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Automobilka bude lokomotívou ekonomiky
Prvé technologické linky v lisovni
budúceho závodu PSA Peugeot Citroën
v Trnave budú namontované už v lete
2004. Informoval o tom prezident PSA
Jean-Martin Folz počas kontrolného dňa
na stavenisku 19. decembra. „Slovenskí
dodávatelia pod dohľadom spoločnosti Trnavainvest odviedli kvalitnú prácu,“ dodal
Folz s tým, že stále platí termín začiatku
výroby rok 2006, produkcia 300 tisíc automobilov ročne, 3500 zamestnancov vo
foto: -eufabrike a 10 tisíc u dodávateľov.
Predseda vlády Mikuláš Dzurinda po kontrolnom dni na stavenisku povedal,
že nevidí žiadny dramatický problém v súvislosti s investíciou PSA. „Vláda SR si
všetky svoje záväzky voči investícii splní,“ skonštatoval Dzurinda a zopakoval, že
automobilka by mala byť „lokomotívou slovenskej ekonomiky“.
Okrem prezidenta PSA, ktorý získal vo Francúzsku ocenenie Manažér roka, a predsedu vlády sa kontrolného dňa tesne pred vianočnými sviatkami zúčastnili aj minister hospodárstva Pavol Rusko, minister dopravy Pavol Prokopovič, generálny riaditeľ
projektu Alain Baldeyrou a, samozrejme, hostiteľ – primátor Štefan Bošnák.
Decembrový kontrolný deň možno považovať za začiatok výstavby samotného výrobného závodu. Stavebné práce vykonáva medzinárodné konzorcium stavebných
firiem Boygues Batiment International, Cegelec spoločne so slovenskou firmou Zipp.
-mach-

Peugeot ponúkne prácu cez internet
Spoločnosť PSA Peugeot Citroën už začala s náborom pracovníkov pre automobilku v Trnave. Ako po kontrolnom dni na stavenisku 19. decembra minulého roku
informoval riaditeľ trnavského projektu Alain Baldeyrou, prijatých bolo zatiaľ 37
zamestnancov – špecialistov na automobilový priemysel, šiesti z nich sa školia vo
Francúzsku.
Od 1. februára by mala spoločnosť spustiť internetovú webstránku v slovenčine,
prostredníctvom ktorej si záujemcovia budú dávať žiadosti o prijatie do zamestnania. V priebehu tohto roku vznikne aj špecializovaný útvar pre nábor zamestnancov.
Baldeyrou informoval, že ku koncu tohto roku by malo byť v PSA zamestnaných 500
ľudí, koncom roku 2005 už 1300 a od začiatku roku 2006 začne masívny nábor až po
hranicu 3 500 zamestnancov.
„Vzdelávanie bude prebiehať hlavne na Slovensku, predpokladáme spoluprácu
s tromi strednými školami v Trnave a univerzitou v Bratislave. Novoprijatí zamestnanci absolvujú súhrnne 1,352 milióna hodín výučby,“ skonštatoval Baldeyrou.
Vybrané profesie absolvujú časť tréningov aj vo Francúzsku s tým, že po príchode
do trnavského závodu budú zaúčať ďalších.
-mach-
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Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2004
Trnava sa ako prvé mesto na Slovensku rozhodlo pre programové
rozpočtovanie, ktoré zvýši transparentnosť verejných financií
Vyrovnaný rozpočet mesta Trnava na rok 2004 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom siedmom riadnom zasadnutí 16. decembra 2003. Príjmová
i výdavková časť má dosiahnuť rovnakú výšku 549 miliónov 950 tisíc korún, čo je
o 78 miliónov 692 tisíc korún viac ako v roku 2003.
V kontinuite s postupnými krokmi rozvoja mesta sú v rozpočte zahrnuté investičné výdavky na dopravu vo výške 46 miliónov 715 tisíc korún a 52 miliónov 100 tisíc
korún na bytovú výstavbu. Na životné prostredie a odpadové hospodárstvo pôjde
dovedna 84 miliónov 752 tisíc korún, pre školstvo a vzdelávací systém sa počíta
so sumou 20 miliónov 326 tisíc korún. Na kultúru pôjde 22 miliónov 92 tisíc, pre
mládež a šport 62 miliónov 467 tisíc, na sociálnu starostlivosť je určených 51 miliónov 640 tisíc korún. Niektoré položky rozpočtu sú viazané aj na prostriedky zo
Štátneho fondu rozvoja bývania a grantové zdroje Európskej únie.
Rozpočet je vytvorený v nadväznosti na reformu riadenia verejných financií obsiahnutú v programovom vyhlásení vlády.
Na otázky vyplývajúce z nového pohľadu na štruktúru rozpočtu mesta Trnava
odpovedá vedúca ekonomického odboru mestského úradu Ing. Hana Dienerová.
 Akým smerom je orientovaná reforma verejných financií?
„Predovšetkým v nej ide o zvýšenie transparentnosti verejných financií, posilnenie úlohy strategického plánovania a o vytvorenie systému pre strednodobé plánovanie.“
 Do akej miery sú mestá a obce závislé od štátu pri realizácii reformy?
„Mestské a obecné rozpočty sú síce súčasťou verejných financií a zostavujú sa
podľa platnej rozpočtovej skladby, avšak konečná forma rozpočtu je individuálnou
reprezentáciou konkrétneho mesta.“
 Zámer mesta Trnava pri tvorbe rozpočtu na rok 2004?
„Mesto Trnava má už dlhodobo snahu dať svojmu rozpočtu formálnu podobu čitateľnú pre široké spektrum adresátov, ktorými sú nielen partneri mesta, banky,
poisťovne, úrady štátnej správy a ratingové agentúry, ale napríklad aj občianske
združenia, rôzne profesijné organizácie a jednotlivci.“
 Aké novinky rozpočet prináša?
„Nový prvok do tradičného systému vnáša programové rozpočtovanie, pri ktorom
sú rozpočtové výdavky zamerané na výsledky ich vynakladania. Rozpočet sa vo
výdavkovej časti člení na programy, ktoré predstavujú súhrn aktivít vykonávaných
na dosiahnutie konkrétneho výsledku. Programy sa ďalej členia na podprogramy,
až po jednotlivé projekty. Pri tvorbe programov je dôležitý zámer, čo je všeobecná
formulácia želaného výsledku, a tiež pomenovanie konkrétnych cieľov, ktoré povedú
k jeho dosiahnutiu.“
 Prínos programového rozpočtovania?
„Predovšetkým fakt, že cieľ a jeho dosiahnutie sa dá vyhodnotiť pomocou merateľných ukazovateľov. Práve takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť vyšší stupeň
transparentnosti verejných financií, o ktorom sme hovorili na začiatku. Podstatnou
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zmenou, ktorú by malo v procese riadenia priniesť programové rozpočtovanie, je
zodpovednosť ťažiskových manažérov v pozíciách vedúcich odborov za kvalitatívne
parametre konkrétnych programov a za formuláciu ich zámerov a cieľov, samozrejme v intenciách volebného programu, strategických plánov a ostatných záväzných
dokumentov, ktoré sú pre činnosť mesta Trnava rozhodujúce v danom období.“
 Kedy sa prejaví očakávaná zmena?
„Vstúpili sme práve do prvej fázy programového rozpočtovania a merateľné
ukazovatele budú k jednotlivým programom dopĺňané priebežne. Plánujeme to
ako proces, ktorý určite mestu Trnava zaberie určitý čas, veď aj vláda a ústredné
orgány štátnej správy tento projekt programového rozpočtovania riešia v spolupráci
so zahraničnými expertmi už niekoľko rokov.“
 Pomôže nám programový rozpočet aj vo vzťahu k Európskej únii?
„Programové členenie výdavkovej časti rozpočtu umožnilo, aby sa doň zrozumiteľne a transparentne zakomponovali také projekty, ktoré je možné spolufinancovať
z fondov Európskej únie. Sú samostatne označené a v tejto fáze reprezentujú záujem
mesta uchádzať sa o tieto finančné prostriedky v súťaži.“
-eu-

Nové zákony vnesú do školstva systém

Každý školský rok je v základných školách asi o tristo detí menej
Mesto Trnava očakáva v roku 2004 v oblasti školstva veľa zmien súvisiacich s novými zákonmi o školskej správe, financovaní, o výkone práce vo verejnom záujme
a o odmeňovaní zamestnancov. „Predpokladám, že tieto zákony vnesú do našej činnosti systém a odstránia medzery i nedostatky, ktoré sa prejavili po prevzatí kompetencií,“ povedala vedúca odboru vzdelávania Mestského úradu v Trnave Ing. Zuzana
Lančaričová. Zásadná zmena nastáva najmä v spôsobe financovania, kde je nastolený
režim na počet žiakov, a tiež prevádzkový, mzdový a kapitálový normatív.
S novou legislatívou súvisí aj iný pohľad na koncepciu materského a základného školstva s perspektívou do budúcnosti. Mesto Trnava sa preto v rámci plánu
na tento rok zaoberá napríklad riešením právnej subjektivity škôl a školských
zriadení pri ich prípadnom zlučovaní. Môže k nemu prísť v súvislosti s klesajúcim
počtom detí, ktorých bolo počas trojročného obdobia v každom novom školskom roku
priemerne o 300 menej. Rieši sa aj problematika vybavenia školských budov a ich
rekonštrukcií, ktoré vstupujú už do druhej etapy. Hotová koncepcia na rok 2004 by
mala byť predložená na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
V čase uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice ešte nebolo známe, akou
sumou štát prispeje mestám a obciam na úhradu dlhov za rok 2003, ktoré predstavujú v Trnave 1 milión 400 tisíc korún. Ide predovšetkým o dlhy za energie, ďalšie
podlžnosti vznikli pri riešení havarijných situácií. „Zatekalo nám napríklad niekoľko
striech, vyskytli sa aj havárie na vodovodnom potrubí. Štátna správa práve pripravuje prerozdelenie finančných prostriedkov medzi zriaďovateľov. Koľko dostaneme
a ako môžeme peniaze rozdeliť, by sme sa mali dozvedieť do konca januára,“ dodala
Ing. Lančaričová. Dovtedy by mali byť rozdelené prostredníctvom novovzniknutých
krajských školských úradov aj zálohy pre mestá a obce na prenesené kompetencie
na rok 2004.
-eu-

A

r

t

Novinky z radnice

udalosti

udalosti

február 2004

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Na zastávkach je už fajčenie zakázané

Novely viacerých všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta Trnava schválili
poslanci mestského zastupiteľstva na svojom siedmom zasadnutí 16. decembra
2003. Sú to novela VZN č. 149 o miestnych poplatkoch, novela VZN č. 76 o ochrane
nefajčiarov, VZN o požiarnom poriadku mesta Trnava, novela VZN č. 163 o zmluvných prevodoch vlastníctva mesta, doplnenie VZN č. 192/2003 na vykonanie niektorých ustanovení Zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne
služby a doplnenie VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Schválená bola aj VZN o dani z nehnuteľností na rok 2004.
Úplné znenie všeobecne záväzných nariadení je k dispozícii na mestskom úrade
a na webovej stránke mesta www.trnava.sk.
Medzi ďalšími bodmi rokovania boli napríklad návrh rozpočtu a organizačného
zabezpečenia festivalu Dobrofest, informatívna správa o využívaní športovísk základných škôl a návrh uznesenia o nájme nebytových priestorov v mestskej poliklinike. Najvýznamnejším bodom programu bolo prijatie vyrovnaného rozpočtu mesta
Trnava na rok 2004.
-eu-

Za porušenie ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov môže byť občanovi od
začiatku tohto roka uložená pokuta do výšky 1 000 korún, čo je o 500 korún viac
ako v minulom roku. Dvojnásobnú pokutu oproti minulosti – 200 tisíc korún, bude
musieť v takom prípade zaplatiť aj právnická osoba.
Vyplýva to zo Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o ochrane nefajčiarov na
území mesta Trnava, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom siedmom
riadnom zasadnutí 16. decembra 2003. Významnou novinkou v porovnaní s predchádzajúcim VZN 76 o ochrane nefajčiarov platným do konca roka 2003 je zákaz
fajčenia v čakárniach a prístreškoch na zastávkach hromadnej dopravy. Ďalšou
zmenou je povinnosť prevádzkovateľov reštaurácií a podnikov, kde sa podáva
jedlo, vyhradiť minimálne 50 percent priestoru pre nefajčiarov. Tento priestor
musí byť viditeľne označený a vybavený primeranou ventiláciou. Upresnená je aj
povinnosť prevádzkovateľov podnikov, ktoré nemajú stavebne oddelenú časť pre
nefajčiarov, viditeľne vyznačiť čas podávania raňajok, obedov a večerí, kedy je
fajčenie zakázané.
-eu-

Poplatky za odvoz odpadov sa zvýšili,

Pomôžu pri obnove veže aj peniaze z EÚ?

