
apríl 2004



Novinky z radnice
r t

A apríl 2004udalosti

Záujem o trnavskú automobilku neklesá
S postupom výstavby automobilky PSA 

Peugeot Citroën sa v závere februára 
priamo na stavenisku v Trnave v sprievode 
primátora Štefana Bošnáka oboznámil pre-
zident SR Rudolf Schuster. 

Reprezentant investora Didier Valleur 
prezidentovi predstavil budúcu automo-
bilku, v ktorej sa bude vyrábať 300 tisíc 
vozidiel ročne a v ktorej nájde prácu 3500 
ľudí. Na otázku hlavy štátu, aký je záujem 
o zamestnanie v PSA Peugeot Citroën, Val-
leur odpovedal, že evidujú už okolo 2 000 žiadostí o zamestnanie, zatiaľ prijali asi 50 
ľudí. S ich prístupom k pracovným povinnostiam vyjadril spokojnosť, rovnako ocenil 
aj prácu dodávateľskej spoločnosti Zipp, ako aj činnosť spoločnosti Trnavainvest, 
ktorá zabezpečovala predprípravnú fázu.

R. Schuster navštívil v Trnave aj spoločnosť Johns Mannvile Slovakia, ktorá za-
mestnáva 1200 ľudí a do rozšírenia výrobných kapacít v Trnave investuje momen-
tálne 3,8 miliardy korún. Spoločnosť vyrába sklené vlákna používané ako výstuže 
plastov a sklené rohože pre stavebníctvo.

S Didierom Valleurom sa na pôde trnavskej radnice začiatkom marca stretol aj 
minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Zhodou okolností to bolo v ten deň, 
kedy juhokórejská automobilka Hyundai/Kia oznámila postavenie svojho závodu 
na Slovensku.

„Dôležité je, že práve v tomto období k nám prichádzajú tieto investície,“ povedal 
Kukan s tým, že úvahy o kríze automobilového priemyslu sú otázkou vzdialenej 
budúcnosti. Ďalšia automobilka podľa Kukana nie je žiadnym rizikom ani pre PSA 
Peugeot Citroën.                                                                                                  -mach-

Stavba obchvatu sa začne až v roku 2007
Mesto Trnava chce rokovať o skrátení termínu ukončenia prípravných prác

Začiatkom marca sa na trnavskej radnici uskutočnilo pracovné stretnutie spra-
covateľov projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o stavbe severného 
obchvatu mesta Trnava. Podľa slov spracovateľa a investora, ktorým je Investičná 
výstavba správy ciest Bratislava, by mala byť dokumentácia pre územné rozhod-
nutie odovzdaná v apríli, predtým sa však uskutoční ešte záverečné rokovanie, kde 
bude prezentovaná celá dokumentácia aj s ostatnými súvisiacimi objektmi.

Potom sa môže začať zabezpečovanie majetkovo-právneho vysporiadania pozem-
kov dotknutých stavbou a územné rozhodnutie by malo byť vydané do marca 2005. 
Následné spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie by malo byť ukončené 
do jedného roka a po jeho vydaní sa budú hľadať zdroje na financovanie samotnej 
výstavby. Podľa informácií Slovenskej správy ciest by to mohli byť fondy Európskej 
únie. Ak táto predstava nebude reálna, musia sa nájsť zdroje zo štátneho rozpočtu. 

foto: E. Szombatová
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Prvú aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2004 schválili poslanci mest-

ského zastupiteľstva 24. februára na svojom ôsmom riadnom zasadnutí. Týkala sa 
najmä obnovy Základnej školy na Spartakovskej ulici, pre ktorú sa mesto rozhodlo 
v januári hneď po výzve Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na podá-
vanie projektov na rekonštrukciu a modernizáciu budov v oblasti školstva, kultú-
ry, zdravotníctva a sociálnych vecí s finančnými prostriedkami zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie. 

Poslanci schválili tiež návrh na udelenie ocenení mesta Trnava za rok 2003 a tri 
nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o podmienkach predaja výrobkov a po-
skytovania služieb počas Dní zdravia, Tradičného trnavského jarmoku a vianoč-
ných trhov. Novelizované boli VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava, VZN o miestnych poplatkoch 
a zásady prijímania do Domova dôchodcov na ulici T. Vansovej. 

