prvé miesta v oboch kategóriách 
totiž nezostali doma a poputovali do Tren-
čína a Bratislavy. V kategórii mužov zvíťa-
zili Trenčania Juraj Kállay a Miroslav Janto 
a v kategórii dievčat Hana Pifková a Slávka 
Gregušová z Bratislavy. 
Trnavu však dôstojne reprezentovala dvojica 
Peter Toman a Andrej Petu, ktorá získala tre-
tie miesto. Podujatie podporili Mesto Trnava 
i Trnavský samosprávny kraj.                    
                                                                       -eg-
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KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY 
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE 
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, 
ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA, ĽUDOVÝ ODEV 
ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH 
KARPÁT, KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL 
PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, 
SAKRÁLNE PAMIATKY

VÝSTAVY:

 ANNDUAL / PEOPLE-METER
40 autorov zo 4 krajín vystavuje figurálne 
diela .Výstava potrvá do 31. 8. 2011

 SPOMIENKA NA JÚLIUSA BALOGHA
Výstava z tvorby trnavského maliara k 
nedožitej 90-tke
Výstava potrvá do 30. septembra 2011

 BOLO U NÁS MORE
nová prírodovedná výstava
potrvá do 31. 12. 2011

 KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
predĺžená do 31. 12. 2011

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

lasti Filipín, Demokratickej republiky Kongo, Nigeru, indický štát Uttar Pradeš či ukrajinský 
Doneck. To dokazuje, že osýpky patria medzi cestovateľské ochorenia. Majú veľmi vysokú  
prenosnosť vzdušnou cestou, k infekciám môže prísť všade, kde sa kumulujú ľudia. Rizikové 
sú napríklad hlavne letiskové haly a lietadlá. Cestovanie bez preventívneho očkovania môže 
najmä u detí a adolescentov spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. 

Ďalšou, už nie celkom čerstvou novinkou v širokom spektre infekčných ochorení, sú od 
konca mája črevné bakteriálne ochorenia vyvolané Escherichiou coli – tzv. STEC. Začiatkom 
mája 2011 vypukla v severnom Nemecku veľká epidémia krvácavých hnačiek. K 18. júlu bolo 
zaznamenaných v 10 európskych krajinách  765 prípadov ťažkých priebehov STEC s HUS ( = 
hemolyticko-uremický syndróm ) a 26 prípadmi úmrtí. Z tohto počtu až 717 prípadov s 25 
úmrtiami sa vyskytlo v severnom Nemecku. Prípadov STEC bez HUS bolo v Európe zazname-
naných cez 3 100 s 15 úmrtiami. Drvivá väčšina prípadov a všetky úmrtia boli zaznamenané 
opäť v Nemecku. 

Presný prameň nákazy odborníci jednoznačne neidentifikovali, hoci najväčšie podozrenie 
smeruje na infikovanú zeleninu. Choroba najčastejšie prebieha miernym spôsobom a trvá je-
den až tri dni. V 10 % prípadov sa môžu vyskytnúť závažné komplikácie. Pretože ochorenie sa 
šíri najmä kontaktom, tzv. fekálno-orálnou cestou, nemá takú vysokú prenosnosť ako ocho-
renia šíriace sa vzdušnou cestou. Významným preventívnym opatrením je dôsledná hygiena 
rúk, v ktorej sa najčastejšie pochybí najmä pri diaľkových cestách autobusmi. Cestovateľom 
pri poznávacích zájazdoch sú dobre známe časovo limitované prestávky na benzínkach, ná-
sledne konzumácia stravy... Preto je dobré pribaliť si aj príručný dezinfekčný prostriedok na 
ruky, ktorý sa dá kúpiť v lekárni alebo drogérii.

 Pri príprave zeleniny je potrebné jej poumývanie a krájanie na osobitných podložkách, 
aby sme sa vyhli krížovej kontaminácii s inými druhmi pokrmov. Zdôrazňujem, že po umytí 
zeleniny je potrebné si opäť dôsledne umyť ruky vrátane nechtových lôžok, aby sme si bak-
térie z rúk nepreniesli napríklad na chlieb. 

Po návrate z cesty v Nemecku alebo inej z dotknutých krajín pri objavení sa príznakov 
ochorenia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc a informovať lekára o predchá-
dzajúcom pobyte v cudzine. Ochorenie je určite pre každého cestovateľa tým najmenej 
žiadaným suvenírom z vytúženej dovolenky...                                                                  

  POZVÁNKY
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 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
predĺžená do 30. 4. 2012

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
August: Bitka pri Moháči (29. 8. 1526) 
– zbrane zo zbierok ZsM
September: Kaštieľ v Brestovanoch a jeho 
majitelia

PODUJATIA

August: HISTORICKÁ KNIŽNICA ZsM 
– prednáška Mgr. M. Ševčíka 
September: PRÁCA MÚZEJNÍKA – 
prednáška Mgr. L. Duchoňovej

 8. – 11. septembra, st-pia 8.00 – 17.00 
h, so-ne 11.00 – 17.00 h 
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

 NEDELE V MÚZEU
v Západoslovenskom múzeu v Trnave 
– klariskom kláštore
Každú nedeľu od 15.00 h prezentácia DVD 
Čas grimás 
o sochárovi F. X. Messerschmidtovi, na 
objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA 
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO 
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY 
DOBRA
AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY 
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek, 
gramofónov a magnetofónov

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV 
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10

EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA 
A MEDAILÉRA

VÝSTAVA
 MAPY A ATLASY 
Výstava z historického knižného fondu
sprístupnená do 30. 9. 2011

 PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2011

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva 
všetky trnavské deti i deti prázdninujúce 
v našom meste, ich starších súrodencov, 
rodičov, starých rodičov na 19. ročník 
prázdninových aktivít. 
Tohtoročná téma je: Snívam svoj sen, čím 
budem, keď vyrastiem!
Spoločný program je vždy v stredu od 
10. do 12. hodiny v knižničnej záhrade. 
V prípade nepriaznivého počasia v oddelení 
pre deti v Trnave. Vstup na platný 
čitateľský preukaz.  
 3. augusta NA SVOJ ŽIVOT POZOR DAJ, 
S OHŇOM SA NEZAHRÁVAJ!
Hostia: príslušníci Hasičského zboru Trnava

