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Mesto Trnava sa uchádza o finančné prostriedky z fon-
dov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu 
Základnej školy na Spartakovskej ulici v Trnave.

Intenzívne práce na projekte sa začali v januári 
ihneď po zverejnení výzvy Ministerstva výstavby a re-
gionálneho rozvoja. „Na operatívnej porade vedenia 
mesta sme sa rozhodli pre školu na Spartakovskej 
z viacerých dôvodov. Hoci bola odovzdaná do užívania 
začiatkom osemdesiatych rokov a je relatívne mladá, 
jej technický stav je v porovnaní so staršími školami 
budovanými klasickou technológiou oveľa horší. Žele-
zobetónový skelet stavby a obvodové plášte z ľahčeného 
materiálu vykazujú značné nedostatky. Nezanedbateľ-
ný je tiež fakt, že škola má priveľkú spotrebu energie,“ 
povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského 
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš. 

Argumentom pre Spartakovskú je aj typizovaná 
konštrukcia strechy, ktorá umožňuje využiť projekt na 
strechu z nízkym spádom, ktorý už bol vypracovaný pre 
podobné školy, napríklad na Mozartovej ulici. Ušetrí sa 
tak nielen čas, ale aj obstarávacie náklady na projektovú 
dokumentáciu. Na opravu strechy logicky nadväzujú 
ďalšie plánované práce ako zateplenie fasád a výmena 
netesniacich okien, čím sa v dlhodobom horizonte docieli 
významná úspora nákladov na vykurovanie. Plánovaná 
je tiež modernizácia školskej kuchyne, ktorá by mala 
slúžiť na prípravu stravy aj pre ďalšie školské zariadenia 
v blízkosti. Na opravu palubovky veľkej telocvične, ktorá 
bola realizovaná v minulom roku z dotácií Ministerstva 
školstva SR, nadviaže oprava malej telocvične. 

Uskutoční sa aj rekonštrukcia školského ihriska. Zá-
merom je vytvorenie 200 metrovej bežeckej dráhy s ume-
lým povrchom a hádzanárskym ihriskom uprostred. 
Areál doplní umelé osvetlenie a výsadba stromov, ktoré 
by mali tvoriť bariéru proti veternému počasiu charak-
teristickému pre Trnavu. „Spartakovská sa tak stane 
prvým krokom k realizácii nášho sna, že na výstavbu 
atletického štadióna na Slávii nadviažeme ďalšími in-
vestičnými akciami v školských športových areáloch. 
Keď pripočítame fakt, že škola je v bezprostrednej 
blízkosti zimného štadióna a sú v nej  športové triedy 
najmä pre hokejistov, dôjde tu k ideálnej športovej 
symbióze,“ dodal Ing. Béreš.                                   -eu-

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja 
(MVRR) zverejnilo 
výzvu na podávanie 
projektov pre opatrenie 
EÚ „Budovanie a rozvoj 
občianskej spoločnosti 
v regiónoch“ ako 
súčasť operačného 
programu Základná 
infraštruktúra. 
V rámci neho možno 
získať prostriedky 
na rekonštrukciu 
a modernizáciu budov 
v oblasti školstva, 
kultúry, zdravotníctva 
a sociálnych vecí. Je to 
úplne prvá výzva na 
Slovensku na podávanie 
projektov v rámci 
štrukturálnych fondov 
EÚ. Na roky 2004 – 2006 
je spolu vyčlenených 
54,783 milióna eur. 
Minimálna výška 
žiadosti je 12 500 eur. 
Maximálna v oblasti 
školstva a zdravotníctva 
3 milióny eur, v oblasti 
sociálnych vecí 1,54 
milióna eur a v oblasti 
kultúry 900 tisíc eur. 
Žiadateľmi môžu byť 
samosprávne kraje, 
mestské a obecné 
samosprávy, ZMOS, 
obmedzene štátna 
správa, cirkev 
a neziskové organizácie. 
Prvý termín uzávierky 
súťaže je 1. marec 2004. 

zdroj: www.euprojekt.sk

Rekonštrukcia školy s peniazmi od EÚRoztopíme ľady?
Pri stretnutiach s ľuďmi na ulici zväčša nemáme čas ísť do hĺbky 

a rozoberať podstatu jednotlivých problémov. Spojivom našich rozhovorov, 
po najčastejšej otázke – Ako sa máš?, sa stáva počasie a politika. Obe sú 
v našich zemepisných šírkach i dĺžkach nevyčerpateľnými zdrojmi diskusií. 

Výhľad do najbližších týždňov nám zrejme potvrdí, že práve v týchto 
oblastiach nenastane ani po pochovaní basy pôstne obdobie. Skôr 

fašiangové. Premenlivosť počasia i blížiace sa prezidentské voľby spojené 
s referendom predurčujú, že v jarných dňoch pri našich vzájomných 

rozhovoroch nenastane trápne ticho. Ak, samozrejme, nestretneme práve 
prípadného kandidáta. 

Počasie i politika, či chceme alebo nie, sa budú odvíjať svojím vlastným 
rytmom. Už sme sa totiž poučili, že vetru ani dažďu nerozkážeme 

a postupne sme vytriezveli aj z ilúzií, že naši politici rýchlo prekročia 
celospoločenský priemer. Nie je to však dôvod rezignovať na požiadavky 

voči nim, aby dodržiavali základné princípy slušnosti a zodpovednosti. 
Ak sa povznesieme nad osobné vnímanie a pozrieme sa na vec 

z úsmevnejšej strany, ponúka nám prichádzajúce obdobie okrem tém 
na rozhovory aj možnosti osobného potešenia – otepľovanie, postupné 

víťazstvo dňa nad nocou či rozkvitajúce konáre stromov. 
Politika, presnejšie jej médiami zamaskovaná a prezentovaná vonkajšia 
podoba, nás môže tiež obveseliť. Musíme však vystúpiť zo subjektívnych 

predstáv a vzdať sa podsúvaných prezentácií známych či neznámych 
tvárí. Potom stačí započúvať sa do rečí, ako ide všetkým o dobro štátu 

a každého z nás. Ak zavrieme oči a necháme na seba pôsobiť teplý 
závan sľubov a predsavzatí, určite sa v nás roztopia ľady vytvorené našim 

ochladnutým vzťahom k politike. Vychutnajme si to! Opäť je každý z nás 
dôležitý (tak ako každý deň)!

Za súčasného stavu myslenia, v snahe neublížiť ani jednému kandidátovi 
či jeho obdivovateľom, zišlo mi na um jedno riešenie. Čo tak zvoliť 

všetkých, ktorým ide o dobro nás všetkých. Prezidentský palác 
i parlament to so svojimi priestormi zvládnu a my, kým sa dohodnú na 

konkrétnych krokoch, môžeme spokojne vnímať premeny počasia. Ak by 
náhodou niekto znovu navrhol skrátiť volebné obdobie, potom by som 

odporúčal zosúladiť periodicitu volieb s ročnými obdobiami. Zjednotia sa 
zmeny počasia a politických káuz. Naše stretnutia s priateľmi tak dostanú 

ustálenú tému i frekvenciu. Opakovaním sa vycibríme v diskusiách, 
ujasníme si, o čo vlastne v spoločnosti ide a budeme mať k sebe bližšie. 
Možno tak objavíme aj iný rozmer politiky, než je len ten, ktorý sa na nás 

valí prostredníctvom médií.     

Pavol TOMAŠOVIČ
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Kde sa budú stavať v Trnave nové byty?
Mesto Trnava získalo na bytovú výstavbu 124 hektárov pôdy bez od-
vodov za vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Od roku 1995 pribudlo v Trnave v rámci reálnych možností mesta a s využitím štát-
nych podporných fondov 160 podkrovných bytov, od roku 1998 aj 146 bytov v nových 
bytových domoch. Boli to napríklad bytovka pre mladé rodiny, ktorá získala ocenenie 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v súťaži Progresívne a cenovo dostupné 
bývanie, alebo dom s dvoj a trojizbovými bytmi na Františkánskej ulici.

„V najbližšej budúcnosti predpokladáme výraznejší nárast bytovej výstavby. Vy-
hodnocujeme práve územie mesta v intraviláne aj extraviláne a budúcu výstavbu 
chceme riešiť formou intenzifikácie všade tam, kde sú ešte voľné pozemky Z hľadis-
ka hustoty obyvateľov na hektár sa ako najvhodnejšia javí lokalita obytného súboru 
Prednádražie. Uvažuje sa aj o možnosti výstavby obytného satelitu na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mest-
ského úradu v Trnave Ing. arch. Milan Horák. 

Po intenzívnej prípravnej činnosti boli v decembri 2003 upravené hranice zastava-
ného územia. Mesto Trnava tak získalo na bytovú výstavbu 124 hektárov pôdy bez 
odvodov za vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, čo predstavuje veľký pod-
porný stimul pre individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu. V mestskom rozpočte 
na rok 2004 je na tento účel vyčlenená suma 52 miliónov 100 tisíc korún.

                                                                                                                                -eu-              

Stromy na kalvárii aj pre sestru Zdenku  
Približne dvadsaťpäť odrastených stromov vysadí mesto Trnava na kalvárii pozdĺž 
Trnávky ešte pred inštalovaním pamätnej tabule sestry Zdenky z Kongregácie Milo-
srdných sestier sv. kríža, ktoré sa uskutoční na tomto mieste v apríli. Stromčeky budú 
nielen náhradou za jestvujúce stromy, ktoré sú už vo veľmi zlom stave, ale postupne 
vytvoria aj clonu medzi Krížovou cestou a frekventovanou Trstínskou cestou. 

V tomto roku má byť v Trnave vysadených dovedna 350 odrastených stromov, väč-
šina z nich však až v jesennom období, keď sú štartovacie podmienky pre ich ujíma-
nie výhodnejšie. Na tento účel je v rozpočte určená suma 2 milióny 200 tisíc korún.

„Ako sme už občanom sľúbili, vysadíme niekoľko desiatok stromov v Beethoveno-
vom parku. Nové stromy by mali vytvoriť clonu tiež na severnej strane valu pri novom 
bežeckom ováli na Slávii a chceli by sme založiť aj hlavnú aleju pozdĺž futbalových 
ihrísk smerom na sever po Cukrovú ulicu. Podrobnosti si však budeme ešte musieť 
premyslieť a až na základe konkrétnej situácie uvidíme, koľko stromov sa nám podarí 
umiestniť,“ povedala pracovníčka odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského 
úradu v Trnave Ing. Jarmila Garaiová. 

Ďalšou vytipovanou lokalitou je Paulínska ulica, kde dožívajú staré agáty. Tie 
budú podsádzané mladými stromami, ktoré pôvodnú výsadbu postupne nahra-
dia. Opäť to budú agáty, ale menšieho vzrastu a s ružovými kvetmi. „Agát bol pre 
Trnavu typický, no v súčasnosti sa z nej pomaly vytráca. Hoci ide o introdukovanú 

a pomerne agresívnu drevinu, v mestskom prostredí sa jej negatívny vplyv neprejavu-
je. Veľmi dobre sa agát uplatňuje v uličných stromoradiach, kde sa vyníma jeho zaují-
mavý habitus a efektná, až architektonická stavba koruny,“ dodala Ing. Garaiová. 

Dva izolačné zelené pásy z agátov a kríkov vzniknú tiež na Ulici Ferka Urbánka. 
Vo výhľade je založenie aleje s vychádzkovou trasou popri hradbách na Vajanského 
a Františkánskej ulici, kde je však začiatok výsadby závislý od ukončenia novej vý-
stavby. Dosádzať sa bude aj na Pekárskej a Hlavnej ulici, na Stromovej ulici by sa 
mala uskutočniť úplná rekonštrukcia porastu. Nahrádzať sa budú tiež stromy, ktoré 
museli byť vyrúbané v rokoch 2002 a 2003.                                                            -eu-              

Trnavskú klímu znášajú hloh i magnólia   
Mimoriadne suché letá a tuhé zimy s holo-

mrazmi sa v posledných rokoch tvrdo podpísali 
na zdravotnom stave mnohých stromov v Trnave. 
Aby mesto predišlo náhlym a veľkým stratám 
zelene, usiluje sa o diverzifikáciu negatívnych 
vplyvov prostredníctvom pestrej druhovej skladby 
stromov. Medzi najdôležitejšie kritériá výberu 
patrí ich schopnosť znášať extrémne klimatické 
podmienky v mestskom prostredí. Zároveň to 
však musia byť nízko alergénne stromy, ktoré 
odporúčajú pre mestskú výsadbu aj lekári – aler-
giológovia.  

„Predovšetkým sadíme s ohľadom na technické 
obmedzenia každej lokality. Do úvahy berieme 
uloženie inžinierskych sietí, nevyhnutnú vzdiale-
nosť od budov a veľkosť ostrovov voľnej pôdy. Na 
sídliskách je to obrovský problém, ktorý nás často 
natoľko limituje, že namiesto plánovanej aleje napokon môžeme vysadiť iba niekoľ-
ko solitérov,“ povedala pracovníčka odboru územného rozvoja a koncepcií Mestské-
ho úradu Ing. Jarmila Garaiová. 

Nemenej dôležité je, na aký účel slúži priestranstvo, kde sa má výsadba usku-
točniť. Od toho napríklad závisí, či sa vyberú stromy s korunou, ktorá môže byť 
v dospelosti podľa potreby zvyšovaná rezom, alebo s nižšou guľovitou korunou, 
ktorá rez neznáša. Ako výhodné z mnohých ohľadov sa javia magnólie vysadené na 
Františkánskej ulici, ktoré nielen patria medzi nízke alergény, ale majú aj efektný 
vzhľad a hlboký kolový koreň vhodný do zabetónovaného prostredia. Katalpy truba-
čovité, ktoré môžu Trnavčania vidieť na Horných Baštách a pri Dóme sv. Mikuláša 
smerom na lávku, dokonca majú mať schopnosť odpudzovať muchy a komáre. 

Suchá a kruté zimy v meste veľmi dobre znáša hloh vysadený napríklad na Cle-
mentisovej ulici. Hlboko zakoreňujú aj hraby a lipy. Na širšie priestranstvá nesties-
nené asfaltom a betónom sa môže úspešne vysádzať aj smrek pichľavý známy pod 
ľudovým označením strieborná jedlička, ktorý má hlbší koreňový systém ako plytko 
koreniaci smrek obyčajný.                                                                                        -eu-
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Primátori K-8 chcú vyšší podiel z daní 
Podľa primátorov slovenských krajských miest reforma verejnej správy nemôže 

byť úspešná bez reformy daňového systému, ktorá zvýši podiel miest a regiónov 
pri rozdeľovaní daňových príjmov. Na stretnutí K-8 vo februári v Žiline sa primá-
tori zhodli v názore, že 40 percent príjmov z daní by mala dostať miestna samo-
správa, 30 percent regionálna samospráva a 30 percent centrálna štátna správa. 
Cieľom je schopnosť samostatného financovania, čím by sa vyriešil základný 
problém samosprávy na Slovensku. Ako pozitívny príklad uviedli primátori 
daňový systém Dánska, ktorý prenáša peniaze predovšetkým tam, kde sa tvoria, 
zároveň má však zakotvený aj princíp solidárnosti voči obciam zaostávajúcim 
z objektívnych príčin.

Za hraničný dátum zavedenia tohto systému považujú primátori 1. január 2007. 
Podiel samosprávy by sa však mal postupne zvyšovať už v návrhoch štátneho roz-
počtu na roky 2005 a 2006 súčasne s prípravou potrebných legislatívnych úprav. 
Nutnosť reštrukturalizácie daňového systému súvisí podľa primátorov K-8 aj so 
vstupom Slovenska do Európskej únie. Vyzvali preto vládu a Národnú radu Slo-
venskej republiky, aby sa urýchlene začalo s jej prípravou a pozvali na pracovné 
stretnutie predsedu vlády Mikuláša Dzurindu.                                                       -eu-

Výučba podľa francúzskeho projektu
Prírodné vedy sa v základných školách v Trnave budú zrejme vyučovať podľa fran-
cúzskeho projektu Vyhrňme si rukávy. Prenos a adaptáciu projektu na slovenské 
pomery finančne podporuje spoločnosť PSA Peugeot Citroën, ktorá pri Trnave stavia 
automobilku.