Prerokované boli aj majetkové záležitosti mesta, aktualizácia územného plánu, 
návrh na organizačné zabezpečenie trnavského jarmoku v tomto roku, správa o čin-
nosti mestskej polície za rok 2003 a iné. Schválené bolo zvýšenie maximálnych cien 
nájmu bytov o 30 percent v domoch so zmiešaným vlastníctvom.                         -eu-

Predpoklad začatia výstavby je v roku 2007 a jej dokončenie v roku 2010. Mesto 
Trnava však chce rokovať so zástupcami Slovenskej správy ciest a Ministerstva do-
pravy SR o urýchlení prípravných prác. „Chceli by sme dosiahnuť skrátenie termí-
nu aspoň o jeden rok aj v súvislosti so začatím výroby v novom závode PSA Peugeot 
Citroën,“ povedal vedúci úseku dopravy a cestného hospodárstva mestského úradu 
v Trnave Ing. Milan Hába.

Na rokovaní bola prezentovaná celá trasa severného obchvatu so zapracovanými 
požiadavkami z hľadiska vplyvu stavby na životné prostredie. Trasa bola v úseku 
medzi Piešťanskou a Špačinskou cestou odsunutá o 30 – 50 metrov od Sibírskej ulice. 
Drobná zmena, ktorá môže zabezpečiť vo väčšej miere obchádzanie centra mesta ná-
kladnými vozidlami, vznikla v napojení Skladovej a Mikovínyho ulice na obchvat. 

Snahou spracovateľa koncepcie bude zdôrazniť dôležitosť kríženia obchvatu zo 
štátnymi cestami mimoúrovňovo – mostami. Dôvodom je predpoklad, že v čase 
odovzdania stavby do užívania bude taká intenzita dopravy, pri ktorej už nepostačí 
úrovňové kríženie. „Do roku 2010 budeme musieť nájsť aj spôsob ako riešiť zvyšo-
vanie intenzity dopravy na hlavných dopravných trasách v meste – na Nitrianskej  
a Rybníkovej ulici. Pretože ide o štátne cesty, mesto bude vyvíjať ďalšie aktivity 
smerom k štátu, aby sa mohli aspoň čiastočne rozšíriť komunikácie a upraviť kri-
žovatky Bučianska – Rybníková, Šrobárova – Trstínska. Takto by sa zvýšila ich 
priepustnosť a eliminovali zdržania v špičkách,“ dodal Ing. Hába.

Mesto už v tomto smere urobilo určité opatrenia. Ide o snahu vytvoriť prepojenie 
Cukrovej cesty s Trstínskou, kde by mala byť vybudovaná okružná križovatka. Čím 
skôr sa má tiež zabezpečiť rozšírenie Nitrianskej cesty a vybudovanie okružnej kri-
žovatky Nitrianska – Tamaškovičova – Sladovnícka. S minimálnymi nákladmi je 
možné aj rozšírenie Rybníkovej ulice na tri pruhy.                                                 -eu-  

Bude lesopark na Štrkoch skutočnosťou?
Idea lesoparku v prímestskej rekreačnej zóne Štrky by sa v blízkej budúcnosti mala 
začať meniť na skutočnosť. Podľa slov vedúceho odboru územného rozvoja Mest-
ského úradu v Trnave Ing. arch. Milana Horáka je cieľom mesta aktivizovať túto 
oblasť a vytvoriť v nej ďalšie oddychové zázemie pre občanov. 

Požiadavky na vytváranie protipólu priemyselných zón v Trnave narastajú najmä 
v súvislosti s investičnými aktivitami ako je výstavba závodu PSA Peugeot Citroën, 
ktorý pritiahne do Trnavy pracujúcich z celého Slovenska. Už teraz veľmi inten-
zívne využívaný Kamenný mlyn čoskoro nebude môcť uspokojiť nároky všetkých 
záujemcov a poľnohospodársky využívané bezprostredné okolie mesta neposkytuje 
prirodzené podmienky pre rekreáciu. 

„V lokalite Štrky sa uvažuje s vybudovaním Národného streleckého centra podľa 
prísnych európskych noriem. Túto investíciu získala Trnava aj vďaka vynikajúcim 
výsledkom trnavských strelcov v poslednom období. Súčasťou centra má byť aj leso-
park, ktorý je biocentrom lokálneho významu na výmere približne štyroch hektárov. 
V rámci neho navrhujeme vybudovať okrasné jazierko s okrasnými rybami a vod-
nými rastlinami, sieť rekreačných komunikácií, detské a športové ihriská, altánky 
a priestory pre piknikové posedenie,“ povedal Ing. arch. Milan Horák.