 10. augusta CHRÁNIA NÁS I NAŠE 
MAMY, VEĎ SÚ SPRÁVNYMI POLICAJTMI
Hostia: príslušníci Mestskej polície Trnava

 17. augusta KNIHA Z NEBA NEPADÁ, 
PÍŠE SA A PREKLADÁ...
Hostia: spisovateľka Andrea Gregušová 
a redaktorka vydavateľstva Slovart Zuzana 
Šeršeňová

 24. augusta SPIEVAJ ŽE SI, SPIEVAJ, 
SPEVAVÉ STVORENIE...
Súťaž v speve. Hosť: Dominika Mirgová

 31. augusta SUPERDETI V SUPERKLUBE
Slávnostné vyhodnotenie najaktívnejších 
superklubákov. Hosť: filatelista Ján Mička  
Podujatie sa koná s finančnou podporou 
Mesta Trnavy

 7. septembra o 10.00 h v Gymnáziu 
Jána Hollého v Trnave
MEDZINÁRODNÝ LITERÁRNY FESTIVAL 
JÁNA SMREKA
Stretnutie študentov s básnikmi z celého 
sveta. Hlavný organizátor Svetový kongres 
básnikov 

 17. 2011 o 10.00 h v hudobnom 
oddelení
NETLAČTE SA MI DO RODINY 
Čítačka členov literárneho klubu Fórum 

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
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humoristov na Trnavských dňoch lásky, 
pokoja a porozumenia 2011

 19. septembra o 10.00 h v čitárni
NAJKRAJŠIA KNIHA
Vyhlásenie výsledkov ankety detských 
čitateľov o najkrajšiu knihu za rok 
2010. Slávnostné oceňovanie autorov 
a vydavateľstiev víťazných kníh

 22. septembra o 17.00 h v hudobnom 
oddelení
SPOMÍNAME NA MILANA JEDLIČKU 
Čítanie z tvorby básnika, vedca a pedagóga 
pri príležitosti jeho nedožitých 64. 
narodenín. V rámci cyklu Trnavské kontexty

 SEPTEMBROVÁ BURZA KNÍH
29. septembra od 13.00 do 18.00 h
30. septembra od 8.00 do 18.00 h
v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho, 
v prípade nepriaznivého počasia v čitárni
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku 
slovenských knihovníkov Trnava

 PIATI PÁNI ROZPRÁVKARI
Písomná literárna súťaž pre deti venovaná: 
Ľubomírovi Feldekovi, Petrovi Glockovi, 
Júliusovi Satinskému, Ondrejovi Sliackemu, 
Václavovi Šuplatovi 
Súťažné otázky nájdete v oddelení pre deti 
a na pobočkách Prednádražie, Vodáreň 
a Tulipán
Súťaž potrvá do konca októbra 2011 

 DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA 2011
8. – 11. 9. 2011

 9. septembra o 10.00 h 
v oddelení pre deti
SME DETI SVETA 
Slávnostné otvorenie cyklu podujatí pre 
deti pri príležitosti 65. výročia založenia 
UNICEF. Témou bude Dohovor o právach 
dieťaťa a objasňovanie desiatich zásad 
Dohovoru.

VÝPOŽIČNÝ ČAS V AUGUSTE 

Hlavná budova, Rázusova ul. 1:
pondelok 8.00 – 18.00
utorok – piatok 8.00 – 16.00

oddelenie pre nevidiacich:
pondelok – piatok 9.00 – 12.00

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera 
Trnavského 5
pondelok zatvorené
streda 10.00 –17.30
utorok, štvrtok, piatok 9.00 –16.00

pobočky Prednádražie, Tulipán 
pondelok zatvorené
utorok 10.00 – 17.30
streda, štvrtok, piatok 8.00 – 15.00

pobočka Vodáreň
pondelok zatvorené
utorok – piatok 8.00 – 15.00

V sobotu je knižnica zatvorená.

UPOZORNENIE!
Počas letných mesiacov bude ZATVORENÉ 
na týchto pracoviskách:
Pobočka Prednádražie 1. 8. – 15. 8. 2011
Pobočka Tulipán 25. 7. – 8. 8. 2011
Pobočka Vodáreň 18. 7. – 1. 8. 2011
Hudobné oddelenie 1. 8. – 31. 8. 2011 

Kopplova vila, Zelený kríček 3 

OSKÁR ČEPAN – kresby a koláže
Výber z diel popredného slovenského 
literárneho teoretika a kritika, scénografa, 
archeológa a v neposlednom rade 
výtvarníka
Výstava potrvá do 30. 9. 2011

EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.: 
STENA – „MÁŠ NA MÍŇ“, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia 
laureáta ceny Cyprián 2009 Tomáša 
Džadoňa v spolupráci s Deziderom Tóthom 
a Galériou Krokus v podobe drevenej steny 
s vloženými vlajkami EU. Projekt EXIN 
(skratka pre exteriér – interiér)
do 31. 3. 2012

Stále expozície:

JÁN KONIAREK (1878 –1952)
Zakladateľ moderného slovenského 

  GALÉRIA JÁNA KONIARKA
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sochárstva – stála expozícia sochárskej 
tvorby 

KLENOTY DOMOVA
Slovenské klasické umenie 20. storočia

GALÉRIA PORTRÉTOV – výber diel z kolekcie 
portrétneho žánru reprezentujúce 
vývoj portrétneho maliarstva od konca 
18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána 
Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižni-
ca Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trnavského samosprávneho kraja