Koncom januára odcestovali do francúzskeho regiónu Champagne Ardenne 
riaditelia troch trnavských základných škôl s cieľom oboznámiť sa s projektom, 
ktorý už niekoľko rokov beží vo Francúzsku z iniciatívy profesora Georgesa Char-
paka, držiteľa Nobelovej ceny za fyziku z roku 1992. Okrem nich tam bol aj dlho-
dobo uvoľnený člen mestskej rady Ľudovít Daučo a predstavitelia ministerstva 
školstva.

„Projekt Vyhrňme si rukávy uprednostňuje získavanie poznatkov cestou bá-
dania, experimentov a diskusie. Žiaci si sami stanovia hypotézy, dohodnú sa na 
spoločnom postupe, konfrontujú svoje výsledky a hľadajú odpovede na položené 
otázky,” priblížil vyučovací systém Ľ. Daučo. Učebné osnovy napriek vedeckejšie-
mu prístupu k téme zostanú zachované. Ako vyplýva zo zámerov projektu, jeho 
cieľom je „viesť deti už v mladšom školskom veku k samostatnému objavovaniu 
krásy sveta a jeho fungovania a podieľať sa na zavádzaní moderného vyučovania 
prírodných vied v krajine, ktorá je pristupujúcim členom Európskej únie”.

S experimentálnym prístupom k výučovaniu fyziky a niektorých ďalších pred-
metov by mali začať v základných školách na Ulici Kornela Mahra, Atómovej 
a Vančurovej. Aj keď na prvý pohľad ide o jednoduchú záležitosť, od septembra 
tohto roku ešte s implementáciou projektu Vyhrňme si rukávy nemožno rátať.

Ak by sa nový spôsob výučby prírodných vied na troch trnavských školách osved-
čil, podľa tlačového tajomníka Mestského úradu v Trnave Pavla Tomašoviča by 
nič nebránilo rozšíreniu metódy na všetky školy v meste, prípadne aj na ďalšie na 
Slovensku.

Už dnes je v Trnave v súvislosti s výstavbou automobilky obrovský záujem o ja-
zykové kurzy francúzštiny. Autori trnavsko – francúzskeho projektu sa netaja, že 
jedným z ich cieľov je podpora zblíženia automobilky a škôl v Trnave. Hlavnými 
partnermi v projekte sú spoločnosť PSA Peugeot Citroën, región Champagne 
Ardenne a mesto Trnava.                                                                               -mach-

Trnava a Európska únia očami mladých
 

Slávnostné vyhlásenie výsled- 
kov literárnej a výtvarnej sú- 
ťaže žiakov základných škôl 
a gymnázií v rámci projektu 
samosprávy Trnava sa otvára 
Európskej únii sa uskutočnilo 
28. januára na radnici. 

„Učením a tvorivosťou rozši-
rujete obzor svojho poznania 
a stávate sa vedome plno-
hodnotnou súčasťou vyššieho 
celku, podobne ako Slovensko 
pri vstupe do Európskej únie. 
Aj vaše práce sú dôkazom toho, 

že Trnava – náš malý Rím – naďalej zostáva centrom vzdelanosti a kultúry,“ pri-
hovoril sa súťažiacim viceprimátor Ing. Vladimír Butko. Nechýbal ani slávnostný 
prípitok na ďalšie tvorivé úspechy mladých Trnavčanov v Európskej únii, samo-
zrejme, tentokrát s čašou džusu. 

Vo výtvarnej súťaži zvíťazil v kategórii žiakov 1. a 2. ročníka kolektív 2. B 
zo Základnej školy na Spartakovskej ulici, v kategórii žiakov 3. a 4. ročníka sa 
stal víťazom Michal Hanic zo ZŠ na Limbovej ulici. Nositeľom špeciálnej ceny je 
Dominik Belica zo ZŠ na Ulici Ivana Krasku v Modranke. Žiačkou tejto školy je 

aj Barbora Sokolovská, víťazka literárnej súťaže v kategórii žiakov ZŠ na tému 
Moja predstava o živote v Trnave, ktorá je súčasťou EÚ. Autorkou najlepšej práce 
v kategórii študentov gymnázií na tému Čo by som zmenila v mojom meste na 
ceste do EÚ je Monika Forrová z Gymnázia Jána Hollého.

Projekt je spoločne financovaný mestom Trnava a Európskou úniou. Výtvarné 
práce sa stali základom farebného nástenného kalendára na rok 2004, literárne 
práce vyšli v zborníku. Ďalšími súčasťami projektu Trnava sa otvára EÚ budú 
farebná príloha v aprílovom vydaní Noviniek z radnice a na záver sa 30. apríla  
uskutoční veľký happening nabitý kultúrnymi podujatiami, ktorý vyvrcholí 
ohňostrojom a bude pokračovať aj 1. mája.                                                        -eu-
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Projekt Europaquiz už aj na Slovensku
Začiatkom februára sa na trnavskej radnici stretli zástupcovia slovenských škôl 

i Pädagogisches Institut des Bundes für Burgenland (PIB) a Centra pre európsku 
politiku, ktorí pripravili súťaž medzi strednými školami s názvom Kvíz o Európe. 

Súťažiť medzi sebou budú študenti zo štyroch slovenských gymnázií – z Barde-
jova, Banskej Bystrice, Trnavy a Bratislavy. Zástupcovia PIB predstavili projekt 
„Europaquiz“, ktorý v Burgenlande realizujú už sedem rokov. Tento rok sa doň 
zapoja i slovenskí študenti. Výsledkom stretnutia bola príprava celoslovenského 
finále, ktoré sa uskutoční 17. marca v Banskej Bystrici. Okruhy, v ktorých si 
zmerajú študenti sily, sú: Slovensko, Európska únia, Argumentovanie a Aktuálne 
politické dianie. Celá súťaž sa uskutoční v nemčine. Víťazi – traja najlepší študen-
ti (nie školy) pocestujú 31. marca na finále do Güssinu v rakúskom Burgenlande, 
kde si zmerajú sily so svojimi rakúskymi rovesníkmi.                                         -ks-

Slávnostné Požehnanie mladých vín sa v závere januára uskutočnilo 
v stredovekej pivnici Západoslovenského múzea patriacej k najstarším 
zachovaným pivniciam Trnavy, ktoré boli už v 13. storočí využívané na 
výrobu a skladovanie vína. Ušľachtilý nápoj požehnal Jeho Excelen-
cia arcibiskup Ján Sokol a tohtoročné podujatie už do tretice úspešne 
nadviazalo na storočia prekvitajúcej tradície trnavského vinárstva a vino-
hradníctva. 

Po tom, ako Trnava v júni 2001 vstúpila do združenia Malokarpatská 
vínna cesta, sa podujatie po prvý raz uskutočnilo v roku 2002, keď Vdp. 

ThLic. Vendelín Pleva požehnal 59 
vzoriek mladých vín. Na druhom 
ročníku v januári 2003 to bolo už 69 
vzoriek a na tohtoročnom sa sústredilo 87 vín 
z trnavského regiónu, malokarpatskej, tokaj-
skej a nitrianskej vinohradníckej oblasti. 

Požehnanie mladých vín však nie je jedinou 
udalosťou, ktorá prispieva k obnove vinár-
skych tradícií Trnavy. Pred rokom to bol prvý 
ročník súťažnej výstavy Vino Tirnavia, na 
jeseň 2003 prvý a hneď veľmi úspešný Deň 
vínnych pivníc, a pred nami je už aj druhý 
ročník výstavy Vino Tirnavia spojený s verej-
nou degustáciou, ktorý sa uskutoční od 12. do 
14. marca v Združenej strednej priemyselnej 
škole na Komenského ulici. Viac o výstave na 
30. strane.                                                  

                                                                -eu-

Návraty k vinárskym tradíciám Trnavy

Trnavčanky pomáhali po zemetrasení 
Mladé Trnavčanky Nataša Hypíková a Eva Vávrová so svojimi psami Doxou a Ariva-
lom pomáhali na prelome rokov vyhľadávať ľudí v ruinách iránskeho mesta Bam, 
ktoré po silnom zemetrasení prakticky zmizlo zo zemského povrchu. 

Do záchranárskeho modulu ich povolal šéf 
Komplexného záchranného systému z Gabčíko-
va Ján Culka. Keď obe dievčatá prišli zo štefan-
skej zábavy, našli si odkaz, aby sa pripravili na 
odchod. Rýchlo sa teda zbalili, vybavili pre psov 
povinné veterinárne prehliadky a pripojili sa 
k viac ako trom desiatkam slovenských záchra-
nárov, ktorí išli pomáhať do Iránu.

Po šiestich hodinách letu sa ocitli na mies-
tach, na ktoré sa upierali pohľady ľudí z celé-
ho sveta. „Vládol tam chaos, 150 kilometrová 
cesta z letiska do Bamu trvala autám šesť 
hodín,“ zaspomínala si na začiatok svojej naj-
náročnejšej záchranárskej misie Nataša. Neu-
veriteľné množstvá prachu a smradu sťažovali 
vyhľadávanie zavalených ľudí, ale záchranári 
a aj ich štvornohí pomocníci pracovali naplno. 
Žiaľ, živého človeka slovenskí záchranári ne-
našli. O počte nájdených mŕtvych tiel sa na 
Slovensku tiež viedli nie veľmi zmysluplné 
debaty. „Ťažko povedať presné číslo, keď môj 
pes označil miesto, potvrdil ho ďalší, a išli sme ďalej. Označené miesto mohlo zna-
menať jedno ľudské telo, ale aj viac,“ vysvetlila Nataša. Jej úlohou nebolo počítať, 
ale vyhľadávať. 

Domáci ľudia by slovenských záchranárov najradšej zničili. Ťahali ich za rukávy 
na miesta, kde tušili svoju rodinu, svoje manželky, deti... „Ťažko chápali, že pes 
potrebuje odpočinok,“ konštatuje trnavská záchranárka. Odpočinok by si zaslúžili 
aj ľudia, ale nebol čas, ani podmienky. Keď ich ráno domáci odviezli na vyhradené 
miesto, stávalo sa, že ich nemal kto odviezť naspäť na základňu. O teplej strave či 
sprche mohli záchranári len snívať.

Nataša bude mať o pár dní devätnásť, ale už má za sebou nejednu záchranár-
sku akciu. Jej Doxa bola úspešná pri objasňovaní vraždy v Tekovských Nemciach, 
údajne zavraždenú ženu hľadala v Kollárove a nedávno nezvestného konateľa sú-
kromnej firmy v Trsticiach.

A čo za to? „My sme dobrovoľníci, za svoju prácu nedostávame žiadne peniaze,“ 
povie Nataša. Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy v Trnave, kde študuje, jej 
vychádza v ústrety, a keď ju záchranári potrebujú, môže ísť.

No vráťme sa ešte k pôsobeniu Doxy a Arivala v Iráne. Zdá sa, že dopadlo výborne, 
výsledkom by mali byť mladé šteňatá, ktoré by záchranu ľudí mali mať už v krvi. 

Pavol MACHOVIČ
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Maják na rozbúrenom mori
Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity organizovala koncom januára 2004 
sympózium pri príležitosti 80. narodenín J. Em. Jána Chrizostoma kardinála 
Korca, nástupcu apoštolov na najstaršom biskupskom stolci v Nitre.

Po piesni Ave Mária od Mikuláša Schneidera Trnavského v podaní študentky Tr-
navskej univerzity Martiny Krčovej, slovo na úvod a blahoželanie povedal J. Mgn. 
prof. JUDr. Peter Blaho, Csc.. 

J. Exc. Ján Sokol, arcibiskup-metropolita pripomenul, že pochádzajú z jedného 
okresu a stretli sa aj na pôde národnej. Ocenil jeho nekompromisný postoj a jasné 
názory pre blaho národa a vlasti. Otec kardinál Korec sídli v slovenskom Betleheme 
a otec arcibiskup v malom Ríme. Prirovnal ho k majáku na rozbúrenom mori, ktorý 
nám ukazuje správnu cestu, aby sme tak ako on boli verní cirkvi, životu a národu. Pri-
mátor mesta Trnava pripomenul, že  zásluhou otca kardinála pôsobí vo svojej funkcii. 
Po zmene spoločenského poriadku práve on pripomenul povinnosť kresťana ísť do vecí 
verejných. Vyslovil presvedčenie, že blahoslavená sestra Zdenka, ktorej posledné chvíle 
na životnej púti sú spojené s mestom Trnava, vyprosí mu veľa síl do ďalšej práce.

Celkom na sympóziu odznelo deväť príspevkov z úst významných slovenských 
historikov a prof. Dr. László Szögi z Budapešti. V prvej časti upútal príspevok Doc. 
PhDr. Róberta Letza, Csc. na tému Kardinál Korec a dejiny. Poukázal na metódy 
zámerného falšovania dejín a na nemožnosť vymazania humanitného vkladu kres-
ťanstva z dejín. Predstavil kardinála Korca ako osobnosť, ktorá hľadá odpovede, 
nikoho nenapadá, neponižuje a ktorý vložil svoje služby na obhajobu cirkvi a náro-
da. Prof. PhDr. Jozef Šimončič, Csc. predstavil poslucháčom, medzi ktorými okrem 
významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života boli aj štu-
denti gymnázia, osobnosť P. Alfreda Delpa SJ (l907 – l945), obeť národného socializ-
mu. V druhej časti svojou prednáškou upútala A.o. prof. PhDr. Emília Hrabovcová 
na tému Pribinovské slávnosti v Nitre a vykázanie nuncia Ciriaciho z ČSR.

Dobrou správou pre verejnosť je iste prísľub udelenia čestných doktorátov Trnav-
skej univerzity Jánovi Chrizostomovi kardinálovi Korcovi a Jozefovi kardinálovi 
Tomkovi.                                                                                        Margita KÁNIKOVÁ

Prednedávnom sa objavili v niektorých médiách 
správy o zúfalej situácii desaťdetnej rodiny Bihári-
ovcov z Trnavy. Televízni diváci mali možnosť na-
hliadnuť do ich súkromia. Nebol to veselý pohľad. 
Holá miestnosť v známej ubytovni na Cobur-
govej, prestrihy na jej zdevastované prostredie. 
Šot „celkom uspokojivo“ plnil nepísané pravidlo 
súčasnej slovenskej žurnalistiky: dobrá správa = 
žiadna správa. Neprekvapuje preto, že bola vy-
trhnutá zo širšieho kontextu relevantných informá-
cií. Tie by vrhli na situáciu iné svetlo a prípad by 
sa zmenil z takzvanej „topky“ na problém, ktorý 
si vyžaduje diskusiu s odborníkmi – nielen pra-
covníkmi v sociálnej oblasti, ale aj psychológmi 
a dobrovoľníkmi z tretieho sektora. 

Nasledoval článok v regionálnej tlači, v ktorom 
stálo, že „kompetentným“ patria „facky hanby“. 
Nechcem na tomto mieste rozoberať problém po-
rušovania novinárskej etiky, preto sa obmedzím 
na konštatovanie, že autor článku sa tých „kompe-
tentných“ zabudol spýtať, čo v celej veci skutočne 
urobili. 

Nechcem sa zaoberať ani otázkou, prečo rodine 
Biháriovcov a často aj mnohým iným, napríklad 
tzv. „osobnostiam zo šoubiznisu a politiky“ nepre-
káža, že celé Slovensko má možnosť nahliadnuť do 
ich súkromia. Na túto otázku by mal odpovedať 
niektorý psychológ. A pokiaľ by to aj urobil, in-
formácie tohto druhu vo vzťahu ku konkrétnym 
osobám nepokladám za vhodné na zverejnenie. 

Nebudem hľadať ani odpoveď na otázku, prečo 
sa rodina Biháriovcov dostala do stavu sociálnej 
a hmotnej núdze. Možné príčiny patria podľa 
môjho názoru tiež do sféry intímnych informácií, 
ktoré by za normálnych okolností nemali presiak-
nuť na verejnosť. Myslím si, že ak by nedošlo k  
dezinterpretáciám v médiách, do tej istej sféry by 
mali patriť aj nasledujúce údaje o tom, akú pomoc 
a s akým výsledkom rodine Biháriovcov poskytli 
alebo sprostredkovali pracovníci Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Trnave či referátu soci-
álnych služieb Mestského úradu. 

