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Komunikácia na vlnách nedorozumenia

Koniec fašiangového obdobia priniesol nielen tanec a zábavu na tanečných 
parketoch, ale aj rozguráženú rozpravu v parlamente a médiách. 

Prerokovanie Lisabonskej zmluvy a tlačového zákona opäť potvrdilo, 
že k vecnej diskusii máme ešte stále ďaleko. Z oboch strán politického 

rozdelenia moci silneli hlasy. Úmerne klesala schopnosť počúvať sa a hľadať 
kompromis. Po pätnástich rokoch našej samostatnosti v podstate nič nové 

pod slnkom. Zarazilo ma, že sa opäť argumentovalo národom, Európou 
či demokraciou. Národ však popri iných väzbách spájala aj reč. Slúžila na 

spoločné dorozumenie a pretlmočenie podstatných skúseností. Dorozumenie 
bolo predpokladom reči. Vďaka schopnosti rozprávajúcich zrozumiteľne 

argumentovať, počúvať a ochoty prijať kompromis. 
V tom spočíva aj duch demokracie.

Nemecký filozof J. Habermas zastáva názor, podľa ktorého je výsledkom 
vzájomnej komunikácie porozumenie. Ale aj on chápe, že porozumenie sa 
nedá dosiahnuť v neujasnenom kontexte diskusie, prípadne za neochoty 

zúčastnených hľadať pravdu, či dokonca vtedy, ak niekto z účastníkov 
diskusie vedome klame alebo manipuluje. Komunikácia vyžaduje obojstranný 

záväzok hovoriť pravdu a mieniť v reči to, čo sa hovorí. 
Horúčkovité rečnenie politikov, ktoré k nám doliehalo, nemalo nič spoločné 

s takto myslenou komunikáciou. Nečudo, že majú ďaleko k porozumeniu. 
Keby ich rozhodnutia neovplyvňovali každého z nás, 

povedali by sme si, nech nám dajú pokoj. 
No nejde len o politikov. Schopnosť počúvať iného, prijať kompromis alebo 

iný, lepšie vyargumentovaný názor chýba aj v bežnom živote. Nerozumieme 
si v mestách, práci a dokonca často ani v rodine. Snaha presadiť seba 

a vlastné videnie sveta je pre nás lákavejšia ako ochota meniť sa. 
No národ i Európa žili zo skúsenosti otvorenosti k inému, k tomu, 

čo presahuje schopnosť uchopenia či moci. Podmienky prežitia a zachovania 
rodu sa definovali vďaka pamäti a reflexii. Pripomínali sa počas osobných 

či spoločných sviatkov. Tie sa nevnímali len ako tradičné zvyky a obyčaje, ale 
vytvárali priestor pre vzájomné načúvanie a načretie do duchovných vôd 

ľudského vnútra. V ňom sa totiž rodí nielen schopnosť prijatia samého seba, 
ale aj ľudí navôkol. Tu kdesi pramení aj to, na čo sa tak radi odvolávame. 

Národ, Európa i demokracia. Tu musia začať nielen politici, ale predovšetkým 
každý, kto to so svojím životom myslí poctivo. Inak prebehnú všedné 

i sviatočné dni pomedzi prsty a deťom okrem sporov a uplatňovania moci 
nebudeme mať čo odovzdať.        

Pavol TOMAŠOVIČ
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Udelené boli ocenenia mesta Trnava 
Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnava významným jednotlivcom i kolektívom za rok 
2007 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 19. februára. Sláv-
nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa usku-
točnilo tradične v prvú marcovú nedeľu 2. marca o 16.00 h v koncertnej sále Marianum.

Čestné občianstvo mesta Trnava bolo udelené in memoriam Alfrédovi Wetzlerovi a Ru-
dolfovi Vrbovi za humánny prístup k životu a lásku k blížnemu prejavenú aj v najťažších 
životných chvíľach, a pri príležitosti životného jubilea Lukášovi Kopčanovi za príkladnú 
starostlivosť o rodinu a svedomitú prácu.

Nositeľom Ceny mesta Trnava sa stali Matej Horina za úspešnú športovú reprezen-
táciu mesta a Peter Radványi za rozvoj i prehĺbenie kultúrneho uvedomenia a dlhodobú 
reprezentáciu Trnavy v oblasti hudby. 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava bolo udelené Liborovi 
Charfreitagovi ml. za výnimočné športové úspechy v roku 2007, a pri príležitosti život-
ného jubilea Ladislavovi Kunovi za dlhoročnú reprezentáciu mesta a osobný prínos do 
slávnej histórie trnavského futbalu.

 ALFRÉD WETZLER A WALTER ROSENBERG
Alfréd Wetzler sa narodil 10. mája 1918 v Trnave. Walter Rosenberg sa narodil 11. sep-
tembra 1924 v Topoľčanoch, ale neskôr býval v Trnave a chodil tu i do škôl. Obidvaja boli 
židovskej národnosti, a preto sa stali väzňami v rámci najväčšieho projektu priemysel-
ného vraždenia ľudí v koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny. Útek z najprís-
nejšie stráženého tábora naplánovali iba pre jediný cieľ – oboznámiť svetovú verejnosť 
o pravde v koncentrákoch a aktívnym odporom zabrániť ďalšiemu zabíjaniu. 

Útek s dokumentmi potvrdzujúcimi ich svedectvo sa im podaril 7. apríla 1944. Uchýlili 
sa do Žiliny, kde informovali o desivých skutočnostiach predstaviteľov ústredia Židovskej 
rady. Následne sa v kláštore vo Svätom Jure pri Bratislave stretli s pápežským nunciom 
doktorom Jozefom Bursiom a v Bratislave s rabínom Michaelom Dov Weissmandelom. 

Výsledkom tohto hrdinského činu nebolo síce úplné skončenie transportov, či letecké 
bombardovanie, ako mnohí dúfali, ale skončilo sa mlčanie o hrôzach táborov. Dozvedel sa 
o tom pápež, Medzinárodný Červený kríž, Churchill, Roosevelt a z mnohých štátov boli 
transporty zastavené. Naši hrdinovia prijali kvôli falošnej identite po úteku nové mená: 
Jozef Lánik a Rudolf Vrba, pričom Rosenberg si nové meno ponechal počas nasledujúce-
ho života, symbolicky tak oddeliac život pred, a po úteku. 

Rudolf Vrba po vojne vyštudoval chémiu na pražskej Technickej univerzite a pôsobil 
ako profesor chémie v Izraeli, Veľkej Británii a USA. Nakoniec sa usídlil v Kanade ako 
profesor farmakológie na University of British Columbia. Napísal množstvo vedeckých 
prác o chémii, knihy o holokauste, svedčil v niekoľkých súdnych procesoch proti nemec-
kým vojnovým zločincom, spolupracoval na tvorbe štyroch filmov o holokauste a jeho 
svedectvo o vyhladzovaní ľudí v koncentračných táboroch je dôležitým historickým po-
solstvom. Zomrel v Kanade 27. marca 2006. Prezident Ivan Gašparovič ho 1. januára 
2007 vyznamenal Radom Bieleho dvojkríža in memoriam. 

Alfréd Wetzler v rokoch 1945 – 1950 pracoval ako redaktor, v rokoch 1950 – 1955 bol 
robotníkom v Bratislave, v rokoch 1955 – 1970 pracoval v rezorte obchodu. Od roku 1970 
bol na invalidnom dôchodku a žil v Bratislave, kde aj 8. februára 1988 zomrel. Prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič mu 1. januára 2007 udelil štátne vyznamenanie 
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam.
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 LUKÁŠ KOPČAN
Lukáš Kopčan uzrel svetlo sveta v Čemernom okres Vranov nad Topľou 1. augusta 1927, 
kde prišla jeho mama na sezónne práce z Valaskej Belej, lazu Bukovec, ako to bolo vtedy 
zvykom v chudobných rodinách. Matka však čoskoro zomrela a 6-ročný Lukáš s troma 
súrodencami sa stali polosirotami. Otec sa čoskoro znova oženil. Zobral si vdovu s troma 
deťmi a onedlho k nim pribudol ďalší brat. V skromnej chalúpke neďaleko vrchu Strážov 
vyrastal Lukáš do 15-tich rokov. Potom dostal návrh od susedky, aby sa vybral do Trnavy 
učiť sa za sklenára k Lukášovi Kučerovi, ktorý mal v Trnave stavebné sklenárstvo. Tu sa 
naučil zasklievať okná, brúsiť tabuľové sklo, zrkadlá a rámovať obrazy. Trnava mu učaro-
vala a od roku 1943 tu žije dodnes. Do Trnavy si priviedol v roku 1952 manželku Júliu, 
mali spolu tri deti. Prvé dieťatko však po pôrode zomrelo. Mladí manželia dosť dlho bývali 
v centre mesta v tzv. „šachtírne“. Neskôr si postavili dom na Zelenej ulici, ale spoločne 
tam dlho nebývali, lebo 30. júna 1973 manželka Julka náhle zomrela. Dcéry v pubertál-
nom veku zostali bez mamy. Pán Lukáš ich vychovával sám. Dnes žije so staršou dcérou, 
vnučkinou rodinou a dvoma pravnučkami. Dalo by sa povedať, že prakticky žil v duchu 
ekumenizmu, pretože zasklieval okná na všetkých trnavských kostoloch. Nerobilo mu 
problém zasklievať evanjelický kostol, židovskú synagógu, či modlitebňu, katedrálu, aj 
ostatné katolícke kostoly. Na každej sakrálnej budove sú jeho „sklené stopy“. Jeho ruky 
zasklili nejedno okno na domoch, urobili nejeden skleník v Trnave či v okolí. 
Mnohí Trnavčania sa pamätajú, ako neraz i v nečase, daždi, šiel Lukáš Kopčan za svojou 
prácou na bicykli s tabuľou skla pod pazuchou, len aby poslúžil, keď sa niekde náhle 
rozbilo okno. A to aj vtedy, keď mal zdravotné problémy. Svojím životom i prácou je prí-
kladom, že naozajstné dobré skutky sú často nenápadné. 

 MATEJ HORINA
Matej Horina je telesne ťažko postihnutý občan, má kvadruparézu. Napriek tomuto hen-
dikepu sa od roku 1998 zaoberá jazdením na koni. Zúčastnil sa na viacerých súťažiach:
1999 – 1. miesto v Olomouci, ČR,
2000 –  1. miesto v Třebíči, ČR,
2001 – 1. miesto v Poprade, 
2002 – 1. miesto na Majstrovstvách SR na Čiernej Vode, 
2002 – 1. miesto na Národnej olympiáde s medzinárodnou účasťou v poľskom meste Poznaň
2003 – 5. miesto na Svetovej špeciálnej olympiáde – drezúre v írskom Dubline,
2006 – 1. miesto na Národnej olympiáde v Trenčíne.
V mesiaci október 2007 dosiahol zatiaľ vrchol svojho športového snaženia. Na Svetovej špeci-
álnej olympiáde v Šanghaji získal dve zlaté medaily v individuálnych disciplínach – v anglic-
kom jazdení v traile a westernovom jazdení a jednu bronzovú medailu za súťaž v štafete.

 PETER RADVÁNYI
Dlhoročný výkonný riaditeľ a autor myšlienky medzinárodného hudobného festivalu 
Dobrofest. Podujatie zviditeľnilo mesto Trnavu na všetkých kontinentoch sveta okrem 
Antarktídy. Popri organizovaní dnes už 16 ročníkov festivalu Peter Radványi pôsobí ako 
hudobník, moderátor a publicista. Jeho meno sa stalo neoddeliteľnou súčasťou histórie 
slovenského bigbeatu a bluesovej hudby. 
Spevák, basgitarista, hráč na rezofonickú gitaru a ústnu harmoniku bol pri začiatkoch 
slávnej bigbeatovej éry v Trnave i na Slovensku. Ako hudobník je známy už od roku 
1964. Spoločne s Petrom Horváthom organizoval prvé trnavské diskotéky v kultúrnom 
dome TAZ. V rokoch 1965 až 1970 bol členom populárnej trnavskej skupiny The Brea-
kers, od roku 1972 pôsobil ako profesionálny hudobník agentúry Slovkoncert. Úspešne 
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vystupoval v rozhlasovej relácii Modrá vlna, či na viedenskom Open Air Festivale v roku 
1970. Účinkoval v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Švédsku, v Nórsku i v Nemecku. 
Jeho doménou bola a stále je basová gitara. Z rezofonickou gitarou – dobrom, ktoré je do-
minantným motívom festivalu Dobrofest – Trnava, sa zoznámil v roku 1992. V roku 1996 
získal titul Bluesman roka. Založil zoskupenie Bonzo & The Resonators, s ktorým absol-
voval niekoľko vystúpení na festivaloch na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Maďarsku 
a Slovinsku. V marci 2005 vystupoval na medzinárodnom festivale dobristov na Taiwane. 
Každý týždeň uvádza vo vysielaní Rádia Devín svoju bluesovú hodinku nazvanú Blu-
esnenie, za čo získal ocenenie Počin roka 2007 od Slovenskej bluesovej spoločnosti. Je 
dlhoročným publicistom, prispievateľom regionálnych i celoslovenských periodík, známe 
sú jeho historické kalendáre pre Novinky z radnice a Trnavské noviny. Píše články o hu-
dobnom dianí i z histórie Trnavy.
(Viac o Petrovi Radványim sme priniesli v článku Petra Horvátha Hudba, dobro a histó-
ria bluesového jubilanta, Novinky z radnice, jún 2007)

 LADISLAV KUNA
Patrí do galérie najväčších postáv bohatej histórie trnavského futbalu. Spartakovský 
dres obliekal plných šestnásť sezón, hoci dostal viacero lákavých ponúk na prestup do 
iných klubov. Ako hráč sa pričinil o všetkých päť majstrovských titulov Trnavčanov 
(1968, 1969, 1971, 1972, 1973) a o tri prvenstvá v Československom pohári (1967, 1971, 
1975). Pamätné sú jeho dva góly v domácej odvete semifinále Pohára európskych maj-
strov 1969 s Ajaxom Amsterdam (Trnava vyhrala 2:0). Vo federálnej lige odohral 424 
zápasov, najviac zo slovenských futbalistov. V najvyššej ligovej súťaži skóroval 86-krát. 
Stal sa Futbalistom roka 1969, dva razy bol v tejto celoštátnej ankete strieborný (1967, 
1968). Za reprezentačný A-tím nastúpil 47-krát (9 gólov). Hral na MS 1970 v Mexiku. 
V máji 1971 ho nominovali do mužstva sveta na moskovské rozlúčkové stretnutie legen-
dárneho brankára Leva Jašina. Po skončení bohatej hráčskej kariéry sa Kuna vrátil do 
Spartaka ako asistent trénera ligového mužstva. V septembri 2006, po rozsiahlej rekon-
štrukcii Mestského futbalového štadióna A. Malatinského, bol pri slávnostnom otvorení 
krstným otcom tohto významného mestského športoviska. Onedlho prijal funkciu pred-
sedu predstavenstva správnej rady FC Spartak.
(Viac informácií o tejto významnej futbalovej osobnosti Spartaka sme priniesli v príspev-
ku Jaroslava Lieskovského Bol pri všetkých piatich tituloch „andelov“, Novinky z radnice, 
apríl 2007.)

 LIBOR CHARFREITAG ml.
Atlét Slávie Trnava už preslávil svoju vlasť, mesto a klub nespočetnekrát, hoci má iba 
tridsať rokov. Dvakrát sa dostal do nominácie na OH. Z olympijského finále kladivárov 
v Aténach 2004 si priniesol siedmu priečku. Rovnakú pozíciu obsadil aj v ME 2002. Je 
dvanásťnásobným slovenským rekordérom, dvojnásobným vysokoškolským majstrom 
USA, deväťnásobným slovenským šampiónom. Navyše mu patrí najlepší európsky 
halový výkon v doplnkovej disciplíne, hode atletickým bremenom (25,68 m, r. 2005). 
Najvyššie však tróni historická bronzová medaila z jeho piatych kladivárskych MS 
(Osaka, 27. augusta 2007). V Japonsku dosiahol svoj druhý najlepší výkon doterajšej 
kariéry (81,60 m; slovenský rekord z roku 2003 má hodnotu 81,81 m). Išlo iba o druhú 
medailovú pozíciu slovenského reprezentanta na atletických MS v ére samostatnej 
republiky. Za tento mimoriadny úspech získal Charfreitag 2. miesto v rebríčku naj-
lepších športovcov SR 2007 a štvrtý raz sa stal Atlétom roka. Spolu s Američanom 
Wollmanom ho trénuje otec Libor. 
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Zo zasadnutia primátorov krajských miest
Primátori krajských miest na zasadnutí Združenia K8 15. februára 2008 v Prešove 
sa zhodli na tom, že budú apelovať na vládu SR v súvislosti s doriešením vlastníc-
kych práv k nehnuteľnostiam delimitovaným zo štátu na samosprávy. 

Podľa krajských primátorov je možné tento problém riešiť zákonom. Odmietajú však 
finančnú spoluúčasť pri usporiadaní sporných pozemkov. Za východisko z existujúceho 
stavu považujú vypracovanie paragrafového znenia zákona, ktoré bude predmetom ďalších 
rokovaní. Vláde SR ponúkajú spoluprácu, odborné a iné kapacity pri legislatívnom riešení. 
Za dôležitého partnera pri riešení tejto otázky považujú Slovenský pozemkový fond. 

Primátori K8 rokovali aj o návrhu nového Zákona o obecnej polícii a stanovisku Zdru-
ženia náčelníkov obecných polícií k tomuto návrhu. Vzhľadom na záujmy občanov pova-
žujú za potrebné posilniť kompetencie a postavenie obecnej polície a chcú preto pripraviť 
vlastný návrh zákona. 

Združenie K 8 sa tiež zaoberalo problémom spoplatňovania parkovania a státia na 
území miest s cieľom riešiť reguláciu statickej dopravy. 

Primátori žiadajú vládu SR o odloženie návrhu novely nariadenia vlády o odvodoch 
za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, lebo by mohla ohroziť rozvoj miest 
a zvýšiť finančné náklady aj na projekty, ktoré sú vo verejnom záujme. Zásadne odmie-
tajú poslanecký návrh novely Stavebného zákona, ktorá by umožnila uprednostnenie zá-
ujmov niektorých investorov pred verejným záujmom definovaným v územných plánoch 
miest a obcí a viedla by k mimoriadnej právnej neistote regulácie stavebnej činnosti 
v rozpore so stanoviskami samospráv. 

Združenie K 8 sa venovalo aj návrhu zákona, ktorý umožňuje spoplatnenie investič-
ných aktivít prezentovaných v januári 2008 v Bratislave. 

Primátori krajských miest napokon prijali informáciu o projekte Deň eura a v rámci 
svojich možností prisľúbili súčinnosť pri organizovaní podujatia, ktoré sa v súvislosti so 
zavedením eura uskutoční v krajských mestách 100 dní pred zavedením meny. 

-redakcia-

 Medziháj sa má stať centrom 
motoristického športu
Poslanci mestského zastupiteľstva odsú-
hlasili 19. februára na 8. riadnom zasad-
nutí návrh na povolenie zmeny Územného 
plánu mesta Trnava v lokalite Medziháj na 
ploche približne 300 hektárov. Zmena sa 
uskutoční na základe žiadosti spoločnosti 
Hrivis Dealing, s.r.o., o predaj pozemkov 
na realizáciu investičného zámeru, ktoré-
ho nosným pilierom má byť multifunkčné 
centrum motoristického športu s pretekár-
skym okruhom, kompletným technickým, 
bezpečnostným, školiacim a ubytovacím 
zázemím pre motoristov i návštevníkov. Sú-

časťou projektu je golfové ihrisko a zábav-
no-obchodný komplex, ktorý má poskytovať 
možnosti na oddychové aktivity pre občanov 
mesta Trnavy a okolia s ambíciami pritiah-
nuť návštevníkov zo zahraničia, prevažne 
strednej Európy. 
Po súhlase mesta s odpredajom pôdy v lo-
kalite Medziháj sa môže odštartovať proces 
verejného pripomienkovania, ktorým 
musí investičný zámer prejsť ešte pred 
začatím realizácie. Mesto Trnava chce aj 
formou postupného predaja pozemkov 
zabezpečiť, aby investor uskutočnil svoj 
projekt s rekreačným zázemím v deklaro-
vanom rozsahu. Kúpna cena pozemkov má  

V skratke
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byť 130 Sk za m2, mesto by malo získať ich 
predajom dovedna 390 miliónov korún. 