Počas letných prázdnin bude MC otvorené 
v pondelok a stredu od 9.00 – 12.00 h. 
Na naše aktivity pozývame aj staršie 
prázdninujúce deti.
■ 1. augusta od 9.00 do 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU
Otvorená herňa a ihrisko MC 
■ 3. augusta o 10.00 h CVIČENIE 
NA FITLOPTÁCH
Cvičenie pre matky s deťmi s Maťkou
■ 17.00 h KOMPLEXNÁ PRÍPRAVA 
NA DOJČENIE – 4. stretnutie
■ 8. augusta od 9.00 do 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU
Otvorená herňa a ihrisko MC 
■ 10. augusta o 10.00 h SPIEVANKY
hudobné stretnutie pri gitare s Katkou
■ 15. augusta od 9.00 do 12.00 h 
POHRAJME SA SPOLU
Otvorená herňa a ihrisko MC 
■ 17. augusta o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY
Batikovanie tričiek špagátovou technikou – 
tvorivá dielňa pre matky s deťmi – prineste 
si so sebou biele alebo bledšie tričko
■ 22. augusta o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY 
Rámik netradične – tvorivá dielňa pre 
matky s deťmi, prineste si so sebou väčšiu 
fotografiu alebo obrázok 
■ 24. augusta o 10.00 h SPIEVANKY
hudobné stretnutie pri gitare s Katkou
■ 29. augusta ZATVORENÉ

■ 31. augusta o 10.00 h 
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
Na požiadanie Vám môžeme poskytnúť 
hojdačky a hračky do piesku.

 28. septembra o 16.00 h vo veľkej 
zasadacej miestnosti Obvodného úradu 
na Kollárovej ulici
VZDELÁVACIE POPOLUDNIE LIGY PROTI 
REUMATIZMU
Psoriatické ochorenie a biologická liečba
Prednáša: MUDr. Monika Psotová 

Užitočnosť vitamínov skupiny B
Prednáša: Ing. Eva Stanislavská

Kozmetické prípravky a výživové doplnky 
pri reumatických ťažkostiach
Prednáša: Juraj Paška 

 1. – 7. augusta od 11.00 h v areáli TC 
Empire Trnava, Hajdóczyho 11
EMPIRE TRNAVA CUP 2011
Medzinárodný ženský tenisový turnaj 
s dotáciou 50.000 USD
Organizátor: TC Empire Trnava, a. s., 
v spolupráci s Mestom Trnavou
Vstup pre divákov voľný

 16. – 21. augusta o 10.00 h 
v Národnom streleckom centre 
v Trnave – Štrkoch
VEĽKÁ CENA ŠKP TRNAVA 2011 
v športovej streľbe, aj súťaž mladých 
talentov
Organizátori: Združenie brokových klubov 
Trnava, Mesto Trnava

 29. augusta – 4. septembra v hoteli 
Empire
MEMORIÁL RICHARDA RÉTIHO
Šachový turnaj

2. septembra o 17.00 h v Kamennom 
mlyne:
LESNÝ BEH ZDRAVIA KAMENNÝM MLYNOM, 
32. ročník

ŠPORT

 TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM

ZDRAVÉ MESTO
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 KINO HVIEZDAMasové bežecké preteky (8,9 km) pre 
všetkých záujemcov – bez rozdielu veku 
a výkonnosti, pri príležitosti 34. výročia 
založenia Klubu rekreačného behu v Trnave 
(najstaršieho na Slovensku)
Organizátori: Mesto Trnava, Mestský 
bežecký klub Tyrnavia, Klub rekreačného 
behu

 3. septembra o 14.00 h na Trojičnom 
námestí
ŽIVÝ ŠACH SO SIMULTÁNKOU
OZ Trnavská šachová škola

 9. – 11. septembra, v piatok o 14.00 h, 
v sobotu a nedeľu o 9.00 h
v Mestskej telocvični AŠK Slávia, Na 
rybníku 
JARMOČNÝ TRNAVA CUP 
Medzinárodný turnaj v basketbale žien 
a kadetiek o Pohár primátora mesta Trnavy, 
10. ročník
Organizátori: Basketbalový klub AŠK Slávia 
Trnava, Mesto Trnava

 10. septembra o 11.00 h na 
Malženickej ceste
TRNAVSKÝCH 6 666 METROV – 19. 
ročník jarmočnej cyklistickej časovky pre 
masových i výkonnostných pretekárov na 
bicykloch akéhokoľvek druhu, štart a cieľ 
pri budove letiska Kopánka
Organizátori: CK Trnava, Mesto Trnava

 22. septembra o 17.00 h na Mestskom 
atletickom štadióne A. Hajmássyho
MEMORIÁL PAVLA MINICHA – 55. ročník 
trnavskej hodinovky vo vytrvalostnom 
behu (najstaršej na Slovensku) 
Organizátori: Mesto Trnava, Atletický klub 
AŠK Slávia, ŠAK SPŠ, Občianske združenie 
beh.sk

 18. – 25. septembra o 10.00 h 
v Mestskom tenisovom areáli Na 
rybníku, Ulica Jána Hajdóczyho
ATP CHALLENGER TROPHY 2011 – 
medzinárodný turnaj v tenise mužov 
(najvýznamnejší na antuke na Slovensku)
Organizátor: TC Empire Trnava, a. s., 
spolupracuje Mesto Trnava

1. 8. o 17.30 a 19.30 h  VO ŠTVORICI PO 
OPICI 2
2. 8. o 17.30 a 19.30 h  BIUTIFUL
3. – 8. 8.  PÁN POPPERSA A JEHO TUČNIACI
3. a 4. 8. o 17.30 a 19.30 h, 5. – 8. 8. o 17.30 h
5. – 8. 8. o 19.30 h  NEZNÁMY
9. – 11. 8. o 17.30 a 19.30 h  REJKJAVÍK
12. – 15. 8. CIGÁN
12. a 13. 8. o 17.30 h, 14. a 15. 8. o 19.30 h
12. – 15. 8.  CZEK MADE MAN
12. a 13.8. o 19.30 h, 14. a 15. 8. o 17.30 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA
5. – 8. 8. o 15.30 h  ČERTOVA NEVESTA
13. – 14. 8. o 15.30 h  DOBA ĽADOVÁ 3

Od augusta 2011 prechádza kino Hviezda 
na digitálne premietanie a od 16. augusta 
sa bude meniť aj štruktúra programovania. 
Vzhľadom na túto skutočnosť nemohol 
byť v čase uzávierky tohto vydania NzR 
pripravený kompletný program na august 
a na september. Kino Hviezda bude po 
realizácii zmeny o programe informovať na 
http://kinohviezda.trnava.sk. Ďakujeme za 
porozumenie. 