Sociálna núdza je stav, 
keď si občan nemôže sám 
zabezpečiť starostlivosť 
o svoju osobu, starostlivosť 
o svoju domácnosť, ochranu 
a uplatňovanie svojich 
práv a právom chránených 
záujmov alebo kontakt so 
spoločenským prostredím 
najmä vzhľadom na vek, 
nepriaznivý zdravotný stav, 
sociálnu neprispôsobenosť 
alebo stratu zamestnania.
Hmotná núdza je stav, 
keď príjem občana a osôb, 
ktoré sa s ním spoločne 
posudzujú, nedosahuje 
životné minimum a občan 
a tieto osoby, si príjem 
nemôžu zabezpečiť alebo 
zvýšiť vlastným pričinením. 
Zákon v takomto prípade 
umožňuje získať dávku, 
príspevok na zdravotnú 
starostlivosť, aktivačný 
príspevok, príspevok na 
bývanie, ochranný príspevok. 
Sociálna pomoc je riešenie 
hmotnej núdze alebo riešenie 
sociálnej núdze, v ktorej 
dôsledku si občan nemôže 
sám ani s pomocou rodiny 
zabezpečiť základné životné 
podmienky. Základné 
životné podmienky na 
účely zákona o sociálnej 
pomoci sú jedno teplé jedlo 
denne, nevyhnutné ošatenie 
a prístrešie.
Problematiku pomoci 
občanom nachádzajúcim sa 
v hmotnej núdzi upravuje 
zákon č. 599/2003 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi. 
Zákon je účinný od 1. 
januára 2004.

Pár slov o zodpovednosti a solidarite 

Trnavčania sa poďakovali pápežovi 
V polovici februára sa približne 3 500 slovenských veriacich zúčastnilo púte 

vo Vatikáne. Takýmto spôsobom sa poďakovali pápežovi za jeho tretiu návštevu 
Slovenska. Počas nej prišiel ako pútnik aj do Trnavy, čím potvrdil jej významné 
postavenie nielen medzi slovenskými mestami. Aj z tohto dôvodu nemohli medzi 
pútnikmi chýbať Trnavčania, pričom poďakovanie za samosprávu zvýraznila aj 
účasť primátora Štefana Bošnáka a jeho zástupcu  Eduarda Čechoviča. Dva 
manželské páry počas audiencie osobitne poďakovali pápežovi za jeho minu-
loročnú septembrovú návštevu v „Malom Ríme“. Cestu Trnavčanov inicioval 
a zorganizoval arcibiskupský úrad.                                                                   -pt-  
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Stručný výpočet faktov:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má rodinu v evidencii od roku 1994. Od 
roku 1999 im na základe upozornenia pracovníčky Detského domova v Trnave 
venuje zvýšenú pozornosť. Referát sociálnych vecí mestského úradu rodinu vedie 
v evidencii sociálne odkázaných rodín a rodín vyžadujúcich osobitnú starostli-
vosť od roku 1997. Manželia Biháriovci sú dlhodobo nezamestnaní. Do januára 
2004 žila rodina z mesačného príjmu 22 350 korún. Pozostával z dávok sociálnej 
starostlivosti vo výške 10 500 korún, rodičovského príspevku 3 790 korún, a ro-
dinných prídavkov vo výške 8 060 korún. Z príjmu nedokázali vyžiť. Ponúknutú 
pomoc od pracovníčky detského domova a rádových sestier Sv. Vincenta, ktoré 
chceli rodičom poradiť, ako s peniazmi vyjsť a ako sa postarať o deti, manželia 
odmietli. Požičiavali si ďalšie peniaze od úžerníkov. Dlh nedokázali splácať. 
Úžerníci ich už v na jar v roku 2002 údajne vydierali a vyhrážali sa ujmou na 
zdraví. V tejto súvislosti ohlásila pani Biháriová, že jej manžel je nezvestný a žia-
dala o finančnú pomoc. O veci bola informovaná aj polícia. Situáciu sa pokúsil 
vyriešiť referát sociálnych vecí jednorazovou sociálnou dávkou 4 000 korún. Pán 
Bihári sa hneď na to vrátil domov. Svoje ústne oznámenie o tom, že rodina je 
ohrozovaná úžerníkom, o niekoľko dní stiahol.

Potraviny, oblečenie, plienky a iné potrebné veci poskytovali Biháriovcom aj 
dobrovoľníci, ktorí nechcú byť menovaní. Nezabúdalo sa na nich ani pri pravi-
delných charitatívnych akciách mesta Trnava. Pomôcť sa pokúsili aj nadácia 
Maruška a Únia rómskej mládeže v Trnave, ktorí Biháriovcov z darov občanov 
vybavili práčkou, chladničkou a kuchynskými potrebami a zariadili nábytkom 
dve miestnosti bytu. Do novembra 2003 rodina dary rozpredala a v januári 2004 
preleteli celým Slovenskom zábery matky a malých detí v nezariadenej miestnosti 
bez dodávky tepla a elektriny. Spomínaná nadácia zaplatila dlh za elektrinu, na-
kúpila pre rodinu detské postieľky, paplóny, a kuchynské potreby. Mesto ponúklo 
potraviny.

Čo bude ďalej? Ako zabezpečiť desiatim deťom Biháriovcov ich práva? Kto sa 
o ne postará, ak to rodičia nedokážu? Kto má niesť zodpovednosť za individuálne 
životné rozhodnutia? Kde je hranica povinnosti a možnosti pomôcť zo strany štátu 
a „kompetentných“? 

Na tieto otázky si netrúfam odpovedať. Som presvedčená, že najprv musíme 
otvorene pomenovať pravým menom skutočnú príčinu podobných problémov 
v spoločnosti. Spočíva nielen v úrovni sociálnej politiky, ale najmä v schopnosti 
jednotlivcov prispôsobiť sa platným spoločenským pravidlám. Hádam by sa v tejto 
súvislosti hodilo pripomenúť, že podobné problémy, ako prípad Biháriovcov, ktorí 
sa bez mnohostrannej pomoci nikdy nedokážu samostatne zaobísť, sa bežne vy-
skytujú aj vo vyspelých demokratických krajinách s vyššou životnou úrovňou, kde 
majú viac prostriedkov i skúseností. Preto považujem za mimoriadne nešťastné, že 
v poslednom čase sú tieto prípady, ktoré nevznikli ako priamy dôsledok súčasnej 
spoločenskej situácie, často účelovo interpretované a zneužívané ako politikum. 

Živnou pôdou pre toto zneužívanie je fakt, že na Slovensku žije dosť ľudí veľmi skrom-
ne aj z objektívnych dôvodov. Žiaľ, zdá sa, že ľudská pamäť je kratšia ako zajačí chvostík. 

Málokto je ochotný zmieriť sa s tým, že lepšie časy nemôžu nastať okamžite a mnohí 
zúrivo závidia tým bohatším. Narastá vlna nostalgie za nedávnym obdobím, keď sa našu 
spoločnosť celé desaťročia úspešne snažila „strana a vláda“ udržiavať v stave doživotnej 
infantilnosti. „Cukríkom za poslušnosť“ boli vtedy aj takzvané sociálne istoty, na ktoré 
sme tvrdo doplácali. Ekonomicky však tento systém skolaboval. Našťastie, tie časy sú už 
za nami. Pretrváva však nechuť mnohých príslušníkov generácie, ktorá vyrástla v býva-
lom režime, prevziať osobnú zodpovednosť za svoju životnú situáciu i zdravotný stav so 
všetkými dôsledkami.                                                                              Elena URSINYOVÁ

Na Slovensku pribúdajú deti bez domova
Inšpirácia pre občianske aktivity – činnosť dobrovoľníkov bratislav-
skej nadácie Help v klube pre deti bez vlastnej strechy nad hlavou

Obyvatelia hlavného mesta, ktorí prišli o strechu nad hlavou, môžu nájsť svoj pre-
chodný domov vo Fortune, zariadení pod správou bratislavského magistrátu. Dnes 
je už síce sociálny štatút Fortuny zrušený, ale jeho niekoľkoročné trvanie ovplyvnilo 
zloženie jej nájomníkov. Býva tu asi 300 obyvateľov, pracujúcich aj nezamestnaných. 
Asi polovicu tvoria deti od 0 do 18 rokov, tiež odchovanci detských domovov, mladé 
rodiny, Rómovia, ľudia slušní, aj tí z „okraja spoločnosti“. Spája ich spoločný prob-
lém – nemajú vlastný byt. 

Na bezdomovcov sme si už zvykli, tu sú však celé rodiny. Zároveň v spoločnosti 
vzniká nová skupina – deti bezdomovci. Hoci to na prvý pohľad tak nevyzerá, detí 
bez domova bude pribúdať s nárastom počtu rodín striedajúcich ubytovne, pretože 
na vlastný byt nebudú mať financie. Jedna vec je postarať sa o nich materiálne, 
napr. zriaďovaním mestských sociálnych ubytovní, možno pre niektorých aj zberom 
obnoseného šatstva, ale druhá vec je riešenie problému. Zo skúsenosti z práce vo 
Fortune vieme, že ubytovňa zostane len „čiernou dierou“ na peniaze mesta, ak sa jej 
obyvateľom neposkytne aj ľudská podpora. 

Už 10 rokov prevádzkuje vo Fortune Katolícka jednota Slovenska – pobočka 
Dúbravka klub, ktorý vznikol v priestoroch bývalej jedálne. Pri vzniku klubu išlo 
v prvom rade o to, aby sa deti, keď prídu zo školy, zamestnávali zmysluplne. Zároveň 
vznikol priestor pre poskytovanie poradenstva rodičom. Keďže izbičky, v ktorých 
bývajú, sú veľmi malé, niektoré rodiny nemajú vhodný priestor na písanie domácich 
úloh, a tak aj na to využívajú klub. Tiež je tam zberňa obnoseného šatstva, rôzne 
večierky, karnevaly, prípadne bohoslužby. Pred štyrmi rokmi sa klub rozšíril o ďal-
šie dve miestnosti v suterénnych priestoroch, kde dobrovoľníci nadácie Help vedú 
voľnočasové aktivity pre deti. Nie sú potrebné žiadne finančne náročné zariadenia. 
Stačia papiere, farbičky, plastelína, z grantov sa kúpili dva počítače... a dokážu sa 
tam zabaviť deti od 2 do 15 rokov. Bonbónikom pre ne a odmenou za celoročnú ak-
tívnu činnosť v škole i klube je týždňový letný tábor.

Zmyslom rôznych ubytovní je poskytnúť strechu nad hlavou. V záujme každého pre-
vádzkovateľa by malo byť aspoň zabezpečenie poradenstva ako sa uchádzať o byt, ako 
napísať žiadosť, za kým ísť, keď má dieťa  nejaké problémy... Štát na riešenie situácie 
finančne nestačí, no podľa  tejto skúsenosti nestojí všetko iba na peniazoch. Základom 
je predovšetkým záujem a solidarita.                                               Anka SLÁDEKOVÁ
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Trnava mala kedysi kuriózny meridián   
Dnes poznáme nielen presné zemepisné polohy štátov, rôznych ostrovov, ale aj 
miest a obcí. Možno čitateľov prekvapí mapka, ktorú tu ponúkame. Pred 318 rokmi 
bola uverejnená na Trnavskom kalendári na rok 1686 a uvádza celkom inú polohu 
mesta Trnava, ako je tomu dnes.

Známe trnavské kalendáre vydávané Trnavskou univerzitou od roku 1650, majú 
už v podtitule uvedené „...podľa 40. poludníka mesta Trnavy“. Aj v ďalších rokoch 
a desaťročiach v latinských, nemeckých i maďarských kalendároch sa opakujú tieto 
texty, ktoré obsahujú zemepisnú šírku i dĺžku. Tieto zemepisné polohy poludníkov 
a rovnobežiek boli veľmi rozdielne oproti dnešným. 

Nultý poludník, ktorý 
prechádza londýnskou 
hvezdárňou v Greenwichi, 
bol ustálený a medziná-
rodne zavedený po známej 
medzinárodnej konferen-
cii v Ríme v roku 1883. 
Prvá mapka s trnavským 
meridiánom sa objavila 
na vyššie spomínanom 
kalendári na rok 1677 
s titulom „Situs Meridiani 
Tyrnaviensis, cum potio-
ribus Locis Ungariae, et 
confiniis Provinciarium 
aliarum“ (Poloha trnav-
ského poludníka s dôležitými mestami Uhorska a hranicami iných provincií). Mapa 
bola vyrytá do medi.

Na mapke sú vyznačené horstvá, rieky a mestá, ako aj názvy okolitých krajín. Zo 
slovenských miest okrem Trnavy je tam Bratislava, Skalica, Svätý Jur, Pezinok, 
Modra, Hlohovec, Nové Zámky, Nitra, Banská Štiavnica, Trenčín, Žilina, Kremnica, 
Ružomberok, Banská Bystrica,, Zvolen, Kežmarok, Levoča, Spiš, Sabinov, Bardejov, 
Prešov, Rožňava a Košice. Trnava leží na jasne vyznačených zemepisných znače-
niach: Na 48. stupni severnej zemepisnej šírky a 40. stupni východnej dĺžky. 

Ešte dlho trvalo toto určenie a stretávame ho aj vo viacerých prácach M. Sentiváni-
-Svätojánskeho, J. Jaslinského, J. Šajnoviča, ba aj Maximiliána Hella. Časom Trnava 
prišla o svoj meridián. Zostalo trocha hrdosti na minulosť i trocha melanchólie. 

Dnes: zemepisná poloha nášho mesta je 48˚ 23’ severnej zemepisnej šírky a 17˚  35’  
východnej dĺžky. Pre zaujímavosť ešte pripomienka, že medzi Trnavou a stredoeu-
rópskym časom je rozdiel + 10’ a 22’’.                                                                     H.R. 

Trnavský meridián spred 318 rokov umiestnil naše mesto približne o 2 500 kilometrov 
ďalej na východ. Keby sa hypotetický cestovateľ chcel orientovať podľa týchto údajov, 
zúfalo by hľadal Trnavu v Rusku, kdesi pri rieke Don, niekde v miestach, kde leží Rostov 
na Done.                                                                                                                (pozn. red.)

história história

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy    marec 2004
5. 3. 1419 ► Kráľ ŽIGMUND obnovil mestské privilégiá Trnavy z roku 1238 

(585. výročie).
5. 3. 1984 ► V Trnave na Prednádraží dali do prevádzky nový moderný škol-

ský areál Osobitnej školy (20. výročie).
7. 3. 1994 ► V Ružomberku umrel Ladislav HANUS, bývalý predseda MNV 

v Trnave (10. výročie).
8. 3. 1999 ► V Trnave umrel po ťažkej chorobe vo veku len 44 rokov kňaz, 

spevák, hudobník a dirigent Stanislav MIHALIČKA (5. výročie). 
10. 3. 1734 ► V Starej Ľubovni sa narodil hudobný skladateľ, organista a hu-

dobný pedagóg Pantaleon Jozef ROŠKOVSKÝ, člen františkánskej rehole, 
ktorý pôsobil aj v Trnave (270. výročie). 

13. 3. 1929 ► V Trnave sa narodil filmový režisér Jozef REŽUCHA (75. vý-
ročie).

14. 3. 1939 ► Poslanci Slovenského snemu odhlasovali vznik samostatnej 
Slovenskej republiky. 

15. 3. 1919 ► Pätnásť profesorov trnavského gymnázia, na ktorom sa dovtedy 
ešte stále vyučovalo po maďarsky, zložilo sľub vernosti Československej re-
publike a  správou gymnázia bol poverený Štefan HATALA (85. výročie).

18. 3. 1934 ► Na následky zranení, ktoré utrpel na železničnej stanici po 
páde pod vlak, umrel Karol KRČMÉRY, lekár – chirurg a riaditeľ Krajin-
skej nemocnice v Trnave (70. výročie). 

19. 3. 1919 ► Uskutočnilo sa prvé zasadanie nového trnavského magistrátu 
(85. výročie).

21. 3. 1984 ► V Bratislave umrel literárny historik, bibliograf a pedagóg 
Imrich KOTVAN, ktorý istý čas pôsobil ako gymnaziálny profesor v Trna-
ve (20. výročie). 

22. 3. 1829 ► V Skalici sa narodil národovec, cirkevný hodnostár, pedagóg, 
autor učebníc a publicista Pavol NOVÁK, tajomník a správca SSV v Trna-
ve a jeho doživotný čestný predseda (175. výročie).