Revitalizačné práce s prečistením nežiadúcich náletových drevín a odstránením 
divokej skládky sa začali v lesíku už v roku 2002. V súčasnosti Národný strelecký 
zväz spracováva projekty a po ich odsúhlasení mesto pristúpi k realizácii horeu-
vedeného zámeru. Výhľadovo sa uvažuje aj o prepojení Kamenného mlyna, Štrkov 
a športového areálu v Modranke cyklistickými trasami, čo umožní efektívnejšie 
využitie rekreačných zón v dotyku s mestom.                                                        -eu-

Web pre záujemcov o prácu v automobilke
Všetky potrebné informácie pre záujemcov o zamestnanie v trnavskom závode PSA 
Peugeot Citroën poskytuje nová webová stránka  
                                                           www.slovakia.psa-peugeot-citroen.com 

Uchádzači majú možnosť zorientovať sa v jednotlivých oblastiach činnosti 
budúceho závodu, medzi ktoré patria ľudské zdroje, informačné systémy, komu-
nikácia, logistika, riadenie kvality a financií, výroba, vývoj a industrializácia. 
V aktuálnej ponuke voľných miest boli v čase uzávierky tohto vydania Noviniek 
z radnice napríklad pozície vedúci skupiny zásobovačov, referent systémov pod-
nikovej komunikácie, vedúci oddelenia údržby lakovne a pracovník pre konso-
lidáciu a syntézu ekonomického riadenia. Vo výrobe bolo k dispozícii dovedna 
17 rôznych voľných miest. Veľmi zaujímavé boli tiež ďalšie ponuky v oblasti 
riadenia a financií. 

Pre všetkých nových zamestnancov vypracoval PSA Peugeot Citroën vzdelá-
vací program, ktorý má každému umožní rýchlo sa zapojiť a úspešne plniť svoje 
pracovné úlohy. Pripravené je aj osobitné vzdelávanie upravené podľa konkrét-
neho pracovného zaradenia.                                                                              -eu-
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Ceny Vino Tirnavia aj pre trnavskú firmu  
Druhý ročník súťažnej výstavy vín 

v Trnave Vino Tirnavia, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch od 12. do 14. marca 
v Združenej strednej priemyselnej 
škole na Komenského ulici, bol dôka-
zom, že naše mesto úspešne nadvia-
zalo na svoje vinárske tradície. Počas 
troch dní výstavu navštívila takmer 
pol tisícka spokojných degustátorov 
nielen z radov vinárov, ale i laickej ve-
rejnosti. Tento raz mali milovníci zla-
tistého i rubínového moku jedinečnú 
príležitosť ochutnať 414 vzoriek vína 
od 138 výrobcov z rôznych vinárskych rajónov Slovenska. Obe ceny Šampión výstavy 
2004 nepoputovali z Trnavy priďaleko – zožal ich Alojz Masaryk a jeho firma Víno 
Masaryk zo Skalice za biele víno Slovakia – hrozienkový výber a červené víno Nitra 
– bobuľový výber. Do tretice k nim patrí aj Cena primátora mesta Trnava za Cabernet 
Sauvignon (na fotografii E. Szombatovej). Samozrejme, že Trnava bez vavrínov ne-
ostala – ďalšie významné ocenenia získala trnavská firma Mrva & Stanko za Rizling 
vlašský a kolekciu siedmich vín.                                                                               -eu-

udalosti udalosti

Počet majetkových priestupkov stúpol  
Pokuta za parkovanie bez parkovacieho lístka môže občanom, ktorí ignorujú pred-
volania na políciu, narásť až na 20 tisíc korún

Až o 2121 vecí v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol v roku 2003 počet 
priestupkov v oblasti dopravy a parkovania v centrálnej mestskej zóne. Zvýšil sa 
tiež počet občanov závislých na drogách, ktorí si obstarávajú peniaze na svoju dennú 
dávku prostredníctvom krádeží a nárast majetkových priestupkov je alarmujúci. 
„Zvlášť by som preto chcel upozorniť občanov, aby boli ostražití pri nákupoch v ob-
chodných domoch a supermarketoch a nenechávali v zaparkovaných vozidlách vidi-
teľne uložené predmety s vyššou hodnotou,” povedal náčelník Mestskej polície v Tr-
nave a viceprezident Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska 
Mgr. Igor Keleši. Na druhej strane však zdôraznil, že mestská polícia aj za týchto 
okolností dokáže udržať verejný poriadok v meste Trnava v únosných medziach.