 Mimoriadne ocenenia 
pri príležitosti 770. výročia mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva rozhod-
li 19. februára na 8. riadnom zasadnutí 
o udeľovaní mimoriadnych ocenení pri 
príležitosti 770. výročia slobodného krá-
ľovského mesta Trnava. Občania môžu do 
konca mája predkladať svoje návrhy na 
udelenie Ceny mesta Trnava a Čestného 
občianstva mesta Trnava za výnimočné 
výsledky v oblasti vedy, vzdelávania, me-
dicíny, hospodárstva, kultúry, a pod. na 
adresu Primátor mesta Štefan Bošnák, 
radnica, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Vzorové 
formuláre návrhu sú k dispozícii na radni-
ci, aj na webovej stránke www.trnava.sk. 

 Daň za vjazd a a zotrvanie 
v historickom centre
Platba za nájom parkovacieho miesta sa 
v Trnave mení na daň za vjazd a zotrva-
nie motorového vozidla v historickej časti 
mesta. Sadzba dane za každý, aj začatý 
deň, je 30 korún. Platba dane sa bude diať 
naďalej prostredníctvom parkovacieho 
automatu a dokladom o zaplatení dane 
bude parkovací lístok. Vyplýva to z nového 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 300, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 222 o miest-
nych daniach. Daň vyrubí Mesto Trnava 
platobným výmerom po predložení parko-
vacieho lístka alebo pred vydaním parkova-
cej karty. Nové VZN je kompromisným rie-
šením situácie spôsobenej od začiatku tohto 
roka v slovenských mestách novelizáciou 
zákona o miestnych daniach, keď na jednej 
strane mestá a obce nemôžu vyberať daň 
za dočasné parkovanie vozidla na verejnom 
priestranstve, na druhej strane sú však 
nútené hľadať nástroje na reguláciu sta-
tickej dopravy v historických centrách tak, 
aby nedochádzalo k dopravným kolapsom.

 Nové trnavské ulice dostali mená
Všeobecne záväzné nariadenie č. 298, 
ktorým sa určujú názvy novo vzniknutých 
ulíc v rámci investičnej výstavby v Trnave, 

schválili poslanci mestského zastupiteľ-
stva 19. februára. Od 10. marca bude niesť 
nová ulica spájajúca Veselú ulicu a parko-
visko na Dolnopotočnej ulici názov Ulica 
Antona Malatinského, nová ulica rovno-
bežná s Čerešňovou ponesie meno Adama 
Štrekára, nová ulica, ktorá sa nachádza 
v katastri Trnavy a sčasti i v katastri 
Bieleho Kostola, sa bude volať Rekreačná, 
spojnica Bratislavskej ulice a cesty I/61 
bude Zlievarenská. Nové názvy ulíc pri-
budnú aj v Modranke – ulica rovnobežná 
s Jabloňovou ulicou a kolmá na Hraničnú 
sa bude volať Ulica Karola Ježíka, prvá 
kolmá ulica vľavo bude Pásová ulica, 
druhá kolmá ulica vľavo bude Chrenová, 
tretia ulica vľavo ponesie meno Orechová. 
Ulica kolmá na Hraničnú ulicu sa bude 
volať Pri potoku.
V súvislosti s požiadavkou Výboru mest-
skej časti Trnava – Stred dostala ulička 
spájajúca Hornopotočnú a Pekársku opäť 
svoj voľakedajší názov Stará ulica.

 Nadchod pre peších 
do zóny Trnava – Cukrovar 
Návrh na zmenu Územného plánu zóny 
Trnava – Cukrovar, v ktorom je zahrnuté 
mimoúrovňové prepojenie so Štefánikovou 
ulicou formou nadchodu, schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva 19. februára. Rie-
šenie zabezpečí bezkolízny a bezbariérový 
priechod chodcov z centra do zóny Cukro-
var. Pôvodné riešenie vychádzalo z pred-
stavy riešiť toto prepojenie podchodom. 
Ukázalo sa však, že vzhľadom na veľké 
množstvo inžinierskych sietí v tejto loka-
lite by nebola výstavba podchodu možná 
bez ich prekládky, ktorá by bola technicky 
mimoriadne náročná a vyžadovala by si 
zastavenie dopravy na najzaťaženejšej ulici 
v Trnave – štátnej ceste I. triedy. 

 Ustanovená bola 
nová Trnavská arcidiecéza
Pápež Benedikt XVI. rozhodol 14. februá-
ra 2008 o reorganizácii Rímskokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Rozdelením Bra-
tislavsko-trnavskej arcidiecézy povýšil 
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Bratislavu na metropolitnú arcidiecézu 
so sídlom v Bratislave a Trnavskú arci-
diecézu ustanovil podriadenou Bratislav-
skej metropolitnej arcidiecéze so sídlom 
v Trnave. Za metropolitného arcibiskupa 
Bratislavy vymenoval Trnavčana Mons. 
Stanislava Zvolenského, Mons. Ján Sokol 
ostal arcibiskupom Trnavy. Nová Trnav-
ská arcidiecéza má 12 dekanátov v okru-
hu približne 100 km. 
Dohoda medzi Vatikánom a Českosloven-
skom pod názvom Modus Vivendi, v kto-
rej bolo ustanovené, že žiadna slovenská 
diecéza nebude zasahovať na územie 
Maďarska a žiadna diecéza so sídlom 
v Maďarsku nebude zasahovať na územie 
Slovenska, bola uzavretá v roku 1927. 
Slovenské územia boli v roku 1937 vyňaté 
Apoštolskou konštitúciou Ad Ecclesiastici 
Regiminis Incrementum z Ostrihomskej 
arcidiecézy a vyhlásené za samostatné 
územie s názvom Trnavská apoštolská 
administratúra. Trnava sa stala sídlom 
arcibiskupa metropolitu v roku 1977, keď 
bola Apoštolskou konštitúciou Qui Divino 
ustanovená Slovenská cirkevná provin-
cia. Súčasne boli zosúladené hranice 
Trnavského arcibiskupstva so štátnymi 
hranicami. Prvým arcibiskupom – metro-
politom bol menovaný 26. júla 1989 Ján 
Sokol.

 Cena Fra Angelica 
pre Cirkevný spolok sv. Mikuláša
Cirkevnému spolku sv. Mikuláša z Trnavy 
udelila Rada pre vedu, vzdelanie a kultú-
ru pri Konferencii biskupov Slovenska 18. 
februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave Cenu Fra Angelica za 
prínos kresťanských hodnôt do umenia. 
Mons. František Rábek, ordinár Ozbroje-
ných síl a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky a súčasne predseda Rady pre 
vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, udelil 
toto ocenenie dovedna 12 osobnostiam za 
literárnu, hudobnú a výtvarnú tvorbu, 
mimoriadne ocenenia boli udelené prof. 
ThDr. PhDr. Ladislavovi Hanusovi, Dr.h.c. 

– in memoriam, herečke Adele Gáborovej 
– in memoriam, prof. PhDr. Jánovi Komo-
rovskému, CSc., a hercovi a pedagógovi 
doc. Štefanovi Bučkovi. 
Fra Angelico, vlastným menom Giovanni 
z Fiesole, bol taliansky ranorenesančný 
maliar a dominikánsky kňaz. Preslávil sa 
najmä obrazom Korunovanie Panny Márie, 
ktorým si vyslúžil pomenovanie Frater 
Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. 
Ako jeden z najvýznamnejších maliarov flo-
rentskej skorej renesancie sa stal patrónom 
umelcov. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1982 
vyhlásil za blahoslaveného.

 Nevyhnutné výruby stromov v marci
Sedem topoľov čiernych na Saleziánskej 
ulici bude v marci vyrúbaných na zákla-
de žiadosti odboru komunálnych služieb 
Mestského úradu v Trnave. K tomuto 
rozhodnutiu viedla skutočnosť, že stromy 
koreňmi narušujú povrch chodníka, sú 
prestarnuté a na 60 percent preschnuté. 
Vo veternom počasí dochádza k olamo-
vaniu konárov, ktoré padajú na cestu, 
chodník i pozemok školy a môžu ohroziť 
zdravie alebo aj život chodcov. 
V marci bude vyrúbaných aj pätnásť 
stromov v Ružovom parku. Majú to byť 
zväčša agáty, ktoré sú preschnuté, poško-
dené hnilobnými dutinami a ich ťažiská 
sú naklonené. Zvyšné stromy sú najmä 
brezy a lipy, ktoré boli v minulosti prihus-
to vysadené do formy živého plotu, preto 
je ich vzrast v súčasnosti príliš oslabený 
a pôsobia neesteticky. Namiesto vyrúba-
ných stromov bude do konca tohto roka 
vysadená v Trnave primeraná náhradná 
výsadba pozostávajúca najmä z javorov, 
hrabov, brestov, jaseňov, prípadne líp.

 Prváčikov nebude viac 
ani v budúcom školskom roku
Do prvého ročníka trnavských základných 
škôl sa v januári zapísalo 596 detí, z toho 
54 z okolitých obcí. Koľko prváčikov však 
skutočne začne chodiť do školy v školskom 
roku 2008/2009, ukáže až psychologické 
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vyšetrenie zrelosti na školskú dochádz-
ku, ktoré bolo navrhnuté v 63 prípadoch. 
Minulý rok sa prihlásilo do prvých roč-
níkov až 617 detí, evidovaných však bolo 
93 návrhov na psychologické vyšetrenie 
a do prvej triedy začalo v septembri tohto 
školského roka chodiť 530 detí. 

 Trnavčanov narodených 
v zahraničí pribúda
Po vstupe Slovenska do Európskej únie 
vzrastá počet narodení, sobášov a úmrtí 
občanov SR v zahraničí. Odzrkadľuje sa 
to v počte zápisov do Osobitnej matriky 
Ministerstva vnútra SR. Podľa slov Marty 
Kleimanovej z matriky Mestského úradu 
v Trnave o zápis žiadali ich prostred-
níctvom v roku 1996 len štyria občania 
Trnavy a obcí trnavského matričného 
obvodu, no o desať rokov neskôr – v roku 
2006 – to bolo už 107 občanov, a len do 
októbra minulého roku ich zaznamenali 
97. Najväčší počet trnavských žiadateľov 
o zápis do matriky je z Talianska, Veľkej 
Británie a Nemecka. 

 Svetový deň sprievodcov v Trnave
Mesto Trnava sa 23. februára zapojilo do 
podujatia s názvom Svetový deň sprie-
vodcov, ktoré od roku 2004 usporadúva 
Slovenská spoločnosť sprievodcov ces-
tovného ruchu. V tento deň mali Trnav-
čania a návštevníci mesta možnosť bez-
platne absolvovať hodinovú prehliadku 
historického centra s odborným výkla-
dom turistického sprievodcu. Stretnutie 
záujemcov o prehliadku bolo o 14. hodine 
pred mestskou vežou na Trojičnom ná-
mestí. Účasť na podujatí má vzostupnú 
tendenciu, v minulom roku sa na ňom 
zúčastnilo 13 miest, medzi nimi Banská 
Bystrica, Bardejov, Bratislava, Košice, 
Nitra a Prešov.

  Výtvarná súťaž Moja Trnava 
v jubilejnom roku aj pre dospelých
Aj v tomto roku organizujú mesto Trnava 
a Kalokagatia – Centrum voľného času 

známu výtvarnú súťaž Moja Trnava. Jej 
11. ročník venovaný 770. výročiu udelenia 
kráľovských výsad Trnave, je však veľko-
rysejšie koncipovaný – okrem detí z mater-
ských škôl, žiakov základných škôl a stre-
doškolských študentov sa môžu na súťaži 
zúčastniť v samostatnej kategórii aj dospelí 
výtvarníci – amatéri, ktorí sa radi inšpirujú 
vo svojej tvorbe Trnavou. Uzávierka súťaže 
je 18. apríla, výstava najlepších prác sa 
uskutoční v máji. 
Súťažiaci môžu použiť ľubovoľnú techni-
ku, rozhodujúca bude výtvarná úroveň 
ich tvorivej výpovede. Téma sa netýka len 
architektúry a kultúrnych pamiatok, ale 
i histórie a súčasnosti mesta, jeho atmosfé-
ry a všetkého, čo sa spája s každodenným 
životom – tradície, jarmok, remeslá, kultúr-
ne podujatia, atď. Práce môžu byť plošné, 
maximálne vo formáte A2, ale aj priestoro-
vé, ktoré budú hodnotené osobitne.
Práce vyhodnotí odborná porota, v každej 
vekovej kategórii vyberie päť najlepších 
bez určenia poradia. 

 Jubileu je venovaná tiež literárna 
súťaž Toto je moja Trnava
Sedemstosedemdesiatemu výročiu slo-
bodného kráľovského mesta Trnavy je 
venovaná literárna súťaž s Názvom Toto 
je moja Trnava, ktorú organizuje mesto 
Trnava v spolupráci s Kalokagatiou 
– Centrom voľného času. Svoje schopnosti 
si v nej môžu overiť nielen žiaci základ-
ných škôl a študenti stredných škôl, ale 
aj dospelí nádejní zasvätenci literárnych 
Múz. Súťažiť sa bude v poézii aj próze, 
všetky dielka by mali byť inšpirované 
Trnavou. Uzávierka je 18. apríla, do tohto 
dňa treba doručiť na adresu trnavskej 
Kalokagatie práce napísané na počítači 
trojmo, označené menom, priezviskom 
a vekom autora, adresou alebo názvom 
školy alebo ich poslať e-mailom na adresu 
daniela.banikova@trnava.sk. Najlepšie 
práce budú vyhodnotené súčasne s vý-
tvarnou súťažou Moja Trnava.
                                                              -eu-
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Magistrát vydal manuál pre podnikateľov
Mestský magistrát vydal Manuál služieb Mesta Trnava – Mestského úradu v Trnave 
pre podnikateľov. Publikácia vznikla v súlade s realizáciou Programu hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2007 až 2013 s výhľadom do roku 
2020, ktorého súčasťou je snaha vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre rozvoj 
podnikateľskej sféry, podporovať kvalitnejšiu prípravu ľudských zdrojov a zvyšo-
vať konkurencieschopnosť firiem v regióne.

Manuál má zjednodušiť a sprehľadniť administratívne služby pre podnikateľskú 
verejnosť, ktoré poskytuje Mestský úrad v Trnave. Rozdelený je na štyri samostatné 
časti. Prvá obsahuje dôležité kontaktné údaje a stránkové hodiny mestského úradu. 
Druhá časť prináša prehľad služieb, ktoré úrad poskytuje podnikateľským subjektom 
v Trnave. Tretia časť prináša podnikateľskej verejnosti informácie o úradoch, inšti-
túciách a organizáciách na území mesta, ktoré majú dôležitú úlohu pri plnení legis-
latívnych podmienok súvisiacich s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti. Štvrtú 
časť ocenia najmä začínajúci podnikatelia a prichádzajúci zahraniční investori, ktorí 
tu získajú základné informácie súvisiace so založením živnosti alebo podnikateľského 
subjektu na území Slovenskej republiky.  

Nový manuál pre podnikateľov bude k dispozícii v tlačenej podobe na Mestskom 
úrade v Trnave na Trhovej ulici a na radnici na Hlavnej ulici. Elektronickú verziu 
dokumentu nájdu záujemcovia na internetovej stránke mesta www.trnava.sk. 

-redakcia-

V Trnave bude nová moderná hasičská stanica
Spadnuté stromy, horiaca lokomotíva, vypaľovanie trávy, ale aj „uletený“ papagáj

Stalo sa už tradíciou, že v zimnom období príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Trnave bilancujú predchádzajúci rok. Z hľadiska štatistík požiarovosti a zá-
sahovej činnosti v Trnavskom kraji vyplýva, že minulý rok vzrástol počet udalostí na 
2 621 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď ich bolo 2 242. 

Rok 2007 je porovnateľný s rokom 2003, zaiste aj pre podobný ráz počasia, ktorý 
významne vplýva na požiarovosť najmä počas sezónnych prác v poľnohospodárstve. 
Poľnohospodársky sektor je aj z hľadiska príčin požiaru prvý, v ktorom museli členo-
via Hasičského a záchranného zboru zasahovať. „V auguste minulého roka sme za-
znamenali v našom meste aj v rámci krajského riaditeľstva zásah s najväčšou škodou 
pri likvidácii požiaru na železničnej stanici v Trnave. Na koľaji 106 horela elektrická 
lokomotíva. Pre požiar vzniknutý technickou poruchou vznikla škoda viac ako 25 
miliónov korún,“ povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trnave Róbert Károlyi. 

Značný podiel na požiaroch väčšieho rozsahu majú aj obyvatelia, najmä z dôvodu 
vypaľovania trávnatých porastov v predjarných mesiacoch. Medzi kuriózne prípady 
možno zaradiť napríklad technický zásah – odchyt papagája na vysokom strome 
v Trnave na Priemyselnej ulici. V júli požiarnici zasahovali päťkrát v súvislosti 
s veternou smršťou väčšieho rozsahu, pri ktorej spilovali 23 stromov. 

V tomto roku mienia požiarnici klásť dôraz aj na preventívnu činnosť. Zamerať sa 
chcú najmä na požiarnu pripravenosť v hotelových a ubytovacích zariadeniach. „A to 
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Výstava Víno Tirnavia 2008 s rekordnou účasťou
Počtom 570 vzoriek vín dosiahol šiesty ročník súťaže Víno Tirnavia 2008 rekordnú 
účasť od začiatku svojej histórie. Desať odborných komisií hodnotilo 23. februára 
331 bielych, 29 ružových, 196 červených a 14 šumivých vín z partnerských miest 
Trnavy Szombathely, Varaždín, Břeclav, Casale Monferrato, z Luxemburska, Fran-
cúzska, Rakúska a celého Slovenska s výnimkou tokajskej oblasti.

Verejná prezentácia vín Víno Tirnavia 
2008 spojená s vyhlásením výsledkov 
súťaže sa uskutoční 7. a 8. marca v Mest-
skej športovej hale. Šampiónmi tohtoročnej 
výstavy sa stali Veltlínske zelené, výber 
z hrozna, suché, 2007 od výrobcu Jána 
Vršeka, firma Vinkor z Vinosadov, biely 
Devín, cibébový výber, 2007, sladké, zo Ži-
tavských viníc od výrobcu Jozef Teplana, 
Frankovka modrá – rosé, výber z hrozna, 
2007, suché, od Miroslava Belana z Moj-
míroviec a Cabernet Sauvignon, neskorý 
zber, 2007, suché, Víno Masaryk, Skali-
ca. Rovnaké víno získalo aj Cenu primátora mesta Trnava za najvyššie hodnotený 
Cabernet Sauvignon. Cenu primátora mesta Trnava za najvyššie hodnotené víno 
družobného mesta dostalo víno Barbera Monferrato, 2006, Spinoglio Danilo, Casale 
Monferrato, Taliansko. Dovedna bolo udelených 36 zlatých medailí, 119 strieborných 
a 222 čestných diplomov (bronzových medailí). 

Podľa slov predsedu trnavského združenia Vincech Eduarda Krištofoviča na súťaži 
sa objavilo veľa novošľachtených odrôd vín, mnohé z nich veľmi zaujímavé. Aj preto 
bola v tomto ročníku po prvý raz udelená Cena združenia Vincech za najvyššie hod-
notené víno z odrôd Devín, Dunaj, ktorú si mohol k titulu šampióna pripočítať Devín, 
cibébový výber, 2007, sladké, od Jozefa Teplana zo Žitavských viníc.

-redakcia-, foto: -vm-
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najmä preto, že v predchádzajúcich obdobiach sme mali pri zásahoch zlé skúsenosti 
s nedostatočným zabezpečením niektorých protipožiarnych opatrení, napríklad s ne-
dostatočným uvoľnením únikových priestorov,“ pripomína vedúci oddelenia požiarnej 
prevencie Róbert Simeonov. 

Požiarnici informovali aj o zámere vybudovať novú hasičskú stanicu s modernými 
informačnými technológiami v hodnote zhruba 160 miliónov korún v Trnave na Mal-
ženickej ceste s pomocou príspevku z fondov Európskej únie: „Zhruba pred dvoma 
rokmi sme sa začali intenzívne pripravovať na podanie projektu. Hneď ako sa začali 
definovať podmienky na čerpanie eurofondov v novom rozpočtovacom období, sme 
projekt predložili. Som rád, že bol korunovaný úspechom. Aj vďaka pomoci Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru SR sa podarilo presvedčiť predstaviteľov Minister-
stva výstavby regionálneho rozvoja SR, aby projekt podporili,“ pripomína riaditeľ 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Róbert Károlyi.