Predpokladané výdaje na nakladanie z odpadmi sú na rok 2004 v meste Trnava
43 miliónov 900 tisíc korún. Poplatky občanov a inštitúcií za likvidáciu odpadov
však budú v tomto roku predstavovať iba 36 miliónov 200 tisíc. Z toho vyplýva, že
aj po zvýšení poplatkov, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva v rámci
novely VZN č. 149 na siedmom zasadnutí 16. decembra, bude mesto v roku 2004
hradiť rozdiel medzi celkovou sumou nákladov a príjmom vo výške 7 miliónov 700
tisíc korún. Pokiaľ by nedošlo k zvýšeniu poplatkov, mesto by muselo zaplatiť až
17 miliónov 300 tisíc, čo je o 9 miliónov 600 tisíc viac. Cieľom zvýšenia je preto čo
najviac sa priblížiť ku skutočnej sume potrebnej na likvidáciu odpadov. Navyše,
úpravu cien si vyžiadala aj novela Zákona č. 223/2001 o odpadoch.
Poplatky za nakladanie z odpadmi v Trnave však napriek tomu zostávajú aj po zvýšení veľmi nízke v porovnaní s inými mestami na Slovensku. Kým poplatok štvorčlennej trnavskej domácnosti v rodinnom dome je teraz 270 korún a v bytových domoch 250 korún na osobu a rok, napríklad obyvatelia Košíc platia paušálny poplatok až 650 korún a v Žiline bude štvorčlenná rodina žijúca v rodinnom dome platiť
456 korún na osobu a rok. Aj nové poplatky v Trnave sú odstupňované v závislosti
na počte členov domácnosti. Jednočlenná domácnosť v rodinnom dome zaplatí 400
korún, dvojčlenná 350, trojčlenná 300 korún na osobu a rok.
Trend zväčšovania rozdielu medzi nákladmi a príjmami z poplatkov je dlhodobý
a súvisí nielen so zvýšením DPH, ale aj zvyšovaním cien pohonných hmôt a energií,
poistenia motorových vozidiel, cestnej dane ap. V roku 2002 mesto doplácalo na likvidáciu odpadov 6 miliónov 921 tisíc, v roku 2003 sa už táto suma zvýšila o takmer
4 milióny 300 tisíc korún.
-eu-

Ukončenie komunikácie na Michalskej foto: -euulici v roku 2005 je možné až po definitívnej dohode s pamiatkarmi o koncepcii
rekonštrukcie
mestského
opevnenia.
„Preto sme sa na porade v decembri minulého roka s pracovníkmi mestského
úradu zhodli na tom, že odbor územného
rozvoja a koncepcií pripraví základnú
schému riešenia, ktorá bude prerokovaná
s pracovníkmi Krajského pamiatkového
úradu v Trnave a metodikom Pamiatkového úradu v Bratislave Ing. arch. Ivanom
Staníkom,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave
Ing. Dušan Béreš.
Doteraz sa uvažovalo o troch koncepciách. Prvá navrhovala vyznačenie pôdorysnej stopy zdevastovaných častí a chýbajúceho úseku hradieb, druhá uvažovala o vybudovaní novotvaru hradobného múru, ktorý by nedosiahol jeho pôvodné dimenzie,
tretia predpokladá rekonštrukciu pôvodného tvaru hradieb v plnej výške i šírke
s použitím trvanlivých starých tehál. Úvahy sa týkajú asanovaného múru v dĺžke
120 metrov a dvoch bášt, tie sa však pravdepodobne v každej koncepcii budú riešiť
iba náznakovou rekonštrukciou v pôdoryse.
„Mali by sme sa s pamiatkarmi čím skôr dohodnúť, lebo ak chceme komunikáciu
naozaj dokončiť v roku 2005, je nevyhnutné ešte v tomto roku dokončiť tie časti hradieb, ktoré sú s ňou v priamom kontakte. Pokiaľ by dohodnuté riešenie nevyžadovalo

ale naďalej patria medzi najnižšie na Slovensku
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úplnú obnovu pôvodného stavu, práce na opevnení by sme mohli dokončiť už na
jeseň,“ pokračuje Ing. Béreš. Ak sa rozhodne o totálnej rekonštrukcii hradieb, práce
na nej potrvajú do roku 2005 a budú ukončené zároveň s povrchom komunikácie.
Predmetom zvláštneho rokovania je severovýchodná veža, ktorá priamo nesúvisí
s komunikáciou a jej obnova sa nemusí realizovať súčasne s dokončením Michalskej
ulice. „To však neznamená, že by sme chceli jej rekonštrukciu oddialiť. Skôr naopak,
prichádza do úvahy aj to, že dostane prioritu. Je totiž možné, že sa v súvislosti s obnovou tejto významnej historickej stavby budeme uchádzať aj o finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Pokiaľ uspejeme, v rokoch 2004 – 2005 by sme mohli
dokončiť kompletný úsek hradieb od severovýchodnej veže až po existujúcu hradobnú fortňu, ktorá prepojuje historické centrum so sídliskom Družba. Potom by sa už
mohlo prikročiť aj k ďalšej významnej investičnej akcii, ktorou bude revitalizácia
a rekonštrukcia parčíku na Hlbokej ulici,“ dodal Ing. Béreš.
-eu-

montáž i demontáž na oboch veľtrhoch, propagačný materiál a dopravné náklady.
Brnenský veľtrh slávnostne otvorili 8. januára 2004 český minister pre miestny rozvoj
Pavel Němec a minister životného prostredia Libor Ambrozek. Tým sa začali dvojdňové
rokovania touroperátorov v rámci workshopu Meeting Point za účasti 12 krajín.
Medzi slovenskými vystavovateľmi sa na veľtrhu Regiontour 2004 samostatne predstavili aj mestá Púchov, Trenčín, Trenčianske Teplice, Brusno, Košický
a Bratislavský samosprávny kraj a v rámci spoločnej expozície i ďalšie mestá
a subjekty. Súčasťou veľtrhu boli rôzne sprievodné podujatia, prednášky i výstavy
fotografií. Návštevníci sa okrem prezentácií jednotlivých miest mohli oboznámiť aj
so zvláštnosťami a zaujímavosťami v jednotlivých regiónoch, napríklad s drevenými betlehemami rôznych veľkostí, aktivitami ochrancov prírody, ale aj s niektorými
historickými modelmi áut či motoriek.
-pt-

Prezentácia Trnavy v Brne a Bratislave

Pribinov kríž pre profesora Petra Blaha

Novú turistickú sezónu začali
aj v tomto roku medzinárodné
veľtrhy v Brne – veľtrh priemyslu cestovného ruchu GO
a veľtrh turistických možností
v regiónoch Regiontour. Od
8. do 11. januára sa na nich
zúčastnilo 1 017 vystavovateľov z 24 krajín. Nechýbalo ani
mesto Trnava, ktoré sa pravidelne prezentuje na veľtrhu
turistických možností v Brne
a o týždeň neskôr i v Bratifoto: R. Jalovec
slave. Oba veľtrhy poskytujú
významné možnosti na propagáciu mesta, okolia, kultúrnych podujatí, ubytovacích
i stravovacích zariadení. Hlavne na brnenskom veľtrhu vyvolali záujem aj aktivity
súvisiace s členstvom Trnavy v združení Malokarpatská vínna cesta. České mestá
Kroměříž a Břeclav dokonca potvrdili počas rokovaní v Brne svoju účasť na vinárskych akciách, akými sú požehnanie mladých vín a marcová výstava Vino Tirnavia,
ktoré pripravuje mesto Trnava. Záujem návštevníkov veľtrhu sa však sústredil aj na
ubytovacie a stravovacie možnosti v našom regióne.
Na novej expozícii trnavskej samosprávy dominovala na čelnej strane stará Bernolákova brána a v interiéri boli predstavené historické dominanty mesta, Bernolákov park a významné podujatia z minulého roka. Dekoráciu vnútorných priestorov
dopĺňal uličný mobiliár z historickej Trnavy. Na bratislavskom veľtrhu ITF Slovakiatour bola naša expozícia obohatená ešte o hradobnú baštu.
Trnava má na propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom veľtrhov vyčlenených z mestského rozpočtu 400 tisíc Sk, kde sú okrem poplatkov za výstavné
priestory zahrnuté aj čiastky na výtvarný návrh expozície, jej vizuálnu realizáciu,

Prezident SR Rudolf Schuster udelil za mimoriadne významné
zásluhy o sociálny a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky Pribinov kríž I. triedy profesorovi Petrovi Blahovi, rektorovi Trnavskej
univerzity. Vyznamenanie si spolu s ďalšími osobnosťami prevzal z rúk prezidenta 1. januára pri príležitosti 11. výročia vzniku
samostatnej Slovenskej republiky. Profesor Blaho v tento deň
oslavoval aj svoje životné jubileum – 65. narodeniny.

S menom profesora Blaha je spojený mimoriadny rozvoj
Trnavskej univerzity, počas jeho prvého rektorského obdobia
univerzita získala za výhodných podmienok viaceré budovy,
významne vzrástol aj počet študentov. V marci minulého roku
prevzal rektorské insígnie aj na ďalšie obdobie.
Profesor Peter Blaho je jedným z najuznávanejších právnych romanistov. Zoznam
jeho publikácií obsahuje vyše 140 položiek všetkých literárnych žánrov vedeckej
spisby. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení, medzi inými je nositeľom titulu rytier
commendator Svätého Gregora veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. Svojou
celoživotnou prácou sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o budovanie dobrého mena
Slovenskej republiky v zahraničí. Nadviazal a udržiava vedecké aj osobné kontakty
s katedrami rímskeho práva vo Viedni, Mníchove, Amsterdame, Ľubľane. Pôsobil
dve funkčné obdobia ako dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave. Začiatkom roka
1998 sa spolupodieľal na vytvorení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, neskôr
sa stal jej prvým dekanom.
Po zvolení Akademickým senátom TU ho prezident s účinnosťou od 1. februára
2000 menoval za rektora Trnavskej univerzity.
Peter Blaho sa narodil 1. januára 1939 v Nitre. Študoval na Právnickej fakulte
UK v Bratislave, štúdium ukončil ako právnik v roku 1965. Od roku 1969 sa špecializuje na rímske súkromné právo. V roku 1978 získal titul Csc., v roku 1980 sa stal
docentom pre odbor dejiny štátu a práva. V roku 1991 bol vymenovaný za univerzitného profesora pre odbory dejiny štátu a práva a rímske právo.
-mach-
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Počet nezamestnaných v Trnave klesá
Počet evidovaných nezamestnaných v Trnave bol na konci novembra minulého
roka 9,37 percent, čo znamená pokles o 2,27 percenta oproti rovnakému obdobiu
roka 2002 a o 0,18 percenta menej ako v októbri 2003. Trnava sa tak zaraďuje
medzi slovenské mestá s nižším počtom nezamestnaných. Hoci podľa predbežných údajov v decembri 2003 počet evidovaných nezamestnaných v Trnave stúpol
na 7 369, čo je o 746 viac ako v novembri, zároveň je to o 1 180 menej ako v decembri 2002.
Nárast nie je mimoriadny, súvisí so zníženým odtokom typickým pre koniec
roka, opätovný pokles sa dá očakávať už v prvých mesiacoch roku 2004. Nižšiu
nezamestnanosť ako v Trnave majú napríklad Piešťany – 7,23 percenta, výrazne
nízka je však najmä v Bratislave II, kde v novembri 2003 dosiahla iba 2,76 percenta. Naopak, najvyšší počet evidovaných nezamestnaných – viac ako 29 percent,
žije v Rimavskej Sobote.
Trnavský kraj má tretí najnižší počet nezamestnaných (9,76 percent), lepšie sú
na tom len v Trenčianskom (8,81 percent) a Bratislavskom kraji (3,68 percent).
Celková tendencia je na Slovensku klesajúca, počet nezamestnaných v novembri
minulého roka bol 14,2 percenta, čo je o 4,3 percenta menej ako za rok 2002 a o 5
percent menej ako v roku 2001.
Priemerná nominálna mesačná mzda rastie, v roku 2002 bola 13 511 korún, v treťom štvrťroku 2003 sa zvýšila o 555 korún. Zároveň však pod vplyvom
rýchlejšieho rastu spotrebiteľských cien klesla reálna mzda o 1,9 percenta.
Presné údaje z decembra 2003 a o vývoji od začiatku roka 2004 ešte neboli v čase
uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice zverejnené.
-eu- (zdroje: Národný úrad práce, Štatistický úrad SR)

Denný stacionár pre dôchodcov v Trnave
Denný stacionár pre dôchodcov, ktorý na jeseň minulého roka otvorilo záujmové
občianske združenie (OZ) Rodina na Okružnej ulici, je zatiaľ jediným zariadením
v Trnave, ktoré vo svojich priestoroch poskytuje odbornú starostlivosť občanom
odkázaným na pomoc iných v čase, keď sú ich blízki rodinní príslušníci v zamestnaní.