Zatiaľ nie je možné odhadnúť, do akej miery znížia počet priestupkov v oblasti parko-
vania oveľa vyššie sankcie. Za parkovanie v centrálnej mestskej zóne bez parkovacieho 
lístka môže byť od začiatku tohto roka na mieste udelená sankcia v blokovom konaní do 
výšky 1 000 korún, v ďalšom konaní bude občan predvolaný na mestskú políciu. Pokiaľ sa 
dvakrát na predvolanie nedostaví, môže mu byť udelená primátorská pokuta. „Dôrazne 
pripomínam, že do konca roka 2003 to bolo iba 200 korún, no od začiatku roka 2004 je 
zákonom stanovená pokuta až do výšky 5 000 korún. Ak občan ani túto pokutu neuhradí, 
dôjde k exekúcii, keď môže pokuta narásť až na 20 tisíc korún,“ dodal Igor Keleši.     -eu-

Záškolákov dovedú do školy nezamestnaní
Prevenciu záškoláctva v našom meste by mohlo posilniť vyplácanie aktivačného prí-

spevku tým nezamestnaným, ktorí budú každodenne odprevádzať do škôl deti so sklonom 
k záškoláctvu. Myšlienka zapojiť do zlepšovania školskej dochádzky žiakov aj dospelých 
v hmotnej núdzi sa zrodila na referáte sociálnych služieb Mestského úradu v Trnave.   

Podľa slov pracovníčky tohto referátu Beáty Gécovej sa počas jedného roka od uvedenia 
zákona č. 600/2003 Z. z. o zanedbávaní školskej dochádzky a poukazovaní prídavku die-
ťaťa na obec znížil v Trnave počet záškolákov o 64 percent. „Predtým sa na sociálne úrady 
nahlasovali ťažko vychovávateľné deti často až v štádiu, keď už škola musela vykonať 
potrebné opatrenia, lebo rodičia neboli schopní riešiť situáciu v rodine. Ignorovali aj pred-
volania, jednoducho sa na referát sociálnych služieb nedostavili. Dnes si však rodičia pre 
prídavok poukázaný na účet mesta prídu. Takto sme dostali príležitosť každý mesiac ope-
ratívne riešiť všetky prípady záškoláctva a posilniť v tomto smere prevenciu. Prínosom 
pre deti je aj možnosť rozhodnúť o správnom využití prídavkov v každom konkrétnom prí-
pade s rešpektovaním návrhu školy a sociálnej situácie rodiny,“ povedala Beáta Gécová.

V školskom roku 2002/2003 bolo od apríla evidovaných 185 záškolákov, kým v škol-
skom roku 2003/2004 zatiaľ iba 67. V aktuálnom zozname je ich len 14, no zväčša ide 
o prípady, keď  už bolo súdom nariadené ich umiestnenie vo výchovnom zariadení či 
detskom domove. Nezamestnaní však môžu po dohode so školou a so súhlasom rodiny 
účinne pomáhať pri zlepšovaní školskej dochádzky vytipovaných žiakov, u ktorých ešte 
neboli vyčerpané všetky možnosti nápravy.                                                                     -eu- 

Prečo sa zvýšil nájom v obecných bytoch?
Podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2003 sa 

zvyšujú maximálne ceny nájmu v obecných bytoch o 60 percent, poslanci mest-
ského zastupiteľstva však na svojom ôsmom riadnom zasadnutí odhlasovali zvý-
šenie nájmu v Trnave iba o 30 percent. Týka sa to bytov v domoch so zmiešaným 
vlastníctvom s platnosťou od 1. marca tohto roka. Poslancov k tomuto rozhodnu-
tiu viedol aj fakt, že mesto by bolo nútené doplácať rozdiel, pokiaľ by sa spoločen-
stvo súkromných vlastníkov bytov v týchto domoch rozhodlo na odvádzaní vyššej 
čiastky do fondu opráv. Také počínanie by viedlo nielen k zvyšovaniu nákladov 
na údržbu obecných bytov zo strany mesta, ale jednoznačne by diskriminovalo 
občanov, ktorí si už odkúpili byty do osobného vlastníctva. Na druhej strane 
váh je skutočnosť, že kým nedôjde k nevyhnutnej veľkej oprave spoločných častí 
domu, náklady na bývanie v bytoch v osobnom vlastníctve sú nižšie. Vzniká tlak 
na občanov zo slabších sociálnych vrstiev, ktorí obecný byt nemohli odkúpiť pre 
nedostatok finančných prostriedkov. Mesto preto zároveň chce vytipovať odôvod-
nené prípady, v ktorých by mohlo dôjsť k zníženiu výšky nájmu.         