26. 3. 1769 ► V Trnave sa narodil lekár, chemik a múzejník Ľudovít TEHEL, 
ktorý pôsobil v Budapešti (235. výročie).

27. 3. 1619 ► Kardinál Peter PÁZMÁŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity, 
daroval jeden dom v Trnave pre knižnicu a ďalšie dva na ubytovanie štu-
dentov (385. výročie).

29. 3. 1834 ► V Trnave umrel pedagóg Anton von REHLINGEN, zakladateľ 
detskej opatrovne v Trnave, jednej z prvých na území Slovenska a autor 
publikácie o materských školách (170. výročie). 

31. 3. 1999 ► K tomuto dňu bolo v Trnave 4002 nezamestnaných. 
P.R.
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O čom svedčia nálezy mincí z Trnavy 
Z územia Slovenska sa podnes eviduje asi 2 200 väčších a menších nálezov mincí, 
ktoré spolu obsahovali viac ako 300 až 350 tisíc antických, stredovekých a novove-
kých mincí. V nejednom prípade sa tieto platidlá stali dôležitými prameňmi k detail-
nejšiemu zisteniu histórie určitých oblastí, miest a dedín, k poznaniu úrovne hospodár-
stva nášho územia, k poznaniu vývoja medzinárodného obchodu, politických a iných 
spoločenských udalostí. Je jednoznačné, že väčšinou sa mince našli iba tam, kde sa 
vytvorilo dlhodobé osídlenie, teda kde vznikla sieť navzájom prepojených sídlisk. 

V antickom období, laténe a dobe rímskej, trvajúcom približne od 3. storočia 
pr. Kr. až do 5. storočia po Kr., to bola sieť predmestských útvarov (v niekoľkých 
prípadoch označovaných ako oppidum), hradísk a k nim patriacich dedín. Od po-
lovice 13. storočia to bol systém lokalít pozostávajúci z hradov, miest, mestečiek, 
dedín a osád. Ale pretože platidlá vždy používali iba bohatší obyvatelia, nájdu sa 
mince iba na niektorých vybraných miestach. Preto sa zo Slovenska pozná len málo 
väčších miest, na území ktorých bolo objavených viacero jednotlivých (kde bola iba 
jedna minca) a hromadných (obsahujúcich viac ako päť kusov) nálezov mincí. Aj vo 
väčšine obcí sa väčšinou nájde iba jeden numizmatický nález. 

Trnava a jej okolie bola vďaka svojim prírodným pomerom (malé prevýšenie terénu, 
kvalitná úrodná pôda, blízkosť rieky Váh a existencia množstva potokov zásobujú-
cich obyvateľov vodou a vodnými živočíchmi, tvoriaca však aj ochranu pre útokmi 
nepriateľov) vždy dlhodobo osídlená. V nejednom prípade aj viac ako 5 – 6 tisíc rokov 
pred Kristom. Okrem iných archeologických a historických predmetov sa na desiat-
kach lokalít našli aj rôzne mince. Ich význam je mnohoraký. Predovšetkým sú dokla-
dom o spoločenskej úrovni určitej lokality, lebo ak miestni ľudia dospeli k využívaniu 
platidiel v rámci trhovej výmeny, museli byť už natoľko hospodársky vyspelí, že ne-
obchodovali len medzi sebou, ale aj s bližším a vzdialenejším okolím. Väčšinou však 
odrážajú aj všetky nepriaznivé udalosti, ktoré sa v blízkosti stali. V období antiky to 
boli najmä strety medzi Rimanmi a Germánmi. Od stredoveku týmto územím neraz 
tiahli početné domáce a nepriateľské vojenské družiny. V 13. storočí to boli Tatári 
(1241 – 1242) a české vojská Přemysla Ottakara II. (1270 – 1273), v 14. storočí zase 
prívrženci „pána Váhu a Tatier” Matúša Čáka Trenčianskeho (1308 – 1321) a v 15. 
storočí českí husiti (1428 –1434/1435) a domáci bratríci (1450 – 1467). 

Aj novovek priniesol množstvo udalostí, ktoré natrvalo ovplyvnili spoločenský 
vývoj regiónov, tiež Trnavskej pahorkatiny. Počínajúc vojnami o uhorský trón medzi 
uhorskými kráľmi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským (1526 – 1540), 
cez vojny s Turkami (1530 – 1683), končiac vojnami s protihabsburskými povstalca-
mi od Štefana Bočkaja po Františka II. Rákocziho (1600 – 1711). Záverečnými uda-
losťami boli prehrané bitky s Napoleonom I. (1792 – 1815), revolučné roky 1848/1849, 
bitka s Pruskom (1866) a 1. svetová vojna (1914 – 1918). V ojedinelých prípadoch sa 
prostredníctvom nálezov mincí dá sledovať aj čas veľkých epidémií chorôb, hlavne 
cholery a moru, keď ľudia v strachu o svoj život utekali čo najďalej od ohnísk nákazy. 
Mince dokladajú aj veľké požiare v mestách a dedinách, prestavby starých a výstav-
by nových budov, ukladali sa na rôzne miesta aj z pietnych dôvodov.

V seriáli chceme čitateľov oboznámiť s najdôležitejšími nálezmi mincí z Trnavy 
a jej blízkeho okolia. Chceme tak poukázať nielen na ich numizmatický význam (t. j. 

aký panovník ich nechal vyraziť a akú mali kedysi hodnotu), ale najmä na ich histo-
rický význam, t. j. na ich spojenie s dejinami tohto regiónu. Na rozdiel od mnohých 
slovenských kráľovských či zemepanských miest, ktorých bolo v rokoch 1238 – 1500 
konštituovaných asi 60 (dnes ich je vyše 70) sa v Trnave podarilo počas posledných 
200 rokov objaviť pomerne veľa z archeologického, numizmatického a historického 
hľadiska dôležitých nálezov mincí, na základe ktorých je možné aj detailnejšie spo-
znať jej spoločenský vývoj v 13. až 19. storočí. 

V prvej časti seriálu predstavujeme nálezy mincí, ktoré sa v meste využívali 
v rokoch 1000 až 1301. V rámci uhorského štátu to bol čas vlády dvadsiatich troch 
panovníkov z dynastie Arpádovcov. V rámci mesta nie je toto obdobie až tak dobre 
dokumentované nálezmi mincí (hoci sa tu určite používali už od začiatku 11. sto-
ročia), ako napr. 16. – 18. storočie. Vtedy razené strieborné mince, zvané denáre 
a poldenáre boli pomerne vzácne. Nepoužívali ich všetky vrstvy obyvateľstva, tak 
ako je to dnes obvyklé, ale len niektorí ľudia, hlavne príslušníci stredných a vyšších 
vrstiev spoločnosti. Za mince sa kupoval nielen rôznorodý tovar (remeselnícke vý-
robky, potraviny) predávaný na miestnych trhoch, ale aj nehnuteľnosti, domy, pôda, 
lúky, pasienky, lesy, právo na používanie mlynov, ťažbu dreva. V nejednom prípade 
peniaze napomohli aj získaniu šľachtictva, či účasti na správe mesta.

Prvou v Trnave nájdenou stredovekou mincou je medená minca kráľov Bela III. 
– IV. tzv. arabského typu na Hornopotočnej ulici (obr. 1). V roku 1946 ju v svojej 
záhrade vykopal majiteľ domu č. 31. Takéto mince 
sú zvláštnosťou uhorského mincovníctva. Namiesto 
nápisov označujúcich meno panovníka v latinke, 
sú na oboch stranách mince iba arabské nápisy, 
aj to silne skomolené. Dnes vieme, že v dobe svojej 
výroby, teda v rokoch 1180 – 1240, imitovali zlaté 
platidlá španielskych Arabov, Maurov. Tie sa na-
zývali dínáre, napodobovali sa iba mince z druhej polovice 12. storočia. Prečo ich 
v Uhorsku nerobili zo zlata, ale z medi, nie je známe. Jedno je však isté. Boli medzi 
ľuďmi značne obľúbené, preto sú aj ich nálezy v rámci Karpatskej kotliny početné. 
Len na Slovensku sa našli na 20 lokalitách, aj v okolí Trnavy, Bratislavy, Nitry. 
Popri nich sa razil aj ďalší typ medených mincí uvedených panovníkov, s postavami 
dvoch kráľov (Bela a Štefana) a Panny Márie (ako ochrankyne štátu). Tie sa získali 
na iných tridsiatich náleziskách. Uvedené mince dokladajú viacero skutočností, pre-
dovšetkým trvalé osídlenie lokalít v blízkosti Trnavy, a tiež to, že ich hospodárske 
a politické postavenie bolo významnejšie ako postavenie iných lokalít. 

Druhý nález je viac než prekvapujúci. Taktiež poukazuje na určitý politic-
ký a hospodársky význam Trnavy, ale ešte v čase pred jej lokáciou, založením 
v roku 1238. Pri obrábaní záhrady v dnešných Hrnčiarovciach nad Parnou 
sa v roku 1998 podarilo získať z hľadiska slovenských nálezov výnimočnú 
striebornú mincu, anglický denár, penny, Jána Bezzemka z rokov 1205 – 1216 
(obr. 2). Na jednej strane má fiktívny portrét kráľa, na druhej strane je kríž a zvyšok 
legendy naznačujúcej že ju vyrazil Beneit z Londýna. Podobná sa u nás zatiaľ ne-
zaznamenala. Musela sa do trnavskej oblasti dostať buď zo západnej Európy, alebo 
skôr počas križiackych výprav na Prednom Východe s niektorým križiakom, ktorý 
sa vrátil po výprave do strednej Európy. Minca poukazuje na viaceré fakty – mohla 
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by byť spojená s inými 
pamiatkami ťažko doloži-
teľnou prítomnosťou joha-
nitov v okolí Trnavy (mali 
mať základňu v blízkych 
Malženiciach, pravidelne 
sa zúčastňovali na vojnách 
proti neveriacim), dokladá 
vyspelosť regiónu viacerých 
obcí, ktoré neskôr vytvorili 
mesto Trnavu, a napokon 

poukazuje na rozsiahle kontakty miestnych ľudí s blízkym i vzdialenejším okolím. 
Mohli to byť kontakty vojenské, obchodné, politické či náboženské. Na piatej krížovej 
výprave sa v roku 1217 osobne zúčastnil aj uhorský kráľ Ondrej II., v Akkone sa stretol 
s poprednými veliteľmi výpravy, ale po zistení zlých pomerov medzi križiakmi sa o rok 
neskôr rozčarovaný vrátil domov. Mincu mohol priniesť niekto z jeho početného sprie-
vodu. Bola prederavená, takže ju mohol nosiť na krku ako upomienku na čas strávený 
bojom za víťazstvo kresťanstva v tak vzdialenom území. 

V rámci západného Slovenska síce pomerne obvyklým, ale pre Trnavu výnimoč-
ným nálezom je poklad 105 mincí (obr. 3) získaný pri archeologickom výskume stre-
dovekých hradieb pri Kostole sv. Mikuláša (realizovala ho K. Mészarosová). V jame 
na vápno zo 16. storočia sa zistil poklad pozostávajúci z troch základných druhov 
mincí – z uhorských jednostranne razených mincí zvaných brakteáty, z rakúskych, 
tzv. viedenských fenigov a z friesachských fenigov. Tieto mince boli doplnené o kus 

striebornej suroviny, ktorý mal tvar polkruhového výseku zo strieborného koláča, 
hrivny. Podľa dobre datovateľných mincí, oboch druhov fenigov, bolo možné stanoviť 
čas ukrytia tejto cennosti do zeme na obdobie okolo roku 1238 – 1240. V svojej dobe 
predstavoval uvedený súbor mincí a odseku striebra výrazné bohatstvo určitého, 
dnes neznámeho jednotlivca. Mohol to byť cudzinec, ktorý prišiel z českej, rakúskej či 
nemeckej oblasti. Tiež však aj obchodník používajúci takéto mince (v druhej polovici 
13. storočia boli fenigy z Rakúska, Korutánska, Salzburgu popri domácich uhorských 
minciach platným obeživom na celom juhozápadnom Slovensku, od Bratislavy až po 
Pohronie a Poiplie). Potrebu ukrytia súboru mincí v období tesne po založení mesta 
v roku 1238 museli vyvolať nejaké mimoriadne okolnosti. Najpravdepodobnejšie to bol 
vpád Tatárov v rokoch 1241 – 1242, ktorý poničil najmä najosídlenejšie oblasti Slo-
venska a Uhorska. Poklad od kostola sv. Mikuláša je nielen dôkazom o obehu týchto 
platidiel aj na území mesta. Poukazuje však aj na možný pôvod majiteľa mincí a na 
jeho spoločenské postavenie v rámci mesta. Podobné platidlá, 370 viedenských fenigov, 
sa našli tiež v neďalekých Trakoviciach. Ukryli ich do zeme asi v rokoch 1253 – 1281. 
Okolo roku 1282 ukryli v Trnave aj ďalší depot 377 viedenských fenigov. Vidno, že 
v celej oblasti Trnavy sa tieto platidlá používali minimálne od polovice 13. storočia až 
do polovice 14. storočia. Boli základným platobným prostriedkom všetkých bohatších 
obyvateľov mesta. Z dnes neznámych dôvodov (vpád Tatárov, či vojsk Matúša Čáka) ich 
bolo nutné z času na čas ukryť do bezpečných skrýš. Pôvodne bolo takýchto hotovostí 
medzi ľuďmi určite viac, no mnohí obchodníci takéto mince neskladovali, ale ich vyu-
žívali na ďalšie obchody, aby prinášali zisk.  

Posledným nálezom z Trnavy z tohto obdobia je opäť vý-
nimočná minca. V roku 1876 sa v záhrade J. Ochabu zistil 
slavónsky, tzv. bánsky denár z 13. – 14. storočia. Boli to 
mince jednej z južných častí Uhorska, Slavónie, ktoré boli oproti kráľovským razbám 
minimálne o polovicu kvalitnejšie (čo do obsahu striebra). Na jednej strane mali por-
trét kráľovských vládcov, na druhej strane symbol spomenutého územia, kunu. Na 
Slovensku sa tieto mince nachádzajú iba málokedy, lebo obiehali iba v Slavónsku. Ob-
chodom sa však rozšírili aj do blízkeho Maďarska. U nás sa okrem Trnavy našli iba na 
východe, na Spišskom hrade a na hrade Veľký Šariš, tiež pri výskume panského sídla 
v Močidľanoch pri Prešove. Bánske denáre sa ako vysoko kvalitná minca stali v dobe 
ich razby (cca 1196 – 1350) súdobou valutou. Preto sa nachádzajú najmä na hlavných 
obchodných cestách. Aj bánsky denár z Trnavy sa sem pravdepodobne dostal ako kus 
cenného striebra, nie je vylúčené, že z Maďarska, takže by mohol naznačovať, že až 
sem prenikali trnavskí obchodníci pri svojich potulkách za obchodom. 

Všetky vyššie spomenuté mince sú jednoznačným svedectvom o tom, že mesto sa 
už od čias svojho vzniku v roku 1238 podieľalo na medzinárodnom obchode s blízkym 
a vzdialenejším okolím a že tu sídlili popri menej solventných obyvateľoch aj kapitá-
lovo silní obchodníci, tiež asi aj zmenárnici a úžerníci. Či pochádzali len z radov ko-
lonistov, Nemcov a Talianov, alebo aj z radov miestnej židovskej komunity (ktorá tu 
asi v tomto období už tiež sídlila) či domácich ľudí, sa nedá prostredníctvom nálezov 
mincí dnes presnejšie určiť. Veď napríklad Židia nemuseli vlastniť nimi vydávané 
mince (mali by to byť uhorské denáre), ale skôr vlastnili “tvrdú valutu”, fenigy z ra-
kúskej a bavorskej oblasti, či nemecké denáre.                                        Ján HUNKA

(pokračovanie v aprílovom vydaní) 
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Niektoré pamätné miesta nášho mesta
Možno si ani nevšimneme niektoré miesta, domy, ktoré sú pre nás pamätné. Prechá-
dzame okolo nich a neuvedomujeme si, že tu pôsobili významné osobnosti, ktoré 
sa podieľali na kultúrnom dianí nielen nášho mesta. Rád by som upozornil aspoň na 
niekoľko domov, v ktorých žili, pracovali a tvorili národní buditelia. Niektoré domy 
už dnes neexistujú. Za socializmu boli „asanované“, no pamiatka na ne by nemala 
upadnúť do zabudnutia.