-maju-
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Som Trnavčan, ale oženil som sa v cudzine
Na otázku, čo treba doma vybaviť, keď uzavrieme manželstvo v zahraničí, narodí 
sa nám tam dieťa alebo zomrie blízky rodinný príslušník, odpovedá Marta Kleima-
nová z matriky Mestského úradu v Trnave. 

Matričný doklad – sobášny alebo rodný list vydaný v cudzine je potrebné zapísať do Oso-
bitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava. Doklady 
potrebné na zápis môže žiadateľ predložiť na zastupiteľský úrad SR v príslušnom štáte 
alebo na matričný úrad podľa trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR, 
ktorý jeho žiadosť postúpi na osobitnú matriku. To znamená, že Trnavčania a obyvatelia 
obcí, ktoré patria do trnavského matričného obvodu (Biely Kostol, Bučany, Malženice, 
Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč), sa môžu z dôverou obrátiť na matričný úrad v Trna-
ve, Trhová 3. 

Na zápis narodenia je potrebné predložiť cudzozemský rodný list, doklad o sloven-
skom štátnom občianstve žiadateľa, zápis o narodení podpísaný pred matrikárkou, 
doklad totožnosti žiadateľa a sobášny list, ak je žiadateľ zosobášený. Ak ide o zápis 
maloletého dieťaťa, treba tiež predložiť sobášny list rodičov alebo, ak rodičia nie sú 
zosobášení, ich súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva. Ak je matka dieťaťa rozvede-
ná, treba predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva platný v SR, ak je 
matka vdovou, aj úmrtný list manžela. Potrebný je tiež rodný list toho rodiča, ktorý je 
štátnym občanom SR. 

Na zápis uzavretia manželstva musí žiadateľ predložiť cudzozemský sobášny list, 
doklad o svojom štátnom občianstve, a ak je štátnym občanom SR, aj rodný list a právo-
platný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak uzatváral manželstvo ako 
rozvedený, alebo úmrtný list manžela, ak uzatváral manželstvo ako ovdovený, platný ob-
čiansky preukaz alebo pas a zápis o uzavretí manželstva podpísaný pred matrikárkou. 

udalosti

Separovaný zber odpadu na základných školách 
Od marca tohto školského roka budú vo všetkých triedach základných škôl v Trna-
ve umiestnené nádoby na separovaný zber papiera, plastov, plechoviek a tetrapa-
kových obalov. 

Nádoby budú označené samolepkami, na viditeľnom mieste bude informačný leták, 
prostredníctvom ktorého sa žiaci dozvedia, čo a z akého dôvodu majú separovať. Nebude 
na ňom chýbať vysvetlenie, čo je recyklácia odpadu a akým spôsobom je možné opätovne 
využiť odpadový papier, sklo i plasty. Deti zapojené do separovaného zberu odpadu budú 
mať možnosť pochopiť, že vytriedením druhotných surovín dokážu nielen znížiť množ-
stvo odpadu na skládkach, ale znížiť aj spotrebu pôvodnej suroviny, a tak vlastným pri-
činením spomaliť vyrubovanie lesov a brániť ďalšiemu znečisťovaniu prírody. Vytriedené 
druhotné suroviny z tried sa budú sústreďovať v samostatných 1 200 l nádobách, ich odvoz 
zo škôl zabezpečí v stanovenom harmonograme .A.S.A., s. r. o., Trnava. 

Separovaný zber odpadu v základných školách organizuje v súčinnosti s vedením a pe-
dagógmi základných škôl odbor vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave 
v rámci plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava v oblasti mest-
ského životného prostredia a podmienok pre aktivity vo voľnom čase s cieľom zvyšovať envi-
ronmentálne povedomie obyvateľstva už v detskom veku.                                      -redakcia-



novinky 
z radnice marec 2008

Záujem seniorov o výhodné stravovanie rastie
Podľa štatistík najviac chorľavejú dôchodcovia. Nie nadarmo sa hovorí: staroba 
– choroba. A tak je najmä pre tých, ktorí žijú sami, ideálne, ak nemusia doma variť. 
Vo väčších mestách majú seniori výhodu, že majú k dispozícii mestské vývarovne. 
Postupným starnutím populácie sa zvyšuje záujem o stravovanie seniorov aj u nás. 
Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave počíta s narastajúcim záujmom. 

„Jedna z vývarovní je na Ulici Vladimíra Clementisa a ďalšia na Spartakovskej ulici. 
Obe pokryjú dennú požiadavku okolo 500 obedov v týždni a do dvesto cez víkend. Tým, 
že mesto ponúka výhodnejšie stravovanie aj z hľadiska finančného pokrytia, je o takúto 
službu čoraz väčší záujem,“ hovorí vedúci oddelenia služieb Strediska sociálnej starost-
livosti v Trnave Tomáš Škapura. Už teraz má stredisko problém kapacitne pokrývať 
požiadavku seniorských obedov, aj preto plánujú v najbližšom čase rozšíriť kapacitu 
jednej z vývarovní. „Požiadavka je zvýšiť denné možnosti odberu zhruba o sto obedov. 
V rozpočte máme odsúhlasených okolo pol milióna korún na rozšírenie kapacít v bu-
dove technického pavilónu bývalej materskej školy v Spartakovskej ulici,“ pripomína 
Tomáš Šakupra. 

Dôchodcovia potrebujú len dekrét o invalidnom či starobnom dôchodku a môžu 
začať využívať možnosti stravovania v pracoviskách trnavského Strediska sociálnej 
starostlivosti. Majú možnosť prísť si po obed do vývarovne, alebo sa naobedovať 
priamo v jedálni. Napríklad v priestoroch malometrážnych bytov na Ulici Vladimíra 
Clementisa vydajú denne okolo 200 obedov, do jedálne prídu najčastejšie obyvatelia 
malometrážnych bytov, po obed prichádzajú zväčša seniori z okolitých panelákov. 

„Z dvoch spomínaných vývarovní vyvážame stravu do šiestich miest v našom meste. 
Možno povedať, že výdajne stravy kopírujú kluby seniorov v trnavských častiach. 
Výdajňa na Ulici Vladimíra Clementisa a na Spartakovskej pokrýva sídlisko Družba 
a časť širšieho centra mesta, podobne aj na Kollárovej ulici, na Limbovej ulici sídlis-
ko Linčianska a Tulipán, Beethovenova ulica Prednádražie a Špíglsál a výdajňa na 
Kopánke túto časť spolu s bývalým sídliskom ČSM. To znamená, že aj menej mobilní 
seniori nemusia prejsť celé mesto, aby sa výhodnejšie stravovali,“ doplnil vedúci odde-
lenia služieb Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave Tomáš Škapura.                                                     

-maju-

udalosti

Ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky -ová, 
priloží písomnú žiadosť. Za maloletú predložia žiadosť rodičia.

Na zápis o úmrtí treba predložiť cudzozemský úmrtný list, doklad totožnosti zomre-
lého aj žiadateľa, rodný list zomrelého, zápis o úmrtí podpísaný žiadateľom pred matri-
károm. 

Na vykonanie zápisov v osobitnej matrike sa predkladajú originály cudzozemských 
matričných dokladov alebo overené fotokópie. Overenie je najlepšie vykonať v SR u no-
tára. Cudzojazyčné doklady musia byť preložené úradným prekladateľom v SR, prí-
padne na zastupiteľskom úrade SR v príslušnej krajine do slovenského jazyka (okrem 
českého jazyka). Ak si to vyžaduje medzinárodný dohovor, musia byť opatrené APOPS-
TILLou alebo vyššími overeniami, ktorými sa potvrdzuje platnosť podpisu a pečiatky 
pracovníka, ktorý matričný doklad vydal. Po preskúmaní predložených dokladov táto 
matrika vydá matričný doklad pre použitie v SR.                                            -redakcia-
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Konferencia o náboženskej terminológii 
K významným aktivitám propagujúcim Trnavu doma i v zahraničí možno zaiste 
zaradiť minuloročné jesenné medzinárodné stretnutie slavistov a významnú kon-
ferenciu o kazateľskej literatúre, ktorá sa uskutočnila vo februári tohto roka. 

Spoločným menovateľom oboch podujatí je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 
Tento európsky rámec najlepšej slovenskej pedagogickej fakulty zaiste súvisí aj s ne-
dogmatickým a nadkonfesionálnym pohľadom na kultúrno-spoločenský a jazykový 
kontext stretnutí vedcov. 

Februárové stretnutie sa nieslo v znamení problematiky súčasnej slovenskej ná-
boženskej terminológie. „Robíme základný výskum v bielych miestach náboženskej 
terminológie do roku 1989, keď nebola táto oblasť považovaná za rovnocennú vedu 
ostatným vedným odborom, teda je tu veľa problémov. Je dobré, že toto stretnutie je 
nielen fórom jazykovedcov, ale aj teológov, keďže naša fakulta vychováva aj budúcich 
učiteľov náboženskej výchovy,“ povedala o význame konferencie organizátorka podu-
jatia, jazykovedkyňa Elena Krasnovská. Na podujatí odzneli referáty, ktoré čerpali 
z oblasti jazykovedy, teológie, ale aj presahov k spoločenským vedám. Klára Buzássy-
ová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra hovorila o súčasnej slovnej zásobe, teda 
význame a používaní slov vychádzajúcich z typicky protestantského, katolíckeho, ale 
aj židovského kontextu tak, ako ich vyexcerpovali z umeleckej literatúry. Slavomír 
Ondica zo Spolku svätého Vojtecha zasa poukázal na problémy vydavateľskej praxe 
pri písaní veľkých písmen v náboženských textoch. 

„Musíme mať na zreteli, že ak univerzita má žiť, žije tým, že vstupuje do bežného 
života. Jazykovedci chcú sprístupniť náboženské texty a teológovia chcú byť blízko 
ľudí, hovoriť im jednoznačne zrozumiteľnou rečou, a pritom nepodávať nesprávne vy-
medzené pojmy. Ak máme na území fakulty vychovávať ľudí, ktorí majú šíriť kultúru 
a vzdelávať ľudí, musíme na to klásť dôraz. Ekumenický rozmer je v tom, že podujatie 
sa organizuje na pôde univerzity bez rozdielu konfesií,“ povedal na margo stretnutia 
prorektor Trnavskej univerzity Andrej Filípek. 

O tom, že stretnutie malo takýto charakter, svedčia aj niektoré ďalšie témy – Ján 
Ďurica z Teologickej fakulty univerzity hovoril napríklad o koncepcii Stručného ka-
tolíckeho teologického slovníka. Jazykovedkyňa Anna Rýzková zasa o poňatí tradí-
cie a aktualizačných momentoch v evanjelickej náboženskej terminológii v rôznych 
obdobiach vydávania evanjelických náboženských katechizmov. Zaujal aj príspevok 
jazykovedkyne Jany Skladanej o náboženskej terminológii v slovenskej frazeológii. 
„Málokto vie, koľko pomenovaní vo frazeológii je spojených s biblickou terminológiou. 
Ak tam nie je priame pomenovanie ako Šalamún či Matuzalem, tak si neuvedomíme, 
že je toto príslovie z Biblie. Napríklad príslovie Kto nepracuje, nech neje. Možno skon-
štatovať, že používanie prísloví v bežnej hovorovej reči pomaly ustupuje, ale treba 
robiť všetko preto, aby sme tento poklad ľudovej múdrosti približovali a vysvetľovali,“ 
pripomína Jana Skladaná. 

V spoločnej diskusii sa odborníci z oboch oblastí zhodli na propagácii výsledkov 
výskumov náboženskej terminológie – napríklad v pripravovaných zväzkoch Slovníka 
súčasného spisovného slovenského jazyka či niektorých metodických príručkách šty-
listiky či pravopisu alebo pri príprave nového frazeologického slovníka. 

-maju-

udalosti
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy 
1. 3. 1998 – Mesto Trnava udelilo čestné 
občianstvo mesta vtedajšiemu trnavskému 
dekanovi Jozefovi SLAMKOVI za jeho 
duchovné pôsobenie s ekumenickým rozme-
rom a osobnú iniciatívu pri záchrane histo-
rických pamiatok Trnavy (10. výročie).  
2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný 
spolupracovník kardinála Pázmaňa pri 
zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý 
rektor Juraj DOBRONOKI (420. výročie). 
5. 3. 1748 – V Košiciach sa narodil lekár, 
prírodovedec a odborný publicista Fridrich 
Jakub FUKER, prvý absolvent Lekárskej 
fakulty Trnavskej univerzity, ktorý pochá-
dzal z územia Slovenska (260. výročie). 
8. 3. 1593 – Richtár z Hlohovca požiadal 
listom trnavský magistrát, aby mestskému 
poslovi vrátili peniaze a veci, o ktoré ho ozbí-
jali lotri väznení v Trnave (415. výročie). 
11. 3. 1963 – V Trnave umrel maliar 
a hudobník Jozef BALOGH, autor podo-
bizní a zátiší a portrétista významných 
trnavských osobností (45.výročie). 
12. 3. 1733 – V Trnave umrel Ján RAJ-
ČÁNI, profesor matematiky, filozofie a te-
ológie na Trnavskej univerzite a riaditeľ 
univerzitnej tlačiarne (275. výročie). 
13. 3. 1758 – V Chorvátsku umrel bývalý 
profesor a dekan filozofickej fakulty Tr-
navskej univerzity Ondrej JAMBREŠIČ 
(250.výročie).
15. 3. 1893 – V Bratislave umrel sochár, 
výtvarný pedagóg a reštaurátor Anton 
Norman BRANDL, ktorý v rokoch 1837 
– 1844 pôsobil v Trnave (115. výročie).
18. 3. 1933 – Na železničnej stanici v Tr-
nave tragicky zahynul lekár – chirurg 
Karol KRČMÉRY, riaditeľ Krajinskej 
nemocnice v Trnave (75. výročie).
19. 3. 1858 – V Trnave umrel zvonolejár 
a organizátor protipožiarnej ochrany 
Kajetán ZADL (150. výročie). 
20. 3. 1923 – Vo Svätom Jure sa narodil 
výtvarník, karikaturista a zakladateľ slo-
venského kresleného filmu Viktor KUBAL, 
ktorý v Trnave chodil do školy (85. výročie). 

20. 3. 1998 – V Trnave umrel redaktor 
a publicista Gejza FAGUĽA (10. výročie). 
21. 3. 1973 – V Bratislave umrel sochár, me-
dailér, reštaurátor a výtvarný pedagóg Ján 
HUČKO, rodák zo Serede, ktorý v rokoch 
1938 – 45 pôsobil ako profesor kreslenia na 
trnavskom gymnáziu (35. výročie). 
22. 3. 1798 – V Bratislave umrel príro-
dovedec a fyzik Matúš PANKL, profesor 
Trnavskej univerzity, autor učebníc fyziky 
a prvej latinskej učebnice poľnohospodár-
stva vo vtedajšom Uhorsku (210. výročie). 
22. 3. 1993 – V Trnave umrel lekár – 
otolaryngológ Július GOLDA, vynálezca 
a konštruktér medicínskych nástrojov 
a operačných pomôcok (15. výročie). 
24. 3. 1728 – V Bratislave umrel profesor 
Trnavskej univerzity, jej rektor i kancelár 
a správca univerzitnej tlačiarne Gabriel 
KAPI, autor viacerých latinských prác, 
medzi ktorými bol aj Zväzok príkladov 
trnavskej výrečnosti (280. výročie). 
25. 3. 1898 – V Rusku sa narodil agro-
nóm, odborný publicista a prekladateľ 
Viktor ČUMAKOV, riaditeľ Výskumného 
ústavu krmovinárskeho SAV v Trnave, 
kde aj umrel (110. výročie). 
25. 3. 1903 – V Bratislave sa narodil 
lekár, botanik a objaviteľ nových druhov 
rastlín Jozef SCHEFFER, ktorý pôsobil 
v Trnave ako primár Detského oddele-
nia Krajskej nemocnice (105. výročie). 
26. 3. 1873 – V Trnave sa narodil poľno-
hospodársky odborník a pedagóg Hugo 
KROLOPP, univerzitný profesor v Bu-
dapešti (135. výročie).
29. 3. 1748 – V Trnave umrel právnik a pe-
dagóg Ján Jozef RENDEK, profesor Tr-
navskej univerzity, autor odborných prác 
a spoluzakladateľ uhorskej i slovenskej 
právnej komparatistiky (260. výročie). 
30. 3. 1943 – V Trnave sa narodil 
muzeológ, historik a publicista Peter 
HORVÁTH, zakladateľ a dramaturg 
Trnavských dní (65. narodeniny).              

 P.R.



novinky 
z radnice marec 2008

Kde stálo súsošie Kristus na Olivovej hore?
Cyklus o trnavských pamätihodnostiach

Pri prechádzke parkom Trnavskej kalvárie vnímavého človeka zaujme kamenné sú-
sošie Kristus na Olivovej hore, umiestnené v tesnom susedstve zastavení krížovej 
cesty. Na prvý pohľad je zjavné, že súsošie štylisticky i materiálovo nekorešpondu-
je s architektúrou zastavení krížovej cesty. Čo je to teda za dielo, ako sa tu nabralo 
a ako súvisí s tunajšou Krížovou cestou? 

Figurálna skupina je umiestne-
ná na mohutnom pilieri, ktorého 
boky sú členené obdĺžnikovými 
priehlbinami. Masívna rímsová 
hlavica piliera je základom pre 
vlastnú figurálnu skupinu, ktorá 
predstavuje tradičný ikonogra-
fický námet: Modliaci sa Kristus 
kľačí na skale Olivovej hory, nad 
ktorou sa vznáša v oblakoch anjel, 
držiaci kríž. Pod skalou spí trojica 
Kristových učeníkov. Pred vlastnú 
figurálnu skupinu je na prednej 
strane umiestnené kované zábrad-

lie, ktoré presahuje aj do tretiny šírky bočných strán, kde sa postupne znižuje. Predná 
strana zábradlia má formu roštu. Na prúty zábradlia sú aplikované nástroje Kristovho 
mučenia – stĺp, kliešte, palica, trstenica, kopija, rebrík, kríž, ktoré sú vystrihnuté z ple-
chu. Od prútov zábradlia sa dole i hore oddeľujú dekoratívne zavinuté volútové výbežky, 
na bočnej strane sú prúty nahradené kruhovými a rozvilinovými motívmi. Svietidlo vo 
forme lampáša, pôvodne umiestnené na zachovanom kovovom ramene na prednej strane 
piliera, dnes chýba. 

Súsošie Kristus na Olivovej hore je datované ešte do záveru 17. storočia. Jeho pôvodné 
umiestnenie bolo podľa archívnych prameňov na Dobytčom trhu pri Ostrihomskej ceste. 
Oproti dnešnému situovaniu sa teda nachádzalo na opačnej strane od stredovekého jadra 
mesta – na južnej strane, kde sa začínala i Krížová cesta vedúca do neďalekej Modranky. 
Na Dobytčom trhu sa súsošie spomína ešte v roku 1823 v Kanonickej vizitácii ako „ka-
menný stĺp na vrchole so záhradkou, kde je Kristus potešovaný anjelom, vyčnievajúcim 
nad ním.“ Toto súsošie je pamiatkou azda na prvú známu Krížovú cestu a Kalváriu na 
území Slovenska – súbor trnavsko-modranskej Kalvárskej cesty, ktorý vznikol už pred 
rokom 1650 a zanikol ešte v 19. storočí. Na miesto dnešného situovania bolo súsošie pre-
miestnené v súvislosti s intenzifikáciou využitia územia v centrálnej časti mesta, keď 
koncom 19. a na začiatku 20.storočia bolo v tejto časti urbanisticky dotvorené historické 
južné predmestie. Na novom mieste tak súsošie tematicky doplnilo novo budovanú Krí-
žovú cestu za Starým cintorínom v severnom historickom predmestí. 