PROGRAM MESTSKÉHO AMFITEÁTRA
Začiatok všetkých filmových predstavení 
o 21.00 h. Prístupnosť na všetky filmy, na 
detské v sprievode rodičov

1. 8.  VO ŠTVORICI PO OPICI 2
2. 8.  SKUTOČNÁ GURÁŽ
3. – 4. 8.  PÁN POPPERS A JEHO TUČNIACI
5. – 7. 8.  MAGDA ANIOL – koncert
8. 8.  NEZNÁMY
9. – 10. 8.  RÝCHLO A ZBESILO 5
11. 8.  ČIERNA LABUŤ
12. 8.  RYRMUS A TINA – koncert 
13. 8.  CIGÁN
14. – 15. 8.  CZEK MADE MAN
16. – 17. 8.  HARRY POTTER A DARY SMRTI 2
18. 8.  IVETA LANGEROVÁ, KATKA 
KNECHTOVÁ – koncert 
21. 8.  SĽUK: CHOREA SLOVACA
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 3. augusta o 19.30 h 
pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
VEČERNÉ ČARO KATEDRÁLY 
Sprevádzajú Mgr. Michal Žitňanský, 
Vdp. Mgr. Ján Vido, organ: Peter Vymazal
Vstupenky sú v predpredaji v TINS alebo 
pred začiatkom prehliadky pri vstupe 
do katedrály

 7. augusta o 15.30 h pred radnicou
ERBY VÝZNAMNÝCH ŠĽACHTICKÝCH RODOV 
V TRNAVE – putovanie za šľachtickými 
heraldickými pamiatkami ukrytými v našom 
meste. Sprevádza: Dr. Martin Hrubala

 10. augusta o 19.30 h pred radnicou
ŽIVOT V STREDOVEKOM MESTE 
Interaktívna inscenovaná prehliadka 
s Kompániou trnavských žoldnierov 
a Trnavským šermiarskym cechom

 13. augusta o 14.00, 15.00 a 16.00 h 
v západnom krídle radnice
AKO TO BOLO, KEĎ VOLILI V TRNAVE 
RICHTÁRA – Zaujímavosti z histórie 
mestskej správy v Trnave priamo „na mieste 
činu“ – v jej najstaršom sídle 
Sprevádza: Mária Ďurková

 14. augusta o 15.30 h pred radnicou
TRNAVSKÉ POHROMY – mor, cholera 
a požiare neobišli ani Trnavu
Sprevádza: Mgr. Emília Izakovičová

 21. augusta o 15.00 a o 16.30 h 
pred Arcibiskupským úradom v Trnave
SKRYTÉ POKLADY ŠĽACHTICKÉHO 
KONVIKTU 
Počas komentovanej prehliadky spoznáte 
noblesné priestory a umelecké skvosty 
Arcibiskupského úradu, ktoré nie sú bežne 
prístupné verejnosti
Sprevádza Dr. Rastislav Karaba, archivár 
Arcibiskupského úradu v Trnave
Vstupenky len vopred v TINS. 

 24. augusta o 19.30 h pred radnicou
ŽIVOT V STREDOVEKOM MESTE 
Interaktívna inscenovaná prehliadka 

s Kompániou trnavských žoldnierov 
a Trnavským šermiarskym cechom

 27. augusta o 14.00, 15.00 a 16.00 h 
v západnom krídle radnice
AKO TO BOLO, KEĎ VOLILI V TRNAVE 
RICHTÁRA
Zaujímavosti z histórie mestskej správy 
v Trnave priamo „na mieste činu“ – v jej 
najstaršom sídle
Sprevádza Mária Ďurková

 28. augusta o 15.30 h pred radnicou
ŠĽACHTICKÉ RODY A TRNAVA – stopy 
dávnej minulosti šľachtických rodov v Trnave
Sprevádza: Mgr. Kvetoslava Viskupičová

 25. septembra o 14.00 h v západnom 
krídle radnice
AKO TO BOLO, KEĎ VOLILI V TRNAVE 
RICHTÁRA
Ocitnete sa na voľbách trnavského richtára 
a dozviete sa veľa zaujímavostí z histórie 
mestskej správy v Trnave
Sprevádza Mária Ďurková
Podujatie pri príležitosti Svetového dňa 
turizmu, vstup voľný

 25. septembra o 15.00 pred budovou 
MTF na Ulici Jána Bottu 
ZABUDNUTÁ BOTANICKÁ ZÁHRADA 
V TRNAVE
Zoznámenie s trnavskou botanickou záhradou, 
o ktorej donedávna tušil len málokto
Sprevádza Ing. Kristína Gerulová
Podujatie pri príležitosti Svetového dňa 
turizmu, vstup voľný

 25. septembra o 15.30 
pred radnicou
TRNAVA – KRIŽOVATKA OBCHODNÝCH CIEST 
Deti, ale aj dospelí sa dozvedia, kde bol 
v Trnave trh, čo sa na ňom predávalo, 
v akých mierach sa kedysi meralo a vážilo, 
kto obchodoval a ako obchodníci žili
Sprevádza Emília Izakovičová
Podujatie pri príležitosti Svetového dňa 
turizmu, vstup voľný

POTULKY MALÝM RÍMOM
Tematické, interaktívne a inscenované prehliadky historickej 
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5. augusta od 18.00 h 
v mestskom amfiteátri

AFTERTEE & Caroline Hitland (NOR)
Michal Bugala (SK) Quartet feat. 
Andy Middleton (USA)
Renato Chicco (IT) Organ Quartet 
’UNITY’ featuring Stephane 
Belmondo (F)

Jamm Session

6. augusta od 18.00 h 
v mestskom amfiteátri

Andrej Šeban (SK)
MAF trio (SK)
Gary Bias (USA) and Finally (SK)

Vstupné: 1 deň: 5 €, 2 dni: 9 €, 
vstupenky: TINS, Ticketportal
www.trnavskyjazzyk.sk