„Ak sa starší človek pre svoj vek alebo chorobu dostane do izolácie, opúšťa ho
životná energia a stráca záujem o dianie okolo seba. Následkom toho sa často
pridruží depresia a iné psychické poruchy, ktoré sú sprevádzané aj zníženou odolnosťou voči fyzickým ochoreniam. Naším cieľom je preto pomôcť týmto občanom,
aby aktívne, v spoločnosti ľudí s podobným osudom, preklenuli pocity osamotenosti, nevládnosť a neistotu,“ povedala podpredsedníčka OZ Rodina Ing. Blažena
Kráľovičová.
Prioritou členov tohto neziskového združenia je rodinný život vo všetkých
fázach. Už v septembri 2001 otvorili v priestoroch bývalých detských jaslí
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Trnavské materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, ktorý začal svoju
činnosť v októbri minulého roka, je logickým pokračovaním ich zámerov. Okrem
poskytovania desiaty, obeda a olovrantu majú klienti stacionára zabezpečený
zdravotný dohľad a opatrovateľskú službu, v blízkej budúcnosti bude k dispozícii
aj rehabilitačný pracovník. Zariadenie je otvorené v pracovných dňoch od 7. do 17.
hodiny, denný poplatok za všetky služby je 100 korún. Bližšie informácie môžu
záujemcovia získať na telefónnych číslach 550 14 89 a 0905 530 499.
„Samozrejme, suma nemôže pokryť všetky náklady na prevádzku, ale zámerne
sme ju stanovili tak, aby bol pobyt v stacionári dostupný pre čo najširšiu skupinu
starších občanov,“ dodala Ing. Kráľovičová. Činnosť zariadenia je financovaná z viacerých zdrojov. Na úhrade nákladov sa podieľa mesto Trnava, VÚC Trnava, časť pokryjú aj dary a dotácie.
-eu-

Evanjelici dokončia penzión na jar 2005
Ako potvrdil farár ev. a. v. cirkvi v Trnave Michal Zajden, evanjelický domov dôchodcov – penzión mestského typu, ktorý buduje trnavská ev. a. v. cirkev na Kalinčiakovej
ulici v dome získanom reštitúciou, bude pravdepodobne prvý svojho druhu na Slovensku. Výstavbu koordinuje stredisko Evanjelickej diakonie v Trnave pod vedením
Ing. Evy Hercegovej.

Finančné prostriedky na stavbu pochádzajú z viacerých zdrojov. Najväčšou
čiastkou prispieva samotný evanjelický cirkevný zbor, milión korún poskytlo
ako grant v rámci minuloročnej súťaže aj mesto Trnava. Ďalší milión pochádza
z Veľkopiatočnej ofery nemeckej evanjelickej cirkvi a päť miliónov korún by mal
priniesť úver od ELCA – Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Nádej na
ďalšie finančné prostriedky je z darov od občanov a inštitúcií. Celkový rozpočet
na stavbu predstavuje 24 miliónov korún, v súvislosti s pohybom cien však môže
dosiahnuť až 26 miliónov.
„V súčasnosti sme už vložili do stavby asi 15 percent investičných prostriedkov,
k dispozícii máme ďalších 25 – 30 percent. Pokračujeme v žiadostiach o granty,
a už v tomto kalendárnom roku rozbehneme aj nábor našich budúcich klientov. Ich príspevky vo výške 350 tisíc korún, ktorými si predplatia desaťročný
pobyt v domove, by mali predstavovať najväčšiu položku v celkovom rozpočte na
stavbu,“ dodal Michal Zajden.
Domov je dimenzovaný na 40 obyvateľov, reálne náklady na mesačný pobyt pre
jednu osobu budú 10 – 12 tisíc korún. Pri určovaní výšky príspevku od klienta
sa však pravdepodobne bude prihliadať v súlade s celoeurópskym trendom na
majetkové pomery uchádzačov a ich rodinných príslušníkov. Klientmi evanjelického domova – penziónu nebudú iba členovia evanjelického cirkevného zboru,
ale aj iní obyvatelia mesta a regiónu. O chod domova sa bude starať kvalifikovaný personál v počte 15 – 19 zamestnancov. Časový horizont dokončenia stavby
je jar roku 2005. Uvažuje sa aj o druhom kroku, ktorým by malo byť otvorenie
denného stacionára a terénnej opatrovateľskej služby v Trnave spolu s klubovou činnosťou dôchodcov.
-eu-
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Uvítanie prvých Trnavčanov roka 2004
foto: -es-

Peknou novoročnou tradíciou je v Trnave
vítanie občiankov, ktorí ako prví otvorili svoje
očká do nového roka. Nestáva sa však často,
aby mal primátor mesta Ing. Štefan Bošnák pri
tejto príležitosti hneď dvojnásobné potešenie
– možnosť povarovať vo svojom náručí naraz
dvoch Trnavčanov budúcnosti. Šťastie v podobe
dvojčiatok Dominiky a Erika navštívilo manželov Kašťákovcov z Tamaškovičovej ulice.
Malá Dominika vážila po narodení 2 320
gramov a merala 47 centimetrov, jej braček
Erik síce vo vzraste o centimeter zaostal, ale
zato mal o 20 gramov viac. Mesto Trnava ich
do života privítalo „štartovacím“ príspevkom vo
výške 10 tisíc korún. Obom deťom želáme do života veľa šťastia i zdravia a rodičom
Elene a Karolovi srdečne blahoželáme.
-redakcia-

Dobrá novina pre nemocnicu v Sudáne
Už deviaty rok sa deti a mladí ľudia v našom meste zapojili do celoslovenskej koledníckej akcie známej pod názvom Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou na
rozvojové projekty v afrických krajinách. Koledníci zo štyroch trnavských farností
zanechali počas Vianoc teplo a pohodlie svojich domovov, aby do mnohých rodín
vinšmi a koledami priniesli Dobrú novinu o narodení Božieho dieťaťa a zároveň
prijali peňažné príspevky na projekty v Sudáne, Keni a južnej Afrike.
Ťažiskovým projektom tohto ročníka Dobrej noviny je nemocnica v južnom Sudáne
v misii Mapuordit, ktorú v roku 2000 založila sudánska diecéza Rumbek v spolupráci s Trnavskou univerzitou a Dobrou novinou. V nemocnici pôsobia lekári zo
Slovenska, ktorí poskytujú ambulantnú starostlivosť, operujú a učia na strednej
škole. Riaditeľ nemocnice, lekár a brat rehole komboniánov Rosario Ianneti hovorí:
„Práca v južnom Sudáne je výzvou. Pracujeme v ťažkých podmienkach, pretože sme
izolovaní od vonkajšieho sveta, o to viac však cítime, že naša práca má zmysel.“
Terajšia operačná sála je zriadená vo vojenskom stane, ktorý je po troch rokoch
používania v náročných klimatických podmienkach zničený. Problematické je zabezpečiť aj dostatočné sterilné podmienky, pretože celá oblasť je v období sucha
nadmieru prašná. Finančné prostriedky Dobrej noviny sú preto určené na výstavbu
murovanej budovy, v ktorej bude operačná sála, sterilizačná miestnosť a prípravná
miestnosť pre lekárov.
Touto cestou ďakujeme všetkým Trnavčanom, ktorí nás počas Vianoc prijali vo svojich domovoch a všetkým, ktorí projekty Dobrej noviny podporili pri koledovaní vo
viacerých trnavských chrámoch na sviatok Zjavenia Pána dňa 6. januára. Svojím
peňažným darom umožňujete ľuďom v chudobnejších krajinách lepší a dôstojnejší
život. Ďakujeme.
v mene koledníkov Dobrej noviny Ing. Katarína Bošnáková
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1. 2. 1999 ► V Modre umrel Karol TIBENSKÝ, bývalý futbalista a tréner
Spartaka Trnava (5. výročie).
2. 2. 1919 ► V Trnave bola založená Telocvičná jednota Sokol (85. výročie).
3. 2. 1864 ► V Bratislave umrel cirkevný hodnostár Anton PALŠOVIČ, trnavský
rodák a zakladajúci člen a mecén Slovenského učeného tovarišstva (140.
výročie).
4. 2. 1824 ► V Trnave umrel zvonolejár Karol FILGRADER (180. výročie).
4. 2. 1999 ► V Trnave sa uskutočnila slávnostná prezentácia poštovej známky
s portrétom trnavského rodáka, kardinála Juraja HAULÍKA (5. výročie).
6. 2. 1914 ► V Klátovej Novej Vsi sa narodil herec a režisér Emil ADAMÍK, ktorý
pôsobil v Trnave, kde aj umrel (90. výročie).
6. 2. 1919 ► V Trnave sa narodil archivár a pedagóg Jozef MAZÚR (85. výročie).
8. 2. 1664 ► V Trnave umrel básnik a protiturecký bojovník Peter BENICKÝ,
autor barokovej poézie, ktorú písal po slovensky i po maďarsky (340.
výročie).
9. 2. 1999 ► V Bratislave umrel trnavský rodák, muzikológ, redaktor a odborný
publicista Marián JURÍK, riaditeľ Slovkoncertu a umelecký šéf Opery SND
(5. výročie).
11. 2. 1544 ► Hlohovecký richtár sa listom poďakoval mestu Trnava za
„zapožičanie“ mestského kata (460. výročie).
12. 2. 1909 ► Vo Valči sa narodil učiteľ, dirigent spevokolu Bradlan v Trnave,
zbormajster Okresného učiteľského spevokolu a regenschori v Kostole sv.
Mikuláša Daniel BULLA, nositeľ Ceny mesta Trnava in memoriam (95.
výročie).
16. 2. 1969 ► V Trnave sa uskutočnila prvá verejná diskotéka (35. výročie).
17. 2. 1749 ► Cisárovná Mária Terézia schválila štatúty trnavských lekárnikov,
ktoré boli prvými v celom vtedajšom Uhorsku (255. výročie).
17. 2. 1954 ► Uznesením Rady KNV v Bratislave bolo v Trnave zriadené
Krajské vlastivedné múzeum (dnešné Zsl. múzeum), ktoré začalo svoju
činnosť už na jeseň toho istého roku (50. výročie).
22. 2. 1704 ► V Bratislave sa narodil pedagóg a náboženský spisovateľ Jozef
TURÓCI, profesor Trnavskej univerzity a jej kancelár (300.výročie)
23. 2. 1969 ► V Trnave umrel herec a osvetový pracovník Ján PUŠKÁR (35.
výročie).
26. 2. 1834 ► V Trnave umrel básnik a učiteľ Ján KOCIÁN (170. výročie).
27. 2. 1744 ► V Trnave sa uskutočnila posledná verejná poprava bosoriek (260.
výročie).
28. 2. 1889 ► V Trnave sa narodil ovocinár a priekopník ochrany prírody Kornel
MAHR (115. výročie).
28. 2. 949 ► V Trnave sa narodil športový fotograf a hudobný producent Peter
HARUŠTIAK (55. narodeniny).
(P.R.)
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O počiatočnej podobe nášho mesta
Fakt, že v Trnave sa podarilo za posledných 15 rokov objaviť
viac ako 30 najstarších tehlových domov, nemá v celoslovenskom merítku obdobu a v stredoeurópskom kontexte mu môže
konkurovať azda iba Praha.
O tom, kedy Trnava získala dnešnú rozlohu, vedú odborníci stále diskusie,
pretože priamy doklad nejestvuje. Doposiaľ sa nevie, či v dobe, keď uhorský kráľ
Béla IV. vydal v roku 1238 známe privilégiá, mala Trnava už dnešnú plochu
a ukončenú základnú cestnú sieť, pričom v dôsledku kráľovských výsad nastal
jej prudký hospodársky rozvoj, alebo či tu jestvovali ešte iba rozptýlené menšie
osady predmestského typu, ktoré týmto získali impulz na zlúčenie do mestského celku. Faktom zostáva, že tento časový údaj radí Trnavu na úplný počiatok
vzniku miest na Slovensku a v celom Uhorsku patrí k najstarším.
Je pozoruhodné, že aj napriek mnohým demoláciám má Trnava pôdorysný
rozvrh historického jadra stále zhodný s najstarším stavom, pochádzajúcim
ešte z mestských počiatkov. Kostrou vznikajúceho mesta bola uličná sieť tvaru
písmena „H“ s dvoma dlhými paralelnými komunikáciami, ktoré pôvodne ústili
na severe a juhu do brán opevnenia. Sú to dnešné ulice Hlavná a Štefánikova na
západe a Halenárska a Hollého ulica v strede sídla. Medzi oboma komunikáciami bol spočiatku ešte močaristý terén a pretekal tu potok Trnávka. Navzájom ich
spájala priečna cesta – dnešná Hviezdoslavova ulica. Centrom novovzniknutého
mesta sa stalo trhovisko na Trojičnom námestí. Keďže východný okraj námestia
obmývala Trnávka, vstupovalo sa doň z Hviezdoslavovej ulice cez mostík.
Pôvodná samostatná osada okolo kostola sv. Mikuláša bola „vtiahnutá“ do
mesta vo svojom nepravidelnom „šošovkovitom“ tvare (ide o dnešné Námestie
sv. Mikuláša s pokračovaním na juh Kapitulskou a na sever Jeruzalemskou
ulicou), ďalšie predpokladané staršie osady museli zaniknúť, keďže v pravidelnom pôdoryse mesta sa neuplatnili.
Mesto zovreli do hradieb, v tom čase pozostávajúcich iba z hranolových tehlových veží navzájom pospájaných drevozemným valom a obklopených vodnou
priekopou. Hradbami vymedzené pravidelné štvoruholníkové územie radí
Trnavu svojou veľkosťou 56 hektárov medzi najväčšie mestá strednej Európy
v prvej polovici 13. storočia.
V súlade s dobovými zvyklosťami sa v blízkosti hradieb usadili žobravé rády
– v juhovýchodnom kúte ženský rád – neskoršie Klarisky (dnes Západoslovenské múzeum), v strede západného úseku opevnenia Františkáni. Pozostatky
oboch stavieb sú podnes zachované v ich dnešných kláštorných komplexoch.
Neskôr sa pridali Dominikáni (prvá zmienka o nich pochádza až z roku 1300),
ktorí si vybudovali svoj kláštor na ruinách údajnej johanitskej komendy. Dnes
sa tu nachádza areál univerzity zo 17. – 18. storočia, ktorý úplne zahladil stopy
po pôvodnom kláštore.
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Nika na uloženie svietidla ▼

foto: -eu3. NP

2. NP

dnešný
terén

1. P

Hlavná ulica 1 (hypotetická rekonštrukcia najstaršej stavebnej etapy)