Tu sa vynára otázka, kde presne bol v danom čase situovaný spomínaný Dobytčí trh? 
Zaujímavou zmienkou, ktorá snáď môže byť odpoveďou na túto otázku, je citácia 

z ukážky nárečových textov v knihe Dejiny Trnavy z roku 1988. V časti „o trnavských 
jarmokoch“ sa uvádza: „Lichvací (dobytčí) jarmeg (trh) bíval na pravéj strane potoka 
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Pátranie po veku krovu veží dómu pokračuje
Krov južnej veže je originál zo 16. storočia, prežil nedotknutý katastrofálne po-
žiare v rokoch 1666 a 1683 

Uplynul rok, odkedy naštartovala obnova južnej veže, teda jej strechy. V minu-
loročnom aprílovom čísle sme – presne tak ako teraz – vo veľkonočnom období 
uverejnili článok s názvom Krátka cesta z veže alebo po stopách kohúta. Vyslove-
né boli viaceré otázky, dúfajúc, že nám na ne „zodpovie len neúnavné dlhodobé 
bádanie“. Začiatok obnovy druhej z veží je hádam tou najvhodnejšou príležitos-
ťou ukázať, že nešlo len o literárnu frázu, ale o konkrétnu úlohu, o napredovaní 
ktorej má v stručnosti informovať tento príspevok.

Ako sme v predchádzajúcom článku uviedli, veterníky v podobe kohútov, ktoré 
dal v roku 1570 zhotoviť administrátor arcibiskupstva Mikuláš Telegdi, boli na veže 
umiestnené v roku 1577, a zároveň sme sa pýtali, na aké strechy to bolo. Snažili sme 
sa zistiť, či by tie dnešné mohli byť onými strechami z roku 1577, alebo máme doči-
nenia s ich mladšími nasledovníčkami... Ich atypický, v rámci Slovenska ojedinelý 
tvar nás oprávňoval predpokladať, že nejde o bežné barokové zastrešenie. Vyvstá-
vala otázka, či ich vek posunúť smerom nahor do 19. storočia alebo smerom nadol, 
k obdobiu renesancie. V „prvom kole“ sme sa zamerali na južnú vežu a prioritou sa 
stalo určenie jej veku. 

– oproci kina Rádijo – lichvací aj teda na kone a podobne. To privázané bolo na drevenej 
ohrade – teda kone, koníčki najvádz a inádž rožní dobiteg dálej. A na ošípané ból préstor 
oproci hostinca Kostolného aš po most, po hostinedz Majtneróv, lebo ten uš tam aj svojho 
času ból pri kraji jarmočniska. Bívali velké jarmeki lichvacé na tom míste, tan sa to odbí-
valo. Potom neskorší, ket sa tan začalo stavat, jarmeki potom premístnili na Tulipán za 
mostom. Ket toto bolo neskór opstavané šecko, ottál presunuli šeckí jarmeki dál a dál na 
Linčánskú cestu – oproci Linčánskému mítu za špitál (to miesto, na ktorom bol neskôr 
vybudovaný bitúnok, dnes už zaniknutý, kde teraz stojí obchodné centrum)“. Je to spo-
mienka Trnavčana, žijúceho na prelome 19. a 20. storočia. Môžeme ju teda považovať za 
vierohodnú pre určenie polohy Dobytčieho trhu a s ním aj umiestnenia súsošia.

Starí Trnavčania vedia, že spomínané „kino Rádijo“ je dnes už nefunkčné kino Slo-
boda, odsúdené na zánik, stojace vedľa budovy dnešnej Právnickej fakulty, teda starej 
polikliniky – „Nemocenskej“ na Rázusovej ulici. Dobytčím trhom, na ktorom stálo aj 
súsošie Krista na Olivovej hore, bol teda rozľahlý priestor oproti kinu, vymedzený v sú-
časnosti Rázusovou ulicou, Námestím SNP, Ulicou A. Žarnova a Kollárovou ulicou. Na 
historických mapách, ešte aj na katastrálnej mape z roku 1895, dopĺňanej v roku 1901, 
je tento priestor pred bývalou Dolnou mestskou bránou, na pravom brehu Trnávky, 
skutočne voľný. Zastavaný bol až v období na sklonku Rakúsko-uhorskej monarchie 
hodnotnými secesnými budovami (niektoré z nich sú presne datované do roku 1914), 
zachovanými a krášliacimi túto časť mesta dodnes.   

Ing. arch. Soňa KAZIMÍROVÁ, Ing. Milan KAZIMÍR, foto: P. Ďurko
Použitá literatúra: 
Kowalski, T. a kol.: Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok
Kol. autorov: Dejiny Trnavy. Obzor, Bratislava, 1988
Kol. autorov: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Pamiatkový ústav Bratislava 2002 
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Vo všeobecnosti platí, že konkrétny krov je 
možné obhliadkou na základe typológie a jeho 
formálnych znakov aspoň rámcovo časovo zaradiť, 
pretože tak ako sa postupom času menili a inovo-
vali stavebné postupy či prichádzali nové architek-
tonické štýly, aj forma krovov sa v priebehu storočí 
vyvíjala. Žiaľ, v prípade krovov veží to nebývalo 
vždy pravidlo, a preto aj pokusy o ich časové za-
radenie bývajú náročnejšie. V našom prípade sa to 
ukázalo ako úplne neschodná cesta. Iniciovali sme 
preto začatie dendrochronologického rozboru, teda 
určenia veku dreva. Nie vždy použitie tejto metódy 
prinesie výsledky, za ideálnych podmienok však 
dokáže dendrochronológ určiť presný rok zoťatia 
stromu, za menej ideálnych aspoň jeho približné 
roky. Naše nesmelé odhady (že by snáď polovica 17. 
storočia...?) brnianske laboratórium nepotvrdilo, 
k našej – o to väčšej radosti verdikt znel: zoťatie 

stromov použitých na stavbu krovu ako aj podlahy zvonice spadá do obdobia záveru 
60. rokov 16. storočia. Po prirátaní predpokladaného času potrebného na sušenie 
a transport materiálu môžeme teda vybudovanie krovu južnej veže vymedziť 70. 
rokmi 16. storočia. Kohút s rokom 1570 + údaje o jeho umiestnení na vrchol v roku 
1577 + výsledky dendrochronológie = zhoda umožňujúca definitívne uzavrieť otázku: 
KEDY? Krov južnej veže je originálom z 2. polovice 16. storočia, prežil katastrofál-
ne požiare mesta z rokov 1666 a 1683, aj rozsiahlu vlnu barokizácie. Je najstarším 
(zatiaľ) zisteným krovom v Trnave i širokom okolí. Jeho hodnota však siaha ďalej 
mimo hraníc regiónu, a to pre svoje časové zaradenie do obdobia renesancie – obdo-
bia, z ktorého ukončenia veží v podobe striech nepoznáme, buď zanikli alebo, skrátka 
– prevládalo charakteristické atikové ukončenie. A tiež pre svoj neopakovateľný tvar, 
ktorý práve s ojedinelosťou výskytu úzko súvisí. (Moravskí kolegovia počas pracovnej 
návštevy v Trnave neveriacky krútili hlavou, v snahe o analógiu bola dominanta silu-
ety nášho mesta s pobavením prirovnaná ku Guliverkelu – rakete malého Aladára zo 
známeho kresleného seriálu o rodinke Miazgovcov!) 

Severná veža je už v súčasnosti v lešení, v prácach i v bádaní sa pokračuje. Jej 
stavebný vývoj sa ukazuje o čosi komplikovanejší, vo vzniku krovu ako i samotné-
ho murovaného osemhranného trupu je oproti južnej susedke zrejmý istý časový 
posun. Rozdielnosť naznačuje použitý druh dreva ako aj odlišnosti v montážnom 
tesárskom značení oboch krovov, ktoré sa momentálne snažíme systematicky spra-
covať. Predpokladáme však, že kľúčovým momentom bude aj pri severnej veži den-
drochronológia.

V prvý februárový týždeň pracovníci realizujúci obnovu sňali z vrcholu kohúta 
a guľu s historickým odkazom, správy o ktorom možno už čitatelia zachytili. Po 
prvých spontánnych dojmoch boli nálezy podrobne spracované a korigované poznat-
ky prinášame v samostatnom článku.

 text a foto: Daniela ZACHAROVÁ
autorka je pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Trnave
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Odkaz našich predkov z veže Dómu sv. Mikuláša
Medená schránka s vročením 1825, objavená 
pri oprave severnej veže kostola sv. Mikuláša, 
vyvolala celkom prirodzene medzi obyvateľmi 
mesta istý rozruch a veľa otázok o jej obsahu. 
Až po jej starostlivom preskúmaní a predbež-
nom archívnom výskume možno prikročiť 
k napísaniu tohto článku.

Medený tubus bol s najväčšou pravdepodobnos-
ťou vložený do „gule“ nad severnú vežu kostola 13. 
augusta 1825. Bolo to v deň, keď bola slávnostne 
ukončená obnova tejto veže. Skôr, ako predsta-
víme obsah samotnej schránky, je potrebné sa 
aspoň v niekoľkých riadkoch zmieniť o udalos-
tiach, ktoré predchádzali samotnému činu.

Mesto Trnava z titulu patronátneho práva 
farského kostola sv. Mikuláša malo okrem iného 
povinnosť starať sa o jeho stavebno-technický 
stav. Pred uvedeným rokom 1825 bola pravde-
podobne posledná väčšia oprava zastrešenia kos-
tola realizovaná v roku 1760. Ako však vyplýva 
z viacerých archívnych prameňov, o oprave severnej veže sa začalo uvažovať už niekedy 
v roku 1814, z ktorého sa zachoval aj prvý plán jej opravy. Dokonca rok predtým (1813) 
zložila v Trnave sídliaca Ostrihomská kapitula 1 500 zlatých. K samotnej oprave sa však 
neprikročilo, zrejme v dôsledku akútneho nedostatku potrebných financií v mestskej po-
kladnici. Pokračujúca degradácia veže však napokon prinútila mestskú radu, aby sa od 
roku 1821 predsa len začala vážne zaoberať otázkou opravy veže. Už začiatkom tohto 
roku si magistrát objednal u majstrov tesárskeho a klampiarskeho remesla predbežný 
rozpočet na opravu aj s výpočtom potrebných prác. Mesto začiatkom roku 1822 za týmto 
účelom vyslalo tiež svojich zástupcov na obhliadku, ktorí napokon museli skonštatovať, 
že stav veže je veľmi zlý. Plech bol na niektorých miestach odlúpený a v týchto miestach 
bolo aj drevo poškodené. Drevená konštrukcia veže bola zhotovená z červeného smreku 
a z väčšej časti bola inak v dobrom stave. Najlepšie na tom bola najvrchnejšia časť veže 
(ihlan), väzby a spoje bolo potrebné len spevniť, horšie však na tom bola spodná časť 
veže. Jej trámy (pomúrnica) a tiež osem stĺpov, ktoré niesli hornú časť veže, boli zhnité 
a bolo nutné ich vymeniť. V podobne zlom stave bola aj krytina; na miestach, kde bol 
plech odlúpený a na nových stĺpoch muselo dôjsť k novému oplechovaniu. 

Potom, čo vo februári a marci roku 1822 majstri dodali nové rozpočty prác, vyhotovili 
vyslanci mesta podrobnú správu pre mestskú radu, v ktorej zdôvodnili celú opravu aj 
s konečným vyčíslením všetkých nákladov, potrebných na opravu nielen severnej veže, 
ale aj časti strechy nad vstupom do krypty. Je zaujímavé, že správu spísali 29. marca 
1822 a k samotným prácam sa prikročilo už 11. apríla toho istého roku, čo samo o sebe 
svedčí o havarijnom stave veže. Prácami boli poverení tesársky majster Jozef Hausen-
bauer a klampiarsky majster Jozef Diem. Najskôr bola sňatá vrchná časť veže, ktorá 
bola len málo poškodená, a potom sa opravovala spodná časť – vymenili sa trámy a stĺpy. 
Posledným krokom bolo oplechovanie veže. Mesto pravidelne počas obnovy vysielalo 
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na obhliadku svojich zástupcov, o čom je zachovaných v mestskom archíve niekoľko 
podrobných správ. Hlavné práce boli ukončené až o dva roky neskôr, a pri záverečnom 
vyúčtovaní 18. októbra 1824 bola vyčíslená konečná suma presahujúca 5 100 zlatých. 

Po niekoľkomesačných prácach na obnove severnej veže kostola sa mestská rada usilo-
vala zachovať ďalším generáciám odkaz o tejto oprave, ale tiež o živote v meste v druhom 
decéniu 19. storočia, čím sa dostávame k samotnému obsahu medenej schránky z roku 
1825. Magistrát si totiž pokladal za česť vložiť do schránky listinu s menoslovom všetkých 
predstaviteľov mesta počínajúc richtárom a úradníkmi v mestskej rade až po senátorov. 
Išlo o tlačenú podobu tzv. reštauračnej listiny mestského magistrátu, ktorý bol do svojho 
úradu slávnostne uvedený 26. augusta 1822. Práve počas funkčného obdobia tohto magis-
trátu totiž prebiehala rekonštrukcia veže. Okrem toho pridali do tubusu aj desať kusov 
kovových mincí vtedy bežne používaných ako platidlo. Taktiež vtedajší trnavský farár 
Martin Miškolci (farárom v Trnave bol v rokoch 1823 – 1831) vložil za seba jeden zlatý. 
Okrem toho bola do medeného tubusu vložená aj pergamenová listina napísaná v sláv-
nostnej podobe, v ktorej bolo pre budúce generácie zaznačené, že „vrchná časť kupole veže 
nahlodaná zo spodnej časti ničivým zubom času, bola výdavkami slobodného kráľovského 
mesta Trnavy ako aj ctihodnej Ostrihomskej kapituly, ktorá v tomto kostole cez tri storo-
čia sídlila, ...s Božou pomocou opravená“. O tom, že obaja majstri, ktorí vykonávali všetky 
práce, sa tešili všeobecnej úcte, svedčí i to, že ich mená boli osobitne zaznamenané v tej-
to slávnostnej listine. Listinu spísal Jozef Horning, ktorý svoje meno zaznamenal v jej 
pravom dolnom rohu, pričom tiež poznamenal, že k vyhotoveniu listiny došlo v lekárni 
Antona Záblackého. Vieme pritom, že išlo o lekáreň s názvom U zlatého jednorožca, ktorá 
sídlila v Trnave na Hlavnej ulici č. 3. Možno sa len domnievať, prečo práve v lekárni bola 
listina spísaná. Pravdepodobne len tu však bol k dispozícii pergamen, ktorý už dávno ako 
písaciu látku vytlačil papier. 

Pozoruhodné však je, že do medeného tubusu boli vložené aj vzorkovníky štítkov 
– pravdepodobne na fľaštičky s liekmi – a iné lekárnické predmety z lekárne U čierne-
ho medveďa, ktorú vlastnil Jozef Karol Schuster, a ktorá sídlila v Trnave na Trojičnom 
námestí v dome vedľa mestskej veže. 

Pri napĺňaní medenej schránky sa nepozabudlo ani na dvoch majstrov, ktorí ju vy-
hotovili. Bol do nej vložený úzky pruh papiera s ich menami a profesiami, napísanými 
v nemčine. Tak sa dozvedáme, že tubus vyrobil Gottfried Sebasta opaskársky majster 
a zaspájkoval (uzatvoril) ho Ignác Biringer, klampiarsky majster. Toto sú teda všetky 
predmety zo schránky, hlásiace sa svojím pôvodom do roku 1825. 

Veľkým prekvapením však bol nález aj dvoch ešte starších listín – prvej z roku 1678 
a druhej z roku 1760. Ich pôvodcami boli vtedajší trnavskí farári a približne identický je 
aj ich obsah. V oboch sa totiž hovorí o relikviách svätcov, ktoré tu spolu s listinami zane-
chali trnavskí farári. Trnavský farár Ondrej Peterfi (farárom v Trnave bol v rokoch 1676 
– 1687) zavinul 30. júla 1678 do malého papierika relikvie z ľavice sv. Felixa a ďalších 
nemenovaných svätcov. O približne osemdesiat rokov neskôr – 12. septembra 1760 – opäť 
trnavský farár Jozef Szentillonay (farárom v Trnave bol v rokoch 1746 – 1760) vložil re-
likvie – čiastočky kostí sv. Lucida mučeníka do papierika, aby, ako sám farár poznamenal, 
vyprosoval z výšky pre prítomných ako aj budúcich úplne požehnanie. Text je prirodzene 
písaný v latinčine, kde potom výraz „ex alto“ je nielen poukazom na fyzické miesto ulože-
nia svätcových ostatkov na najvyššie položenom mieste v Trnave (veža), ale symbolicky aj 
na ich sprostredkovateľskú úlohu pri žehnaní Trnavčanom „z nebies“.  

V listinách boli skutočne až do súčasnosti zabalené drobné úlomky kostí uvedených 
svätcov. Obe listiny však neprinášajú len informácie o relikviách a náboženskej úcte 
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Americký príspevok k jubileu mesta Trnava
Keď americký dobrista Ferrell Stowe napísal or-

ganizátorom Dobrofestu po návrate z Trnavy, kde 
v roku 2006 účinkoval na jubilejnom 15. ročníku 
festivalu, že na Trnavu nikdy nezabudne, väčšina 
ľudí to brala ako zdvorilosť. No slávny hudobník 
z Nashville na Trnavu skutočne nezabudol. Atmosfé-
ra Dobrofestu, prostredie areálu záhrad pri Západo-
slovenskom múzeu, kde sa festival vtedy odohrával, 
i samotné mesto zapôsobili na neho do takej miery, že 
sa rozhodol zaradiť na svoj pripravovaný nový album, 
ktorý práve dokončuje, aj skladbu s názvom Trnava. 
Je to pekná inštrumentálna skladba v príjemne za-
snívanej country nálade, kde melódiu striedavo hrá 
rezofonické dobro a husle. 

Podľa slov Ferrella Stowea je holdom kráse Trnavy 
a jej obyvateľom, ktorí spravili na neho veľký dojem 
svojou priateľskosťou, srdečnosťou a pohostinnosťou. Na svojom novom a zatiaľ bez-
mennom sólovom albume Ferrell Stowe plánuje ponúknuť dohromady 13 skladieb, 
z toho budú tri spievané a 10 inštrumentálnych. Termín vydania novinky ešte nie je 
určený, ale Stowe dúfa, že by to mohlo byť k prvému máju alebo niekedy v polovici 
roka, lebo všetky nahrávky má už skoro hotové. Jeho skladba venovaná Trnave sa 
takto stane nečakaným, ale o to príjemnejším príspevkom spoza oceánu k tohtoroč-
nému jubileu mesta Trnava.                                              P.R., foto: archív autora

trnavských mešťanov, ale sú nepriamymi, no spoľahlivými svedkami aj o dobách istých 
stavebných úprav kostola a jeho veží. Na základe zachovaných historických vyobrazení 
mesta vieme, že niekedy medzi rokom 1666 (kedy Trnavu postihol veľký požiar) a rokom 
1683 došlo k dostavbe severnej veže na výšku južnej, keďže dovtedy bola približne o jednu 
tretinu nižšia. Kostol tak získal dvojvežové priečelie, také, ako ho poznáme v súčasnosti. 
Zachovaná listina s ostatkami sv. Felixa nám tak presne datuje ukončenie týchto prác do 
roku 1678, keďže pravdepodobne pri tejto príležitosti bola (zrejme s inými predmetmi) 
vtedy uložená do „gule“ nad severnú vežu do bližšie neidentifikovateľnej schránky. Druhá 
listina z roku 1760 je podobne sprostredkovanou informáciou o inej oprave kostola, pri 
ktorej sa listina z rovnakých dôvodov dostala do veže k už starším dokladom. Obe tieto 
listiny – najmä pre svoj obsah – boli držané vo veľkej úcte, a preto sa vždy po každej re-
konštrukcii vrátili do „gule“ nad vežu na svoje pôvodne miesto uloženia. 

Pokiaľ ide o samotné relikvie, vieme, že ide pravdepodobne o ostatky sv. Felixa II. 
pápeža (4. storočie) a sv. Lucida, ktorého možno najpravdepodobnejšie stotožniť s rovno-
menným biskupom z Verony (4. storočie). Akými cestami sa ostatky týchto talianskych 
svätcov dostali do Trnavy – Malého Ríma, zostáva nateraz ešte nevyriešenou záhadou.

Pred nami, súčasníkmi obnovy severnej veže, tak stojí otázka, čo v nej my zanecháme 
ako svoj odkaz budúcim generáciám. 

Mgr. Zuzana RÁBIKOVÁ, historička, Krajský pamiatkový úrad Trnava
 foto: D. Zacharová

kultúra
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Libriáda – Knižný salón 2008
Libriáda – Knižný salón 2008 otvorí svoje brány 27. a 28. marca v Mestskej športovej 
hale na ulici Rybníkovej v Trnave. Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Tibora Mikuša, 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja a Ing. Štefana Bošnáka, primátora 
mesta Trnavy.