O Slovenskom učenom tovarišstve sa 
dosť popísalo i hovorilo. Predsa neza-
škodí poukázať aspoň na dve miesta, 
ktoré boli akoby strediskami tohto 
hnutia šíriaceho prvú spisovnú sloven-
činu – bernolákovčinu.

Seminár sv. Štefana (neskôr chlap-
čenský sirotinec, krajský detský domov) 
na rohu Halenárskej ulice a Ulice 
M. Schneidera Trnavského, baroková 
stavba z roku 1724, kde od konca 18. 
storočia bolo sídlo trnavského vika-
riátu (obr. 1). Tu žil a pôsobil Anton 
Bernolák, kancelár vikariátu, riaditeľ 
Slovenského učeného tovarišstva. V Tr-
nave bol hlavný stánok tovarišstva, tu 
sa vydávali aj prvé knihy tlačené u Vác-
lava Jelinka na Halenárskej ulici 5 (kde 
je pamätná tabuľa). Sem prichádzali 
rukopisy a o mnohom sa tu aj rozho-
dovalo. Dnešná podoba domu je z roku 
1914, keď bola budova nadstavaná 
o poschodie a dom dostal nové priečelie 
(obr. 2).

Trnavské gymnázium odchovalo veľa 
dobrých a významných osobností. Tu 
študoval v rokoch 1806 – 1814 Štefan 
Moyzes, neskorší banskobystrický 
biskup a prvý predseda Matice sloven-
skej. Vtedy bola budova jednoposchodo-
vá (obr. 3). Počas štúdia Štefan Moyzes 
býval u Jána Lennera, od roku 1809 
u roľníka Juraja Zemného na Františ-
kánskej ulici. 

Na Františkánskej ulici mal dom 
známy ľudový básnik Martin Tamaš-
kovič, rodák z Dechtíc (1803). V dome 
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mal hostinec, kde sa stretávali miestni 
Slováci (obr. 4.). Tu boli k dispozícii slo-
venské knihy a noviny. Sem prichádzali 
viaceré významné osobnosti, medzi 
nimi M Hamuljak, J. Palárik, Mudroň, 
Rus Sreznevsky, Čech Pok-Poděbradský 
a ďalší. Tamaškovič podporoval Spolok 
sv. Vojtecha i Maticu slovenskú, ale aj 
chudobnejších študentov. Dom susedil 
s františkánskym kláštorom a v 60. 
rokoch (darmo sme prosili o zachovanie) 
bol zbúraný aj s ďalšími.

Čiastočne upravenou, ale v jadre zachovanou budovou je dom na Pekárskej ulici 36 
(obr. 5), ku ktorému sa viaže vydávanie Slovenských pohľadov. J. M. Hurbanom vy-
dávaný časopis prešiel zo Skalice do Trnavy, kde bol od 7. apríla do 31. augusta 1852 
tlačený u Michala Spanrafta. V spomínanom dome na Pekárskej ulici 36 bola redak-
cia a administrácia. Majiteľom domu bol Martin Ďurgala, evanjelický a. v. učiteľ na 

penzii. Tu redigoval časopis Mikuláš Dohnány, 
a po jeho smrti Pavol Dobšinský.

Časopis Cyrill a Method vydávaný dr. Andre-
jom Radlinským od roku 1869 mal redakciu 
v Trnave. Redaktorom bol Štefan Ručka, ktorý sa 
v spomínanom roku stal aj vydavateľom. Súčasne 
vydával jeden rok aj časopis Wojtech. Redakcia 
bola na Hornopotočnej ulici. (obr. 6). Koncom r. 
1869 zakúpil Ručka druhý dom, kde sa redakcia 
presťahovala (obr. 7). Tieto dva domy na Horno-
potočnej ulici už nejestvujú.

Je skoro neuveriteľné, v akých domoch a za 
akých podmienok pracovali redaktori spomína-
ných časopisov. Tu sa písalo, redigovalo, korigo-
valo, vybavovala sa korešpondencia, ba tu boli aj 
administrácie, expedície... Tu sa bojovalo o reč 
ľudu, o záchranu národa.

        

5

4

6
7

6

H. R., foto: -eu-, archív autora 
(pokračovanie v aprílovom vydaní)
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Spomienka na toho, čo spieval pápežovi
Rovných päť rokov uplýva už 8. marca odvtedy, čo v Trnave naposledy vydýchol 
ušľachtilý a vzácny človek, dôstojný pán Stanislav Mihalička. Mnohí ľudia si určite 
spomenú na tohto skromného katolíckeho kňaza – hudobníka, ktorý počas svojho 
neveľmi dlhého života vedel dokonale spojiť hlbokú zbožnosť s umeleckou profe- 
sionalitou.  

Otec Stanko, ako ho 
volali, sa narodil v Trnave 
v januári roku 1955. Už 
v ranom detstve sa prejavil 
jeho hudobný a spevácky 
talent. Najprv začal hrať na 
gitare, neskôr aj na organe 
a počas štúdií na Gymnáziu 
Jána Hollého bol členom 
známeho speváckeho zboru 
Cantica nova. Viedol ho 
Mihaličkov triedny profesor 
Ján Schultz, ktorý ho pova-
žuje za svojho najnadanej-

šieho žiaka a takto si na neho spomína: „Hlboko vďačím Prozreteľnosti, že preťala 
naše životné dráhy na trnavskom gymnáziu, neskôr v SĽUK-u, a potom príležitost-
ne v Bratislave. Ako špičkový spevák a sólista výraznou mierou prispel k úspechom 
Canticy v  lotyšskej Rige či Rubensových Antverpách. Ešte krajšie sa zapísal pod 
koncerty 10-ročnice môjho speváckeho dieťaťa ako člen sólistického kvarteta v Mo-
zartovej Korunovačnej omši.“ 

Stanislav Mihalička už v tom čase hrával na organe v trnavských kostoloch a hoci 
bol samouk, hral skutočne virtuózne. Jeho hru vysoko hodnotili aj odborníci. Ne-
chýbal za organom ani na národnej púti v Šaštíne. Láska k hudbe ho priviedla po 
maturite na konzervatórium v Bratislave, kde študoval spev a neskôr si k spevu 
pridal aj dirigentstvo. Roku 1978 ako čerstvý absolvent konzervatória sa rozhodol 
v štúdiách pokračovať a ďalších päť rokov študoval na Vysokej škole múzických 
umení odbor dirigentstvo. Absolventský koncert mal v Trnave roku 1983. Najprv 
pôsobil na pedagogickej fakulte v Nitre, kde viedol aj dievčenský zbor a neskôr sa 
stal dirigentom SĽUKU-u v Bratislave. Keď v júli 1987 už ako zrelý muž vo veku 32 
rokov odchádzal na turistický zájazd na Sicíliu, nikto netušil, že je pevne rozhodnu-
tý ísť za hlasom svojho srdca. Slovenský „Malý Rím“ vymenil za veľký v Taliansku, 
kde potom na jeseň roka 1987 začal študovať na Lateránskej univerzite filozofiu 
(v tom období pôsobil aj vo vysielaní Vatikánskeho rozhlasu) a neskôr vyštudoval 
aj teológiu. Otec Stanko sa počas svojich štúdií v Ríme presadil aj ako spevák, čo 
v tradične spevavom Taliansku nie je až také samozrejmé. Ako vynikajúci spevák 
– tenorista často spieval na rôznych liturgických slávnostiach a takisto spieval aj pri 
sv. omšiach, ktoré celebroval pápež Ján Pavol II. Svätý otec ho potom v Bazilike sv. 
Petra vo Vatikáne vysvätil v apríli 1996 aj za kňaza. 

Stanislav Mihalička sa po svojej vysviacke vrátil na Slovensko a primičnú svätú 
omšu slúžil už vo svojom rodnom meste, v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, 
v ktorom pred rokmi ako malý chlapec často miništroval. Tam sa bohužiaľ o tri 
roky neskôr uskutočnil aj jeho pohreb so zádušnou omšou, keďže zákerná choroba, 
ktorá ho napadla, mu nedožičila viac času. Nedovolila mu rozvinúť ani jeho talent 
a schopnosti, aby sa ako spevák a jedinečný odborník na gregoriánsky chorál na Slo-
vensku mohol stať učiteľom liturgického spevu. Otec Stanko vypomáhal v pastorácii 
v Trnave, bol výborným kazateľom, obľúbeným najmä medzi mládežou a pokiaľ mu 
to jeho zdravotný stav dovoľoval, často navštevoval Dechtice, kde sa zúčastňoval pútí 
k miestu zjavenia Panny Márie. Posledné mesiace života strávil na lôžku, na ktoré 
ho pripútala ťažká choroba. 8. marca pred piatimi rokmi vo veku len 44 rokov zne-
hybneli ruky dirigenta a organového virtuóza a navždy zmĺkol hlas toho, čo spieval 
pápežovi.

A na záver už len malá poznámka, ktorá vzhľadom na skorú uzávierku nášho 
mesačníka je možno úplne zbytočná – aspoň dúfam a ja sa za ňu potom rád ospra-
vedlním. Z telefonického rozhovoru s pánom profesorom J. Schultzom som sa do-
zvedel, že jeho snaha pripomenúť verejnosti pamiatku tohto trnavského rodáka, 
kňaza a hudobníka pri príležitosti smutného výročia jeho smrti usporiadaním 
spomienkového koncertu speváckych zborov v niektorom z trnavských kostolov, sa 
zatiaľ nestretla s pochopením. Či jeho snaha vyšla úplne nazmar, budete vedieť už 
pri čítaní týchto riadkov. V každom prípade, tí z vás, ktorí ste Otca Stanka poznali, 
venujte mu aspoň krátku spomienku. 

S použitím materiálov zo spomienkovej knihy Pozdrav z neba od Anny Brillovej 
pripravil Peter RADVÁNYI

Jazykové slovaciká a polyglotné tlače
obsahujúce slovenčinu vydané Trnavskou univerzitou v rokoch 1648 – 1777

Dlhoročné a precízne mapovanie dejín mesta historikom Hadriánom Radvá-
nim prináša ovocie v podobe množstva štúdií a odborných diel. Koncom minulé-
ho roka k nim pribudla práca „Jazykové slovaciká a polyglotné tlače obsahujúce 
slovenčinu vydané Trnavskou univerzitou v rokoch 1648 – 1777“. Obsahuje 
chronologické usporiadanie titulov tlačí s poznámkami a registrami. Popri 
zobrazení titulných listov zaujmú hlavne ukážky slovenských textov v súdobej 
gramatike. Z odborného hľadiska treba vyzdvihnúť mnohé doteraz neregistro-
vané tlače, ktoré komplexne potvrdzujú nielen význam Trnavskej univerzity 
v 17. a 18. storočí, ale aj jej vplyv na formovanie slovenskej inteligencie a reči. 
Publikácia obsahuje 305 tlačí, medzi inými aj Latinsko-maďarsko-slovenský 
slovník z roku 1648. Ako sa uvádza v samotnej knihe, mnohé uvedené tlače sa 
zachovali len mimo územia Slovenska, iné boli po násilnej likvidácii kláštorov 
v roku 1950 nenávratne zničené. No aj vďaka úsiliu Hadriána Radvániho máme 
dnes dostatok poodkrytých prameňov z našej minulosti. Či z nich budeme 
čerpať silu aj v budúcnosti, to už závisí na každom z nás.

-pt-
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Pripravuje sa reedícia Dejín Trnavy
V prvej polovici februára sa na trnavskej radnici 

zišiel autorský kolektív knihy Dejiny Trnavy, ktorá 
vyšla v roku 1988 pri príležitosti 750. výročia mesta. 
Toto 500-stranové dielo ponúklo obraz historického 
vývinu najstaršieho slobodného kráľovského mesta 
na Slovensku od udelenia privilégií až po osemdesiate 
roky dvadsiateho storočia. Tohtoročné stretnutie jej 
autorov, iniciované trnavskou samosprávou, potvrdilo 
ochotu nadviazať na úspech knihy a pri príležitosti 
770. výročia mesta pripraviť reedíciu Dejín Trnavy. Po 
dvadsiatich rokoch by sa tak mohli nielen Trnavčania  
oboznámiť s dejinami mesta, ktoré budú obohatené 
o nové archeologické nálezy a historické skutočnosti. 

Samostatné kapitoly by mali byť venované účinkovaniu cirkevných inštitúcií v „Ma-
lom Ríme“, novým rozvojovým impulzom, ako aj pôsobeniu mládežníckych a športo-
vých organizácií.                                                                                                       -pt-

V uliciach sa objavili verše Zjavenia
V okolí trnavskej synagógy, mestskej veže a Zeleného kríčka sa 10. februára 2004 
objavili nové, trochu záhadné uličné tabuľky. Vnímaví pozorovatelia si iste všimli, 
že sú na nich útržky básne v slovenskej 
i anglickej mutácii. Autorom básne Zjave-
nie (Epiphany), ktorej jednotlivé verše si 
môžu okoloidúci chodci v uliciach Trnavy 
prečítať, je americký výtvarník, profesor 
v oblasti nových médií z Providence v USA, 
Bill Seaman; autorom slovenskej verzie je 
mladý básnik a prekladateľ Martin Solotruk. 
Celý projekt Zjavenie sa však neskladá len 
z tabuliek, ktorých cieľom nie je len ponúk-
nuť Trnavčanom súčasné umenie v prostre-
dí, ktoré dôverne poznajú. 

Uličné tabuľky sú totiž zároveň aj akousi 
pozvánkou do galerijného priestoru Sy-
nagógy – centra súčasného umenia, kde 
prebieha druhá časť výstavy – videoinšta-
lácia. Aj táto však úzko súvisí s Trnavou, 
ktorú Bill Seaman prvý krát navštívil na 
pozvanie Galérie Jána Koniarka v Trnave 
v auguste minulého roku. Mesto ho veľmi 
silno oslovilo svojou poetickou atmosférou, 

čo sa pokúsil s kamerou na krku 
zachytiť a ponúknuť divákom ako 
svoje videnie starobylých, ale aj 
na prvý pohľad nepekných trnav-
ských zátiší. Aj v nich totiž objavu-
je krásu a výnimočnosť, ukazuje 
ich akoby až maliarskou formou, 
pohráva sa s ich perspektívou, 
zlatým rezom, šerosvitom.

Chvejúci sa vzduch malátneho 
leta v Seamanových trnavských 
zákutiach podčiarkujú šepkané 
slová ďalšej jeho básne inšpiro-
vanej prostredím tohto mesta. 
Okrem nich dotvára poetiku veľkoplošného videa v synagóge priam meditatívna 
hudba s nádhernými, až exoticky znejúcimi vokálmi trnavskej bluesrockovej speváč-
ky Jany Ružičkovej. Spojenie obrazu, slova a hudby dáva divákom, ktorí prostredie 
na plátne dôverne poznajú, možnosť precítiť ho novým, zvláštnym, estetickým spôso-
bom, i prehodnotiť svoj vzťah k nemu.

Podobné spájanie umení sa objavilo už v období moderny.  Umelecké druhy dopo-
siaľ od seba striktne oddelené, prekročili hranicu použitých výrazových prostried-
kov. Začalo sa to symbolizmom, hlavne Stephanom Mallarmém, ktorý svoju báseň 
Vrh kociek (1897) napísal pod vplyvom symfonickej hudby. Tá neovplyvnila len sa-
motného autora, jeho emócie a náladu, ale predovšetkým významovú rovinu básne. 
Mallarmé sa vo svojej tvorbe pridŕžal názoru, že báseň má vyjadrovať syntézu 
hudby, filozofickej myšlienky a výtvarného umenia. V tomto duchu došlo k stiera-
niu umeleckých hraníc aj medzi hudbou a výtvarným umením. V avantgarde 20. 
storočia to môžeme pozorovať u mnohých autorov. Jeden z nich je napr. Vasilij Kan-
dinskij, ktorý v diele O duchovnosti v umení otvorene hovorí o hudobnej inšpirácii. 
Tá sa prejavila tak v názvosloví jeho abstraktných obrazov: impresie, improvizácie, 
kompozície, ako aj v psychologickom definovaní farieb. Farba sa pre neho stala 
klávesom, ktorý vyvoláva bezprostredný duševný pocit u diváka. Aj Piet Mondrian 
podľahol hudobným tónom, predovšetkým džezu, ktorý bol v 40-tych rokoch v Ame-
rike veľmi obľúbený. Moderný umelecký synkretizmus sa však najvýznamnejšie 
prejavil pri poézii a výtvarnom umení. Príkladom toho sú kaligramy, alebo básne 
– obrazy Guillauma Apollinaira, vizualizujúce text. Poézia sa pri nich mení na 
figuratívne obrazce stotožňujúce sa s námetom básne. Apollinaire svojou syntézou 
poézie, maliarstva a hudby chcel dosiahnuť čítanie básne jediným pohľadom.