K verejným stavbám stredovekého mesta patril aj špitál, určený na liečbu
a opateru nemajetných chorých a starých mešťanov. O stredovekej špitálskej
budove, i keď je podnes zachovaná, si nemôže verejnosť urobiť predstavu, pretože je zabudovaná v neskoršej empírovej stavbe tzv. Špitálika (oproti Evanjelickému domu). Pôvodný špitálsky kostol, ktorý nesie patrocínium sv. Heleny, si
však zachoval stredoveký vzhľad. V meste podnes jestvujú aj najstaršie obytné
domy, i keď pozmenené mladšími prestavbami. Zatiaľ čo obydlia z doby pred
vznikom mesta boli výlučne z netrvanlivých materiálov (hlina, nepálené tehly),
v novovzniknutom meste sa razantne presadila pálená tehla.
Pozoruhodné je nielen to, že dodnes najstaršie obytné stavby mestského typu
existujú, ale výnimočný je aj ich veľký počet. Fakt, že v Trnave sa podarilo za
posledných 15 rokov objaviť viac ako 30 najstarších tehlových domov, nemá
v celoslovenskom merítku obdobu a v stredoeurópskom kontexte mu môže
konkurovať azda iba Praha. Domy sú zabudované v dnešných stavbách a nachádzajú sa v rôznych stupňoch zachovalosti. Tieto objekty, viazané na masívnu
kolonizačnú vlnu z nemeckých oblastí, sú reprezentantmi vyspelého typu,

A

r

t

Novinky z radnice

história

ktorý je charakteristický mnohými spoločnými znakmi. Najvýraznejším z nich
je úprava stien, ponechávajúca povrchy tehlových múrov bez omietok. Používanie iba holého režného muriva sa pôvodne uplatnilo v krajinách s teplejším
podnebím – najmä v Taliansku, odkiaľ sa kolonizačnými prúdmi rozšírilo na
veľké územie Európy. K nám prišla táto technológia pravdepodobne okľukou
cez Nemecko. Malú ukážku unikátneho riešenia pôvodnej úpravy režnej steny
možno vidieť na fasáde domu na Hlavnej ulici 5 (vedľa výkladu ÚĽUV-u).
Ďalším významným znakom najstarších domov bolo
čiastočné zahĺbenie prvého
podlažia
do
vtedajšieho
terénu. Do týchto „polopivníc“, ktoré neboli vykurované
a slúžili iba na hospodárske
účely (predpokladá sa najmä
výroba a skladovanie vína) sa
vchádzalo priamo z vonkajšieho terénu úzkym zaklenutým
schodiskom – tzv. šijou. Z polozahĺbených priestorov sa stali
postupným nárastom terénu
Pivnica domu na Hlavnej ulici 16
dnešné pivnice. K nárastu
terénu, ktorého úroveň bola v čase vzniku mesta nižšia oproti dnešku o 2 – 3
metre, dochádzalo najmä pri demoláciách starších stavieb, keď stavebník ich
ruinami opätovne prekrýval povrch dvora. Na pozemky sa navršovala aj hlina
získaná pri kopaní jám pre pivnice novších stavieb.
Najstaršie meštianske domy mali rôzne veľkosti – najmenší známy dom je
zabudovaný v objekte dnešného Mliečneho baru a mal pôdorys 4 krát 4,5 m.
Najväčšími stavbami, ktorých dĺžka presahovala 20 metrov, boli napríklad
dnešný obchodný dom na Hlavnej ulici a fara na Námestí sv. Mikuláša. Všetky
domy mali prvé polozahĺbené podlažie riešené ako jeden veľkopriestor, pričom
poschodie nad ním malo buď jeden priestor (ak išlo o malý dom), alebo dva, prípadne až tri za sebou radené priestory.
Stropy nad všetkými podlažiami, dokonca aj nad „polopivnicou“ boli drevené
trámové. Miestnosti večer osvetľovali kahance umiestnené v malých výklenkoch, ktoré mali hornú hranu vzoprenú na spôsob striešky.
Domy boli obrátené k ulici vždy užšou stranou. Keďže priestor vedľa domu
a vjazd do parcely od ulice nebol zastavaný, môžeme si pre názornosť predstaviť, že mesto sa v počiatočnom štádiu vývoja podobalo pôdorysným riešením
na niektoré dnešné dediny, pri ktorých vývoj zaostal. Súvislé uličné rady ešte
nejestvovali, niektoré domy dokonca nestáli v uličnej čiare, ale až v hĺbke parcely, a pred nimi bol buď voľný priestor, alebo staršie obytné, resp. hospodárske
stavby z dreva a hliny. I keď urbanistická skladba bola ešte iba v počiatkoch
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vývoja, reprezentačný vzhľad samotných domov prekonal naše predstavy. O prvotnej zástavbe našich miest vrátane Trnavy sa zvyklo usudzovať, že ju tvorili
iba nízke drevené domy. Ako sa však ukázalo, v Trnave jestvovalo okolo polovice
13. storočia veľké množstvo tehlových stavieb, pretože popri poznaných viac ako
tridsiatich domoch je potrebné počítať zrejme ešte aspoň s rovnakým počtom
už zaniknutých objektov. Ešte ohromujúcejšie bolo zistenie výšky pôvodných
domov, keďže mnohé z nich mali až tri podlažia, čo reprezentuje bežnú výšku
dnešných dvojposchodových domov.
Povrch verejných priestorov pokrývala tenká vrstva štrku. V prípade Trojičného námestia sa našla premiešaná ešte s drvinou z tzv. plevových pálených
tehál, ktoré pochádzali z cirkevnej stavby, ktorá musela stáť neďaleko a bola
staršia ako mestská zástavba.
Na záver predstavíme jeden unikátny nález pôvodného meštianskeho domu,
o ktorom verejnosť prakticky nevie, hoci ho má takpovediac priamo pred očami.
Ide o dom na Štefánikovej ulici 32 (obr. 1), ktorého bočné krídlo lemuje Hradobnú uličku. Práve toto krídlo je autentickým domom, pochádzajúcim z obdobia
vzniku mesta. Jeho bočná stena, smerujúca do Hradobnej uličky, podáva skutočný obraz o podobe najstarších domov. Vidíme tu napríklad tri úzke štrbinové
okná (obr. 2) ukončené v hornej časti strieškou, ktoré smerovali do hospodárskeho priestoru. V tomto prípade ako jedinom v Trnave bol hospodársky priestor
umiestnený nie v „polopivnici“, ale priamo na prízemí a vstupovalo sa doň
z dnešnej Štefánikovej ulice. Po štrbinových oknách nasledujú na bočnej stene
dve okná s polkruhovým záklenkom (obr. 3), ktoré presvetľovali obytnú časť
domu, pozostávajúcu z dvoch priestorov.
Tento mimoriadne vzácny nález je však ponechaný v havarijnom stave a zub
času na ňom dokonáva dielo skazy. Pritom ide o absolútne ojedinelý doklad
meštianskeho domu, ktorý pochádza z obdobia počiatkov mestskej zástavby a je
podnes zachovaný v autentickej podobe. Ak zanikne, zanikne s ním navždy aj
možnosť vidieť na vlastné oči priameho svedka vzniku mesta Trnava.
Jaroslava ŽUFFOVÁ, 8. 1. 2004, foto: -eu-
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Trnavský básnik a vojak Peter Benický

Pamätná tabuľa chorvátskym študentom

Februárový historický kalendár pripomína 340. výročie smrti básnika Petra Benického,
ktorý žil v Trnave v 17. storočí. Nevieme presne, kedy sa narodil a kedy umrel, lebo jeho
životné dáta sú už ukryté pod závojom minulosti. 8. február 1664, ktorý sa vo všeobecnosti
udáva ako jeho dátum smrti, bol vlastne dňom, keď Peter Benický napísal svoj testament.
O niekoľko dní nato umrel a pochovali ho v krypte Kostola sv. Mikuláša v Trnave.

Na priečelí historickej budovy Trnavskej univerzity na Univerzitnom námestí pred Univerzitným
kostolom sv. Jána Krstiteľa v Trnave 6. decembra
2003 na sviatok sv. Mikuláša, patróna mesta
Trnavy, odhalila rektorka Univerzity v Záhrebe prof. Helena Jasna Mencer DrSc. v mene
Senátu Univerzity v Záhrebe pamätnú tabuľu
chorvátskym profesorom a študentom, ktorí
v 17. a 18. storočí študovali alebo prednášali na
Univerzite v Trnave.

Peter Benický pochádzal zo známeho zemianskeho rodu. Narodil sa pravdepodobne v roku 1606 v Trnave, kam sa neskôr neustále vracal a kde nakoniec aj umrel.
Podobne ako jeho otec stal sa vojakom. V bojoch proti Turkom si vyslúžil viacero
uznaní a získal titul „rytier zlatej ostrohy“. Roku 1641 bol členom kráľovského
posolstva, ktoré rokovalo s tureckým sultánom Ibrahimom I. v Istanbule. Krátky
čas pôsobil aj ako dvorný ceremoniár ostrihomského prímasa sídliaceho v Trnave.
V zime býval vo svojom dome na Remenárskej ulici v Trnave a v lete v Lovčiciach,
ktoré si prikúpil k svojim majetkom roku 1646. Benický sa preslávil nielen svojou
udatnosťou v bojoch proti Turkom, ale najmä svojimi básňami.
Jeho zbierka s názvom Maďarské verše, ktorú krátko po jeho smrti v roku 1664
vydal tlačou v Trnave jeho priateľ, profesor Trnavskej univerzity a ostrihomský
kanonik Štefan Bartók, musela byť svojho času veľmi populárna, lebo do roku 1806
vyšla v dvadsiatich ďalších vydaniach. O tom, že Benický básnil aj po slovensky, sa
dlho nevedelo, alebo to upadlo do zabudnutia, a tak sa dostal do encyklopédií len
ako významný maďarský barokový básnik. Jeho Slovenské verše datované rokom
1652 zostali verejnosti neznáme vyše dvoch storočí. Našťastie ich rukopis sa zachoval v knižnici rodu Madočániovcov v Horovciach pri Pruskom, kde pravdepodobne
poslúžili ako predloha Hugolínovi Gavlovičovi pre jeho Valaskú školu mravov stodolu. Neskôr sa rukopis dostal do vlastníctva Michala Rešetku a s jeho knižnicou ho
roku 1864 získala Matica slovenská v Martine. Vďaka tomu Slovenské verše Petra
Benického vydal roku 1873 známy slovenský historik a tajomník Matice slovenskej
Franko V. Sasinek. Bohužiaľ, krátko po zrušení a zatvorení Matice slovenskej rukopis zmizol. Zostal nezvestný vyše 100 rokov až do roku 1985, keď sa akoby zázrakom
opätovne objavil v Prahe. Toto znovuobjavenie originálneho rukopisu stratených
slovenských básní umožnilo literárnym vedcom bez akýchkoľvek pochybností dokázať ich pôvodnosť a potvrdiť Benického autorstvo. Pomohli im pri tom aj zachované
Benického listy uložené v Štátnom okresnom archíve v Trnave. Pravda, potrvalo
ešte jedno desaťročie, kým Benického verše, ktoré majú osobitné postavenie v histórii slovenského veršovníctva, boli sprístupnené okrem literárnych vedcov aj súčasnému čitateľovi.
Roku 1994, pri príležitosti 330. výročia básnikovej smrti, Západoslovenské
múzeum v Trnave nielenže usporiadalo seminár o tomto prvom svetskom predstaviteľovi slovenskej literatúry, ale v peknej bibliofílskej úprave vydalo aj jeho
Slovenské verše. Benického zbierku didakticko-reflexívnych básní, veršovaných
úvah a praktických rád písaných v dobovej podobe slovenčiny, ktorou sa hovorilo
v 17. storočí v Trnave a na jej okolí, doplnil jazykovo upraveným prepisom veršov,
poznámkami a vysvetlivkami literárny historik PhDr. Michal Eliáš, CSc. a ilustráciami známy akademický maliar Jozef Baláž.
P.R.