TRNAVSKÝ JAZZyk 2011
8. ročník prvého jazzového open air festivalu na Slovensku

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2011           
Medzinárodný festival

7. august – 16. september 2011
XVI. ročník

Na historickom organe Rieger Otto Budapest z roku 1912
Pod záštitou Ing. Vladimíra Butka, primátora mesta Trnavy

Začiatky koncertov o 20.00 h

 7. august, nedeľa, Malá synagóga
BLANKA PAVLOVIČOVÁ / Slovensko 
(Košice) – barokové husle
STANISLAV ŠURIN / Slovensko (Trnava) 
– barokový organový pozitív
G. Frescobaldi, F. I. Biber, N. Corradini, 
D. Zipoli, B. Marcello

 14. august, nedeľa, 
Bazilika sv. Mikuláša
FRANCESCO DI LERNIA / Taliansko (Bari)
A. Corelli, J. Rheinberger, F. Mendelssohn, 
J. S. Bach, G. Morandi, H. G. Shelley

 21. august, nedeľa, 
Bazilika sv. Mikuláša
SLAWOMIR KAMINSKI / Poľsko (Poznan)
J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, F. Mendelssohn. 
M Sawa
V spolupráci s Poľským inštitútom 
v Bratislave

 28. august, nedeľa, 
Bazilika sv. Mikuláša
JOSEPH KELEMEN / Nemecko – Maďarsko 

(Ulm – Budapešť)
H. Scheidemann, J. S. Bach, J. Paix, 
F. Mendelssohn, D. Antalffy-Zsiross, 
C. Franck, G. L. Szabó
V spolupráci s Maďarským inštitútom 
v Bratislave

 4. september, nedeľa, 
Bazilika sv. Mikuláša
MARTIN BAKO / Slovensko (Bratislava)
J. L. Bella, Š. Németh-Šamorínsky, F. Liszt

 11. september, nedeľa, 
Bazilika sv. Mikuláša
JOHANNES GÖTZ / Nemecko (Freiburg)
J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Reger, J. Alain, 
R. Lutz, F. Liszt

 16. september, piatok, 
Bazilika sv. Mikuláša
OLIVIER LATRY / Francúzsko (Paríž)
C. Franck, L. Vierne, Ch. Maria-Widor
V spolupráci s Francúzskym inštitútom 
v Bratislave
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18. august 2011 – štvrtok
 17.00 h na sídliskách Trnavy
KET CEZ TRNAVU POJDEME
Detské folklórne súbory Drienka a Trnavček 
– živá pozvánka na folklórny festival 

19. august 2011 – piatok 
na Trojičnom námestí
 16.00 h NA JARMEKU V PÁTEK
Živá dielňa spojená s predajom 
najrozmanitejších produktov ľudovej 
umelecko-remeselnej tvorby 
 16.30 h 
OTVÁRAJTE SA, TRNAFSKÉ BRÁNY
Slávnostné otvorenie festivalu
Účinkujú trnavské folklórne súbory 
Trnafčan, Trnavček, Drienka a Trnka

 17.30 h VITAJTE VZÁCNÍ HOSTÉ
Program folklórnych súborov krajín V4 
Slovácky krúžek Poštorná (ČR), folklórny 
súbor Budai Babszem, Budapešť (H), Zespól 
tanca ludowego UMCS, Lublin (PL), folklórny 
súbor Úsměv, Horní Bříza (ČR) a folklórny 
súbor Kres, Novo mesto (SLO) 

 19.45 h PREDSTAVUJE SA VÁM
Program slovenských folklórnych súborov 
Magura z Kežmarku, Technik z Bratislavy

 21.45 h POZDRAV Z BALKÁNU
Program folklórneho súboru KUD 
Sonja Marinkovič, Nový sad (SRB) 

20. august 2011 – sobota
10.30 h pred radnicou
ÚSMĚV, Horní Bříza (ČR) 
– koncert dudáckej muziky 

 11.00 h na Hlavnej ulici
KROJOVANÝ SPRIEVOD

 11.00 h na Trojičnom námestí
NA JARMEKU V SOBOTU 

 13.00 h na radnici
Prijatie zástupcov folklórnych súborov 
primátorom mesta

 14.00 h pred radnicou
NA TOM NAŠOM DVORE 
Dvor pre všetky deti, plný smiechu, radosti, 
učenia, tanca, spevu, hudby, divadla, 
remesiel i starých hodových atrakcií

14.00 h ZASPÍVAJTE SI S NAMI – spevácke 
folklórne skupiny z okolia Trnavy
15.00 h MY SME DETI VESELÉ – DFS Trnavček 
a DFS Drienka
16.00 POSTRACH SAMKO – Teatro Neline
17.00 MALÁ ŠKOLA SPEVU, TANCA, HIER 
A OZEMBUCHU
18.00 TALENTÁRIUM – voľné pódium 

 16.00 h na Trojičnom námestí 
HODY – zvykoslovný program folklórnych 
skupín Cífer, Opojčanka z Opoja, Jatelinka 
z Abrahámu, detských folklórnych súborov 
Dudváh z Križovian nad Dudváhom, 
Trnavček z Trnavy a ich hostí

 17.30 h na Trojičnom námestí
HODÁRI NA TANCI
Záverečný tanec zahraničných súborov, 
ktorý sa naučili v škole tanca
Slovácky krúžek Poštorná (ČR), folklórny 
súbor Budai Babszem, Budapešť (H), Zespól 
tanca ludowego UMCS, Lublin (PL), folklórny 
súbor Úsměv, Horní Bříza (ČR) a folklórny 
súbor Kres, Novo mesto (SLO)

 19.45 h na Trojičnom námestí
A TERAZ TÚ NAŠU – program slovenských 
folklórnych súborov
Trnafčan z Trnavy, Hriňovčan z Hriňovej, 
Magura z Kežmarku, Partia z Bratislavy, 
KMAF z Košíc