Po takomto stieraní umeleckých hraníc dochádza postupne k vzájomnej symbi-
óze slova – obrazu – hudby, v prípade Billa Seamana aj nových médií. Americký 
výtvarník sa pokúsil netradičným spôsobom uchopiť pre neho nové a výnimočné 
prostredie a pretaviť ho do farieb a zvukov tak, aby to pre diváka bolo blízke 
a príťažlivé. Návštevníci Synagógy – centra súčasného umenia si môžu jeho vý-
tvarné „adoptovanie“ Trnavy pozrieť do 31. marca 2004. 

M. VALOVÁ, K. IHRINGOVÁ

Najstaršia pečať mesta 
z roku 1347

foto: --eu-

Bill Seaman 
na vernisáži
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V dobrom s dobrom v piatok trinásteho
“Muzikanti normálne na pódiu 
stoja, ale my sedíme,” povedal 
v piatok 13. februára večer v tr-
navskom Art Clube (bývalom 
“Káčku”) na úvod koncertu blue-
sovej skupiny Bonzo & The Resona-
tors s názvom V dobrom s dobrom 
jej líder Peter-Bonzo Radványi 
a veselo pokračoval: “Keby sme 
boli mladší, tiež by sme stáli. Naše 
sedenie na pódiu je vlastne za-
stávkou k stavu, ktorý vyjadruje 
názov prvej skladby – Keď budem 
zomierať –, a tú vám teraz zahrá-
me.” 

Chrapák, hudba snivomodrá, dve dobrá... 
V Art clube sa ozývali tóny Bonzovho dobra, ku ktorému sa pridalo dobro spievajúce-

ho colníka zo Senice Ľuboša Beňu a ústna harmonika Romana Horvátha zo Šamorína. 
Snivomodrá hudba s Bonzovým hlasom – chrapákom ako príliv stúpala priestorom 
a vhodne dopĺňala nečakanú rozprávkovo bielu zimnú scenériu za oblokmi s padajúcim 
snehom a šantiacou mládežou, ktorá má tému o zomieraní ešte na háku a s chuťou 
uprednostňuje iné stavy tiel a duší. Úplne jednoducho povedané, opäť sa „zdobrieva” na 
Dobrofest –  Trnava, ktorý sa uskutoční v dňoch od 3. do 6. júna 2004. 

Publikum v sále tvorila väčšinou mládež a skalní fanúšikovia blues. Pódiovými 
vetrami ošľahaní trnavskí bluesoví muzikanti ako napríklad členovia „Blúzovej 
svokry”, (ktorá sa rozpadla vzápätí po nahraní najnovšieho CD) alebo bubeník 
dnes už neexistujúceho slávneho Electric Blues Bandu Oto Berežný (Otík), gita-
rista Bluesweiseru Ivan Tomovič, gitarista Fero Kessler zvaný Cecon a veľa iných 
však na koncerte chýbalo. Kto vie, možno sa báli v piatok 13. vyjsť do nádherne 
zasneženej Trnavy.  

Jednu z prítomných výnimiek tvoril trnavský spevák a gitarista Tóno Hornák, 
ktorý strávil dva roky v texaskom 
Houstone, odkiaľ prišiel vyzbro-
jený fundovanými poznatkami 
o koreňoch bluesovej muziky a sám 
je vynikajúcim interpretom štýlu 
delta blues. „Dnes majú muzi-
kanti dobrá naladené väčšinou do 
akordu. Voľakedy sa blues hralo 
v normálnom ladení. A veľkí starí 
bluesmani sa učili od pouličných 
hráčov, chudobných majstrov, ktorí 
vedeli urobiť ťažšie ľahším, a práve 
to je strašne ťažké. Tam boli korene 

blues. Bol to trochu iný štýl, ako sa dnes hrá. Aj v tom je ten veľký rozdiel medzi 
blues a blues,” snažil sa prekričať muziku Tóno. 

„Ja som v podstate s Blúzovou svokrou iba hosťoval. Neviem, čo teraz robia, isté je len 
to, že ja si blues hrám ďalej,” povedal mi v prestávke zakladateľ a dlhoročný výkonný 
riaditeľ trnavského Dobrofestu Bonzo a pokračoval: „Založil som novú bluesovú skupi-
nu Bonzo & The Resonators, ktorá je normálne päťčlenná. Pod tým istým názvom však 
vystupujeme aj v menších  zoskupeniach, ako je to i dnes.” Na moju otázku, či v men-
ších zoskupeniach neberie honorár za päťčlennú skupinu, sa Bonzo takmer „usmial” 
a smutne povedal: „To, čo sme tu dnes zarobili, pôjde väčšinou na dopravu, ale nepíš to 
tam, veď vieš…” Som pes, napísal som to. Bonzo, prepáč.       Marián MRVA, foto: -eu-

Zakladáme celkom nový Trnavský Jazzyk
K dobru, ktoré ako univerzálny dorozumievací prostriedok opäť spojí Trnavčanov 
i návštevníkov mesta a milovníkov rôznych hudobných žánrov počas tradičného 
festivalu Dobrofest – Trnava od 3. do 6. júna, pribudne v júli celkom nový Trnavský 
jazzyk. Ani ten však nebude určený iba pre muzikantov. Príležitosť osloviť publikum 
svojou tvorbou a interpretačným umením dostanú aj akrobatickí korčuliari a bicyk-
listi, skateboardisti, žongléri, tanečníci v štýle breakdance a tvorcovia graffiti.

O čo vlastne ide? Pod priliehavým názvom Trnavský Jazzyk sa tento rok v rámci 
Trnavského kultúrneho leta od 23. do 25. júla po prvý raz uskutoční v priestoroch tr-
navského Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského neobvyklý multikultúrny fes-
tival. Vystúpia tu hviezdy slovenského džezového neba ako Adriana Bartošová a Peter 
Lipa so svojimi skupinami, skvelý hráč na trúbku Juraj Lehotský a basgitarista Fedor 
Freššo so skupinou Traditional Jazz Band. Nebudú chýbať ani legendy trnavského hu-
dobného života – stále jarí Old Boys Jazz Band so svojím novým CD a uskutoční sa aj 
spoločné vystúpenie Vlada Machalu a jeho VM Bandu s mladými trnavskými „tigrami“ 
nového džezu – pravnukmi Mikuláša Schneidera Trnavského so skupiny Fuse Jazz.    

Podľa slov autora idey nášho nového „jazzyka“ pracovníka referátu kultúry 
Mestského úradu v Trnave Františka Čavojského leitmotívom festivalu bude spo-
jenie súčasných, tradičných i nekonvenčných prejavov duchovnej a telesnej kultúry 
v znamení atmosféry 30. rokov dvadsiateho storočia. Na príprave sa preto značnou 
mierou podieľa aj referát detí a mládeže. S ich prispením a v spolupráci so základ-
nou umeleckou školou sa v rámci festivalu uskutoční výstava výtvarných prác a fo-
tografií, uvažuje sa aj o vystúpení detskej džezovej kapely s účelovým „kolegiálnym“ 
názvom Young Boys Jazz Band a ďalších mladých trnavských umelcov. 

Atmosféru 30. rokov 20. storočia efektne dotvorí jazda vyleštených veteránov cez histo-
rické centrum mesta. Kolorit sprievodu spestria deti v dobových kostýmoch a na starých 
automobiloch sa povezie do Domu hudby aj vyhrávajúca skupina Traditional Jazz Band. 

Originálna je nielen koncepcia, ale aj názov festivalu. Jednoducho, koncom júla 
sa bude u nás hovoriť našim novým džezovým a zároveň trnavským jazykom. 
Hoci pôjde „iba o menší džezík“, už dnes je vzhľadom na nízky počet slovenských 
džezových festivalov isté, že náš Trnavský jazzyk má reálne ambície osloviť 
milovníkov džezu a dobrej zábavy nielen v Trnave, ale aj na celom Slovensku.                                                                                          

                -eu-

Ľuboš Beňa

Bonzo
Radványi
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Trnavské všedné dni so športom
Ak sme v predošlom čísle uviedli našu športovú rubriku titulkom „Sviatky 
a šport v Trnave“, logicky by mali nasledovať všedné dni so športom. 
Pre správneho športovca, a to sa týka aj fanúšika, je však každé ozajstné športové 
zápolenie sviatkom. Berme teda titulok iba ako, športovou terminológiou povedané, 
„odlišovačku“, označujúcu, že nie každý mesiac sú Vianoce. Čo nás teda v Trnave 
za uplynulé obdobie zaujalo, potešilo?

 NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI – Inštitút najlepšieho športovca mesta Trnavy 
momentálne nemáme. Máme však najlepšieho atléta Slovenskej republiky a je 
ním Libor Charfreitag, člen Atletického klubu AŠK Slávia Trnava. Tento klub 
ani teraz nezabudol na dobré zvyky a vyhlásil za rok 2003 svojich najlepších 
športovcov. Komu sa dostalo tejto cti? V abecednom poradí športov v atletike 
je najlepšou Lenka Mauricová, bežkyňa na krátkych tratiach, reprezentantka 
Slovenska. Zatiaľ čo táto nádejná šprintérka je študentkou, basketbalistka Do-
minika Jakubovičová je ešte len žiačkou. No i tak tento slovenský basketbalový 
talent už mal možnosť reprezentovať Slovensko napríklad na festivale talento-
vaných športovcov na Madeire v Portugalsku. Futbalisti sú pyšní na Lukáša 
Žáka, ktorý svojou poctivou a stabilnou výkonnosťou sa práve v družstve žiakov 
pričinil o ich výborné umiestnenie, ktorým rehabilitujú slávistický futbal. Na 
pozíciu najlepšej sa v gymnastickom klube vrátila olympionička Zuzana Seke-
rová, judo nominovalo do tejto pozície slovenského juniorského reprezentanta 
Miloša Kolmana. Nohejbalisti majú medzi ocenenými dlhoročného, výborného, 
príkladného Milana Valentoviča. Tenisový klub uviedol medzi slávistických naj 
Matúša Béreša, doteraz úspešného aj na Slovensku vo svojej žiackej kategórii, 
no na ktorého čaká náročný prechod do kategórie juniorskej. 

 ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM PO NOVOM – Tentoraz v oceňovaní svojich 
mladých športovcov. Aj tam totiž založili tradíciu ich každoročného oceňovania. 
Športová rada školy pre ročník 2003 urobila určitú inováciu a začala od niž-
ších ročníkov. Talentom roka sa stal džudista Arpád Szakacz, zatiaľ čo anketa 
Športovec roka 2003 mala ocenených celú desiatku: prvenstvo obhájil strelec 
Marián Kovačócy, majster Slovenska, účastník svetového šampionátu, medailis-
ta majstrovstiev Európy, druhé miesto obsadil džudista Miloš Kolman a tretím 
bol Oliver Gondža, slovenský plavecký rekordér a reprezentant. Členmi najlep-
šej desiatky sú bez stanovenia poradia džudisti Marcel Minarovič a Ľubomír 
Neštický, športová gymnastka Daniela Pytelová a reprezentantka v športovom 
aerobiku Natália Fagová, atlétky Lenka Mauricová a náš veľký vrhačský talent 
Martina Obalová, a svoje miesto má aj ďalší plavec, Peter Slobodník. Kandidá-
tov na športovca mesta je do budúcnosti teda neúrekom!

 KVALIFIKÁCIA MUŽOV V HÁDZANEJ – O to, že slovenská mužská 
hádzaná sa po rokoch opäť dostala aspoň na prah miestnosti, kde sa pohybuje 
európska hádzanárska „high society“, sa zaslúžila aj naša Trnava, konkrétne 

hádzanársky klub HK 47. Ten prevzal na svoje bedrá organizáciu kľúčového 
stretnutia Slovákom s nebezpečným celkom z Bosny a Hecegoviny. Aj keď orga-
nizátori výsledok v rukách nemali, prispeli k tomu, že pred nabitou Mestskou 
športovou halou Na rybníku (2 000 divákov) nakoniec naši v kľúčovom stretnutí 
zvíťazili 36:26. Konkrétny podiel mali tým aj trnavskí hráči, najmä Stano De-
movič, Tomáš Straňovský i Tomáš Mažár. Nuž a veľmi pekný zážitok pripravila 
funkcionárom oboch strán trnavská radnica prijatím vo svojich reprezentač-
ných priestoroch. 

Na prijatí sa zúčast-
nili obaja rozhodco-
via (zľava) Miroslaw 
Baum a Marek Golac-
zyk (Poľsko), delegát 
EHF Klaus Lang  (Ra-
kúsko), ďalej (sprava) 
Faud Lipa, technický 
sekretár mužstva Bos- 
na a Hercegovina, Dr. 
Jozef Svododa, gene-
rálny sekretár SZH, 
Amir Efendič, asistent 
trénera a ďalší funk- 
cionári.  

 NAJLEPŠÍ NOHEJBALISTI – O kvalitách našich trnavských nepochy-
bujeme a teší, že podobne si počínajú aj slovenské zväzové orgány. Preto sa im 
dostalo najprv cti a potom hodne roboty najprv na organizácii finále Slovenské-
ho pohára mužov v nohejbale a potom aj vyhlasovania najlepších jednotlivcov 
a družstiev. V Trnave bolo tentoraz teda opäť možno vidieť špičkový šport, keď 
sa tu prezentovali slovenskí reprezentanti a majstri sveta, čo bol pre divákov 
nezvyčajný zážitok, hoci sa najlepší negrupovali z mesta či okolia a vrcholové 
umiestnenia putovali na východ, do Košíc. Víťazom Slovenského pohára sa stal 
celok DPMK Košice „B“, keď NK Hlohovec skončil ako tretí. Najlepším nohejba-
listom roku 2003 sa stal P. Peruň z Košíc, ktorý so svojim bratom získal zároveň 
aj prvé poradie v Grand Prix 2003. Majstrom slovenskej nohejbalovej ligy bol 
v Trnave vyhlásený DPMK Košice, čestné druhé miesto obsadil NK Hlohovec. 
Teraz už len aby aj športovci nasledovali funkcionárov.      Edo KRIŠTOFOVIČ

Pre fanúšikov športového plávania
31. ročník najvýznamnejších plaveckých pretekov na Slovensku
20. – 21. marca 2004 od 9.30 h
Materiálovo-technologická fakulta STU, krytý bazén

foto: -es-
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Trnavský Deň narcisov v znamení športu
Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou CVČ a klubom Venuša (Liga proti 

rakovine) vás pozývajú na Deň narcisov, ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2004 na 
Trojičnom námestí od 9. do 18 hodiny. Táto  celoslovenská verejná zbierka je určená 
na podporu boja proti rakovine. Známym znakom kampane je kvet narcis. 

V rámci tohto dňa sme pre vás pripravili aj športové podujatia určené na podporu 
boja proti rakovine. V Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici sa o 8. hodine 
začne Aerobic maratón ZŠ „O pohár riaditeľa Kalokagatie – CVČ“ pre žiakov a žiač-
ky II. stupňa základných škôl v Trnave a okolia. 

Na Trojičnom námestí bude o 15. hodine odštartovaný BEH ŽIEN pre všetky zá-
stupkyne nežného pohlavia. Trasa behu povedie ulicami mesta a je dlhá približne 
1,5 km. Veríme, že svojou účasťou vyjadríte svoju solidaritu a podporíte programy 
prevencie, včasné diagnostikovanie a liečbu rakoviny. 

 Bližšie informácie: Mgr. Ingrid Huňavá – Kancelária Zdravé mesto, tel. 
5906113,  A. Ristová – Kalokagatia – CVČ, tel. 5533341.