Rozhodnutie o umiestnení pamätnej
tabule prijal Senát Univerzity v Záhrebe
na podnet Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku ako spomienku na
mnohých chorvátskych študentov a profesorov, ktorí tu študovali alebo prednášali,
pričom využívali pre nich osobitne postavené Chorvátske krídlo. Vedno so svojimi
slovenskými a inými európskymi kolegami
v 17. a 18. storočí, presnejšie od založenia
Trnavskej univerzity roku 1635 do presídlenia do Budína r. 1777, čerpali vedomosti od starších a prenášali ich na mladších, a týmto spôsobom prispievali
k rozvoju a pokroku stredoeurópskej kultúry, osvety a vedy. Obdivujúc ich
obetavosť a tvorivú horlivosť, aj my dnes na ich základoch budujeme európske
univerzitné spoločenstvo.
Je známe, že slovensko-chorvátske vzťahy sú veľmi rozsiahle. Stretávame sa
s nimi tak na Slovensku, ako i v Chorvátsku, v každej dobe a temer na každom
kroku a sme hrdí, že nám ich bude pripomínať aj táto pamätná tabuľa v Trnave, popri pamätných tabuliach Antunovi Vrančićovi a kardinálovi Jurajovi
Haulíkovi.
Keď hovoríme o univerzitných vzťahoch, nemožno obísť ani zakladateľov Trnavskej a Záhrebskej univerzity. V Trnave to bol ostrihomský arcibiskup, kardinál Peter Pázmaň, ktorý s rektorom Trnavského jezuitského kolégia Jurajom
Dobronokim dohodol základinu na vydržiavanie filozofických a teologických
štúdií, ktorú požehnal pápež Urban VIII. svojou chartou z 12. mája 1635, preto
tento dátum považujeme za deň založenia Trnavskej univerzity.
Cisár a kráľ Ferdinand II. Habsburský potvrdil založenie Univerzity svojou
zlatou bulou z 18. októbra 1635. V Záhrebe bol zakladateľom Univerzity Nikola
Dijanežević, prepošt Záhrebskej kapituly, ktorý s rektorom Záhrebského jezuitského kolégia Jurajom Habdelićom dohodol základinu na vydržiavanie
trojročného štúdia filozofie. Toto štúdium, otvorené 6. novembra 1662 mnohým
študentom otvorilo dvere Záhrebskej akadémie, ktorej cár a kráľ Leopold I.
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Habsburský chartou z 23. septembra 1669, teda 34 rokov po založení Trnavskej
univerzity, udelil všetky univerzitné práva.
Štúdiá morálnej teológie v Záhrebe sa uskutočňovali už od 1633/34. Po zrušení jezuitského rádu sa Trnavská univerzita r. 1777 presťahovala do hlavného
mesta Uhorska, kde podnes pôsobí. Záhrebská univerzita sa rozvíjala pomalšie,
no štúdiá na nej neboli nikdy prerušené, takže dnes, vo svojom 335. akademickom roku, je najväčšou univerzitou v Chorvátsku s vyše tridsiatimi fakultami,
akadémiami a centrami, s približne 4500 pedagógmi a vedcami a s asi 60 000
študentmi. Mnohí sa nazdávajú, že Trnava a Záhreb sa vyvinuli na európske
centrá vďačiac najmä svojím univerzitám.
Vhodné je pripomenúť, že prvý jezuita prišiel do Záhrebu zo Slovenska. Bol
to Chorvát Ivan Žanić (1561 – 1607), ktorého rodičia na úteku pred Turkami
zbehli z Bosny až na Slovensko, kým bol ešte dieťa, a niektorí kronikári ako
miesto jeho narodenia uvádzajú Turčiansky Sv. Martin. Po vstupe do rádu jezuitov niekoľko rokov vykonával službu predstaveného v Kláštore pod Znievom
a roku 1606 prichádza do Záhrebu, kde otvára jezuitskú rezidenciu a gymnázium, ktoré jestvuje ešte i dnes a chystá sa na oslavy 400. výročia. Záhrebská
rezidencia sa roku 1612. stáva kolégiom a prvým rektorom tohto Záhrebského
kolégia sa stal Slovák Alexander Dobokai.
Jezuiti prichádzajú do Trnavy o desať rokov neskôr než do Záhrebu, avšak
Trnava bola vtedy väčším a rozvinutejším mestom než Záhreb. Bolo tu sídlo
ostrihomského arcibiskupa, uhorského primasa a práve vďaka jeho bohatstvu
a moci sa r. 1635 otvára Univerzita v Trnave a prvým rektorom tejto univerzity
a súčasne i kolégia sa stáva Chorvát Juraj Dobronoki, ktorý bol v tejto pozícií
v dvoch obdobiach: 1631 – 1637 a 1645 – 1648. Patrí sa pripomenúť, že Juraj
Dobronoki pred rektorskou funkciou v Trnave, vykonával funkciu rektora
v Záhrebe 1628 – 1630. Takéto prelínanie hodnostárov pokračovalo vo všetkých
dobách jestvovania Trnavského i Záhrebského kolégia, resp. univerzity, až do
zrušenia jezuitského rádu r. 1773.
Hoci chorvátski mladíci častejšie študovali na univerzitách vo Viedni, Štajerskom Hradci a v Bologni, jednako však pomerne veľký počet sa ocitol aj v Trnave. Jestvujú údaje o tom, že za prvých štyridsať rokov jestvovania Univerzity
v Trnave sa na štúdiá zapísalo vyše sto chorvátskych mladíkov; z nich 76 dosiahlo stupeň bakalára a 14 dosiahlo magisterstvo.
Koľko ich bolo celkovo za 142 rokov pôsobenia Univerzity v Trnave, nie je
známe. No známe sú mená mnohých chorvátskych študentov a profesorov,
z ktorých tu niekoľkých spomenieme – len preto, aby sa vedelo aj menom, komu,
popri anonymných študentoch a profesoroch, ktorých bolo pravdepodobne 250,
je venovaná táto pamätná tabuľa.
Najznámejším je chorvátsky spisovateľ a lexikograf Juraj Habdelić (1609
– 1678), ktorý v Trnave študoval teológiu a obhájil doktorát z filozofie. Dvakrát
bol rektorom v Záhrebe, 1655 – 58 a 1664 – 66, a raz v Trnave, 1666 – 67. Už
spomenutý Juraj Dobronoki (1588 – 1649), Chorvát z Lendavy, ktorý bol najskôr
rektorom v Záhrebe 1628 – 30, a potom dvakrát v Trnave, 1631 – 37 a 1645 – 48.
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Mimo toho, že bol prvým rektorom Trnavskej univerzity a poradcom kardinála
Petra Pázmaňa a grófa Mikuláša Esterházyho, osobitne za zaslúžil o výstavbu
univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa – dnes trnavskej konkatedrály a zaslúžil sa i o kroniku tak Záhrebského, ako i Trnavského kolégia. Funkciu rektora
vykonával aj Andrija Horvat z Varaždína, Ivan Despotović z Čakovca, ktorý bol
trikrát rektorom aj v Záhrebe a burgenladský Chorvát Franjo Kunić.
Spomeňme ešte: Leopolda Kolonića (1631 – 1707), ktorý bol maltézskym rytierom, v Trnave založil tlačiareň, získal kardinálsky klobúk a stal sa primasom
Uhorska; Ivana Ivančića (1722 – 1784); Juraja Ivanića (1656 – 1723); Mihaela
Lipšica (1703 – 1765), fyzika a autora prvej algebry v Uhorsku;
Mihaela Lučića; Ivana Stankovića (1589 – 1673), ktorý pod patronátom Trnavského kolégia uskutočnil misiu „in Turcis“ v Päťkostolí; Matiju Stojkovića (1630
– 1688), ktorý pôsobil v Záhrebe; Andriju Jambrešića (1706 – 1758), lexikografa,
ktorý získal v Trnave doktorát, prednášal kánonické právo a bol dekan Filozofickej i Právnickej fakulty a v tlačiarni Záhrebského kolégia redakčne pripravil
a r. 1742 vytlačil Lexicon Latinum (encyklopedický latinsko-chorvátsko-nemecko-maďarský slovník), ktorý používali jezuitskí študenti v celej Habsburskej monarchii; Ivana Jurkovića (1657 – 1724); Luku Krajačića (? – 1642.), narodeného
v Záhrebe; Franja Zdelara (1685 – 1745), rodom z Križevcov, ktorý roky vykonával funkciu kancelára Trnavskej univerzity; Juraja (1592 – 1695) a jeho synovca
Pavla Sečéniho (1645 – 1710), príslušníkov jednej z najstarších chorvátskych
šľachtických rodín Kačićovcov, ktorí – prvý ako študent a riaditeľ seminára
a druhý ako profesor teológie – boli tiež zviazaní s Univerzitou v Trnave, na
ktorej študovali aj Mikuláš i Peter Zrínsky, Antun Kanižlić i iní.
Univerzita v Záhrebe venuje túto pamätnú tabuľu všetkým menovaným
i omnoho početnejším nemenovaným – na jednej strane na znak pamiatky
a vďaky a na druhej strane všetkým, ktorý pod ňou postoja, nech im pripomenie
stáročné vzťahy medzi slovenskými a chorvátskymi vysokoškolákmi.
Keďže sa súčasne podpisuje dohoda o spolupráci v oblasti vedy a vzdelávania
medzi Univerzitou v Záhrebe a Univerzitou Komenského v Bratislave, možno
povedať, že tieto vzťahy sa dnes obnovujú a týmto spôsobom sa zjednocujú vysokoškolskí pedagógovia i študenti na svojej ceste do zjednotenej Európy, ku
ktorej Slováci i Chorváti svojou kultúrou, civilizáciou, vzdelaním i vedou vždy
patrili.
Naša vďaka patrí aj vláde Slovenskej republiky, predovšetkým Ministerstvu
obrany, Mestskému úradu Trnavy a Trnavskej univerzite, ktorí akceptovali rozhodnutie Senátu Univerzity v Záhrebe a umožnili osadenie tejto pamätnej tabule.
Ďakujeme aj Veľvyslanectvu Chorvátskej republiky v Slovenskej republike za
usilovnú iniciatívu a všestrannú pomoc pri realizácii tohto projektu.
Taktiež ďakujeme aj všetkým tým, ktorí svojou prítomnosťou poctili túto slávnosť odhalenia pamätnej tabule v Trnave, najmä však predstaviteľom Matice
slovenskej, Matice chorvátskej a Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva zo
Záhrebu a Spolku sv. Vojtecha a Spolku sv. Hieronýma zo Záhrebu.
Rektorát Univerzity v Záhrebe, foto: -eu-
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Pripravuje sa monografia o Koniarkovi

Termín Dobrofestu posunutý až na jún

Galéria Jána Koniarka v Trnave v spolupráci s Trnavským fórom
´89 pripravuje v tomto roku vydanie veľkej obrázkovej monografie
Sochár Ján Koniarek.

Po vlaňajšej zmene tradičného termínu z augusta na koniec
mája termín Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest
– Trnava sa v tomto roku posunie o ďalší týždeň, až na začiatok
júna. 13. ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 3. až 6. júna.
Bude v znamení „narodenín“ dobra, lebo práve v júni uplynie už
75 rokov od chvíle, keď si John Dopyera, slovenský rodák pochádzajúci z trnavského regiónu, ktorého pamiatke je festival venovaný, dal v USA patentovať svoju jedinečnú rezofonickú gitaru. Táto
sa dnes považuje za americký ľudový hudobný nástroj a nesie krásne slovenské
meno – dobro. Okrem zmeny termínu organizátori naplánovali aj ďalšie dramaturgické zmeny, a tak s výnimkou vystúpenia Ivana Mládka a jeho Banjo
Bandu v Športovej hale, všetky hlavné koncerty sa budú odohrávať na Trojičnom námestí.
Podľa predbežného programu návštevníci uvidia v priebehu štyroch dní na
festivalových pódiách amerického dobristu Johna Elyho, americko-anglické
trio Matching Ties, škótskeho speváka a gitaristu Stan The Mana, kanadské
gitarové duo Doug Cox & Todd Butler, známe české skupiny ako Cop, Kamelot,
Poutníci a nebudú chýbať ani zástupcovia trnavskej hudobnej scény – Allan
Mikušek so svojim AM Bandom, skupina Country Team a Bonzo & The Resonators. Organizátori ešte jednajú s niektorými ďalšími súbormi, a tak aktuálnejšie informácie o Dobrofeste vám prinesieme až v niektorom z nasledujúcich
čísiel Noviniek z radnice.
(B)