Slávnostné otvorenie Libriády spojené s vystúpením vokálnej skupiny Fragile sa usku-
toční vo štvrtok 27. marca o 10.00 h. Vstup bude voľný, pozvanie na stretnutie priate-
ľov kníh platí pre všetkých obyvateľov mesta i blízkeho okolia, pre deti, mládež i dospe-
lých. Návštevníci si budú môcť vybrať z knižnej produkcie slovenských vydavateľstiev 
v dvadsiatich predajných stánkoch. Vystavovatelia budú predávať knihy so zľavou 10 
až 30 percent. Organizátori podujatia, Trnavský samosprávny kraj – Knižnica Juraja 
Fándlyho a Mesto Trnava, veria, že na výstavisku si každý návštevník, malý či veľký, 
nájde literatúru pre svoje vzdelávanie, prácu, svojho koníčka, i krásnu literatúru pre 
potechu duše.

Svoju publikačnú a propagačnú činnosť budú prezentovať aj Mesto Trnava, Klub 
priateľov Trnavy a kultúrne organizácie Trnavského samosprávneho kraja. Stánok tu 
bude mať i Klub filatelistov Tirnavia, či združenie umelcov BonArt. V inom stánku 

Prvá trnavská organová nahrávka je na svete
Začiatkom tohto roka uzrelo svetlo sveta cédečko s názvom Hudba v trnavskej 

katedrále, ktoré okrem hudby prináša Trnavčanom dve prvenstvá: Je to prvé 
organové CD nahrané v Trnave a zároveň prvá nahrávka v katedrále Trnavskej 
arcidiecézy – Katedrále sv. Jána Krstiteľa. 

Interpretom výberu skladieb z tvorby Johanna Pachelbela, Daniela Purcella, Johna Stan-
leyho, Georga Friedricha Händla, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a Felixa 
Mendelsohna je renomovaný trnavský koncertný organista Stanislav Šurin, v dvoch kompo-
zíciách pre organ a trúbku hrá aj člen Slovenskej filharmónie Rastislav Suchan. Nahrávka 
vznikla s finančnou podporou mesta Trnavy a Ministerstva kultúry SR.

Sprievodný text obsahuje okrem zoznamu skladieb a predstavenia interpretov aj 
opis a históriu organa v katedrále. „Pravidelne som na tomto organe hrával dva roky, 
keď som pôsobil vo funkcii organistu katedrály a diecézneho hudobníka. Na CD je 
v podstate výber zo skladieb, ktoré v tomto období v katedrále zneli, či už pri koncer-
toch cyklu Hudba v katedrále, ktoré som organizoval, alebo pri liturgii. Dôležitou mo-
tiváciou na vznik tejto nahrávky bol aj samotný organ a dvojsté výročie narodenia jeho 
staviteľa Martina Šaška. Organ je síce na katedrálu príliš malý, ale svojou zvukovou 
a technickou kvalitou je to nástroj par excellence,“ povedal Stanislav Šurin. 

Podľa jeho slov v chrámoch západnej Európy je zvyčajne k dispozícii dostatok infor-
mačných materiálov o kostole a vo väčšine prípadov aj CD reprezentujúce mesto a cir-
kev prostredníctvom ich organa a profesionálneho organistu. „Organ je dôležitý fenomén 
európskej kultúry. Verím, že aj pre Trnavu môže byť toto CD prestížnym prezentačným 
materiálom a že u poslucháčov vzbudí záujem o tento jedinečný hudobný nastroj.“

Hudba v trnavskej katedrále sa už predáva v Rakúsku a v bratislavských hudobných 
predajniach, trnavskí záujemcovia sa môžu informovať v TINSe pod mestskou vežou. 

-eu-

kultúra
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Strategický plán Katolíckej cirkvi na Slovensku
Na knižnom trhu pribudlo knižné vydanie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na 

Slovensku 2007 – 2013 (Spolok svätého Vojtecha, 2007). Široko koncipovaný dlhodobý 
rámcový plán nie je zameraný len na pastoračné smerovanie katolíckej cirkvi, hoci ono je 
prioritné, ale orientuje sa tiež na problémy rodiny, mládeže, ako aj na ľudí v núdzi. 

V programoch pastoračného plánu sú načrtnuté programové celky Slúžiaca a komuni-
kujúca Cirkev, Stabilná rodina, Zodpovedná mládež a program Solidárne spoločenstvo. 
Pastoračný plán v aktuálnej oblasti pomoci núdznym charakteristicky konštatuje: 

„V úsilí pomáhať ľuďom v núdzi všímame si predovšetkým hmotnú núdzu, ktorá sa 
týka základných potrieb. Nesmieme však zabudnúť ani na moderné formy chudoby, ku 
ktorým patria závislosti, opustenosť, odsunutie na okraj spoločnosti, diskriminácia, atď. 
V našich podmienkach ide najmä o tieto skupiny ľudí: nezamestnaní, ľudia so zdravot-
ným postihnutím, chudobné rodiny s deťmi, bezdomovci, prepustení z výkonu trestu 
a drogovo a inak závislí, marginalizované rómske komunity.“

V ďalšej časti textu sa pripomínajú ďalšie dve špecifické oblasti – ochrana ženy pred 
zneužívaním a migranti.

Cirkev plánuje okrem doterajšej práce Katolíckej charity vytváranie partnerstiev, 
v ktorých veriaci a ich cirkevné ustanovizne na strane jednej a verejné, samosprávne 
a občianske ustanovizne na strane druhej vytvoria účinné formy pomoci núdznym. 
Cirkev chce touto formou prinášať novú nádej chudobným, pretože „láska k chudobným 
je nevyhnutným rozmerom kresťanstva a služby Evanjeliu.“

Pastoračný plán je výzvou pre súčasnú slovenskú spoločnosť a je výzvou aj pre naše 
mestské spoločenstvo.                                                              MUDr. Bohumil CHMELÍK

budú môcť návštevníci stretnúť známych spisovateľov, ilustrátorov, ale i literárne na-
daných Trnavčanov, ktorí sa už môžu pochváliť knižným vydaním svojej tvorby. Počas 
obidvoch dní tu budú autogramiády. 

Sprievodný program bude zameraný na stretnutia autorov s návštevníkmi, na 
besedy so známymi spisovateľmi, autogramiády, zábavné a vzdelávacie podujatia pre 
deti, ankety, propagáciu literatúry na verejných priestranstvách.

Každé dve hodiny na hlavnom pódiu, vytvorenom v priestoroch haly, bude program, 
v ktorom sa predstavia vydavateľstvá a kultúrne organizácie: Literárne informačné 
centrum s umeleckým pásmom Milan Rúfus, vydavateľstvo Dajama besedou s autormi 
publikácie Trnava na starých pohľadniciach, vydavateľstvo Perfekt besedou s Jánom 
Uličianskym a prezentáciou časopisu pre deti Fifík. Predstavia sa spisovateľky Emma 
Tekelyová, Petra Nagyová-Džerengová a Mária Hamzová, ale i Pavel Dvořák s ich 
novými knihami. Deťom, a nielen im, bude venovaný program vydavateľstva A.L. I. 
pod názvom Stretnutie s rozprávkou. Pripravené je i čítanie z vlastnej tvorby literátov 
z nášho regiónu.

Na Libriáde v piatok zaspieva Trnavčanka Dominika Mirgová, pre deti sú počas 
obidvoch dní pripravené tvorivé dielne v stánku Kalokagatie – Centra voľného času. 
Novinkou tohto ročníka bude rozprávkový kútik, v ktorom sa bude striedať tvorivé 
čítanie s bábkovým divadlom a interaktívnymi hrami.

Ak sa návštevníci Libriády zapoja do ankety o čítaní, ktorá bude trvať počas celého 
podujatia, môžu vyhrať zaujímavé knižné tituly, o ktoré sa bude žrebovať v závere kaž-
dého dňa. Ceny venovali usporiadatelia.                                                            -redakcia-
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foto: DISK

Typická dolnozemská svadba v múzeu
Svadba z Dolnej zeme. Tak sa volá 

staronová etnografická expozícia zo 
života Slovákov žijúcich mimo územia 
našej republiky, o ich živote najmä 
v prvej polovici dvadsiateho storočia. 
Prvé uvedenie výstavy malo v bra-
tislavskom Slovenskom národnom 
múzeu veľký úspech, no to ešte orga-
nizátori nevedeli, že oveľa väčší ohlas 
bude mať v slovenských mestách 
a v zahraničí. Výstavu sprístupnili 
v Západoslovenskom múzeu v Trna-
ve, no jej otvorenie sa neplánovane 

zmenilo aj na milé stretnutie potomkov presťahovalcov z Dolnej zeme do trnavského 
regiónu. 

„Návštevnosť z prechádzajúcich miest svedčí o úspechu výstavy – po nás sa chystá 
do Viedne a do Českej republiky. Radi by sme predstavili zvyky i hmotnú kultúru, 
ktoré na našom území už nemožno vidieť. Tým, že naši obyvatelia odišli z krajiny 
a odniesli si svoje zvyky, si ich tam akosi zakonzervovali. Výstavu sme situovali 
v samostatnom priestore v časti hlavnej budovy múzea, pretože potrebuje trošku 
komornejšie prostredie ako výtvarné výstavy na chodbách,“ pripomína riaditeľka 
Západoslovenského múzea v Trnave Daniela Čambálová. Expozícia hovorí o sva-
dobných zvykoch Slovákov najmä v bývalej Juhoslávii, Rumunsku, Bulharsku 
a Maďarsku. „Keď Slováci pred viac ako tristo rokmi odišli na Dolnú zem, väčšina 
z nich tam prichádzala na neobývané močaristé územia. Priniesli si svoju kultúru 
a kombináciou s ostatnými prvkami vznikol mix, ktorý sa prejavil napríklad práve 
na svadobnom veselí. V niektorých prvkoch boli rozdiely, najmä v svadobnom ce-
remoniáli, v oblečení žien, no hostina je typicky našská,“ hovorí autorka výstavy 
Jarmila Gerbócová zo Slovenského národného múzea v Bratislave. 

„Svadba identická nemohla byť, ale jej kostra bola rovnaká. Rozličnosti boli, aj 
podľa toho, či tam boli len evanjelici alebo aj rímski katolíci. Chudobnejší mali jednu 
kapelu s Cigánom, ale vždy tam bolo veselo,“ spomína na svadobný ceremoniál Tr-
navčan s dolnozemskými koreňmi Pavel Rozkoš. O zvykoch porozprávali aj viacerí 
návštevníci, ktorých predkovia sa najmä v roku 1947 presťahovali z Dolnej zeme 
do Trnavy a okolitého regiónu. Napríklad z Bulharska. „Z cudziny prišli znova do 
cudziny, a tak hľadali usadlosť. Trnava im zodpovedala niektorými prvkami – roľ-
níkom najmä rovina a klimatické podmienky, podobný spôsob života. Život v meste 
bol ďalšou prednosťou pred vidiekom. Život prisťahovalcov bol potom modelom pre 
nasledovníkov. Za nami sa sťahovali ďalší, kupovali pozemky, a napokon tu vznikla 
taká sympatická kolónia prisťahovalcov v Trnave,“ spomína Michal Botík. 

Na výstave možno vidieť typický svadobný stôl, svadobnú posteľ, či typické sva-
dobné oblečenie mladomanželov i svadobčanov v závislosti od odlišností v rôznych 
regiónoch. Napríklad, po polnoci sa jedlo typické svadobné pečivo – radostníky. 

foto: M. Malacký
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Naše mesto a osobnosti v archíve rozhlasu
Herečka Mária Prechovská na Trnavu myslela aj vo Viedni. Tam pochopila, 
že by nemohla žiť vonku, lebo do tohto prostredia vrástla...

Okrúhle 770. výročie udelenia mestských práv 
Trnave je aj príležitosťou pozrieť sa do archívov, 
v akých kontextoch možno nájsť naše mesto. Jednou 
z inštitúcií, ktoré mapujú aktivity v slovenských mes-
tách a zachytávajú slovenské osobnosti, je aj Slovenský 
rozhlas. Vďaka aktivitám rôznych redakcií – zo spra-
vodajstva a publicistiky najmä regionálnej, celoštátnej 
a zahraničnej redakcie – sa dostávajú informácie o dia-
ní v Trnave do celého sveta. Cez rozhlasový archív sa 
dá potom po rokoch pozrieť na mesto v zrkadle niekoľ-
kých desaťročí. Minimálne od roku 1926, keď rozhlas 
na našom území vznikol. 

V rozhlase nájdeme hneď niekoľko archívov. Okrem dokumentácie, notového a pí-
somného archívu je národným kultúrnym dedičstvom najmä fonotéka Slovenského 
rozhlasu. Hudobný fond s viac ako 72 tisíc pásmi hudobných nosičov, jedenásť ti-
sícmi CD platní a takmer 42 tisíc LP platní. V slovesnom fonde je takmer 14 tisíc 
relácií na magnetofónových pásoch a poldruha tisícky na CD nosičoch. Súčasťou 
týchto archívov je aj Archív zvukových dokumentov (AZD SRo). Je to archív zvukov 
z významných udalostí a záznamov hlasov osobností. V tomto archíve nájdeme 
hneď niekoľko desiatok pásov, ktoré priamo odkazujú na Trnavu a osobnosti spo-
jené s týmto mestom. Nachádza sa tam napríklad celá trojhodinová relácia Dobré 
ráno, ktorú naživo odvysielali pri príležitosti 750. výročia povýšenia Trnavy na slo-
bodné kráľovské mesto (1988), príspevok z otvorenia Trnavskej univerzity s prvým 
rektorom Andrejom Hajdukom (1992), reportáž z trnavského Figara (1978), krátky 
záznam z inaugurácie trnavského arcibiskupa (1988, resp. 1989), zo staršieho ob-
dobia napríklad spomienky Mikuláša Schneidera Trnavského pri príležitosti ude-

„Mnohí si myslia, že v Kovačici mali na svadbe vianočný stromček, symbolizovalo 
to však začepčenú ženu – nevestu, cukríky, aby mala sladký život, orechy, veľa detí 
a staré dináre, aby bola bohatá,“ hovorí Jarmila Gerbócová. Návštevníkom otvo-
renia pripomenula i dnešný návrat k niekdajšej tradícií zachovania panenstva do 
svadby. „Keď začepčená žena išla s mladomanželom na svadobnú noc, napríklad 
vo Vojvodine bol zvyk, že sa rodina postavila okolo postele.“ Na svadobnej hostine 
na Dolnej Zemi boli aj farár či farárka, a mali za stolom i čestné miesto. Prejavom 
zomknutosti Slovákov v cudzej krajine bol teda nielen silný vzťah k národnej kul-
túre, ale i k viere. „Dolnozemskí Slováci sú na 99 percent konfesionálne evanjelici, 
len v Slavónii – Chorvátsku sa nachádzajú katolíci, ktorí prišli z okolia Trnavy a zo 
Záhoria,“ upresňuje Jarmila Gerbócová. 

Jednou z kuriozít výstavy je význam a úloha svadobnej kytice v rôznych regió-
noch – napríklad v Sarvaši ju mal v rukách ženích, a nie nevesta. Výstava Svadba 
z Dolnej zeme potrvá v Západoslovenskom múzeu v Trnave do 6. júna.           -maju-
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lenia titulu národný umelec (1956), či rozprávanie herca Martina Gregora (1976). 
Prezeranie mimotrnavských archívov a hľadanie súvislostí o histórii nášho mesta, 
je aj našou ambíciou v Roku mesta Trnava. V Novinkách z radnice budeme hovoriť 
aj o takýchto prameňoch. Dnes sa pristavíme pri trnavskej rodáčke, významnej 
slovenskej herečke Márii Prechovskej (1921 – 1995). Aj keď veľa o jej divadelnom, 
televíznom, rozhlasovom i filmovom živote vieme z encyklopédií, kontext jej života 
a rodného mesta v nich nevyčítame. Azda len v jej osobných spomienkach. A práve 
tie nájdeme v rozhlase. Okrem dramatických relácií je tam niekoľko rozhovorov 
s herečkou – väčšinou sa tematicky dotýkajú relácie alebo aktuálnej udalosti, pri 
príležitosti ktorej bol rozhovor nahrávaný (premiéra hry a pod.). Až na sklonku 
života, polroka pred smrťou, si ju k mikrofónu pozval redaktor Juraj Kulík. V roz-
siahlom, takmer hodinovom rozhovore (neskôr po zostrihaní odvysielanom v cykle 
Rozhlasová galéria osobností), sa jej pýtal aj na rodnú Trnavu. 

Keďže otec Márie Prechovskej pracoval v trnavskom cukrovare, pracovné po-
vinnosti ho do cukrovaru zaviali, no aj začiatkom deväťdesiatych rokov z Trnavy 
odviali. „Vychovávali ma malomeštiacky. V Trnave sme bývali krátko. Potom sme 
sa presťahovali do Továrnikov, do cukrovaru pri Topoľčiankach. Ja som teda najprv 
chodila v Trnave do prvej ľudovej u uršulíniek. Pamätám sa, že v škole na druhom 
poschodí mali kaplnku, tá kaplnka na mňa fantasticky pôsobila. Boli tam také 
tmavé parkety, mosadzné a zvláštne sväteničky, a bola tam krásna Madona, čo 
bol pre mňa symbol krásy. Cez pauzu som vždy vyšla hore a dívala som sa na túto 
Madonu,“ spomína Mária Prechovská na archívnom páse. 

Máriin otec pracoval v Továrnikoch a po presťahovaní chodila budúca herečka 
niekoľko kilometrov pešo do Topoľčianok do školy. No nie nadlho. Po absolvovaní 
štvrtej triedy sa vrátila späť do Trnavy, k starým rodičom. „Neskôr prišiel za nami 
do Trnavy naspäť aj otecko, pretože v Továrnikoch zhorel cukrovar a jeho prevelili 
späť do toho trnavského. Čiže ma časť detstva vychovávala stará mama. Bola som 
taký poškrabok. Pamätám sa z neskorších čias na spoluprácu s jedným režisérom 
z Trnavy, ktorý mal syna Jakubka. Bolo to veľmi spontánne decko. Vypytovala som 
sa ho na Pekársku ulicu i na časti Trnavy, ktoré som dôverne poznala z konca dvad-
siatych rokov. Pýtam sa ho, či pozná Všivavý hájiček. Vraj nie. A ani o ňom nepočul.“ 
Podľa vysvetlení Márie Prechovskej to malo byť dakde pri mestskom opevnení. 

Po časti rozhovoru o prvých hereckých príležitostiach sa vrátila k „trnavskej“ 
téme. Aj počas neskoršieho pôsobenia v Bratislave sa do Trnavy rada vracala 
a obzerala si premenu mesta. „Mám v Trnave pochovaných rodičov, čiže, občas sa 
prejdem aj po meste. Prechádzam sa vždy okolo toho kláštora, kde som študovala, 
prešla som sa nedávno aj okolo krásneho invalidského kostola. Inokedy som sa išla 
poprechádzať po Pekárskej ulici. A tak som raz prešla zadom Trnavu okolo rybní-
ka, potom popod bašty. A ako tak stojím a obzerám si tú starú Trnavu, robotníci, 
ktorí tam niečo rekonštruovali, ma zbadali, a hovoria mi: – Ná, čo, panyčka, ná, čo 
kukajú? – Reku, kukám, lebo já som tu chodzila jako maličká tuto po starej Trnave. 
– Jáj, tak vy ste tu doma, tak vy móžete. – 

Dnes si pamätám tie kamene z dlažby, kde bol ktorý, a ako som ich preskakovala. 
Viete, aký tam bol pokoj? Na rohu ulice bola studňa – vtedy vodovody neboli – a v so-
botu sa vymetala ulica pred domom až do poly cesty. To si neviete predstaviť, aké 
to bolo pre mňa fascinujúce, s tými kozacími nožičkami nosiť tie plné vedrá vody od 
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tejto studne až po dom. Mama mala štyroch bratov, auto ste tam videli dvakrát za 
rok... A nebola hygiena ako kedysi. Dnes sa ľudia tri-štyrikrát sprchujú, ale aby sa 
sprchovali aj vnútorne, to im ani na um nezíde,“ zaspomínala si Mária Prechovská 
na Pekársku ulicu. 