21.30 h na Trojičnom námestí 
OČARENÍ POHĽADOM
Poddukelský umelecký ľudový súbor 

23.00 h v Dome kultúry Tirnavia
AŽ DO RÁNA BIELEHO
Ľudová veselica spojená so školou tanca pre 
účastníkov festivalu i pre verejnosť

TRNAVSKÁ BRÁNA 2011           
Medzinárodný folklórny festival
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2. septembra – piatok
MLÁDEŽ, ZBORY & ROCK

 18.00 h Slávnostné otvorenie 
1. festivalového dňa

 18.30 h CANTICA NOVA – spevácky zbor 
gymnázií mesta Trnavy 
Ariel Ramírez: MISSA CRIOLLA – pre zbor, 
sóla a sprievodnú kapelu
sólo: VILIAM CSONTOS (Fragile)

 19.00 h Miešaný spevácky zbor 
TIRNAVIA
Bob Chilcott: Little Jazz Mass – pre zbor 
a sprievodnú kapelu

 19.30 h Miešaný spevácky zbor 
TIRNAVIA
Leonard Bernstein: WEST SIDE STORY 
– výber z muzikálu, zbor a klavírny sprievod

 20.00 h CANTICA NOVA – spevácky zbor 
gymnázií mesta Trnavy
Jens Johansen, Erling Kullberg: 
EVERSMILING LIBERTY – rockové oratórium 
pre zbor, sóla a rockovú kapelu
sóla: MÁRIA ČÍROVÁ, KAMIL MIKULČÍK

 21.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER 
ÚČASTNÍKOV FESTIVALU

 3. septembra – sobota
ZBORY & VERDI

 17.00 h Otvorenie 2. festivalového 
dňa

 17.30 h ZBORY ZBOROM – koncert 
trnavských speváckych zborov 
Bradlan, Vox Aurumque, Cantica nova, 
Tirnavia, Cantica /Z/nova, Technik 
Akademik

 20.00 h POCTA VERDIMU – operné zbory 
Giuseppe Verdiho 
Spojené trnavské mestské zbory, zbor 
a orchester SND
sólisti: soprán – Karina Skrzeszewska 
(PL), soprán – Jolana Fogašová (SK) 
tenor – László Boldizsár (HUN) 
bas – Richard Novák (CZ)
Dirigent: Pavol Procházka

 21.30 h Slávnostné ukončenie 
hymnou festivalu
Mikuláš Schneider Trnavský: 
JUBILATE DEO 

Program moderuje 
PaedDr. GABRIEL KALAPOŠ

TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI 2011           
21. ročník festivalu speváckych zborov

2. a 3. septembra 2011 v mestskom amfiteátri

21. august 20111 – nedeľa
 10.00 h v Kostole sv. Jakuba
SLÁVNOSTNÁ SVATÁ OMŠA za účasti 
folklórnych súborov
Omšu vysiela v priamom prenose MTT 
a televízia NOE 

 11.00 h na Trojičnom námestí
NA JARMEKU V NEDZELU

 16.00 h na Trojičnom námestí 
POZDRAV Z PODPOĽANIA
folklórny súbor HRIŇOVČAN

 16.45 h pred radnicou 
NA TOM NAŠOM DVORE
divadielko Nezábudka  

 17.30 h pred radnicou 
MAĽOVANÉ TRADÍCIE – vyhodnotenie 
výtvarnej súťaže 

 18.00 h na Trojičnom námestí 
DYCHOVÁ HUDBA MISTŘÍŇANKA (ČR)

 20.30 h v mestskom amfiteátri
CHOREA SLOVACA
celovečerný program SĽUK-u

Sprievodné podujatia:

ĽUDOVÝ DOM 
– výstava v západnom krídle radnice
Trnavská brána vo fotografii, Maľované 
tradície, Čarovačky z hliny, Čo vŕšok zájdeš, 
iný kroj nájdeš
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9. 9. 2011, piatok

radnica – Hlavná ulica
 14.00 h Otvorenie Tradičného 
Trnavského jarmoku
J. J. Sextet, dixieland a swing

Trojičné námestie
 15.00 Konzervatórium D. Nebylu 
 16.00 h Vráťme Trnave hádzanú 
– autogramiáda a rozhovory s bývalými 
hádzanármi, exhibícia troch generácií 
hádzanárov
 17.00 h ZUŠ M. Sch. Trnavského 
v Trnave – spevácke oddelenie
 18.30 h skupina Funkiez 
 20.00 h DARA ROLINS
 21.00 h GLADIÁTOR

 20.00 h v mestskom amfiteátri
PRÍBEH ULICE II.

10. 9. 2011, sobota

Trojičné námestie
 10.00 Hudobno-divadelný program 
pre deti 
 14.00 Cimbalová hudba 
 17.00 Mango Salseros
 18.30 The Downhill 
 19.30 HUDBA Z MARSU 

 21.00 JANA KIRSCHNER BAND 

10. septembra o 20.00 h 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Slávnostný koncert pri príležitosti 800. 
výročia prvej písomnej zmienky o Trnave
Slovenský komorný orchester B. Warchala

11. 9. 2011, nedeľa

Trojičné námestie
 10.00 Hudba a divadlo pre deti 
 14.00 Neznámi 
 16.00 JOŽKA ČERNÝ 
a cimbalová muzika Grácia

20.00 h v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Johannes Gotz/ Nemecko

Sprievodné podujatia:

9. a 10. septembra v Bernolákovom sade
STREDOVEK POD HRADBAMI
Trnavský historický festival s ukážkami 
dobovej zbroje, bojového umenia, života 
v stredovekých vojenských táboroch, 
ochutnávkou jedál podľa historických 
receptov, pôvodných plemien domácich 
zvierat, remeselnej výroby a mnohých 
ďalších atrakcií i prekvapení...