Sochár Ján Koniarek (1878 – 1952) patrí
k prvej, zakladateľskej generácii moderného
slovenského sochárstva. Sochárstvo študoval
na popredných európskych výtvarných akadémiách, potom do začiatku 1. svetovej vojny
pôsobil v Srbsku. Od akademického realizmu
zo záveru 19. storočia smeroval jeho umelecký
vývin k symbolizmu a osvojeniu si princípov
sochárskej reči Augusta Rodina. V komornej
tvorbe využíval spontánny spôsob modelácie
tvaru s dôrazom na dramatizmus svetelných
kontrastov. V tvorbe pomníkov zachovával
naopak tradičnejší sochársky výraz, o čom svedčia aj trnavské pomníky Antona Bernoláka, Milana Rastislava Štefánika ako i Pomník padlým v 1. svetovej vojne. Galéria v Trnave nesie jeho meno od roku 1978.
Dosiaľ však neexistovala rozsiahlejšia odborná publikácia, ktorá by objektívne zhodnotila prínos tejto osobnosti v slovenskom výtvarnom umení, preto
sa na pripravovanom diele budú podieľať významné slovenské umenovedkyne
Zuzana Bartošová, ktorá bola kurátorkou Koniarkovej výstavy v Slovenskej
národnej galérii v roku 1978 a Ľuba Belohradská, ktorá je kurátorkou súčasnej
stálej expozície jeho diel v Galérii Jána Koniarka. Koniarkovo srbské obdobie
zhodnotí srbský kunsthistorik Uglješa Rajčevič. Monografia bude obsahovať aj
zaujímavú dokumentačno-katalogizačnú časť, v ktorej nájdu čitatelia nielen
kompletný súpis dodnes zachovaných Koniarkových diel, ale aj jeho fotograficky zdokumentovaný životopis, spomienky pamätníkov, či dobovú zápisnicu
z realizácie spomínaného Pomníka padlým.
Ján Koniarek bol pôvodom rodák z neďalekých Voderád, ale od roku 1924
až do svojej smrti žil a tvoril v Trnave; v roku 1938 sa stal jej čestným občanom a v roku 2000 bol dokonca vyhlásený za Trnavčana 20. storočia. Niektorí
Trnavčania si možno ešte z mladosti pamätajú na jeho domček so záhradkou
pri cintoríne na Šaštínkovej ulici (kde dnes stojí Merkur) a majstra Koniarka
na jeho motorovej trojkolke, ktorá mu pomáhala prekonať imobilitu po úraze
z roku 1940. (Utrpel ho, keď dochádzal ako profesor sochárstva na Slovenskú
vysokú školu technickú do Bratislavy.)
Tí, ktorí by mali o túto knihu záujem, sa môžu prihlásiť na adrese Galérie
Jána Koniarka (Zelený kríček 3, 917 01 Trnava, tel. 551 16 59). Záujemci budú
pozvaní do GJK na jej prezentáciu, kde bude k dispozícii za uvádzaciu cenu.
Miroslava VALOVÁ, foto: archív SNG

Františkán, ktorý kreslil a maľoval
Mnohí z vás sa iste pamätajú na pátra
Anatola, ktorý dva razy pôsobil v Trnave.
P. Vincent Anatol Baran sa narodil 24. decembra 1912 vo Vyšnej Šebastovej (Prešov).
Po štúdiách bol 21. júna 1938 vysvätený
na kňaza – františkána. Pôsobil v Nových
Zámkoch, Kremnici, od roku 1942 v Trnave,
od roku 1948 v Prešove, kde bol aj kvardiánom kláštora. Od roku 1950 bol „správcom“
Kostola sv. Jakuba v Trnave. Po 14 rokoch
odišiel za správcu fary do Dlhej. Po mnohoročnej práci sa vyčerpaný uchýlil do Charitného domova v Pezinku, kde 30. septembra
1979 zomrel.
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Hoci jeho výtvarné práce nie sú veľmi známe, predsa treba na ne poukázať.
Kresliť, maľovať a zhotovovať linoryty začal už ako študent, a potom pokračoval aj počas filozofických a teologických štúdií. S niektorými prácami prispel
do časopisu Františkánsky obzor, ktorý vychádza v Žiline. V kostole bola jeho
maľba s pohľadom na Kostol sv. Jakuba st. apoštola, a svoje obrazy zanechal aj
na iných pôsobiskách.
Linoryt, ktorý tu uverejňujeme, je z roku 1938. Predstavuje sv. Františka
Assiského opretého o strom a lúče z Boha smerujú na Trnavu, kde príchod františkánov označil rokom 1238 a slovenským znakom.
H.R.

Plesová sezóna v Západoslovenskom múzeu
Atraktívnym tipom na príjemne prežité popoludnie v múzeu je výstava drôtených šperkov Marty Filovej Plesová sezóna. Ako uvádza kurátorka výstavy PhDr. Simona Jurčová,
autorka našla svoj štýl v jemnom tvarovaní strieborného
drôtu a jeho kombinácii s perlami, korálmi a polodrahokamami. Inšpiruje sa textilnými technikami, najmä šitou čipkou,
plátnovou väzbou, viazanými uzlami a krosienkovou technikou. Od detstva ju
očarúvala krása vyšívaných krojov a ručné práce z okolia Trnavy, kde sa používala
zlatá a strieborná niť. Zaujímavosťou je, že šperk z jej tvorby si vybrala aj jedna
z dvorných dám japonskej princeznej Sajako.
Pre milovníkov grafiky je pripravený bonbónik v podobe výberu z grafického
diela Johanna Eliasa Ridingera (1698 – 1767). Jeho tvorba obsahuje rozsiahle
cykly z ríše zvierat s poučným textom v niekoľkých jazykoch, viacfigurálne výjavy s loveckou tematikou, dramatické scény, odohrávajúce sa v lesnej scenérii. Zaoberal sa tiež štúdiami koní v pozíciách jazdeckej školy i rôznymi rasami koní.

Rozlúčka s Ladislavom Podmakom
Vo veku 55 rokov 12. januára 2004 po ťažkej a dlhej
chorobe opustil náš kultúrny svet divadelník a publicista Ladislav Podmaka. Vo svojom aktívnom živote
bol pevne spojený s kultúrnym dianím Trnavy ako
riaditeľ a umelecký šéf Trnavského divadla (dnes
Divadlo Jána Palárika), kde pôsobil v rokoch 1976
– 1985. Divadlo bolo v tých rokoch známe ako pôsobisko výrazných režisérskych a hereckých osobností,
ktoré vytvorili mnoho pozoruhodných inscenácií. Od
roku 1985 bol Ladislav Podmaka riaditeľom Novej
scény v Bratislave a od roku 1990 pôsobil ako nezávislý publicista. Do svojej smrti neprerušil kontakty s Trnavou a javil záujem aj
o najnovšie premiéry Divadla Jána Palárika.
Česť jeho pamiatke.

šport

február 2004

Sviatky a šport v Trnave
Na prvý pohľad dosť protichodné spojenie slov. Veď keď sú sviatky, treba vypadnúť
z celoročného kolotoča a oddychovať a oddychovať. Možno je tomu tak inde, ale
v Trnave nie. Tu sa oddychuje aktívne, a ak už ozaj nie priamo so športom, tak aspoň
pri športe. Trnavské dni telesnej kultúry 2004, ktoré začali pred adventom v sobotu
29. novembra, aby vrcholili vianočnými a novoročnými sviatkami a doznievali až do
fašiangov 17. januára. Pre Trnavčanov bolo pripravených na toto obdobie zo dve
desiatky podujatí, ktorých hlavným usporiadateľom alebo spoluorganizátorom bolo
Mesto Trnava za účasti Kalokagatie – CVČ, jednotlivých klubov AŠK Slávia Trnava,
FK Spartak Trnava, ZsFZ a Ob FZ Trnava, CK Trnava, Trnavského olympijského klubu,
Slovšportu Trnava i ďalších.

 BEH PRIATEĽSTVA – BEH DO EURÓPY – 33. ročník masového bežeckého podu-

jatia, jedného z najstarších na Slovensku, ktorého sa v sobotu 29. novembra za daždivého a chladného počasia zúčastnilo bez ohľadu na vek i pohlavie rekordných 206 bežcov
a ktorým jedinou odmenou popri dobrom pocite z odbehnutých kilometrov bolo akurát
účastnícke tričko. Najlepšími boli Petra Mráziková (SPŠ Trnava), Miroslav Grull (Gymnázium Šurany), Ladislav Findl (Georeal Bratislava), Alec Carter (MAC Rača) a Viliam
Novák (Železná Studnička).
 POHÁR IMRICHA STACHU V HALOVOM FUTBALE ŽIAKOV – Turnaj futbalových nádejí zo západoslovenského regiónu sa hral taktiež v sobotu 29. novembra, problém s počasím ale nemal. Pod strechou mestskej športovej haly mal tradične výbornú
úroveň a výbery jednotlivých okresov zvádzali pekné súboje. Putovný pohár odovzdával
osobne Imrich Stacho mladým moravským futbalovým nádejam, výberu Zlína, ktoré vo
finále porazili minuloročného obhajcu, výber ObFZ Trnava.
 VIANOČNÝ TURNAJ V KARATE – Aj ako mikulášsky darček ho pripravili na
6. decembra sebe i početným priaznivcom oba trnavské kluby, Slovšport a Budo i za
účasti výberu z anglického Portsmouthu. Víťazmi v súťaži kata sa stali Dušana Čierna
(KK Prievidza) a Alexander Magyar (Duslo Saľa), v súťaži kumite Alexandra Baničová
(Slovšport), Eder Tricková, David Galloway (obaja Portsmouth), Marek Slanina (STU
Trnava), v družstvách bol najlepší KK Slovšport.
 VIANOČNÁ ŠPORTOVO-ZÁBAVNÁ ŠOU ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – Svojim v poradí desiatym ročníkom stala sa už samozrejmou súčasťou rozlúčky trnavských detí zo
základných škôl so starým rokom. Trnavská Kalokagatia, televízia Markíza i Nadácia
Markíza pripravili na 18. decembra pestrý a najmä nápaditý program netradičných
športových súťaží i spevu, hudby a tance. Najlepšie sa darilo tentoraz družstvu zo ZŠ K.
Mahra, spokojní však boli všetci.
 TRNAVSKÝ VIANOČNÝ SMEČ – V 6. ročníku medzinárodného turnaja v nohejbale trojíc sa 20. decembra na palubovke MŠH Trnava predstavilo 17 družstiev zo
Slovenska, Česka a Maďarska, rozdelených do dvoch výkonnostných skupín. Vo výborne
zorganizovanom podujatí sa hralo naplno a najmä – na doraz. Náš región reprezentovali
Kúpele Piešťany, NK Hlohovec, Mikrovrt Hlohovec a dva celky NK Slávia Trnava. Víťazstvá v oboch skupinách však putovali za rieku Moravu. V prvom prípade ho získali hráči
Šacungu Praha „A“, v druhom Vsetína „A“.
 VIANOČNÝ POCHOD DIAĽKOPLAZOV – Už po desať rokov býva športovo-spoločenskou bodkou za celoročnou turistickou sezónou a pripravujú ho v Trnavskom klube
diaľkoplazov a turistov pre všetkých priateľov pešieho putovania v Malých Karpatoch. Aj
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v tomto ročníku však bola zachovaná hlavná jeho zásada – putuje sa po rovine. V sobotu
20. decembra to bolo zo Sládkovičova do Trnavy a kto náhodou nebol, mohol ľutovať.
 ZIMNÝ BEH ZDRAVIA – Ani termín 26. december, teda druhý sviatok vianočný,
neodradil prívržencov kondičného behu od stretnutia v maratónkach na asfaltovom
okruhu mestského športového areálu Na rybníku. Za slnečného, ale mrazivého počasia si
v dobrej nálade zasúťažilo na 3 a 6 kilometrovom okruhu 71 účastníkov tejto prvej časti
mestského trojdielneho seriálu masových behov na prelome rokov. Na prvých miestach
skončili P. Tarkoš (SPŠ Trnava), B. Černá (AK Bojničky), M. Jamrich (STU Bratislava)
a P. Mráziková (SPŠ Trnava), víťazmi však boli všetci, ktorí prišli.
 MEMORIÁL VÍTA MRVU – Uctenie si pamiatky športového nadšenca a organizátora z trnavskej Slávie Víta Mrvu malo aj tentoraz dôstojnú úroveň. Dňa 28. decembra sa
v MŠH zišli futbalové celky FK AŠK Slávia Trnava, BK Biely Kostol, Skloplast Hrnčiarovce, Družstevník Ružindol, Družstevník Voderady a Výber P. Mrvu, aby na už tradičnom
podujatí si nielen zašportovali, ale aj ukázali divákom, že dobrý futbal sa na Trnavsku ešte
stále hrá. Nielen víťazné Voderady to vo finálovom stretnutí s Hrnčiarovcami ukázali.
 VIANOČNÝ HALOVÝ TURNAJ ŽIACKYCH FUTBALOVÝCH DRUŽSTIEV
– Štyri vidiecke a päť trnavských žiackych futbalových celkov sa stretlo v zaujímavej
konfrontácii dňa 29. decembra v mestskej športovej hale. Ukázalo sa, že na vidieckych
školách síce záujem o futbal neupadol, ale že popri zhoršených podmienkach nie je už
taký, ako býval. Finálovú skupinu nakoniec vytvorili žiaci z trnavských základných škôl
V jame, Atómová a K. Mahra, ktorí celému futbalovému podujatiu aj dominovali a odniesli si za prvé miesto vianočnú futbalovú loptu.
 PREDSILVESTROVSKÁ FUTBALOVÁ ŠOU – Trinásť rokov už patrí k najpríťažlivejším futbalovým halovým podujatiam v medzisviatočnom období v Trnave, no ani
raz domáci spartakovci nedopadli tak zle, ako teraz. Na poslednom mieste, bez zisku čo
i len bodu. Naopak, dominoval nováčik turnaja, starí páni Moravskej Slávie Uherské
Hradiště. Medzi týchto dvoch sa vklinili hráči Púchova a Banskej Bystrice. Keďže neuspeli ani majstrovskí seniori, tí podľahli Nitre, česť spartakovského futbalu zachránili
v ďalšom vloženom stretnutí jeho žiaci víťazstvom nad rivalom z Lokomotívy.
 SILVESTROVSKÁ CENA V HODE BREMENOM – V poradí 21. ročník prilákal
30. decembra najmä vďaka účasti najlepšieho slovenského atléta Libora Charfreitaga
ml. značný záujem aktívnych aj pasívnych účastníkov. Náš olympionik napriek mokrému
a klzkému kruhu nesklamal, zvíťazil výkonom 43,28 m a ako doteraz pri každom svojom
štarte, vytvoril nový rekord. Nezaostala za ním ani jeho sestra Eva, ktorá to isté výkonom 18,76 urobila medzi ženami.
 TRNAVSKÝ NOVOROČNÝ BEH – Otváral bežeckú sezónu 2004 na Slovensku a bežal sa pod záštitou primátora mesta Trnava na okruhu po pešej zóne v centre mesta,
pričom bol zároveň memoriálom jeho zakladateľa L. Kmeča. Po úvodnej žiackej kategórii
sa dostali k slovu dospelí, kde sa podarilo M. Grullovi zo Šurian vytvoriť nový rekord
podujatia. Medzi ďalších víťazov patrili L. Findl (Georeal Bratislava), A. Carter (MAC
Rača) a M. Grullová (Šurany).
 TROJKRÁĽOVÁ ŠESTKA – Tento masový beh Trnavčanov, ktorý sa opätovne bežal
na 6-kilometrovej trati po zasneženom asfaltovom okruhu mestského športového areálu
Na rybníku „oslavoval“ síce ešte len svoj 6. ročník, ale prekvapil záujmom bežcov zo
široka- ďaleka. Spolu 65 účastníkov, 52 mužov a 13 žien súťažilo so štípucim mrazom,
kto viac vydrží. Boli to pochopiteľne bežci, najrýchlejšími boli Š. Lehen (Fešák Team
Trnava) K. Protičová (MAC Rača), na svoje si však prišli všetci včítane najstaršieho
účastníka, 78-ročného Tibora Vaňu od Topoľčian.
Edo KRIŠTOFOVIČ
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Jubilant s olympijským elánom
Býva zvykom pomenovať jubilantom niekoho, kto už má za sebou pekných pár desiatok rokov. Nuž a päťdesiatka, to už je jubileum uznávané
všeobecne. Kto tým jubilantom je? Bulletin vydaný oslávencom pri príležitosti jubilea
nesie názov „50. výročie zariadenia pre voľný čas“. Prihorieva? Nuž samozrejme, je
to známe trnavské Centrum voľného času – Kalokagatia.