Budúca herečka začala navštevovať v našom meste aj gymnázium. Zdalo by sa, že 
ho tu aj logicky skončila, no nestalo sa tak. „Nie, ja som nezmaturovala. Ešte počas 
školy som sa vydala, no to manželstvo trvalo len tri roky. Ja som z toho manželstva 
vlastne zutekala do školy do Viedne na Reinhartovu dramatickú akadémiu. Dostala 
som vízum na dva dni, a potom mi ho automaticky dali, keď ma na akadémiu prijali. 
Domov som veľmi chodiť nemohla, len na prázdniny, len vtedy ma pustili cez hrani-
ce. A vtedy som pochopila, že by som nemohla žiť vonku. Človek, ak by chcel odísť 
odtiaľto, tak možno ako štvorročný s rodičmi. On musí vrastať do toho prostredia.“ 

A spomínala na svoje mesto aj vo Viedni.  „A to najmä, keď sa blížila jar – ja som 
bývala u Frau von Németh – za cisára pána tam boli izbičky s malými okienkami 
pre pážatá. A tam potom neskôr urobili izby pre zamestnancov Burgteatru a štátnej 
opery. A Frau Németh bola vdova po choreografovi, ktorá tam s dieťaťom po smrti 
manžela zostala bývať... Dívala som sa vždy na púpavy z okna a zišla mi na um 
mama. Do mňa chodili také smútky, že som mame začala písať zaľúbené listy.“ 

Tieto spomienky na rodnú Trnavu a Viedeň spojené s pocitom domova sa Márii 
Prechovskej po rokoch vrátili. Počas uvoľnenej atmosféry roka 1968 sa jej podarilo 
so súborom divadla vycestovať do Viedne. „Predstavte si, že sa mi tieto pocity tak 
vrátili, že som tri dni nemohla spať. Stále som mala predstavu, že ma nepustia späť. 
Nakoniec všetko dobre dopadlo, kolegom som všetko vo Viedni ukazovala, odohrali 
sme predstavenie a vracali sme sa nazad. Keď som z autobusu videla Bratislavský 
hrad, tak som začala plakať. Myslela som, že ma naši nepustia dnu. Žiaľ, nebola 
som vždy v obľube. Možno aj preto, že som nechcela a nepotrebovala záštitu človeka 
alebo organizácie. Jednoducho, nechcela som,“ spomína Mária Prechovská na ver-
bovanie do straníckych štruktúr. 

Ďalšia časť jej spomienok sa dotýka jej prvého účinkovania na divadelných do-
skách. Zažila ich s režisérom Františkom Krištofom Veselým a herečkou Máriou 
Bancíkovou. „Pán Borodáč sa ma pýtal, či nechcem ísť do Košíc. Ja som povedala, že 
nie, rodičov som mala stále v Trnave. Hrali sme s Markou Bancíkovou v balkónovej 
scéne. Ja v ľahkom negližé na balkóne, ona pod ním. Vyšla som na balkón, a ten 
balkón išiel so mnou dopredu. Reku, zabijem Bancíkovú, aj seba. Tak som musela 
ustúpiť a celú scénu som odohrala neviditeľná z dverí. Po premiére som myslela, 
že na Veselý zabije... To bol môj vstup do divadla... V podstate som mala šťastie. 
Mnohokrát sa totiž stalo, že osvetľovačovi niečo padlo a zapichlo sa to vedľa mňa na 
zem,“ dodala s veselým hlasom Mária Prechovská.          Martin JURČO, foto: archív 

Pramene:
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 2. Bratislava, Veda 1990. 
LUKÁČOVÁ, S. – ČAPUTOVÁ, M.: Fonotéka Slovenského rozhlasu, súčasný stav a per-
spektívy. In: Knižnica. Roč. V., č. 1- 2 (2004), s. 7-9.
KULÍK, J.: ROGOS – rozhlasová galéria osobností. AZD SRo: AFR 14 068/1-2. Nahr. 
22. 3. 1995.
ŠEBO, E.: Kamaráti z našej ulice. Vysielanie pre deti. AZD SRo: AFR 8356. Nahr. 20. 
07. 1988.
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Za Jozefom Filípkom
„Žije ešče Jožo Filípek? Áno? Tak to je v Trnave šecko 
v porádku...“ Takto s humorom sa počas svojho paríž-
skeho pôsobenia pýtal na novinky svojich známych 
medailér William Schiffer. Umelec nás, žiaľ, v lete 
opustil. Onedlho, v studený februárový deň, sme sa 
rozlúčili aj s hudobníkom, no najmä trnavským foto-
grafom Jozefom Filípkom. Zomrel v Trnave 8. februá-
ra 2008 vo veku nedožitých 89 rokov. 

Rodák z Brna začínal muzicírovať v Bratislave, a na 
bratislavskom Konzervatóriu vyštudoval trúbku. Po de-
siatich rokoch angažmán v bratislavských kaviarňach 
prišiel do Trnavy. Hrával najmä v Kryme a Imperiáli (známom aj podľa oficiálneho 
názvu hotel Park). K fotografovaniu sa Jozef Filípek dostal cez lásku k športu a cez 
trnavský horolezecký klub. Chodil s horolezcami na výstupy – oni ako športovci a on 
ako fotograf. „Potom som prešiel prírodou i architektúrou – a dokonca v Trnave som 
začal s farebnou fotografiou. Vtedy ste na vaňu položili pár dosiek a misky. A po 
takejto tortúre som ich dodával do Bratislavy do redakcií. Farebná fotografia bola 
kedysi drina. Vtedy som ako fotograf zvlášť intenzívne nepracoval – až neskôr,“ 
povedal pred rokmi pri jednej z návštev jeho fotoateliéru. V osemdesiatke si kúpil 
počítač a začal pracovať aj s grafickými možnosťami novej techniky. Fotoaparát 
s novým digitálnym médiom sľuboval menšie straty fotografického materiálu. No 
Jozef Filípek si ho neobľúbil. Zostával verný klasickému fotografickému procesu, aj 
pre jeho rozmanité optické možnosti. 

Jeho tvorbu sme mohli vidieť na viacerých výstavách, napríklad v Západosloven-
skom múzeu. Ako fotograf zaznamenával väčšinu podujatí v meste. „Nechcem ako 
dôchodca chodiť na kávičku – ale chodiť po meste a zachytávať život, či si sadnúť 
k počítaču, kde presedím päť – šesť hodín.  Mám tú fotografiu rád – bez nej nemôžem 
ani existovať. Neprejde deň, aby som nevyšiel do mesta s fotoaparátom, či nesedel 
pred počítačom. Jednoducho, nechcem oddychovať,“ povedal Jozef Filípek pri svojej 
osemdesiatpäťke. A ešte aj v minulom roku udivoval svojím životným optimizmom, 
energiou, ale aj ambíciami spolupodieľať sa na kultúrnych aktivitách v meste. 

Krátka choroba a rýchly odchod z časnosti prerušili tieto skromné, no závideniahodné 
plány. „Tohtoročný kalendár mesta je v znamení jeho fotiek. Keď sme ho spoločne zosta-
vovali, nikto z nás by si nepomyslel, že už o niekoľko mesiacov sa s ním budeme musieť 
rozlúčiť. Popri smútku z jeho odchodu nás však trochu teší aspoň to, že sme ešte stihli aj 
jemu predstaviť jeho nový kalendár. Mnohí Trnavčania ho dnes majú na stoloch, a tak 
je Jozef Filípek stále s nami, symbolicky zviazaný s naším mestom. Jeho vzťah k Trna-
ve akosi spätne odzrkadľuje aj vzťah mesta k nemu. Bol jedným z prvých, ktorí dostali 
ocenenie mesta,“ povedal hovorca Mestského úradu v Trnave Pavol Tomašovič. 

Ulice nášho mesta zosmutneli. Už nimi neprejde starý prešedivený elegantný pán 
so zvedavým pohľadom a taškou s fotoaparátom na pleci. Povedzte Wiliamovi Schif-
ferovi, že v Trnave všetko v poriadku nie je. A povedzte mu, že Jozef Filípek išiel za 
ním... Teda, vlastne nie. Sú spolu.                                                                       -maju-

foto: -eu-
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Revolučné procesy a utrpenie mladého Werthera
V bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR), v Jene, hrala trnavská skupi-
na Pramene v lete 1989 v podniku Café Prag. Pôvodnú zostavu skupiny tam vtedy 
zastupoval už iba kapelník Makar. Manželia Tomovičovci – klávesový hráč Jaro 
a speváčka Evka z Trnavy spolu so speváčkou Annou Podkopčanovou zo Žiliny a bu-
beníkom Stanom Struhárom z Ružomberka tvorili už tretiu modifikáciu ďalších 
Prameňov. Speváčka Anna sa dostala do skupiny ako slepý k husliam. Nevedela 
totiž spievať, ale bola veľmi pekná. Možno preto ju pani Servačková zo Slovkoncertu 
nanominovala do kapely, zostava ktorej pripomínala partiu starého Bodríka, aby jej 
vylepšila imidž. A čuduj sa svete, Anna si všade získala obdivovateľov, popularita 
skupiny opäť rástla a Makar začal konečne spievať. 

Bolo to tak v bývalej Juhoslávii, a potom na jar 1989 v Interhoteli v Gere, kde 
s Prameňmi vystupovala s dvomi gitaristami aj východonemecká speváčka cigán-
skych piesní Sandra. V regióne krajského mesta Gera v tom čase žil iba jediný Róm, 
a tak si Sandra s gitaristami pred každým vystúpením natierali tváre tmavým 
boxom, aby sa na Rómov podobali. A jeden z natretých, krásny modrooký Hans, sa 
do našej Anny zamiloval. Nebol prvý, ani posledný. Okrem Hansa chodili za Pra-
meňmi kvôli Anne aj na život a na smrť rozhádaní poľskí kapelníci Marek Očeretko 
a Mucha. Zabuchol sa do nej aj bývalý klavirista Prameňov Rudko. Najlepšie vy-
jadrila dojem, ktorý na ňu Anna urobila, jeho suseda z Kukučínovej ulice v Trnave. 
Vidiac ju na fotke zvolala: „Ale Rudko, šag ona je taká krásna, že ten andelíček 
v kostole je proci nej dzivá svina!“ 

AR T OWN
3 výstavy – 3 koncerty – 3 diskusie – 3 televízne dokumenty v roku 2008

Novým pojmom v tohtoročnej ponuke kultúrnych projektov, organizovaných 
Mestom Trnava sa stane AR T OWN. Cyklus výstav, koncertov a nevšedných stret-
nutí s obyčajnými i neobyčajnými ľuďmi, ktorých životné osudy sú späté s umením, 
môžu vidieť nielen tí, čo prídu do mestskej veže v srdci Trnavy, ale každý, kto si 
naladí svoj televízny prijímač na Mestskú televíziu Trnava (MTT).

Pri zrode myšlienky vdýchnuť život do najznámejšej, alebo aspoň jednej z najzná-
mejších architektonických dominánt Trnavy, stál fakt, že mestská veža bola v mi-
nulosti významným komunikačným médiom – hlásenie požiarov, miesto vežových 
hudobných produkcií, signálny bod v momentoch príchodu vítaných i neželaných 
návštev, časomiera pre obyvateľov mesta, a pod. Všetky funkcie, ktoré v sebe veža 
kumulovala, si človek dnešnej doby sprivatizoval na svoje ruky, do tašiek a vreciek 
kabátov. Cez televíziu a rádioprijímače sa stali súčasťou našich domácností, kance-
lárií, obchodov i áut.

Mestská veža sa teraz vracia naspäť k vám, aby presvedčila súčasnosť, že nie je 
len mĺkvou spomienkou na minulú dobu, ale živým organizmom, ktorý chce ukázať, 
čo vo svojom vnútri skrýva.

VO VEŽI NESTRAŠÍ – DOVIDENIA VO VEŽI!
-čav-
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Ťažko povedať, či chladná, čiernooká a pekná Anna aspoň naoko opätovala Han-
sovu spaľujúcu vášeň, keď chodil za ňou s kvetmi až z Berlína. Ku cti mu slúžilo, že 
vždy priniesol aj nejakú fľašu pre kapelu. 

V júli 1989 však prišiel do Jeny za Prameňmi poslednýkrát.
V kaviarni Café Prag sedeli hostia na prízemí, a tiež na poschodí. Kapela hrala za 

zábradlím na širokom mostíku, ktorý sa hrdo týčil nad prízemím. Odtiaľ stúpal ku 
kapele modrý dym z cigariet a bronchitída slávila úspechy. Mal ju vtedy Makar a aj 
Evka, ktorá práve bravúrne dospievala San Francisco. Pekný Hans pri bare tlieskal 
a pozeral na Annu. Aj ostatní muži tlieskali, kričali bravo a pozerali na Annu... 

Po hraní si Pramene sadli v kuchyni muzikantského bytu medzi rozvešanú 
spodnú bielizeň a otvorili Hansovu fľašu. Presiaknutí ponorkovou chorobou oprášili 
témy na hádky a tradične si začali liezť na nervy vyratúvaním, kto si čo zavesil na 
čiu šnúru. Hans pritom držal Annu za ruku a túžobne pozeral na jej anjelskú tvár. 
Bol trpezlivý. Jeho krédom bolo Shakespearovo – ponáhľaj sa pomaly, zmešká, kto 
otáľa, i kto cvála.     

V tejto pohode všetkých prekvapilo nádherné brieždenie. Treba to rozchodiť, 
povedali si Makar s Jarom a vypadli do rodiaceho sa dňa. Evka šla spať. Bubeník 
Stano, ktorý svojim vystupovaním a profilom pripomínal írečitého slovenského 
zbojníka z Jánošíkových čias, zaliezol do postele, z troch strán ohradenej vysokými 
kasňami. Pred časom chcel napísať na kapelníka anonym a urobiť v skupine revo-
lúciu. Po odhalení a „fyzickom pohovore“ si v izbe vytvoril drevenú pevnosť, a teraz 
v nej drichmal ako bundáš. Mal za sebou ťažký deň. Jeho útroby hnevlivo a neo-
chotne spracovávali všetko, čo skonzumoval. Bola to ovocná sladká polievka, Haken 
Peter – čiže mleté mäso, z ktorého si dal pripraviť tatársky biftek, opekané wűrsty, 
schnitzel, všakovaké sladké šaláty, omáčky, veľa zmrzliny, kávy, pivečka a pestrofa-
rebného tvrdého alkoholu od výmyslu sveta. 

Makar s Jarom kráčali Tržným námestím okolo gotickej radnice a kostola Sv. 
Michala, kde Martin Luther kázal kázne, ktoré vyvolali revolúciu v cirkvi. Revoluč-
ne pôsobilo aj múzeum vedľa kostola. Visela na ňom francúzska zástava a nadpis 
hlásal, že je v ňom výstava k dvojstému výročiu začatia Francúzskej revolúcie 1789 
– 1989. Bola to zvláštna zhoda okolností, lebo práve pri Jene, v bitke pri Auerstän-
de, Napoleon 14. októbra 1806 na hlavu porazil pruskú armádu. Prvou obeťou vojny 
sa stal vynikajúci hudobník, ktorého uznával aj Beethowen, nádej Pruska, princ 
Louis Ferdinand. Padol 10. októbra medzi Saalfeldom a Rudolstadtom a Pramene 
často zdravili pomník padlého kolegu idúcky okolo v Aute – hrdinovi. 

Obloha ružovela brieždením, Makar s Janom plnými dúškami nasávali genius 
loci miesta a chvíle, a cítili sa čoraz povznesenejšie. Hans medzitým ešte stále sedel 
s Annou medzi spodnou bielizňou a pohľadom sa vpíjal do jej tmavých očí, ktoré sa 
už od únavy zatvárali. Napokon sa Anna zodvihla a šla spať. Do svojej izbičky bez 
dverí však nešla. Možno sa bála zostať s Hansom sama, a tak si radšej ľahla do 
kapelníkovej postele, neďaleko drevenej Stanovej pevnosti. Hans v ošiali citov neza-
chytil zrozumiteľný signál, že nadišiel čas rozlúčky, kľakol si k Anne na zem, držal 
ju za ruku a pozeral, ako sladko spinká. O tom, že za valom zo skríň spí ťažkým 
spánkom slovenský zbojník, nič netušil.

Makar s Jarom práve kráčali okolo zvyškov mestského opevnenia a zamierili 
k Univerzite F. Schillera. V devätnástom storočí bola Jena centrom nemeckej kla-
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sickej a neskôr romantickej filozofie. Chodník pod gaštanmi pri univerzite lemovali 
busty velikánov, ktorí tu pôsobili – F. Schillera, F. V. Schellinga, G. W. F. Hegela, 
Alexandra a Wilhelma von Humboltovcov a aj K. Marxa. Študoval tam aj náš Ján 
Kollár, ale jeho bustu nenašli. Na druhej strane cesty sa v rannom slnku kúpala 
kupola planetária a nádherná botanická záhrada, v ktorej bolo ešte niekoľko vzác-
nych stromov, ktoré vraj zasadil sám J. W. Goethe. Pri buste pútnici s úctou zastali 
a spomínali, ako si Napoleon po obsadení Pruska pozval do Erfurtu Goetheho a pri-
znal, že jeho román Utrpenie mladého Werthera čítal sedemkrát. Táto útla knižka 
s príbehom romantického snúbeneckého trojuholníka a nenaplnenej lásky urobila 
revolúciu v literatúre a pomohla autorovi k svetovej sláve. Chodili sa naňho pozerať 
z celej Európy. Jeden mladý Angličan, ktorý prišiel kvôli tomu do Weimaru, zbadal 
Goetheho na ulici a omdlel. Niekoľko mladých mužov, v jednej ruke Werthera 
a v druhej pištoľ, spáchalo samovraždu... 

Hans medzitým nepohnute kľačal pri posteli a Anna mu v svetielkach skorého 
slniečka, ktoré sa po špičkách vkrádali do izby, pripadala neskutočne nádherná. 
Bledosť úžasnej tváre vytvárala nad ňou po prebdenej noci mystickú auru. Hans 
si mimovoľne spomenul na rozprávku o Šípkovej Ruženke. Doteraz Annu nikdy ne-
pobozkal, aj keď o tom sníval. V duši mu zápasil pocit nebeského blaha s pocitom 
utrpenia mladého Werthera. Nevedel, či jeho láska bude opätovaná. Čo sa stane, ak 
ju pobozká?   

Ranné čisté ovzdušie osviežilo trnavských hudobníkov, ktorí práve kráčali vedľa 
plota cintorína, kde odpočíva svetoznámy optik Carl Zeiss. Bronzová tabuľa na plote 
oznamovala, že tadiaľto pred koncom druhej svetovej viedol pochod smrti väzňov 
z neďalekého koncentračného tábora Buchenwald... 

Kyseliny v útrobách spiaceho bubeníka za drevenou barikádou zatiaľ usilovne 
triedili a rozpúšťali divokú skládku, pričom sa v rôznych skupenstvách tvorili nové 
energie. Hans sa perami veľmi pomaly blížil k perám krásnej a spiacej „Šípkovej 
Ruženky“ a cítil sa ako Werther. 

Makar s Jarom sa vracali s rozžiarenými tvárami gaštanovou alejou do Café Prag. 
Sprevádzal ich spev zamilovaných vtákov a charakteristický rapot dvojtaktných 
motorov, keď v prebúdzajúcom sa meste začali trabanty, wartburgy a nákladné 
autá kaziť ovzdušie. Našincom to však neprekážalo, lebo sa im zrazu zdalo, že na 
miestach toľkej múdrosti konečne našli v intelektuálnom súzvuku riešenie, ako 
zlepšiť prehnitý svet. 

Hans sa už perami takmer dotýkal pier Anniných. Na tento okamih čakal večnosť. 
Už len dva, už len jeden milimeter...

Vtom sa spoza skriňovej bašty, kde spal reprezentant slovenských zbojníckych 
umení Stano, ozval nedefinovateľný, všetko ničiaci zvuk bojujúcich temných energií. 

Makar s Jarom vošli práve vtedy do izby a s preduchovneným výrazom v tvári 
zamrzli v pohybe ako voskové figuríny v panoptiku. Ako živý obraz zamrzli aj Hans 
s Annou. Hans s perami desatinu milimetra vzdialenými od pier Anny a s pohľadom 
vyjadrujúcim búrku a bolestný vzdor, a Anna s vytreštenými, zdesenými očami, tvo-
rili súsošie hodné dláta Michelangela.        