O zdravom životnom štýle pre naše deti 
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku druhého ročníka cyklu 

„Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia) – Zdravý životný štýl die-
ťaťa, ktorá sa uskutoční dňa 25. marca 2004 o 17. h v zasadačke TATRASKLA na 
Trhovej ulici 2. Prednáša h.doc. MUDr. Stanislav Križan, PhD. – prednosta Detskej 
kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave.

Keď očakávame šťastnú udalosť v rodine
Prvorodičkám do pozornosti!
Vážená mamička, máte záujem dozvedieť sa:
 o normálnom priebehu tehotenstva?
 ako predchádzať komplikáciám v tehotenstve?
 o priebehu pôrodu a ako sa správať počas pôrodu?
 ako sa starať o novorodeniatko?
 aký je význam dojčenia?
 ako si uchovať dobrý vzhľad a zdravie po pôrode? 

O tomto všetkom vás budú informovať skúsení odborníci – lekári na besedách, 
ktoré usporiada odbor verejného zdravotníctva Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trnave. Dozviete sa niekoľko rád, ako cvičiť počas tehotnosti 
a po pôrode. Cvičí sa každý piatok v čase od 15.30 do 16.30 h v priestoroch Body Fit 
Club – Fittnes centre v Jame 24 (vedľa novej polície pri poliklinike Družba), objed-
návky na č. t. 5 444 955. 

Akcie – Odborní lekári radia prvorodičkám sa uskutočnia v priestoroch Kaloka-
gatie na Streleckej ulici vždy vo štvrtok so začiatkom o 14. hodine. 

Termíny: 25. marca 2004, 17. júna 2004, 30. septembra 2004, 25. novembra 2004          
Bližšie informácie získate na tel. čísle 5 511 596 .  Akcie sú bezplatné!

Opäť je tu pre vás Kurz zdravej výživy 
Mesto Trnava v spolupráci s Občianskym združením Život a zdravie pripravili pre 

vás bezplatný KURZ ZDRAVEJ VÝŽIVY, ktorý sa začína 17. marca 2004 vždy v stre-
du o 17.30 h v priestoroch Katolíckej jednoty Slovenska na Novosadskej ulici č.4.

V priebehu desiatich stretnutí sa dozviete to najdôležitejšie o plnohodnotnom 
zdravom stravovaní. Budete môcť ochutnať a vidieť prípravu jedál, ktoré môžu 
ozdraviť váš jedálniček, môžete si zakúpiť knihy z oblasti zdravej výživy a odniesť 
recepty pripravovaných jedál.                                                          Zdravé mesto Trnava

Seniori si udržiavajú mladosť cvičením
Udržať si sviežosť i v neskoršom veku nie je také ťažké pre tých, ktorí si uvedo-

mujú, že zdravie a dobrá kondícia nie sú darom, ale činnosťou získaný a udržiavaný 
stav. Telesne sa namáhať, obmedzovať sa v jedení, otužovať sa a naučiť sa oddycho-
vať – to sú štyri základné predpoklady k tomu, aby sme i po päťdesiatke žili zdravo 
a príjemne.

Skupine seniorov z Katolíckej jednoty, ktorí vďaka svojmu zdraviu i pozitívnemu 
mysleniu ostali mladí, slúžia na cvičenie jeden raz do týždňa priestory Body Fit 
Clubu na sídl. Družba, V Jame 24. Cvičenie je zamerané na pohybové ústrojenstvo, 
teda hlavne na pohyblivosť kĺbov, chrbtice ako i uvoľňovacie cviky horných a dol-
ných končatín, chrbtice a panvy. Cviky sú dávkované primerane, každý cvičí svojim 
tempom. S nárastom trénovanosti sa intenzita zaťaženia bude pomaly zvyšovať. 

Všetci záujemcovia o cvičenie z radov seniorov môžu získať ďalšie informácie na 
tel. čísle 0905/353 013.                                                                                             -dk-

Podporte snahy Klubu priateľov Trnavy 
Mesto Trnava sa snaží pokračovať vo vytváraní podmienok pre rozvoj športu, zdra-

via a vzdelávania detí, so snahou pomôcť i občanom zdravotne postihnutým. Syste-
maticky podporujeme sociálne a zdravotné zariadenia, základné a materské školstvo, 
ktoré prešli do našej kompetencie. Takýto cieľ napĺňa aj Klub priateľov Trnavy, ktorý 
zároveň podporuje a organizuje i kultúrno-spoločenské aktivity mesta Trnava.

K tomuto snaženiu Mesta Trnava môžete finančne prispieť i vy, ak sa rozhodnete 
venovať dve percentá z vašej už zaplatenej dane za rok 2003 občianskemu združe-
niu Klub priateľov Trnavy.  

Fyzické i právnické osoby môžu poukázať dve percentá zo svojej zaplatenej dane 
za rok 2003 do 15. apríla 2004 prostredníctvom tlačív, ktoré sú k dispozícii na MsÚ 
na Trhovej ulici v Kancelárii prvého kontaktu.

Potrebné údaje (o prijímateľovi) k vyplneniu tlačív:
Názov občianskeho združenia:     KLUB PRIATEĽOV TRNAVY
IČO:                                            36093823
Právna forma:                            občianske združenie
Sídlo občianskeho združenia:    Hlavná 1, 917 01 Trnava
Č. účtu:                                       2623231672/1100
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Výtvarná súťaž Západoslovenského múzea 
Západoslovenské múzeum v Trnave, Mesto Trnava a Spoločnosť Mikuláša Schneide-
ra Trnavského vyhlásili pri príležitosti 50. výročia založenia múzea výtvarnú súťaž pre 
žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, a študentov stredných škôl mesta 
Trnava. 

Témy sú Múzeum v mojom meste a Portrét Mikuláša Schneidera Trnavského vo vý-
tvarnom návrhu. Náplňou prvej témy môže byť architektúra jednotlivých budov mú-
zea – bývalý kláštor klarisiek s kostolnou vežou, bývalý Oláhov seminár, Dom hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského. Inšpiráciou sa môže stať aj zážitok z návštevy mú-
zea, výstavy, expozície, skupina muzeálnych predmetov a podobne. Druhá téma môže 
byť realizovaná ako návrh na obal bonboniéry, návrh známky, obalu CD a podobne.
Práce môžu mať ľubovoľný formát od A4 po A2, použité môžu byť  ľubovoľné plošné 
i priestorové výtvarné techniky, vrátane plastiky a počítačovej grafiky. Pri počítačovej 
grafike na tému Portrét Mikuláša Schneidera Trnavského je potrebné využiť ako zá-
klad majstrovu siluetu. Jej digitálny záznam dostanú záujemcovia v múzeu výmenou za 
prázdnu disketu. Počítačová grafika na druhú tému by mala byť dotvorená aj písmom 
– majstrovým menom. Výstupom je výtlačok formátu A4 a disketa s návrhom.

Vekové kategórie súťažiacich:

Súťažné práce musia byť viditeľne označené na zadnej strane menom autora, adre-
sou školy, názvom témy a vekovou kategóriou. Uzávierka súťaže je 17. mája, sláv-
nostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční 1. júna na vernisáži výstavy 
súťažných prác v priestoroch Múzea knižnej kultúry – Oláhovho seminára.
Bližšie informácie: Západoslovenské múzeum v Trnave, Natália Čúpová, tel. 551 44 21, 
Múzejné námestie 3, telefón: 033-5512913, mail: zsm@tt.sknet.sk

a)   I. stupeň základných škôl
b)   II. stupeň základných škôl 
           a osemročných gymnázií

c)   Študenti stredných škôl
d)   Žiaci špeciálnych škôl

Výstava veľkonočných kraslíc v múzeu
Súťažnú výstavu veľkonočných kraslíc pripravuje od 30. marca do 8. apríla 2004 

vo svojich priestoroch Západoslovenské múzeum. Prvý ročník podujatia sa uskutoč-
nil pred rokom, do súťaže sa prihlásilo 55 účastníkov z celého Slovenska, vystave-
ných bolo vyše 750 kraslíc. Aj v tomto roku ponúka múzeum slovenským výrobcom 
kraslíc rovnakú možnosť prezentácie. Záujemcovia môžu priniesť alebo poslať do 
múzea kraslice vyrobené z akéhokoľvek materiálu a vyzdobené ľubovoľnou tech-
nikou v termíne od 1. do 26. marca. Kraslice budú hodnotiť návštevníci výstavy, 
výsledky súťaže budú vyhlásené 20. apríla. Tri víťazné práce budú ocenené sumami 
3 000, 2 000 a 1 000 korún.  Ocenené exponáty sa stanú súčasťou zbierkového fondu 
múzea.

Bližšie informácie môžu záujemcovia o účasť v súťaži získať telefonicky na čísle 
033/5512913, faxom na čísle 033/5512911, mailom na zsm@tt.sknet.sk

Vivat, pred nami je Vino Tirnavia 2004!
Mesto Trnava, Vincech – Trnavský spolok priateľov vína, Okresný výbor Slovenského 
zväzu záhradkárov v Trnave, Spolok sv. Vojtecha a Vínotéka Dobrý pocit vás po-
zývajú na druhý ročník súťažnej výstavy vín Vino Tirnavia 2004, ktorá sa uskutoční 
v dňoch od 12. do 14. marca 2004 v spoločenskej sále Združenej strednej priemysel-
nej školy na Komenského ulici v Trnave.

Výstava Vino Tirnavia si získava napriek svojej krátkej histórii čoraz väčšiu po-
pularitu a nadobúda celoslovenský rozmer. Dáva možnosť drobným vinohradníkom, 
začínajúcim vinárom ale i veľkým pestovateľom hrozna a výrobcom vína oboznámiť 
sa s ponukou vín. Poskytuje odbornej a laickej verejnosti priestor na stretnutie, 
výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov. Jej súťažný charakter zvyšuje 
kvalitu ponúkaných vín, čo pozitívne hodnotia aj čoraz náročnejší konzumenti. 

Zasadnutie hodnotiacich komisií, ktorých členmi boli poprední vinárski odborníci, 
sa uskutočnilo 21. februára – po uzávierke tohto vydania Noviniek z radnice. Vína 
boli hodnotené anonymne 100-bodovým systémom O.I.V. v kategóriách I. – vína 
biele tiché, II. – vína ružové tiché a III. – vína červené tiché. Na priebeh hodnotenia 
dohliadal Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční na sláv-
nostnom otvorení výstavy Vino Tirnavia 2004 12. marca o 16. hodine v spoločenskej 
sále Združenej strednej priemyselnej školy na Komenského ulici.
Program výstavy Vino Tirnavia 2004
 12. marca 2004 
od 15. do 16. h
Slávnostné otvorenie a odovzdávanie cien
od 16. do 21. h 
Verejná degustácia pre odborníkov a verejnosť, kultúrny program

 13. marca 2004 od 13. do 21. h 
Verejná degustácia pre odborníkov a verejnosť, kultúrny program
 14. marca 2004 od 13.30 do 17.30 h 
Verejná degustácia pre odborníkov a verejnosť, kultúrny program

Celomestská deratizácia
V zmysle zákona č. 79/1997 Zb. z. a neskorších noviel o opatreniach proti prenos-

ným chorobám a v súlade s VZN č. 17/91 vyhlasuje mesto Trnava jarnú celomestskú 
deratizáciu od 1. 4. do 30. 4. 2004.

Celoplošná deratizácia je jediným účinným prostriedkom na zamedzenie šírenia 
chorôb prenášaných hlodavcami a proti neúmernému zvyšovaniu množstva potka-
nov a myší. Deratizáciu vykonávajú špecializované firmy (zamestnanci sa preukážu 
príslušnými dokladmi) položením návnad v obytných domoch, rodinných domoch, 
objektoch závodov a organizácií i v objektoch súkromných podnikov. Ich vlastníci, 
užívatelia alebo správcovia sú zo zákona povinní umožniť vstup pracovníkom usku-
točňujúcim deratizáciu do objektov. Nedodržiavanie opatrení stanovených VZN alebo 
bránenie uskutočniť deratizáciu bude postihované pokutou do výšky 5 000 Sk.
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Libriáda v Knižnici Juraja Fándlyho
Piaty jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc má v tomto roku motto: Kniž-
nice – okno do sveta. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa pripája k celoslo-
venským aktivitám podujatiami pod názvom Libriáda – sviatok knihy a knižnice. 
Tretí ročník Libriády sa uskutoční v dňoch 22. – 28. marca 2004 pod záštitou 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Po slávnostnom otvorení, keď sa 
knižnica predstaví aj ako partnerská knižnica Národnej rady SR, sa rozbehne 
kolotoč podujatí pre dospelých i pre deti.
 24. marca  2004 o 13. hodine sa stretnú najmenší čitatelia so spisovateľom Václavom 
Šuplatom v herni oddelenia literatúry pre deti pod názvom  S duchmi je vždy veselo.
 25. marca  2004 o 8. hodine pripravili pracovníci hudobného oddelenia hudob-
no-slovné pásmo Leoš  Janáček k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa.  
Program si možno vypočuť i o 9. hodine.
 25. marca 2004 o 17. hodine sa v čitárni KJF v Trnave uskutoční podujatie pod 
názvom Literárny autobus - prezentácia slovenskej literatúry v podaní spisovateľov:
P. Vilikovský, A. Marenčin, J. Mihalkovič, V. Prokešová, A. Ondrejková. Na stretnu-
tí s čitateľskou verejnosťou  pootvoria dvierka do svetovej literatúry, priblížia nám 
miesto slovenskej literatúry v európskom kontexte.

Deti sa môžu veľa dozvedieť aj prostredníctvom písomnej súťaže Bájky – príbehy, 
v ktorých sa poznáme, do ktorej sa môžu zapojiť v oddelení literatúry pre deti i na 
všetkých pobočkách.

Sviatok knihy a knižnice bude v knižnici pokračovať  2. apríla 2004, v deň naro-
denia najvýznamnejšieho rozprávkára H. CH. Andersena. Knižnica privíta vo svo-
jich priestoroch deti v nezvyčajnom čase – večer o 18. hodine, aby spoločne prežili 
V ríši fantázie – rozprávkovú noc s Andersenom. Rozprávky a internet budú spájať 
v túto noc nielen deti v knižniciach Trnavského kraja, ale i deti nocujúce v mnohých 
českých knižniciach. 

Okrem toho knižnica rada privíta jednotlivcov i kolektívy na exkurziách a hodinách 
informačnej výchovy. Pre mnohých používateľov bude iste zaujímavá aj informácia 
o dopustení sankčných poplatkov za nedodržanie výpožičnej lehoty. Veríme, že nielen 
počas Libriády 2004 budú v knižnici zaplnené čitárne, študovne i internet, že neu-
budne návštevníkov stretnutí s významnými osobnosťami slovenskej literatúry.              
                                                                   Benjamína JAKUBÁČOVÁ, KJF v Trnave

Viete, že Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2003
zaregistrovala 13 293 používateľov, z toho bolo 3 877 detí do 15 rokov,
zrealizovala 628 513 výpožičiek, 
poslala 11 813 upomienok,
pripravila a uskutočnila 580 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 12 908 ná-
vštevníkov,
jej pracovníci obslúžili 199 456 návštevníkov,
nevidiacim a zrakovo postihnutým občanom požičala 2 341 titulov zvu-
kových kníh, čo predstavuje 17 009 kaziet a 401 pásov, 2 CD,
deti do 15 rokov využívali jej služby počas celého roka zdarma. &

Fotografická súťaž Trnavský objektív 2004 

Začína sa 34. ročník známej súťaže Trnavský objektív. Usporiadatelia – Trnavské 
osvetové stredisko a mesto Trnava opäť ponúkajú neprofesionálnym fotografom 
z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec možnosť prezentácie a vzájomnej konfrontá-
cie svojej tvorby. Počas svojej dlhoročnej existencie bola súťaž štartom pre mnohých 
dnes už v celoslovenskom kontexte uznávaných autorov. Minulý ročník, na ktorom 
sa výrazne presadili aj nové mladé talenty, bol zároveň dôkazom, že klasická fo-
tografia nestráca svoje kúzlo ani v súčasnej ére digitalizácie. Uzávierka súťaže je 
10. marca, výstava súťažných a ocenených fotografií Trnavského objektívu 2004 
sa uskutoční v čase od 5. apríla do 2. mája v Západoslovenskom múzeu. Ocenené 
práce postúpia na krajské kolo súťaže, odkiaľ postúpia opäť tí najlepší na celoštátnu 
súťaž AMFO a DIAFOTO 2004. 