Pomenovanie „zariadenie pre voľný čas“ však musíme brať ako spoločného
menovateľa. Pred päťdesiatimi rokmi, 1. decembra 1953, to bol napríklad Pioniersky dom. Rokmi sa menili prívlastky na okresný či krajský, k pionierom sa
pridávalo obecnejšie mládež, no čo bolo najzávažnejšie, činnosť sa menila skôr
na metodickú a pôvodné zameranie zostalo stáť akosi bokom. „K obratu došlo,
presne to môžeme povedať, 22. decembra 1989. Vtedy sa zmenilo zameranie
činnosti od zväčša metodickej k priamemu pôsobeniu medzi deťmi a vznikol
Dom detí a mládeže,“ upresňuje historické fakty dnešný riaditeľ zariadenia Dr.
Anton Javorka. Rozhodujúci obrat však prišiel o čosi neskôr, keď sa v priebehu
roka 1990 vykryštalizovala myšlienka pôsobiť medzi deťmi a mládežou v duchu
starogréckej kalokagatie, čo predstavovalo spojenie telesnej dokonalosti (v zastúpení športovou zložkou) s duševnou krásou (kultúrne vyžitie) a ľudským dobrom
(fair play v každej svojej činnosti). Táto myšlienka sa premenila do konkrétneho
činu a 31. mája sa uskutočnila pre žiakov základných škôl, a potom 13. júna pre
študentov stredných škôl v Trnave Kalokagatia 1991 – olympiáda detí a mládeže.
Myšlienka i jej realizácia sa „chytili“ a v nasledujúcom roku 1992 za podpory vtedajšej Olympijskej spoločnosti Slovenska, Ministerstva školstva SR a formujúcej
sa Slovenskej asociácie športu na školách, sa stala podujatím celoslovenským.
„Úspech vôbec prvej detskej olympiády práve tu v Trnave inšpiroval organizátorov k vytvoreniu novej olympijskej tradície. Veľmi nám pomohlo aj mesto, a tak sa
odvtedy v dvojročných intervaloch, vždy v roku konania veľkých Hier olympiády,
koná aj táto naša. Významným úspechom bolo, že v roku 1994 ju Medzinárodný
olympijský výbor zobral ako jedno z desiatich svetových podujatí pod svoj patronát, aby sa následne v roku 1996 stala olympiádou s medzinárodnou účasťou.
Veľkým ocenením našej práce bola v roku 2000 osobná účasť vtedajšieho predsedu Európskych olympijských výborov Jacquesa Roggeho, terajšieho predsedu
Medzinárodného olympijského výboru. O ďalšie dva roky sa prvej Kalokagatie
v novom tisícročí zúčastnil rekordný počet súťažiacich, takmer dve tisícky, a tá
tohtoročná, ktoré bude prechádzať Hrám v Aténach, už potrvá po celý týždeň, od
21. do 25. júna 2004,“ upresňuje opäť Anton Javorka.
V závere júna sa teda Trnava stane mestom olympijským, čo bude veľkou
výzvou pre jej obyvateľov a veľkým záväzkom pre pracovníkov Kalokagatie. Tí
totiž nežijú iba detskou olympiádou, ale každodenne pripravujú, organizujú alebo
realizujú veľa pestrých a zaujímavých akcií pre deti v čase mimo vyučovania.
Opäť má slovo riaditeľ Anton Javorka: „V uplynulom jubilejnom roku návštevnosť na našich podujatiach prekročila magickú hranicu 100 tisíc účastníkov, a to
nás zaraďuje k najvýznamnejším mimoškolským výchovno-vzdelávacím inštitú-
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ciám. Tu sa organizujú školskí novinári, mladí tanečníci, šachisti, turisti, školské
súťaže akými sú Trnavské športové hry, Tirnavia Trophy, obľúbené vianočné podujatia, turistické podujatia a putovania, Cesta rozprávkovým lesom, letné pobytové a mestské tábory, prázdninový futbal uličných družstiev, akcie od regionálnej
úrovne až po celoslovenskú úroveň. Ba svoju strechu tu má aj prvý slovenský
klub rekreačného behania... Neraz veru priestory na Streleckej či Limbovej alebo
Hlavnej ulici, ale aj na turistickej základni na Bukovej praskajú vo švíkoch. Ale
tak to má byť.“ My len skromne dodávame, že vek jubilanta je v tomto prípade
nielen zárukou kvality, ale aj sviežich myšlienok a nových nápadov.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Luxemburské zlato pre basketbalistky
Staršie žiačky BK AŠK
Slávia Trnava vybojovali
pohár a prvé zlaté miesto
na medzinárodnom turnaji
CHRISTMAS CUP 2003, ktorý
sa uskutočnil v dňoch od 19.
do 22. decembra v meste
Soleuvre v Luxembursku.
Otvorenie bolo profesionálne
pripravené vrátane štátnych
vlajok a hymien každej zúčastnenej krajiny a turnaj
zľava hore: S. Silná, kapit. N. Jakabovičová, K. Holovičoprebiehal v atmosfére pohody.
vá, D. Knížová, M. Moravanská,
Trnavské dievčatá sa mali
zľava dole: K. Vilčeková, L. Kalinayová, M. Binovská,
možnosť stretnúť v zápasoch
trénerka T. Jakabovičová, M. Dvoráková, P. Jánošís družstvami BBC AS Soleuvre
ková, I. Beneková, V. Baranovičová
(L), US Hiefenech (L),BBC
Horchheim Koblenz e.v. (N),PSV Basket Ball Eindhoven (H), Amicale Stesel (L),GS
Arnavile Noveant (F) a Schiltigheim (F). Prebojovali sa najprv do semifinále, kde
porazili družstvá z Luxemburska a Francúzska a dostali sa tak do finále.
O prvenstvo bojovali s družstvom z Nemecka. V športovej hale to od začiatku
zápasu vrelo, pretože súperi boli rovnocenní a obe družstvá chceli byť prvé. Trnavčanky boli čiastočne v nevýhode, lebo na nemeckej strane bola výšková prevaha. Naše dievčatá sa však nezľakli a od začiatku bojovali s plným nasadením,
o čom svedčil aj dramatický priebeh zápasu. Pod vedením trénerky Terézie Jakabovičovej nakoniec nemecké basketbalistky porazili a zvíťazili o jeden bod.
Tak ako zahájenie turnaja, aj jeho ukončenie bolo veľmi slávnostné. Usporiadateľ François Kerschen sa v štyroch rečiach prihovoril k športovcom a vyjadril
veľkú radosť nad tým, že práve reprezentantky tak malého štátu akým je Slovensko, si odnášajú pohár a prvé zlaté miesto.
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Súťaž o dotácie mesta aj v roku 2004
Mesto Trnava vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2004 takmer 6 miliónov
korún na granty, z toho viac ako 2 milióny sú určené na podporu rozvoja mládežníckych, spoločenských, kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít občanov. Rovnako ako v minulých rokoch mesto vyhlasuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 136/1999 súťaž o získanie dotácií v oblastiach záujmovej
a umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, zdravotníctva a zdravotne postihnutých, primárnej protidrogovej prevencie, realizácie projektov v rámci programu
Zdravé mesto Trnava, rozvoja školstva a vzdelávania, telovýchovy a športu, detí
a mládeže, ekológie a životného prostredia. Väčšina dotácií bude prerozdelená
na podporu projektov podaných do 15. marca 2004.
Do súťaže budú zaradené všetky projekty, ktoré budú:
 zaslané, resp. doručené na vzorových tlačivách do 15. marca 2004 na adresu:
projekty z oblastí a – e: Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny a kultúry,
Trhová 3, 917 71 Trnava
projekty z oblastí f – h: Mestský úrad v Trnave, odbor vzdelávania, Trhová 3,
917 71 Trnava
projekty z oblasti i: Mestský úrad v Trnave, odbor životného prostredia,
Trhová 3, 917 71 Trnava
 budú obsahovať všetky požadované údaje:
a) oblasť, ktorej sa projekt bude dotýkať
b) žiadateľa – u fyzických osôb: meno, priezvisko a kontaktnú adresu,
u organizácií: názov organizácie a adresu
c) názov projektu
d) autora projektu
e) odborného garanta projektu
f) miesto a dátum realizácie projektu (od – do)
g) bankové spojenie žiadateľa
h) u fyzickej osoby rodné číslo a u organizácie IČO
i) rozpočet podujatia obsahujúci rozpis predpokladaných
výdavkov a príjmov
j) požadovanú výšku príspevku od mesta
k) stručnú charakteristiku projektu
l) u fyzickej osoby podpis a ČOP a u organizácie podpis štatutárneho
zástupcu a pečiatku
m) ďalšie skutočnosti určené príslušnou komisiou MZ
Metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta je určená všeobecne
záväzným nariadením mesta Trnava č. 136 z roku 1999. Vzorové tlačivá a bližšie
informácie o podmienkach súťaže získate na príslušných odboroch Mestského
úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3. a na webovej stránke mesta www.trnava.sk.
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Téma pre projekty – žiť zdravší život

Aj anonymné sťažnosti boli prešetrené

Kancelária Zdravé Mesto Trnava vyhlasuje v zmysle Plánu zdravia tému na poskytovanie dotácií v oblasti projektu Zdravé mesto na rok 2004: „Žiť zdravší, kvalitnejší život – pohyb, výživa, prostredie“. Uprednostnené budú také projekty, ktoré obsahovo spĺňajú rámec vyhlásenej témy a ktoré najviac upútajú svojou originalitou.
Ďalšie informácie o poskytovaných dotáciách získate na internetovej stránke mesta
Trnava www.trnava.sk.
Kancelária Zdravé Mesto Trnava

Sťažnosť na činnosť riaditeľky Domova dôchodcov na Ulici T. Vansovej v Trnave Ing.
Anny Tomašovičovej, PhD., doručená na mesto Trnava 18. februára minulého roka,
nie je opodstatnená. Vyplýva to zo záveru detailného prešetrovania, ktoré sa uskutočnilo na mieste 27. októbra a 12. novembra 2003 bez ohľadu na fakt, že sťažnosť
bola anonymná. Ako neopodstatnená bola posúdená aj anonymná sťažnosť na
služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby na Hospodárskej ulici zo dňa
21. októbra 2003.