Hans však po chvíli precitol, hrdo vstal a s výrazom utrpenia mladého Werthera 
opustil Annu, izbu, Café Prag a Jenu. Anna nehybne sledovala jeho odchod vydese-
ným pohľadom. Nik sa už nedozvie, čo jej v tej chvíli vŕtalo v peknej hlave. 
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Plavecký bonbónik v polovici marca
Vytrvalci privítajú jar na umelom ovále MAŠ A. Hajmássyho

 KUBINOV MEMORIÁL – Trnava má najviac halových futbalových turnajov na Slovensku. 
Patrí medzi ne aj Memoriál Petra Kubinu, tradičná spomienka na dlhoročného futba-
lového rozhodcu, ktorý počas kondičných testov v Nitre náhle zomrel vo veku 48 rokov. 
Na palubovke mestskej športovej haly súperilo v 10. edícii šesť tímov, vrátane troch roz-
hodcovských. Z rúk Kubinovej dcéry Denisy prevzali pohár za prvenstvo hráči Allianzu 
SP Trnava. Vo finále zostali na ich štíte rozhodcovia ObFZ. Usporiadateľov jubilejného 
ročníka finančne podporila i trnavská radnica.

 V ZNAMENÍ PIRUET – Mestský zimný štadión vyhradia počas prvého marcového ví-
kendu ctiteľom piruet. Tamojší Krasokorčuliarsky klub chystá, v spolupráci s mestským 
magistrátom, 23. kapitolu Trnavského pohárika. Celodenné programy otvoria 1. a 2. 
marca o 7.30 h. Rozhodcovský zbor postupne oznámkuje zostavy súťažiacich od nádejí až 
po staršie žiactvo. Organizátori, pod riaditeľským dohľadom Miroslava Viteka, ponúknu 
divákom aj interpretačné korčuľovanie. 

 TANEČNÍCI NA KOPÁNKU – Tanečný šport dostane v našom meste zelenú v sobotu 15. 
marca. Kultúrny dom Augustína Kubána na Kopánke privíta prvých aktérov i obdivo-
vateľov spoločenských tancov o 10.00 h. Podľa slov Dušana Spišiaka z KTŠ Tyrnavia, 
priestor dostanú neregistrované páry, aj dospelí adepti z kategórií C a D. Pre viacerých 
tanečníkov, vrátane trnavských, to bude vítaná previerka výkonnosti pred tohtoročným 
vrcholom, desiatym dielom medzinárodného festivalu Grand Prix Tyrnavia o Pohár pri-
mátora mesta (12. a 13. apríla v MŠH).

 V BAZÉNE MEDZINÁRODNE – Plavecký míting o Pohár mesta Trnavy napíše 15. a 16. 
marca úctyhodné 34. dejstvo. Ako prezradil spoluzakladateľ známeho športového sviat-
ku na Prednádraží a legendárny tréner Ladislav Hlavatý z TJ STU Trnava, v krytom 
25-metrovom bazéne Materiálovotechnologickej fakulty STU sa predstaví od 9.30 h (po 
oba dni, v sobotu aj od 16.00 h) vyše 250-členné pole z Česka, Maďarska, Poľska, Ra-
kúska, Slovinska a SR. Záštitu nad jednou z vrcholných športových akcií k 770. výročiu 
povýšenia Trnavy na prvé slobodné kráľovské mesto prevzal primátor „slovenského 
Ríma“ Štefan Bošnák. Hlavnú disciplínu kvalitne obsadených pretekov, 200 m motý-
lik mužov a žien, uvidia priaznivci v popoludňajšom bloku. Mužský znak na rovnakej 
vzdialenosti (sobota doobeda) zasa bude Memoriálom Jozefa Stanka, dlhoročného člena 
domáceho plaveckého oddielu.

Bolo to absurdné, a Makar sa uisťoval, že to nie je skutočnosť. Čakal, že 
spadne opona, ozve sa neutíchajúci potlesk, všetci vyjdú na javisko, poklonia sa 
a basta fidli. 

Potom ho Jaro poštípal a Makar precitol do reality júlového rána ešte existujúcej 
NDR. Ako sa však opäť raz v histórii ukázalo, hľadanie riešenia, ako zlepšiť prehni-
tý svet, nebolo celkom márne. O tri mesiace neskôr vypukla nová Veľká októbrová 
revolúcia, NDR padla a s ňou aj Berlínsky múr. Pramene prežili aj túto dejinnú 
udalosť v Jene. 

Hans už nikdy neprišiel, ani nedal o sebe vedieť. Anne a hudobníkom zostali iba 
nostalgické spomienky na Jenu a na revolučnú eufóriu roku 1989.

Marián MRVA
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Recepty zeleninových jedál z Dní zdravia
Zemiakové placky inak
Zemiaky uvaríme v šupke, ošúpeme, nastrúhame.
Pridáme pretlačený cesnak, osmaženú cibuľu, trochu majoránu, čierneho korenia, soľ, 
podľa chuti posekanú petržlenovú vňať. 
Placky pečieme na oleji z oboch strán.
Kapustové placky
1 hlávku kapusty – postrúhať, posoliť, aby zmäkla. Cesnak podľa chuti, 1 opraženú 
cibuľu, 2 – 3 vajíčka, podľa potreby hladkú múku, soľ, čierne korenie, majoránku.
Zamiešame a pečieme placky na oleji z oboch strán.

Recept zaslala Dr. Lýdia MICHÁLEKOVÁ
Pripravuje:  MUDr. Bohumil Chmelík

Prednáška o nových metódach v chirurgii
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku šiesteho ročníka cyklu 

Zdravie všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na tému Nové vyšetrovacie a lie-
čebné metódy v chirurgii, ktorá sa uskutoční 27. marca o 17.00 h v zasadačke na Trhovej 
ulici č. 2 (býv. Tatrasklo). Prednášať bude prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., Fakultná 
nemocnica v Trnave.

Garant: prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., Trnavská univerzita

Marcové kurzy zdravej výživy
Mesto Trnava v spolupráci s občianskym združením Život a zdravie aj tento rok pri-
pravuje pre všetkých, ktorí si chcú udržať alebo zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom 
zdravého stravovania, bezplatný kurz zdravej výživy. Po prvej februárovej lekcii na tému 
životný štýl a vaše zdravie sa v marci, vždy v pondelok o 17. hodine v spoločenskej sále 
Združenej priemyselnej školy na Komenského ulici, uskutočnia štyri ďalšie stretnutia. 
O rýchlych krokoch k optimálnej výžive sa dozviete viac 3. marca, desať odporúčaní na 
prevenciu srdcového infarktu odznie 10. a 17. marca a 31. marca sa bude hovoriť o posil-
ňovaní imunitného systému. Srdečne vás pozývame.

Kancelária Zdravé mesto Trnava a lektori OZ Život a zdravie

 BEŽECKÁ TRIDSAŤMINÚTOVKA – Vítanie jari v maratónkach, tak sa volá polhodinový 
beh na conipurovej dráhe Mestského atletického štadióna Antona Hajmássyho. Pelotón 
dospelých sa osemnásty raz natiahne po štyristometrovom ovále v stredu 19. marca 
o 17.00 h. Hodinu predtým dostanú priestor žiacke a dorastenecké talenty. Usporia-
dateľskú káru ťahá centrum voľného času Kalokagatia, v spolupráci s atlétmi Slávie 
a mestskou samosprávou. Bežecky silný trnavský región pozýva vytrvalcov z nášho 
mesta aj na ďalšie obľúbené rendezvous v maratónkach. Prvá marcová nedeľa bude 
vyhradená pre 18. ročník Majcichovskej desiatky. Hlavné preteky dospelých a juniorov 
majú ostrý štart presne na pravé poludnie. Mimoriadny autobus odíde spred trnavskej 
železničnej stanice do Majcichova o 10.30 h. V sobotu 15. 3. dostane priestor obnovený 
Smolenický kros. Muži na 8,5 km a ženy na 5,6 km pobežia od 13.00 h.

Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Klub priateľov Trnavy a Nadácia Trnava Trnavčanom
sa uchádzajú o dve percentá z vašich daní 

Klub priateľov Trnavy bol založený v roku 2000 ako občianske združenie fyzic-
kých a právnických osôb, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnava. Jeho cieľom 
je v súlade so snahami Mesta Trnava podporovať verejnoprospešné aktivity v so-
ciálnej oblasti, oblasti vzdelávania, zdravotníctva, športu a kultúry a vytvárať 
podmienky pre ich rozvoj. 

Od svojho vzniku v roku 2004 aktívne podporuje neziskové aktivity na území 
mesta v spolupráci s Klubom priateľov Trnavy aj Nadácia Trnava Trnavčanom. 
Vďaka štedrosti darcov získala v roku 2006 z 2 percent daní z príjmu 948 308 Sk, 
ktoré boli v roku 2007 využité na vyzdvihnutie kvalitných, a pre Trnavčanov pro-
spešných projektov z oblastí vzdelávania, práce s mládežou, na podporu umelec-
kých, vydavateľských aktivít, projektov ochrany duchovných i kultúrnych hodnôt, 
ochrany životného prostredia a na pomoc ľuďom sociálne odkázaným alebo zdra-
votne postihnutým. 

V tomto roku sa pripravujeme na účelné využitie prostriedkov získaných s va-
šou pomocou za rok 2007 vo výške 1 699 588 Sk. Jedným zo zámerov je aj zapoje-
nie sa do osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad nášmu mestu.

Za vašu doterajšiu i budúcu pomoc pri podpore opísaných aktivít vám ďaku-
jeme.

KLUB PRIATEĽOV TRNAVY 
IČO: 36093823 
Právna forma: občianske združenie 
Sídlo: Hlavná l, 917 010 Trnava 
Číslo účtu: 2623231672/1100

NADÁCIA TRNAVA TRNAVČANOM
Hlavná 1, 917 71 Trnava
ID forma: nadácia
IČO: 37984349
www.ntt.sk

Mesto ponúka občanom bezplatne kompost
Mesto Trnava v spolupráci s firmou .A.S.A., s. r. o., ponúka občanom kompost na 
jarné využitie v záhradách. Jedinou podmienkou na jeho bezplatné pridelenie je 
trvalé bydlisko v Trnave a preukázanie, že žiadateľ má voči mestu uhradené všetky 
finančné záväzky. 

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ale len občan, ktorý je vedený ako poplat-
ník za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu a na jeho meno je zasielaný platobný výmer, alebo občan, ktorého byt spravu-
je spoločenstvo vlastníkov, prípadne správca. 

Tieto skutočnosti je potrebné preukázať, napríklad dokladom o ročnom vyúčtova-
ní služieb spojených s užívaním bytu. Žiadosť o odber kompostu treba podať osobne 
u Ing. Petra Nováka na odbore dopravy a komunálnych služieb Mestského úradu na 
Trhovej ulici v Trnave, číslo dverí 105, ktorý následne uskutoční potrebné kroky. Ma-
ximálne odberné množstvo kompostu je 5 m3, ponuka trvá iba do vyčerpania zásob 
v kompostárni na Zavarskej ceste.
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GENERÁLNY SPONZOR: 
PSA Peugeot Citroën 
Slovakia, s.r.o. Trnava
HLAVNÝ SPONZOR: 
SMM Trnava, s.r.o.
OSTATNÍ SPONZORI: 
.A.S.A. Trnava s.r.o.
AGROSTAV Trnava, a.s.
Apollo chemická zdravotná poisťovňa 
Atómové elektrárne Bohunice
Avocat s.r.o. Bratislava
BEJAS, s.r.o. Trnava
Bytové družstvo Trnava
CESTY Nitra, a.s. – stredisko Trnava
CESTY Nitra, a.s. Nitra
COOP Jednota, v.d. Trnava
ČSOB, a.s. Trnava
Delta spol. s.r.o. Trnava
Dexia banka Slovensko, a.s. Trnava
Eko rekrea Trnava
ELFE-TZB Trnava
Hotel Koliba Trnava
Hotel Prestige Trnava
I.D.C. Holding a.s., oz Figaro Trnava
INVEX spol. s.r.o. Trnava
Juraj Krištofík – JUPET
JUTEX Slovakia s.r.o. Trnava
Krajský súd Trnava
Lekáreň Marianum Trnava
Michalek Pharma spol. s.r.o. Trnava
Nechtové štúdio Maruška

Optik Morvay, s.r.o. Trnava
PENAM Slovakia, a.s. Nitra
Personal servis, s.r.o. Trnava
Poľnohospodárske družstvo Trnava
Potraviny Bio štýl Trnava
PROVA Slovakia s.r.o. Trnava
Radničná cukráreň AIDA
Reštaurácia Relax Trnava
RIGSTAV stavebné práce Trnava 
SAD, a.s. Trnava
SEMAT, a.s. Trnava
Siemens s.r.o. Bratislava
Slovenská pošta, a.s. Trnava  
SONY Slovakia spol. s.r.o. Trnava
Správa kult. a šport. zariadení Trnava
STM POWER a.s. Trnava
Stredisko soc. starostlivosti Trnava
STSZ, zam. a.s. Trnava
Studio Oxi Line Trnava
Tesco Stores SR, a.s. OC Galéria Trnava
TOP Development, a.s. Trnava
Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. Trnava
Trnavská teplárenská spoločnosť, a.s. Trnava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Piešťany
Trnavský samosprávny kraj
United Industries, a.s. Bratislava
Víno Masaryk s.r.o. Skalica
Vion, a.s. Zlaté Moravce
Volksbank Slovensko, a.s.
VÚJE a.s. Trnava
WOFIS Trnava
ZIPP Bratislava, spol. s.r.o.

Mesto Trnava ďakuje všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k úspešnému priebehu 13. reprezentačného plesu mesta 
Trnavy a zároveň pomohli opusteným deťom a hendikepovaným občanom

Rozkopávky na chodníkoch a komunikáciách
Na nasledujúcich riadkoch prinášame informácie o tom, ktoré ulice a chodníky 
budú v marci rozkopané a z akého dôvodu. Ďakujeme občanom za strpenie dočas-
ne zhoršených podmienok v týchto miestach. 
 Do 30. marca na uliciach B. Smetanu, Gen. Goliana, Nerudovej, A. Kubinu a chodníky 
na Hospodárskej ulici. Dôvod: Inštalácia optického kábla. Žiadateľ a investor stavby: 
PEEM SLOVAKIA.
 Do 30. marca na uliciach Tamaškovičova, Dolné bašty, Františkánska, Hlavná, Pa-
ulínska a Haulíkova. Dôvod: Výstavba optickej siete. Žiadateľ a investor stavby: odbor 
organizačný a vnútornej správy, Mestský úrad v Trnave.
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Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) prostredníctvom mestských úradov opäť pri-
jíma nové žiadosti o poskytnutie podpory. Na základe novelizácie zákona o ŠFRB č. 
349/2007 v tomto roku poskytuje úvery na tieto účely: 
a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou 
nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť 
celoročne alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
c) kúpa bytu,
d) obnova bytovej budovy,
e) výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístav-
bou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
f) obnova zariadenia sociálnych služieb.
Na účely tohto zákona sa kúpou bytu rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v ko-
laudačnom rozhodnutí, ktoré nie je právoplatné dlhšie ako dva roky. Ak ide o žiadateľa, 
ktorý je odchovanec a rieši svoje prvé bývanie, môže byť predmetom kúpy aj starší byt.
Podľa zákona sa pod obnovou bytovej budovy rozumie:
a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväz-
ných právnych predpisov a technických špecifikácií, 
b) obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, 
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.
Poskytnutie podpory sa vzťahuje aj na:
a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,
c)  byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,
d) byt určený pre fyzickú osobu, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom 
domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, alebo ktorej sa skončila pestúnska 
starostlivosť podľa osobitného predpisu (ďalej len odchovanec).
Žiadateľom o podporu môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej repub-
liky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania 
alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
Výška podpory:
Výšku podpory môže tvoriť úver najdlhšie na lehotu splácania 30 rokov v rozsahu do 80 
percent obstarávacej ceny (OC), najviac však 1 500 000 Sk na byt.
Nenávratný príspevok je možné poskytnúť na výstavbu bytu v bytovom dome, rodinnom 
dome, na kúpu bytu, na výstavbu nájomných bytov v rozsahu do 50 percent obstarávacej 
ceny – najviac 140 000 Sk na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím.
Žiadatelia – manželia, z ktorých aspoň jeden spĺňa podmienku veku do 35 rokov na 
podanie žiadosti na výstavbu a kúpu bytu v bytovom dome, majú zvýhodnenú úrokovú 
sadzbu 2 % pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Odchovancom detského domova ŠFRB poskytuje podporu do 100 % obstarávacej ceny, 
najviac však 1 500 000 Sk, doba splácania 30 rokov, úroková sadzba 1%. V tomto prípade 
žiadateľ nemusí preukazovať 20 % finančné krytie vlastných prostriedkov. Pri dodržaní 
zákonom stanovenej lehoty výstavby (prevažne 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu do 
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Building na Rybníkovej vás pozýva
4. marca o 19.30 h  KAVIAREŇ – rozhovo-
ry pri káve. Príďte si posedieť pri výbornej 
káve a pozrieť si zopár krátkych filmov.
11. marca o 19.30 h  B’S CINEMA – TAJOM-
NÁ RIEKA (USA 2004), réžia: Clint Eastwood, 
hrajú: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins... 
Projekcia filmu s diskusiou. Vstup voľný.

18. marca o 19.30 h  AKO NÁS OVPLYVNÍ 
ZAVEDENIE EURA? 
Ing. Peter Gonda, PhD., (makro)ekonóm 
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefáni-
ka a externý lektor ekonómie na Fakulte 
manažmentu Univerzity Komenského. 
Prednáška s diskusiou. Vstup voľný.

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia) je ŠFRB garantovaná úroková sadzba po celú 
lehotu splácania. V prípade nedodržania lehoty výstavby sa úroková sadzba zvyšuje za 
každý i začatý polrok o 0,5%. 

Žiadosti o poskytnutie podpory sa predkladajú na mestskom úrade príslušnom podľa 
miesta stavby. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu a v poradí podľa dátumu ich doru-
čenia fondu. O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak je 
žiadateľom obec alebo nezisková organizácia, môže fond túto lehotu predĺžiť o 60 dní.

Podrobnejšie informácie o možnostiach získania podpory zo ŠFRB vám ochotne po-
skytnú zamestnanci Mestského úradu v Trnave, odboru stavebného a životného prostre-
dia, referátu bývania, kancelária č. 171, tel. 033/32 36 171. Nájdete ich aj na internetovej 
stránke Mesta Trnavy www.trnava.sk a stránke ŠFRB www.sfrb.sk

Ľubica RAKÚSOVÁ, referát bývania MsÚ

Kde budú veľkokapacitné kontajnery?
Mesto Trnava oznamuje občanom, že v marci budú v rámci jarného upratovania 
opäť, tak ako každý rok, rozmiestnené v meste veľkokapacitné kontajnery: 
7. – 12. marca v mestskej časti Modranka, na Oravnom, Medziháji, Farárskom a na 
Kočišskom, 13. – 17. marca na Stromovej pri bývalom PNZ a na Ulici L. Janáčka.

Pripomíname, že pristavené kontajnery budú priebežne odvážané a nahrádzané 
prázdnymi. Žiadame občanov, aby do kontajnerov neukladali biologický odpad – naprí-
klad konáre stromov, časti viniča, ap. Tento odpad treba ukladať vedľa kontajnerov, a pri 
záhradkárskej oblasti na Golianovej ulici na tradičné miesto, odkiaľ bude zvlášť odváža-
ný na spracovanie do kompostárne. 

Opäť dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať do kon-
tajnerov odpad z prevádzok. Akcia má poslúžiť výlučne občanom, aby sa zbavili nadroz-
merného odpadu. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz môžu byť vyvodené sankčné 
postihy v zmysle platných právnych noriem.

Vo všetkých zberných dvoroch bude v čase jarného upratovania predĺžená prevádzko-
vá doba v sobotu 15. marca do 18.00 h a v nedeľu 16. marca do 12.00 h.

Zároveň vyzývame občanov, aby využívali možnosť vyvážať nadrozmerný odpad bez-
platne do zberných dvorov priebežne počas celého roka. Bližšie informácie týkajúce sa 
prevádzky zberných dvorov je možné získať priamo na zberných miestach. Prevádzkova-
teľom zberných dvorov je spoločnosť .A.S.A., s. r. o. (kontakt na t. č. 551 37 54).