Propozície súťaže:

pozvánky

Súťaže sa môže zúčastniť každý nepro-
fesionálny fotograf z okresov Trnava, 
Piešťany a Hlohovec. Autori starší ako 
18 rokov súťažia v skupine A, autori do 
18 rokov v skupine B – juniori.
Skupina A súťaží v kategóriách:
čiernobiela fotografia, farebná fotogra-
fia, farebný diapozitív.
Skupina B súťaží v kategóriách:
čiernobiela fotografia, farebná fotografia.
V oboch skupinách budú akceptované 
práce vytvorené digitálnou technoló-
giou. Odporúča sa formát nie menší ako 
24x30 cm a jeho odvodeniny pri zacho-

vaní dlhšej strany. Štvorcový formát: 
minimálne 20x20 cm.
Diapozitívy: 24x36 mm, alebo 6x6 cm.
Maximálny formát: čb. 50x60 cm, fareb-
ná fotografia 30x40 cm. 
Fotografie musia byť na rube označené 
menom, priezviskom a adresou auto-
ra, podpisom na potvrdenie autorstva 
zväčšeniny. Na ráme diapozitívu musí 
byť meno a priezvisko autora. Fotogra-
fie a diapozitívy je potrebné doručiť do 
10. marca 2004 na adresu: Trnavské 
osvetové stredisko, Bratislavská 27, 
917 02 Trnava.

Kamarátka kniha – veľká čitateľská súťaž
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Mesto Trnava vyhlasujú veľkú čitateľskú 
súťaž pre školské kolektívy pod názvom Kamarátka kniha. 

Kto sa môže zúčastniť? Každá trieda základných škôl, základných špeciál-
nych škôl a osemročných gymnázií v Trnave.

Čo treba urobiť? 
Splniť sedem úloh
Kedy? 
Február – máj 2004.
A prečo...? 
Lebo kniha je poučenie i zábava.
Ešte niečo? 
Samozrejme. Budú CENY!

Kde sa treba prihlásiť?            
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
oddelenie literatúry pre deti
a v pobočkách 
tel.: 033/ 55 11 782 
www.kniznicatrnava.sk
Termín prihlášky? 
Čo najskôr, aby ste všetko stihli.
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Západoslovenské múzeum            

Veľká sála
3. 3. – streda, 14. h: Statky – zmätky 
                             – verejná generálka
4. 3. – štvrtok, 14. h: Statky – zmätky 
                                – I. predpremiéra,
                       19. h: II. predpremiéra
5. 3. – piatok, 19. h: Statky – zmätky 
                                 – I. premiéra
6. 3. – sobota,  19. h: Statky – zmätky 
                                   – II. premiéra
7. 3. – nedeľa, 16. h: Odovzdávanie 
                  ocenení mesta Trnava
8. 3. – pondelok, 18. h: Statky – zmätky
14. 3. – nedeľa, 16. h: Pinocchio
15. 3. – pondelok, 14. h: Pinocchio
16. 3. – utorok, 10. h: Drotár
17. 3. – streda, 19. h: Všetko o ženách
18. 3. – štvrtok, 19. h: Statky – zmätky
19. 3. – piatok, 10. h: Pyšná 
                                   princezná
19. h: Generál (RND)
20. 3. – sobota, 16. h, 19. h: Generál 
                                              (RND)

22. 3. – pondelok, 10. h: Zlaté kura
23. 3. – utorok, 19. h: Všetko 
                                   o ženách
24. 3. – streda, 19. h: Statky – zmätky
25. 3. – štvrtok, 10. h: Hriech
26. 3. – piatok, 10. h: Pinocchio
28. 3. – nedeľa, 19. h: Kráľovná               
                                    spieva blues 
(Divadlo West a tanečné divadlo Mystic)
30. 3. – utorok, 19. h: Úbohý lakomec 
                                  (SKD Martin)

Štúdio
10. 3. – streda, 10. h: Hodiny    
             anatómie doktora Šubíka
17. 3. – streda, 10. h: Biele noci
22. 3. – pondelok, 19. h: Noc bohov
23. 3. – utorok, 10. h: Biele noci
31. 3. – streda, 14. h: Básnik a žena 
                             – verejná generálka 

pozvánky

Divadlo Jána Palárika

pozvánky

Galéria Jána Koniarka
hlavná budova, Múzejné námestie 3
stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské  umenie, Kampanológia, 
Oratórium
Výstavy:
Čaro veľkonočnej kraslice
– súťažná výstava výrobcov kraslíc 
spojená s predajom od 30. marca do 8. apríla 
Na skle maľované
– výber z obrázkov na skle z fondov 
Západoslovenského múzea
Podmorský svet
– objektívom Igora Grbálika
do 29. marca
UFO – kruhy v obilí
– výstava  pozorovaní z rokov 1996 – 2002 
Plesová sezóna
– strieborný šperk (drôt 
a polodrahokamy) Marty Filovej 
a originálny textil do 15. marca
Ridinger
– grafiky zo zbierok Západoslovenského 
múzea 
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
zbierkový predmet mesiaca marec:
sekundárne minerály antimónu – 
kermezit, valentinit – z lokality Pezinok
Archeologický výskum
– kniežacie mohyly z doby železnej 
v Bielom Kostole
Dom hudby M. Schneidera Trnavského
návšteva na požiadanie, 
tel. 033-5514421, lektor sídli v Múzeu 
knižnej kultúry 
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny cirkevného 
hudobného spolku, Dvorana slávy dobra
Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár
Námestie sv. Mikuláša 10
výstavy:
Aj keď sa všetko minie, my nie
– výstava v spolupráci so Spolkom sv. 
Vojtecha 
Historické hračky

Kopplov kaštieľ
20. február – koniec marca 2004

Štefan Belohradský – Výber z tvorby
kurátorka: Dagmar Srnenská 

Slovenská sporiteľňa predstavuje 
výber z diel Štefana Belohradského. 
Pastely a kresby kyvadlom tvoria neod-
deliteľnú súčasť tvorby tohto význam-
ného sochára, pochádzajúceho z Trna-
vy. Návštevníci Galérie Jána Koniarka 
sa s dielom Štefana Belohradského 
mohli stretnúť naposledy na kolek-
tívnej výstave Neokonštruktivizmus 
v slovenskom výtvarnom umení v roku 
2000.

Synagóga - Centrum súčasného umenia, 
10. február – 31. marec 2004

Zjavenie / Epiphany – Bill Seaman (USA)
kurátorka: Viera Jančeková

Site-specific projekt nazvaný Zjave-
nie je realizovaný v priestore Synagógy 
i mimo nej. Jeho súčasťou je prepojenie 
poetických textov, hudby, výtvarného 
umenia a nových médií. Umiestne-
ním dvojjazyčných nápisov po Trnave 
chce autor osloviť širokú verejnosť. 
Bill Seaman je vedúcim fakulty digi-
tálnych médií na Rhode Island School 
of Design (www.risd.edu). 

Pozývame vás na Najmilší koncert roka 
„Najmilší koncert roka” pre deti z detských domovov a osobitných internátnych škôl 

z trnavského regiónu, bratislavského regiónu a zo Záhoria sa uskutoční 27. marca 2004 
o 15. hodine v DK Tirnavia. Je to podujatie, kde deti prezentujú svoje talentové schop-
nosti v oblasti spevu, tanca, divadla, hry na hudobný nástroj a pod. Cieľom tejto akcie 
je medializovať myšlienku transformácie tzv. internátnych detských domovov na detské 
domovy rodinného typu. Srdečne vás pozývame, vstup je voľný.                            -mp-

Kedy a kde budeme voliť prezidenta?
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 8. januára 2004 
č. 1/2004 Z. z. bola vyhlásená voľba prezidenta Slovenskej republiky. 
Prvé kolo voľby sa uskutoční 3. apríla od 7. do 22. hodiny, druhé kolo sa 
uskutoční 17. apríla od 7. do 22. hodiny. Volebné okrsky a volebné miestnosti 
na voľbu prezidenta budú rovnaké ako v posledných komunálnych voľbách. Volebné 
miestnosti na referendum budú zverejnené obvyklým spôsobom.
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Kino Hviezda
Premieta sa denne o 15.30, 17.30 a 19.30 
h, ak na programe nie je uvedené inak.

1. 3. 2004 – MEDVEDIE SRDCE
začiatok predstavenia o 15.30 h
1. 3. 2004 – SNOWBORDISTA
začiatok predstavenia o 17.30 a 19.30 h
2. – 3. 3. 2004 – ROZVOD 
                           PO FRANCÚZSKY
4. – 7. 3. 2004 – LOONEY TUNES 
                           OPAŤ V AKCII
začiatok predstavenia o 15.30 h
4. – 7. 3. 2004 – POSLEDNÝ SAMURAJ
začiatok predstavenia o 17.30 a 19.30 h
8. – 9. 3. 2004 – PÁN PRSTEŇOV 
                            – NÁVRAT KRÁĽA
10. – 11. 3. 2004 – SCARY MOVIE 3
12. – 15. 3. 2004 – DVAJA 
                               PÁTRAČI – 3D
začiatok predstavenia o 15.30 h, v nedeľu 
aj o 13.30 h
12. – 15. 3. 2004 – VITAJTE V DŽUNGLI
16. – 17. 3. 2004 – ŽELARY
začiatok predstavenia o 15., 17.30 a 20. h
18. – 21. 3. 2004 – STRAŠIDELNÝ 
                               ZÁMOK
22. 3. 2004 – NOVO
23. – 25. 3. 2004 – GOOD BAY LENIN
26. – 28. 3. 2004 – UNDERWORD
29. – 30. 3. 2004 – JEDNA RUKA 
                               NETLESKÁ
31. 3. – 1. 4. 2004 – MASTER 
                                 A KOMANDÉR: 
                                 NA KONCI SVETA

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
v nedeľu o 13.30 h

7. 3. 2004 – O ŠTAFLÍKOVI 
                    A ŠPAGETKE
14. 3. 2004 – DVAJA PÁTRAČI – 3D
21. 3. 2004 – O VTÁČEJ VÍLE
28. 3. 2004 – ROZPRÁVKA 
                      O PALČEKOVI

kino Stavbár – Modranka
premieta sa v piatok a v nedeľu o 19. h

5. 3. 2004 – LÁSKA NEBESKÁ
7. 3. 2004 – PÁN PRSTEŇOV 
                    – NÁVRAT KRÁĽA
12. 3. 2004 – DVAJA PÁTRAČI
začiatok predstavenia o 18. h
14. 3. 2004 – NEPRIESTRELNÝ MNÍCH
19. 3. 2004 – NOVO  
21. 3. 2004 – ŽIVOT DAVIDA GALLEA 
26. 3. 2004 – LETUŠKA 1. TRIEDY
28. 3. 2004 – ZELENÉ PEKLO

kino OKO
premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu o 19. h

4. – 6. 3. 2004 – Pán prsteňov – Návrat 
kráľa
11. – 13. 3. 2004 – Jedna ruka netleská
18. – 20. 3. 2004 – Neznesiteľná krutosť
25. – 27. 3. 2004 – Zelené peklo

filmový klub NAOKO
premieta sa v utorok o 20. h, v stredu 
o 18. a 20. h 

2. 3. 2004 – Annie Hall (USA), 
                    Projekt 100
3. 3. 2004 – Divoké včely (ČR)
3. 3. 2004 – Arizona Dream (USA/Franc.)
9. 3. 2004 – Invázia barbarov (Kanada), 
                    Projekt 100
10. 3. 2004 – Sokoli (Island, VB, Nórsko)
10. 3. 2004 – Brazil (VB)
16. 3. 2004 – Zúriaci býk (USA), 
                      Projekt 100
17. 3. 2004 – Láska na grile (SRN)
17. 3. 2004 – Strach a hnus v Las Vegas 
                      (USA)
23. 3. 2004 – Sloní muž (VB), Projekt 100
24. 3. 2004 – 66 sezón (SR)
24. 3. 2004 – Cigáni idú do neba (ZSSR)
30. 3. 204 – Psie dni (Rak/Nem.)
31. 3. 2004 – Nuda v Brne (ČR)

Program trnavských kín na marec 2004
pozvánky

Oľga Feldeková medzi čitateľmi
4. marca 2004 o 17.30 h 

čitáreň knižnice Juraja Fándlyho

slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Trnava  
7. marca o 16. h v Divadle Jána Palárika

Vino Tirnavia 2004
– súťažná výstava vín spojená s degustáciou
12. – 14. marca
Združená stredná priemyselná škola na 

Komenského ulici

vítanie jari 
19. marca 2004 o 15 h

na Hlavnej ulici pred radnicou
Vláda bohyne smrti a zimy sa 
končí. Žezlo prevezme Vesna, 

ktorú piesňami a riekankami 
veselo privítajú deti 

z folklórnych súborov Drienka 
a Trnavček. Aby sa zlá Morena 

už nemohla vrátiť, vynesú ju z mesta a utopia v Trnávke.    

otvorenie Trnavskej hudobnej jari 2004
28. marca 2004 o 15.30 h
Kostol sv. Jakuba 
W. A. Mozart – REQUIEM
Musica Vocalis, Trnava, Capella Istropolitana, Noémi Kiss – soprán
Andrej Magula – tenor, Stanislav Beňačka – bas, 
Branislav Kostka – dirigent
s podporou Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky
 

IMT SMILE TOUR 2004 
30. marca 2004 o 20. h 
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Legendárne Rekviem     

28. marca 2004 
o 15.30 h
Kostol sv. Jakuba 

Na jar v roku 1791 dostal Mozart istú 
anonymnú objednávku, ktorá stála 
pri zrode mnohých povestí a legiend. 
Akýsi tajomný cudzinec mu ponúkol 
slušný obnos za rekviem. Mozart 
objednávku s nadšením prijal a pustil 
sa do práce. Filmový priemysel si 
do postavy tajomného cudzinca 
dosadil Antonia Salieriho, talianskeho 
skladateľa a Beethovenovho 

a Schubertovho učiteľa, ktorý pôsobil vo Viedni v rovnakom čase ako Mozart. Lenže 
historické fakty nenaznačujú, že by Mozart so Salierim nevychádzali priateľsky, či 
prinajmenšom dobre. A pre Salieriho preoblečenie za tajomného cudzinca už vôbec 
neexistujú dôkazy. 
Pravá identita tajomného zadávateľa zádušnej omše bola odhalená až v roku 1964. Bol 
to muž, ktorý zastupoval grófa von Walsegg-Stuppacha. Gróf bol veľký milovník hudby. 
Zomrela mu žena. Chcel pre ňu zádušnú omši a chcel ju anonymne. Mal totiž v úmysle 
vydávať dielo za vlastné. Lenže Mozart už rekviem nedopísal. V novembri 1791 sa u neho 
prejavili pravdepodobne príznaky reumatickej horúčky, ktorou trpel v detstve                
a 5. decembra zomrel. Constanz sa obávala, že nedostane za manželovo nedokončené 
dielo honorár, preto požiadala ich priateľa Franza Süssmayra, aby rekviem dokončil. 
Süssmayr pravdepodobne využil prvé hrubé náčrty, ktoré Mozart zanechal a skladbu 
dopísal. Doplnil ju falšovaným podpisom – a peniaze prešli do rúk pani Mozartovej.            
                                                                                                  FOCUS, Londýn – 100+1, 26/2000

IMT Smile
30. marca o 20. h v DK Tirnavia

V máji 2003 vyšiel skupine štvrtý album 
s názvom IMT Smile 2003. Prvý singel Kým 

stúpa dym sa stal hitom. Je to netradičná 
skladba pre IMT Smile – za bicie si sadol 

Miro Tásler. Album sa nahrával v Hlohovci 
v starom Empírovom divadle, v ktorom 

kedysi dávno pôsobil aj Ludwig van 
Beethoven. V divadle boli aj fotograf 

Peter Ivan a kameraman Tomáš Straka, 
ktorí zachytili nahrávanie. Vznikol 

dokumentárny film, ktorý sa v januári 2004 dostal do kín. Album IMT Smile 2003 
získal za tri mesiace zlatú platňu, na jeseň 2003 aj platinovú.