ATRAKCIE PRE DETI V BERNOLÁKOVOM SADE
 9. 9. od 14. do 19.00 h:  10. 9. od 10. 
do 19.00 h  11. 9. od 10. do 18.00 h 
Trampolína, nafukovací hrad, šmykľavka 
a bludisko, maľovanie na tvár, detské 
hojdačky a chodúle, vstup zdarma

9. septembra od 10.00 do 19.00 h 
v Malej synagóge na Haulíkovej ulici
JARMOČNÝ TRNAVSKÝ TRH VÍNA 
Predaj vstupeniek: TINS, Copy Shop OD 
Jednota, Vínotéka Dobrý pocit 

9. – 11. septembra od 10.00 do 18.00 h 
na Hlavnej ulici a Trojičnom námestí
ĽUDOVOUMELECKÉ REMESLÁ

ATRAKCIE ĽUDOVO-TECHNICKEJ ZÁBAVY
9. – 10. septembra od 8.00 – 22.00 h 
na Paulínskej, Dolnopotočnej a Dolných 
baštách 

10. septembra od 9.00 do 18.00 h 
v Gymnáziu Angely Merici
3. PROPAGAČNÁ VÝSTAVA MAČIEK
Organizátor: Základná organizácia 
chovateľov mačiek FELIS TIRNAVIA

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK 2011           
9. – 11. 9. 2011
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 1. – 31. augusta v GALÉRII 21 
na Pekárskej ulici 40 
Prezentácia obrazov trnavských umelcov 
konca XX. storočia a tvorby súčasných 
slovenských autorov

 Malá synagóga na Haulíkovej ulici 
LUCIA GARDIN
Výstava portrétnych fotografií svetovo 

známych režisérov, hercov a spisovateľov od 
talianskej fotografky Lucie Gardin
Výstava sa koná pod záštitou Mesta Trnavy, 
Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave 
a Ministerstva zahraničných vecí Talianskej re-
publiky v Ríme ako paralela medzinárodného 
Bienále v Benátkach. Otvorené do 31. augusta 
denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00 h

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE

13. septembra – utorok
18.00 h v štúdiu Mestskej televízie Trnava
BESEDA O 18. ROČNÍKU TRNAVSKÝCH DNÍ 

16. septembra – piatok

10.00 h na trnavskej radnici 
Slávnostné prijatie hostí Trnavských 
dní primátorom mesta  

11.00 h v západnom krídle radnice 
Prehliadka folklórnej výstavy ĽUDOVÝ DOM

11.45 pri Bernolákovej bráne 
VEŽE HRADOBNÉHO SYSTÉMU
Prehliadka veže pri Bernolákovej bráne 
s vystúpením Kompánie trnavských žoldnierov

16.30 h v Divadle Jána Palárika 
ZASADNUTIE KLUBU PRIATEĽOV TRNAVY

17.00 h v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika
VEČER SLOVA, POÉZIE, HUDBY 
a predstavenie hostí zo zahraničia

20.00 h v Bazilike sv. Mikuláša 
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Koncert francúzskeho organového virtuóza 
Oliviera Latryho 

17. septembra – sobota
9.30 h na Kapitulskej ulici 
SPOMIENKA PRI PAMÄTNÍKU 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 

10.00 h v Dome hudby M. Schneidera 
Trnavského
NETLAČTE SA MI DO RODINY
Program trnavského Fóra humoristov

11.30 h v Malej galérii na Haulíkovej ulici
Návšteva výnimočného a ojedinelého 
objektu – zrekonštruovanej bývalej 
ortodoxnej synagógy 

18.00 h v Divadle Jána Palárika
GALAPROGRAM TRNAVSKÝCH DNÍ 2011 
Účinkujú významní slovenskí umelci a hostia 
Trnavských dní

18. septembra – nedeľa 
9.00 h v Bazilike sv. Mikuláša 
MISSA SOLEMNIS 
Účinkuje Rímskokatolícky cirkevný hudobný 
spolok sv. Mikuláša

TRNAVSKÉ DNI 2011           
Láska, pokoj, porozumenie 

18. ročník stretnutia významných trnavských rodákov 
16. – 17. 9. 2011

Pri príležitosti: 800. výročia prvej písomnej správy o Trnave  100. výročia narode-
nia nášho rodáka Karola Elberta, významného hudobného skladateľa populárnej 
hudby  130. výročia narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, popredného hu-
dobného skladateľa a klasika slovenskej hudby, čestného občana nášho mesta  
180. výročia postavenia divadla v Trnave
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 3. augusta o 19.00 h na nádvorí 
Spolku sv. Vojtecha
TRNAVSKÉ HUDOBNÉ KORZO
Robo Opatovský & Band
Bonzo and The Resonators
Duo Live Guitars 

 5. – 6. augusta na Trojičnom námestí
TRNAVA EXTREME DAYS
Bungee jumping pri mestskej veži, BMX 
a skateboard, graffiti stena, hudobné 
a tanečné vystúpenia, DJ, stánky 
s občerstvením

 7. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
BUČKOVANKA, Nové mesto nad Váhom
koncert dychovej hudby

 5. – 6. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ JAZZyk 2011 
Caroline Hitland, Bugobros, Renato Chicco 
Organ Quartet ‘UNITY’ featuring Stephane 
Belmondo, Andrej Šeban, MAF trio, a ďalší

 9. augusta v západnom krídle radnice 
ĽUDOVÝ DOM
Sprístupnenie výstavy venovanej 
trnavskému folklóru
Výstava bude otvorená do 17. septembra 
vždy v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h 
a od 14.00 do 17.00 h

 12. augusta o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri
RYTMUS +TINA

 14. augusta o 18.00 h v mestskom 
amfiteátri
MÁJOVANKA, Holíč
koncert dychovej hudby

 14. augusta o 20.00 h v Bazilike sv. 
Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Francesco Di Lernia / Taliansko (Bari)

 18. augusta o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri
ANETA LANGEROVÁ A KATKA KNECHTOVÁ

 19. – 21. augusta na Trojičnom 
námestí, pred radnicou, na Hlavnej ulici 
a v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÁ BRÁNA 2011
Medzinárodný festival folklórnych súborov

 19. augusta o 20.00 h v Amfik cafe 
CAROLLINE HITLAND 
Koncert vynikajúcej speváčky z Nórska

 21. augusta o 18.00 h na Trojičnom 
námestí 
MISTŘÍŇANKA, Mistřín, ČR
koncert dychovej hudby