Prednáška o urologických problémoch

Predmetom prvej sťažnosti boli najmä tvrdenia, že riaditeľka domova dôchodcov
svojich klientov i zamestnancov okráda a dopúšťa sa korupcie. Skutočnosť pri prijímaní občanov je však taká, že žiadosti o prijatie prijíma domov dôchodcov, ktorý ich
po kontrole úplnosti doručí na referát sociálnych služieb mestského úradu. Následne sú prerokované v sociálno-zdravotnej komisii, a tá odporučí primátorovi vydať
súhlas so zaradením žiadateľa do poradovníka. Na základe tohto súhlasu vydáva
riaditeľka rozhodnutie o správnom konaní. Po uvoľnení miesta v domove dôchodcov
opäť musí odporučiť vhodného čakateľa sociálno-zdravotná komisia. Rozhodnutie
o poskytovaní starostlivosti v domove vydá riaditeľka až po opätovnom súhlase
primátora.
Zmeny v uvedenom postupe sa v niektorých prípadoch uskutočnili v zmysle
Zákona 195/1998 o sociálnej pomoci, ktorý umožňuje prijať občana do zariadenia
sociálnych služieb bezodkladne najmä vtedy, keď je vážne ohrozený jeho život alebo
zdravie a nie je možné zabezpečiť starostlivosť o neho iným spôsobom. Na základe zistených skutočností kontrolný orgán skonštatoval, že zásady prijímania do
domova dôchodcov nepostihujú všetky reálne situácie, preto hlavný kontrolór mesta
Trnava Ing. Rudolf Holkovič navrhol ich aktualizáciu so zohľadnením súčasných
právnych noriem.
Predmetmi druhej anonymnej sťažnosti, ktorá sa týkala zariadenia opatrovateľskej služby, boli najmä nespokojnosť s denným režimom, ktorý údajne neumožňuje
blízkym členom rodiny dostatočný kontakt so svojimi príbuznými, a tvrdenia, že
dochádza k obmedzovaniu osobnej slobody klientov i korupcii. Po oboznámení sa so
skutočným stavom poskytovaných služieb 6. novembra 2003 kontrolný orgán mesta
skonštatoval, že klienti zariadenia nepociťujú žiadnu ujmu, ani obmedzenia. Časový
rozvrh denného režimu nevyhnutne musí zohľadňovať maximálnu náročnosť práce
najmä s nevládnymi pacientmi, ktorých treba umývať, prebaľovať a kŕmiť. Návštevy príbuzných sú po dohode možné aj mimo určených hodín a mobilní klienti môžu
opustiť zariadenie, keď je personál informovaný o mieste ich pobytu. Pokiaľ ide
o podozrenie z korupcie, kompetencia rozhodnúť o prijatí neprislúcha zariadeniu
opatrovateľskej služby, ale sociálno-zdravotnej komisii, ktorú tvoria poslanci mestského zastupiteľstva.
spracovala: -eu-

Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku druhého ročníka
cyklu „Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia) – Urologické problémy vo veku seniorov, ktorá sa uskutoční dňa 26. februára 2004 o 17. h v zasadačke
TATRASKLA na Trhovej ulici 2. Prednáša MUDr. Pavol Caudt, primár Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave.
Kancelária Zdravé Mesto

Viete o významných trnavských rodákoch?
Stretnutia významných trnavských rodákov, ktoré organizuje mesto Trnava
v rámci Trnavských dní, sa zaradili počas uplynulých desiatich ročníkov medzi najočakávanejšie kultúrno-spoločenské udalosti roka. Mesto Trnava má záujem o udržiavanie živých kontaktov nielen s významnými rodákmi, ktorí sú pravidelnými
hosťami tohto podujatia v znamení lásky pokoja a porozumenia, ale chce získať čo
najviac informácií aj o ďalších Trnavčanoch žijúcich v iných mestách na Slovensku
alebo v zahraničí. Preto chceme aj touto cestou osloviť všetkých, ktorí poznajú osobnosti späté svojím životom a prácou s naším mestom, aby nám ohlásili ich meno
a adresu. Jedenásty ročník Trnavských dní, kde by ich organizátori radi privítali,
sa uskutoční 17. a 18. septembra.
Kontakt: MsÚ Trnava, Trhová ulica 3, obor sociálny a kultúry, alebo na č.tel.
033/5906108, e-mail: peciarova@trnava.sk, do konca marca.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Mesto Trnava upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – právnické alebo fyzické osoby (podnikatelia), ktorí majú právo alebo
faktickú možnosť prevádzkovať taký zdroj, že v zmysle zákona 401/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov je potrebné nahlásiť do 15. februára 2004 údaje potrebné pre
určenie výšky poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia na
rok 2004 podľa skutočnosti uplynulého roka. Túto oznamovaciu povinnosť je potrebné poslať na adresu:
Mestský úrad, odbor životného prostredia, Ing. Halgošová, č. dverí 236, Trhová 3,
917 01 Trnava, tel. číslo 5906 236

Kompletné výsledky uskutočnených prešetrovaní sú k dispozícii v redakcii Noviniek z radnice, alebo na Útvare hlavného kontrolóra Mestského úradu na radnici na
Hlavnej ulici 1 v Trnave.
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šport

Západoslovenské múzeum
hlavná budova, Múzejné námestie 3
Stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Ľudová úžitková
hrnčina, Ľudový odev západného Slovenska, Kampanológia, Oratórium
Výstavy:
Na skle maľované
výber z obrázkov na skle z fondov Západoslovenského múzea, vernisáž 12. februára
o 15. h
Plesová sezóna
strieborný šperk (drôt a polodrahokamy)
autorky Marty Filovej a originálny textil,
do 15. marca
Ridinger
grafiky zo zbierok Západoslovenského múzea, do 30. júna
Čaro slamy
výstava Vlastivedného múzea v Galante
obohatená o predmety Západoslovenského
múzea, do 20. februára

šport

jún

Prísne tajné
história munície od šípu po atómovú bombu, do 31. augusta
Život pri vode
fauna a flóra pri vodných plochách na západnom Slovensku, do 30. apríla
Premeny – výstava reštaurovaných plastík,
spolupráca Katedry reštaurovania VŠVU
v Bratislave a Západoslovenského múzea
v rokoch 1993 – 2003, do konca februára
Dom hudby M. Schneidera Trnavského
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny cirkevného hudobného
spolku, Dvorana slávy dobra
Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
výstava v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha
Historické hračky
výstava zo zbierok múzea spojená s tvorivými dielňami pre deti do konca roka 2004

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
2. februára 2004 o 11. h
Vedomostný milionár za vysvedčenie. Súťaž o milión vedomostí pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.
17. februára 2004
o 10. h v oddelení literatúry pre deti
o 14. h na pobočke Linčianska
Stretnutie spisovateľky Gabriely Futovej s malými čitateľmi.
20. februára 2004 o 10. h
Felix Mendelssohn-Bartoldy, 195. výročie narodenia. Hudobno-slovné pásmo.
Hudobné oddelenie.
20. februára 2004 o 15. h
Vedomostný milionár pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.
Bájky – príbehy, v ktorých sa spoznáme. Písomná literárna súťaž pre deti.
Pobočka Prednádražie, oddelenie literatúry pre deti, pobočka Zátvor,
pobočka Linčianska.
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Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ
20. február – koniec marca 2004
Štefan Belohradský – Výber z tvorby
kurátorka: Dagmar Srnenská
vernisáž: 19. 2. 2004 o 17. h
Slovenská sporiteľňa predstavuje výber z diel Štefana Belohradského. Pastely a kresby kyvadlom tvoria neoddeliteľnú súčasť tvorby tohto významného sochára, pochádzajúceho z Trnavy. Návštevníci Galérie Jána Koniarka sa s dielom Štefana Belohradského
mohli stretnúť naposledy na kolektívnej výstave Neokonštruktivizmus v slovenskom
výtvarnom umení v roku 2000.
Synagóga - Centrum súčasného umenia,
Halenárska 2
10. február – 31. marec 2004
Zjavenie / Epiphany – Bill Seaman (USA)
kurátorka: Viera Jančeková
Site-specific projekt nazvaný Zjavenie bude realizovaný v priestore Synagógy i mimo
nej. Jeho súčasťou bude prepojenie poetických textov, hudby, výtvarného umenia a nových médií. Umiestnením dvojjazyčných nápisov po Trnave chce autor osloviť širokú
verejnosť. Bill Seaman je vedúcim fakulty digitálnych médií na Rhode Island School of
Design (www.risd.edu), kde sa v roku 2002 zúčastnila na rezidenčnom pobyte riaditeľka galérie Viera Jančeková. Projekt podporili Artslink (www.cecip.org), Wexner Center
a Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave.

Divadlo Jána Palárika
Veľká sála
4. 2. – streda, 19. h: Všetko o ženách
7. 2. – sobota, 19. h: Kauza Bvlgakoff
(DISK, Trnava)
9. 2. – pondelok, 10. h: Zlaté kura
10. 2. – utorok, 10. h: Drotár
11. 2. – streda, 14. h: Hriech
12. 2. – štvrtok, 19. h: Všetko o ženách
13. 2. – piatok, 10. h: Pinocchio
15. 2. – nedeľa, 16. h: Zbojnícka
princezná
(Bratislavské bábkové divadlo)
17. 2. – utorok, 10. h: Zlaté kura
18. 2. – streda, 19. h: Drotár
19. 2. – štvrtok, 19. h: Všetko o ženách
20. 2. – piatok, 10. h: Pinocchio
22. 2. – nedeľa, 16. h: Pyšná princezná

23. 2. – pondelok, 10. h: Pyšná
princezná
24. 2. – utorok, 19. h: Mačka na horúcej
streche (SND Bratislava)
25. 2. – streda, 14. h: Pinocchio
26. 2. – štvrtok, 19. h: Všetko o ženách
Štúdio
4. 2. – streda, 10. h: Biele noci
8. 2. – nedeľa, 16. h: O kukučke,
ktorá prestala kukať (Divadlo Piraňa,
Bratislava)
11. 2. – streda, 10. h: Hodiny anatómie
doktora Šubíka
17. 2. – utorok, 19. h: Biele noci
23. 2. – pondelok, 19. h: Noc bohov
29. 2. – nedeľa, 16. h: Dlhý, Široký
a Bystrozraký (Divadlo Žihadlo)
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Program trnavských kín na február 2004
KINO HVIEZDA
Premieta sa denne o 15.30, 17.30 a 19.30
h, ak na programe nie je uvedené inak.
1. – 2. 2. 2004: PÁN PRSTEŇOV
– NÁVRAT KRÁĽA
začiatok predstavenia o 15.30 a 19.30 h,
1. 2. aj o 12. h
3. – 5. 2. 2004: JEDNA RUKA
NETLESKÁ
6. – 9. 2. 2004: ZELENÉ PEKLO
10. – 12. 2. 2004: ÚSMEV MONA LÍZY
13. 2. 2004: NOVO
14. – 16. 2. 2004: VTEDY V MEXIKU
17. – 18. 2. 2004: LÁSKOU
BUCHNUTÁ
19. 2. 2004: PRAVÁ BLONDÍNKA 2
20. – 23. 2. 2004: VEĽKÁ RYBA
začiatok predstavenia o 15.15, 17.30
a 19.45 h
24. – 25. 2. 2004: LÚPEŽ
PO TALIANSKY
26. 2. – 1. 3. 2004: MEDVEDIE SRDCE
začiatok predstavenia 26. a 27. 2.
o 15.30 h
28. a 29. 2. o 13.30 a 15.30 h, 1. 3.
o 15.30 h – vstupné iba 56 Sk
26. – 27. 2. 2004: JEDNOTKA
RÝCHLEHO NASADENIA – S.W.A.T.
začiatok predstavenia o 17.30 a 19.30 h
28. 2.– 1. 3. 2004: SNOWBOARDISTA
začiatok predstavenia o 17.30 a 19.30 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
vždy v nedeľu o 13.30 h
8. 2. 2004: O MAŠKRTNOM
MEDVEDÍKOVI
15. 2. 2004: ROZPRÁVKY BOLKA
A LOLKA
22. 2. 2004: RUŽOVÁ BARBORKA
26. 2 – 1. 3. 2004: MEDVEDIE SRDCE
začiatok predstavenia 26. a 27. 2.
o 15.30 h, 28. a 29. 2. o 13.30 a 15.30 h,
1. 3. o 15.30 h – vstupné iba 56 Sk

KINO STAVBÁR – MODRANKA
Premieta sa v piatok a v nedeľu o 19. h.
1. 2. 2004: HLADINA ADRENALÍNU
6. 2. 2004: PLNOU PAROU VZAD
8. 2. 2004: STRELENÝ PIATOK
13. 2. 2004: VTEDY V MEXIKU
15. 2. 2004: HĽADÁ SA NEMO
20. 2. 2004: NEPREMIETA SA!
22. 2. 2004: JEDNOTKA RÝCHLEHO
NASADENIA
27. 2. 2004: LÚPEŽ PO TALIANSKY
29. 2. 2004: MASTER A COMANDER:
NA KONCI SVETA
KINO OKO
Premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19. h.
5. – 7. 2. 2004: FANFÁN TULIPÁN
12. – 14. 2. 2004: TAJOMNÁ RIEKA
19. – 21. 2. 2004: LÁSKOU
BUCHNUTÁ
26. – 28. 2. 2004: MASTER &
KOMANDER: NA OPAČNOM KONCI
SVETA
FILMOVÝ KLUB NAOKO
Premieta sa v utorok o 20. h, v stredu
o 18. a 20. h.
3. 2. 2004: BLÍŽENCI
4. 2. 2004: BINGO
4. 2. 2004: POD SLNKOM
SATANOVÝM
10. 2. 2004: PROROCI A BÁSNICI,
KAPITOLY Z KALENDÁRA
11. 2. 2004: AŽ PRÍDE KOCÚR
11. 2. 2004: VÝCHOD – ZÁPAD
17. 2. 2004: ANGELIN POPOL
18. 2. 2004 o 17.30: LILI MARLEEN
18. 2. 2004: VEČNOSŤ A DEŇ
24. 2. 2004: SUD PRACHU
25. 2. 2004: ČIERNA MAČKA,
BIELY KOCÚR
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