Informatívny zoznam zberných dvorov:
Priemyselná 5 (bývalé Technické služby), Cukrová ulica (za areálom Slávie), A.Kmeťa 
(Kopánka), J.G.Tajovského (Prednádražie II), J.Bottu (pri ZŠ), Sasinkova
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Kalokagatia – Centrum voľného času
 3. marca o 9.30 h 
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Okresné kolo súťaže v interpretácii roz-
právky, prihlášky zasielajte do 10. marca

 INTERNET PRE VEREJNOSŤ
Každý utorok od 13.00 do 15.30 h a vo 
štvrtok od 13.00 do 16.00 h v Kalokagatii 
– CVČ na Streleckej ulici 1

 MOJA TRNAVA
Výtvarná súťaž žiakov ZŠ, študentov SŠ 
a dospelých pri príležitosti 770. výročia 
udelenia kráľovských výsad mestu Trnave. 
Uzávierka je 18. apríla. 

 17. marca o 10.00 h 
VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE
Súťaž žiakov 5. až 9. ročníka základných 
škôl v aranžovaní na tému Veľká noc 

 19. marca o 10.30 h 
BESEDA SO SPISOVATEĽKOU
Beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou 
Danicou Pavličkovou

 POČÍTAČOVÝ KURZ
V pondelok a utorok od 14.00 do 16.00 h 
a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 h v Kaloka-
gatii – CVČ na Streleckej ulici
 26. marca o 9.00 h 
PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU
Okresná súťaž v speve ľudovej piesne 
žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, pri-
hlášky zasielajte do 19. marca

 PRVOSIENKY  
Okresná súťaž literárnej tvorby žiakov 
základných a stredných škôl. Téma voľná. 
Žáner poézia a próza. Literárne práce 
zasielajte na adresu Kalokagatia – CVČ 
Strelecká 1 do 30. apríla

 HRÁME SA, ŽE HRÁME...
Súťažná prehliadka tvorivosti detí, ktoré sa 
venujú divadlu (malé javiskové formy, muzikál, 
pantomíma...). Prihlášky treba zaslať na adresu 
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1 do 25. marca

 TOTO JE MOJE MESTO
Súťaž v literárnej tvorbe žiakov ZŠ, štu-
dentov SŠ a dospelých pri príležitosti 770. 
výročia udelenia kráľovských výsad mestu 
Trnave. Literárne práce zasielajte v troch 
exemplároch do 18. apríla na adresu Kalo-
kagatia – CVČ, Strelecká 1

 MAMA KLUB
Pozývame vás do obnovených priestorov 
Mama klubu v K – CVČ na Limbovej 4 
(vedľa MŠ na sídlisku Linčianska). Otvo-
rené v pondelok, utorok a štvrtok od 9.00 
do 12.00, poobede od 15.00 do 18.00 h 

 ČAROVNÝ SVET HUDBY
Výstava víťazných prác výtvarnej súťaže 
Čarovný svet hudby detí MŠ, žiakov I. a II. 
Stupňa ZŠ, študentov SŠ a SOU a žiakov špe-
ciálnych škôl. Výstava potrvá do 20. apríla

 19. marca od 16.00 h
VÍTANIE JARI V MARATÓNKACH
v areáli Mestského atletického štadióna 
Antona Hajmássyho

 4. marca o 9.00 h HÁDZANÁ
Majstrovstvá okresu študentov a študentiek SŠ 
v Mestskej športovej hale 

 TURISTIKA
Kalokagatia – CVČ pokračuje v tradičných 
turistických výletoch do Malých Karpát 
v sobotu 8. marca
Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, kalokaga-

tia@post.sk, cvc.trnava.sk, tel. 3236697

Univerzitná knižnica TU v Trnave, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Spolok Svätého Vojtecha
pozývajú

12. a 13. marca od 9.00 do 16.00 h na výstavu kníh
KNIHA PRE VŠETKÝCH – KNIHA V EDUKÁCII – KNIHA A DUCHOVNÝ ŽIVOT

v rokovacej sieni Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, Trnava
Na knihy kúpené alebo objednané v priebehu výstavy bude poskytnutá výrazná zľava
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Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ
FARBY LUCKY

autori: kolektívna výstava
13. marca – 11. mája 2008
vernisáž: 13. marca (štvrtok) o 18.00 h
Moderná česká maľba z rozsiahlej súk-
romnej zbierky Richarda Adama (Brno), 
zahŕňa to najlepšie zo súčasného českého 
výtvarného umenia. Väčší projekt (okolo 
30 aktuálnych autorov) bude realizovaný 
v spolupráci s Nitrianskou galériou.

Synagóga – centrum súčasného umenia 
MAĽBA PRIESTOROM

autor: Petr Kvičala 
13. marca – 20. apríla 2008
vernisáž: 13. marca (štvrtok) o 17.00 h
Petr Kvíčala je čelný predstaviteľ českej 
výtvarnej scény a pedagóg (docent na FU 
VUT Brno). Priestor synagógy využije na 
maľbu pieskom či kamennou drvinou. Roz-
merné obrazce na podlahe oscilujú medzi 
maľbou a inštaláciou.

HLAVNÁ BUDOVA, MÚZEJNÉ NÁM. 3
Expozície:

ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, HISTÓRIA 
MESTA, ÁZIJSKÉ UMENIE, KAMPANOLOGIC-
KÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRN-
ČINA, ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVEN-
SKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT

 KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS
expozícia z historických zbierok

 ŠTEFAN CYRIL PARRÁK 
– TRNAVSKÝ ZBERATEĽ
nová stála výstava

Výstavy:

 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV
Súťažná prehliadka neprofesionálnych 
fotografov
spolu s Trnavským osvetovým strediskom
vernisáž v utorok 18. marca o 16.30 h, vý-
stava potrvá do 19. mája 

 ZAVIATE ČASOM
Výstava skamenelín z paleontologickej 
zbierky múzea
do 18. januára 2009

 TRADIČNÁ SLOVENSKÁ SVADBA 
NA DOLNEJ ZEMI
Výstava zo zbierok SNM v Bratislave
do 6 júna 

 OCENENÍ ILUSTRÁTORI NA BIB 2007 
OCENENÍ SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI 1967 – 2005
Výstava v spolupráci s medzinárodným 
domom umenia pre deti BIBIANA
do 3. marca 

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Knihy zo zbierok historickej knižnice ZsM

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

Expozície:

PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TR-
NAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO HUDOBNÉ-
HO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10

WILLIAM SCHIFFER 
ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
expozícia

 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

ZOOLÓGIA, BOTANIKA, GEOLÓGIA
V ODBORNEJ LITERATÚRE Z HISTORICKEJ 
KNIŽNICE
od 11. marca do 31. augusta 2008
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Divadlo Jána Palárika

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Západoslovenské múzeum a Galéria Jána Koniarka 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
10. – 16. marca

█  10. marca o 14.00 h
HOLLÉHO PAMÄTNÍK
Školské kolo v recitačnej súťaži žiakov 
Spojenej školy na Spojnej ulici v Trnave
Oddelenie pre deti

█  11. marca o 10.00 h
KNIŽNICA NÁS VÍTA
Hodina informačnej prípravy pre deti MŠ 
na Ružindolskej ul. v Trnave
Oddelenie pre deti

█  11. marca o 17.00 h
TÁBORY – BEZPEČNOSŤ PRI HRÁCH A ČINNOSTIACH
Prezentácia knižnej novinky pre organi-
zátorov podujatí pre deti za účasti autora 
Zdeňka Friedricha v čitárni 

█  12. marca o 10.00 h
JEŽIBABKA CELESTÍNKA
Stretnutie detí s autorkou knihy Janou 
Dallosovou v oddelení pre deti

█  13. marca o 10.00 h
BÁSEŇ ČARODEJKA
Beseda s autorkou knihy Evou Kopúnkovou
Pobočka Modranka, ZŠ I. Krasku 27

█  14. marca o 10.00 h
ROZPRÁVKOVÝ KRÁĽ
Literárna hodina pre deti k 180. výročiu Pavla 
E. Dobšinského v rámci celoslovenského Dňa 
ľudovej rozprávky v oddelení pre deti

█  GEJZA DUSÍK
Hudobno-slovné pásmo k 20. výročiu úmrtia 
hudobného skladateľa Gejzu Dusíka
Záujemcovia si môžu dohodnúť termín 
osobne alebo telefonicky v hudobnom od-
delení (tel. 033/55 11 590)

█  EXKURZIE
Kolektívna návšteva knižnice v hlavnej budove 
na Rázusovej ulici č. 1 alebo v pobočkách 
Modranka, Prednádražie, Tulipán, Vodáreň, 
termín si treba vopred telefonicky dohodnúť

█  ODPÚŠŤANIE POKÚT
Pri vrátení dlho požičaných dokumentov 
KJF v Trnave odpúšťa pokuty za nedodr-
žanie výpožičnej doby

█  28. – 29. marca od 18.00 h
NOC S ANDERSENOM 2008
Medzinárodný projekt na podporu čítania detí
Pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová ul. č. 1
Téma: Rozprávkový kráľ Pavol Dobšinský
Info: Lucia Karabová, tel. č. 033/5504448

veľká sála
6. štvrtok 10.00  █ TRUTH STORY – VE-
REJNÁ GENERÁLKA
19.00 █ TRUTH STORY – PREDPREMIÉRA
7. piatok 19.00 █ TRUTH STORY – PRED-
PREMIÉRA   
8. sobota 19.00 █ TRUTH STORY – PREMIÉRA            
11. utorok 19.00 █ TRUTH STORY
12. streda 10.00 █ INKOGNITO
19.00 █ VŠETKO O ŽENÁCH 
13. štvrtok 19.00 █ CYMBELIN  
14. piatok 10.00 █ OSTROV OBJAVOV

17. pondelok 10.00 █ FAUST A MARGARÉTA
19.00 █ 2 + 2 = 5 – Divadlo A. Bagara, Nitra
18. utorok 10.00 █ PEKIELKO A ANJELÍNKA
19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH
19. streda 10.00 █ 800 MÍĽ PO AMAZONKE 
27. štvrtok 19.00 █ TRUTH STORY
28. piatok 10.00 █ AMERIKA
31. pondelok 19.00 █ VŠETKO O MUŽOCH

štúdio
5. streda 19.00 █ LISTY MILENE
10. pondelok 19.00 █ PLEŠATÁ SPEVÁČKA
15. sobota 19.00 █ BOLA RAZ JEDNA DEDINA
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štvrtok 27. marca 
10.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
MAŤKO A KUBKO – deti zo Spojenej školy 
na ulici Čajkovského v Trnave
FRAGILE – vokálna skupina

10.30 – 11. 30 h AKO SA RODIA ROZPRÁVKY 
– beseda so spisovateľom Jánom Uličian-
skym, garant – vydavateľstvo Perfekt

12.30 – 13.00 h Koncert skupiny FRAGILE

13.00 – 14.00 h ODKRÝVANIE DEJÍN 
beseda s historikom Pavlom Dvořákom 

15.00 –16.00 h 
TRNAVA NA STARÝCH POHĽADNICIACH
predstavenie knižky za účasti autorov Da-
niely Zacharovej a Milana Kazimíra
garant – vydavateľstvo DAJAMA 

17.00 –18.00 h Dado Nagy uvádza spiso-
vateľky Emmu Tekelyovú, Petru Nagyovú-
-Džerengovú a Máriu Hamzovú

18.00 h Žrebovanie o ceny z účastníkov 
ankety o čítaní

piatok 28. marca 
10.00 – 11.00 h STRETNUTIE S ROZPRÁVKOU
Vydavateľstvo A.L.I. so svojimi hosťami

11.00 – 12.00 h ENVIRONMENTÁLNE HRY 
S FIFÍKOM
hosť: ilustrátor Miroslav Regitko
garant: vydavateľstvo Perfekt

13.00 – 14.00 h MILAN RÚFUS
Poetické pásmo z tvorby Milana Rúfusa pri 
príležitosti 80. narodenín, úvodné slovo: 
Alexander Halvoník a Viliam Marčok
garant: Literárne informačné centrum

15.00 – 16.00 h DOMINIKA MIRGOVÁ a tanečníci

16.00 h Žrebovanie o ceny z účastníkov 
ankety o čítaní

17.00 – 18.00 h VŠETKY BLÍZKE BYTOSTI
Autorský literárny večer, účinkujú Zlata 
Matláková, Eva Kopúnková, Eva Jaráb-

ková, Mikuláš Jarábek, Peter Horváth, 
Zdenko Šimko

AUTOGRAMIÁDA
štvrtok 27. marca 
11.30 – 12.30 h Ján Uličiansky, Danuša Dragu-
lová-Faktorová, Beata Vargová, Eva Kopúnková

14.00 – 15.00 h Spisovatelia Žilinskej od-
bočky Spolku slovenských spisovateľov 
Konštantín Horecký, Anton Straka, Ján 
Lenčo, Milan Lechan, Peter Mišák

16.00 – 17.00 h Petra Nagyová-Džerengová, 
Mária Hamzová, Dado Nagy, Emma Tekelyová

piatok 28. marca 

10.45 – 11.00 h hostia vyd. A.L.I. 

12.00 – 12.15 h Miroslav Regitko a redak-
tori časopisu FIFÍK

12.30 – 13.00 h Anton Baláž, Dušan Porubän, 
Ladislav Šmidák, Marián Urban Mikláš

14.00 – 14.30 h Ľubica Suballyová, Oksana 
Lukomska 

16.00 – 17.00 h Zlata Matláková, Eva 
Kopúnková, Eva Jarábková, Mikuláš Jará-
bek, Peter Horváth, Zdenko Šimko

ROZPRÁVKOVÝ KÚTIK
Počas oboch dní v čase od 10.30 do 18.00 h
účinkujú deti zo Základnej umeleckej 
školy na ulici Jána Hollého v Trnave, Eva 
Kopúnková a Beáta Vargová

Informácie: Mestský úrad v Trnave
Mgr. A. Lančaričová, 033/32 36 109, 

lancaricova@trnava.sk
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

B. Jakubáčová, 033/55 11 782, 
bjakubacova@kniznicatrnava.sk

Hlavní usporiadatelia: 
Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Spoluorganizátori: Kalokagatia – CVČ, Zá-
kladná umelecká škola, Ulica Jána Hollého

LIBRIÁDA – KNIŽNÝ SALÓN 2008
Mestská športová hala Trnava 

27. marca od 9.30 do 18.00 h, 28. marca od 9.00 do 18.00 h
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Program kina Hviezda
1. – 3. 3.  40 MM ZÚRIVOSŤ – komédia
1. a 2. 3. o 17.30 a 19.30 h, 3. 3. iba o 17.30 h
3. 3. o 20.00 h  CINEMA ITALIA – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
4. 3.  FILMOVÝ KLUB
5. 3.  NOČNÉ PREMIETANIE – NOC V KINE
Začiatok premietania o 18.00 h, koniec o 4.00 h
6. – 10. 3.  POSLEDNÉ PLAVKY – komédia
17.30 a 19.30 h
11. 3.  FILMOVÝ KLUB 
12. – 13. 3.  POLČAS ROZPADU – čierna ko-
média, 17.30 a 19.30 h
14. – 17. 3.  ZBOHOM BEJBY – thriller/krimi
17.30 a 19.30 h, 17. 3. iba o 17.30 h
16. 3. o 15.00 h  VYSTÚPENIE FOLKLÓRNYCH 
SÚBOROV
17. 3. o 20.00 h  CINEMA ITALIA – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
18. – 19. 3.  TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STA-
RÝCH – komédia/thriller, 17.30 h a 19.45 h
20. – 24. 3.  P.S. MILUJEM ŤA – romantický film
17.30 a 19.45 h
25. 3.  FILMOVÝ KLUB
26. 3.  HALLOWEEN – horror
17.30 a 19.30 h
27. – 31. 3.  HONBA ZA POKLADOM – KNIHA 
TAJOMSTIEV – akčný 17.30 a 19.45 h

DETSKÉ PREDSTAVENIA 

1. – 2. 3.  ALVIN A CHIMPUNKOVIA
1. 3 o 15.30 h, 2. 3. o 13.30 a 15.30 h
7. – 10. 3.  RÍŠA HRAČIEK
7. a 8. 3. o 15.30 h
9. 3. o 13.30 a 15.30 h
10. 3. o 15.30 h
15. 3.  HAPPY FEET
13.30 a 15.30 h
20. – 24. 3.  ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
20. – 22. 3. o 15.30 h, 23. 3. o 13.30 a 15.30 h, 
24. 3. o 15.30 a 17.30 h
30. 3.  ŠKAREDÉ KÁČATKO
13.30 a 15.30 h
FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
www.naoko.sk
STAŇ SA ČLENOM FILMOVÉHO KLUBU NAOKO. 
KÚP SI ČLENSKÝ PREUKAZ IBA ZA 70 SK A VY-

UŽÍVAJ ZĽAVY NIŽŠIEHO VSTUPNÉHO PO CELÝ 
ROK! Na jednom predstavení ušetríš až 20 Sk. 
Preukaz platí v celej SR.
Členský preukaz dostaneš v pokladni kina.

3. 3. o 20.00 h  Cinema Italia – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
SVADOBNÝ REŽISÉR (Il regista di matrimoni), 
réžia: Marco Bellocchio
4. 3. o 18.00 h  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY, 
réžia: Věra Chytilová
4. 3. o 20.00 h  OLDBOY, réžia: Park Chan-
-wook
10. 3. o 20.00 h  Cinema Italia – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
NÁVOD NA LÁSKU 2 (Manuale d’amore 2), 
réžia: Giovanni Veronesi
11. 3. o 18.00 h  SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, 
réžia: Jiří Trnka
11. 3. o 20.00 h  OBČAN PES (Mah nakorn), 
réžia: Wisit Sasanatieng
Novinka vo FK Naoko
17. 3. o 20.00 h  Cinema Italia – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
ZOZNAMOVACÍ VEČIEROK (La cena per farli 
conoscere), réžia: Pupi Avati
18. 3. o 18.00 h  ŠÍLENÍ, réžia: Jan Švankma-
jer
18. 3. o 20.00 h  PANI POMSTA (Chinjeolhan 
geumjassi), réžia: Park Chan-wook
26. 3. o 20.00 h  Cinema Italia – prehliadka 
súčasného talianskeho filmu
NOC PRED MATURITOU (Notte prima degli 
esami), réžia: Fausto Brizzi
27. 3. o 18.00 h  TRESKY – PLESKY, réžia: 
Vasilij Šukšin
27. 3. o 20.00 h  RED ROAD, réžia: Andrea 
Arnold
Novinka vo FK Naoko

Divadelné štúdio DISK (Kultúrny dom 
na Kopánke – vstup z zo zadnej strany) 
27. marca o 20.00 h

PLAZENIE
Autori: B. Uhlár a kol. DISK
Režisér: Blaho Uhlár
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úvodný koncert
20. marca o 18.30 h 
v Koncertnej sieni Marianum
koncert v rámci projektu Hudba v trnavskom Mariane

Johann Sebastian Bach: JÁNOVE PAŠIE, BWV 245
CHORUS MARIANUM Trnava
SOLAMENTE NATURALI, umelecký vedúci Miloš Valent
SOMA DINYÉS, dirigent

Podujatie organizujú O.Z. Musica Tyrnaviensis v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou 
a Mestom Trnava

16. marca o 15.00 h v kine Hviezda
VÍTANIE JARI – KVETNÁ NEDEĽA

15.00 h VÍTANIE JARI
účinkujú detské folklórne súbory Drienka, Trnavček, Trnka 

a folklórny súbor Trnafčan

16.00 h VYNÁŠANIE MORENY
sprievod od kina Hviezda do Ružového parku

17.00 h KVETNÁ NEDEĽA V KALOKAGATII
maľovanie vajíčok, pletenie šibákov, veľkonočné ozdoby, 

 
VIA CRUCIS TYRNAVIENSIS 

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2008 
M. Schneidera Trnavského

21. marca od 14.00 h
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7. A  8. MARCA  

VÁS POZÝVAJÚ NA VI. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN

V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE 
V TRNAVE NA RYBNÍKOVEJ ULICI 15

7. MARCA (PIATOK)
15.30 – 21.00 h  – prezentácia vín verejnosti

8. MARCA (SOBOTA)
13.00 – 21.00 h  – prezentácia vín verejnosti 

MESTO TRNAVA 
VINCECH TRNAVSKÝ SPOLOK PRIATEĽOV VÍNA

víno 
tirnavia 
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