 21. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Slawomir Kaminski / Poľsko (Poznaň)

 21. augusta o 21.00 h 
v mestskom amfiteátri
SĽUK – CHOREA SLOVACA

 26. augusta o 19.30 h 
v Kostole sv. Jakuba
BENEFIČNÝ KONCERT PRE HOSPIC SVETLO
Chrámová hudobná tvorba rôznych 
historických období a hudobné skvosty 
z obdobia renesancie
Účinkujú: KOMORNÝ ZBOR GEJZU DUSÍKA, 
Zavar
VOX AURUMQUE –  trnavský vokálny súbor 
zameraný na interpretáciu renesančnej hudby
Diriguje: Mgr. art. Hana Borbélyová
Organizátor: SVETLO, n. o., v spolupráci 
s Mestom Trnavou

 27. – 28. augusta v Arcibiskupskom 
úrade a ZŠ
NÁDEJ, stretnutie mládeže

 28. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
DRIETOMANKA, Drietoma
koncert dychovej hudby

 28. augusta o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Joseph Kelemen / Nemecko – Maďarsko
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V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do 
termínu uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. In-
formácie o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie 
(v tiráži) alebo na adresu webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

 28. augusta o 21.00 h v Amfik cafe 
SUPPLE PEOPLE A ROBO OPATOVSKÝ

 1. – 30. septembra v GALÉRII 21 na 
Pekárskej ulici 40
Predajná výstava originálov trnavských 
výtvarníkov

 2. – 3. septembra v mestskom 
amfiteátri
TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI
21. ročník festivalu speváckych zborov 

 3. septembra o 14.00 h na Trojičnom 
námestí
ŽIVÝ ŠACH SO SIMULTÁNKOU
OZ Trnavská šachová škola

 4. septembra o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Martin Bako / Slovensko

 8. – 11. septembra v centre mesta
TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK
Ľudové umelecké remeslá, koncerty 
a pouličné divadlá

 9. septembra o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri
PRÍBEH ULICE II.

 9. a 10. septembra 
v Bernolákovom sade
STREDOVEK POD HRADBAMI
Trnavský historický festival s ukážkami 
dobovej zbroje, bojového umenia, života 
v stredovekých vojenských táboroch, 
ochutnávkou jedál podľa historických 
receptov, pôvodných plemien domácich 
zvierat, remeselnej výroby a mnohých 
ďalších atrakcií i prekvapení... 

 10. septembra o 20.00 h 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ

Slávnostný koncert pri príležitosti 800. 
výročia prvej písomnej zmienky o Trnave
Slovenský komorný orchester Bohdana 
Warchala

 11. septembra o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Johannes Gotz/ Nemecko

 16. a 17. septembra 
TRNAVSKÉ DNI 
18. ročník stretnutia významných 
trnavských rodákov žijúcich v zahraničí 

 16. septembra o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Medzinárodný festival organovej hudby
Olivier Latry / Francúzsko

 22. septembra o 18.00 h 
v západnom krídle radnice
DOBROVOĽNÍCTVO
vernisáž výstavy fotografií 
z dobrovoľníckych aktivít 
Rady mládeže Trnavského kraja 
Výstava bude otvorená pre verejnosť 
v piatok 23. 9. od 14.00 do 17.00 h 
a v sobotu 24. 9. od 9.00 do 17.00 h

 29. septembra o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
UHOL POHĽADU
Desať rokov trnavského združenia umelcov 
BonArt  – vernisáž výstavy

 29. septembra o 19.00 h 
v Dome kultúry Tirnavia
HANA ZAGOROVÁ
Galakoncert jednej z najväčších hviezd 
česko-slovenskej hudobnej scény 
Hosť: Petr REZEK 
Sprevádza skupina Jiřího Dvořáka
Vstupenky v predpredaji 19 eur, priamo 
pred predstavením 23 eur



 10. septembra o 20.00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
Slávnostný koncert pri príležitosti 800. výročia 
prvej písomnej zmienky o Trnave

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
W. A. Mozart: Malá nočná hudba
B. Britten: Simple Symphony
A. Dvořák: Serenáda pre sláčikový orchester

Slovenský komorný orchester, 
pri zrode ktorého stál vynikajúci 

huslista sliezskeho pôvodu Bohdan 
Warchal (1930 – 2000), bol od svojho 

založenia v roku 1960 jedným 
z najpopulárnejších súborov v oblasti 

klasickej hudby na Slovensku. 
Pod vedením majstra Warchala 

sa sformoval na popredného 
predstaviteľa slovenského 

interpretačného umenia v zahraničí. 
Odborná kritika vyzdvihovala najmä 

prepracovanú frázu a mäkký farebný 
zvuk. Ťažiskom repertoáru telesa bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20. storočia, 

vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov. 
Nasledovníkom majstra Warchala sa stal v roku 2001 sliezsky rodák Ewald Danel. 

Repertoárové ťažisko telesa sa od tých čias jemne posunulo 
v prospech romantizmu a hudby 20. storočia. 

Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch 
a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé 

projekty. Objavil pre slovenské publikum viacero doteraz na Slovensku 
neuvedených diel svetových autorov a významnou mierou sa podieľa 

aj na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby.
Slovenský komorný orchester koncertoval na prestížnych svetových pódiách v Európe, 

severnej a južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním významní interpreti – 
Vladimír Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris, 

Jean Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Hollinger, Peter Schreier, Francois Leleux, 
František Heran, Bernard Soustrot, Guy Touvron a i. 

Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby 
rôznych štýlových období. Po prvýkrát na Slovensku uviedol kompletné Bachove 

Brandenburské koncerty a Orchestrálne suity. Postupne uviedol všetky Concerti grossi 
Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií 

mladého F. Mendelssohna Bartholdyho. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty 
k významným výročiam jubilujúcich skladateľov – 

Bacha, Dvořáka, Mozarta, Šostakoviča, Suchoňa.

Zdroj: www.filharmonia.sk, skrátené
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21. augusta 
21.00 h 
v mestskom 
amfiteátri

Predstavenie je súčasťou 
festivalu Trnavská brána 