Mesačný nájom v trojizbových bytoch I. kategórie je po zvýšení o 30 percent 
2028 korún, po pripočítaní ceny služieb so zohľadnením zvýšenia cien energií sa 
celková mesačná platba zvýšila o 25 percent oproti pôvodnému stavu. V sociál-
nych a služobných obecných bytoch k zvýšeniu nájmu nedošlo.                     -eu-              
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Arcibiskup J. Sokol – čestný občan Trnavy
Pri udeľovaní mestských ocenení sa na scéne Divadla 
Jána Palárika v prvú marcovú nedeľu zišla vskutku zau-
jímavá zostava. Lekár, čo sa celý život venoval deťom, 
remeselník, čo desaťročia zasklieval okná, či športo-
vec, čo žije len pre futbal. A arcibiskup Bratislavsko-tr-
navskej arcidiecézy Ján Sokol, čo desaťročia rozdáva 
vieru, nádej a optimizmus. Tomu poslanci mestského 
zastupiteľstva udelili čestné občianstvo mesta Trnava.

„Trnavu som prvýkrát navštívil, ako sa pamätám, po 
maturite, keď som sa prišiel spýtať po pohovoroch na 
teologickú fakultu a do kňazského seminára, ktoré sa 
konali v Bratislave, či ma prijali. Vtedy som mesto ani 
veľmi nevnímal, lebo som bol vnútorne zaujatý myš-
lienkou, či som alebo nie som prijatý,“ zaspomínal si 
na mladosť čestný občan Trnavy. Aj neskôr ako kňaz 
vnímal Trnavu len tak, ako sa hovorí, zďaleka. Príležitosť spoznať slovenský Rím 
bližšie dostal až v roku 1988.

„Keď som sa však dostal po zvolení za diecézneho administrátora do Trnavy, spo-
znal som, že je to pekné mesto s bohatou históriou, nádhernými sakrálnymi stav-
bami a ako také mi rýchlo prirástlo k srdcu. Veľmi sa mi páči po duchovnej stránke 
to, že je tu veľa kostolov a najmä milostivý obraz slziacej trnavskej Panny Márie. 
Páči sa mi aj preto, že Trnava je, môžeme povedať, univerzitné mesto,“ vyznáva sa 
arcibiskup Sokol. Historické centrum, architektúra a veľkosť chrámov, to všetko sa 
mu veľmi pozdáva.

Napriek tomu, je niečo, čo arcibiskupovi Jánovi Sokolovi v našom, a teraz už aj 
jeho meste chýba? „Áno, chýba mi katolícka univerzita, aj keď je pravdou, že aj 
existujúce univerzity majú istú duchovnú náplň,“ hovorí arcibiskup. Tu treba pripo-
menúť, že Trnava bola v hre o katolícku univerzitu, na druhej strane mohla prísť aj 
o svoju Trnavskú univerzitu.

Minuloročné životné jubileum arcibiskupa Jána Sokola odštartovalo nekončiacu 
reťaz rôznych ocenení, medailí, čestných doktorátov a čestných občianstiev. Prezi-
dentský Kríž I. triedy, vyznamenanie Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, 
čestný doktorát „honoris causa“ Trnavskej univerzity. Ako ich vníma? 

„Musím priznať a vyznať, že sme geneticky neambiciózny rod. A nakoľko som si 
svoju pastoráciu predstavoval v malej podhorskej dedinke, vždy sa cítim pri pri-
jímaní nejakého ocenenia vnútorne akosi stiesnený. Možno neuveríte. Je pravda, 
že som vždy, a to môžem úprimne povedať, celý žil pre svoje kňazstvo a to tak vo 
vertikálnom ako aj horizontálnom rozmere. A teda dobre padne, keď si niekto tento 
rys všimne a ocení. No prijímam to predovšetkým preto, v pokore a poníženosti, že 
sa tým zviditeľňuje Cirkev,“ hovorí arcibiskup.

Novinkou v jeho prípade nie je ani čestné občianstvo, pretože je čestným občanom 
rodnej obce Jacovce, ako aj Svätého Antona, Serede a Majcichova. 

Pavol MACHOVIČ

foto: -eu-

Udelené boli ocenenia mesta za rok 2003 
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení 
mesta Trnava za rok 2003 významným jednotlivcom i kolektívom sa uskutočnilo         
7. marca v Divadle Jána Palárika. 

Za zveľaďovanie duchovného a kultúr-
neho života Slovákov doma i v zahraničí 
bolo udelené čestné občianstvo mesta 
Trnava arcibiskupovi Mons. Jánovi So-
kolovi. In memoriam sa stal čestným ob-
čanom Trnavy aj vynálezca rezofonickej 
gitary dobro John Dopyera. 

Cenu mesta Trnava dostal prof. MUDr. 
Bohumil Chmelík, PhD., za významnú 
činnosť v rozvoji kultúry mesta, osobitne 
za prezentáciu diel Jána Koniarka a Teo-
dora Tekela. In memoriam bola táto cena 
udelená prof. Antonovi Hajmássymu za 
rozvoj atletiky v našom meste (obr. 1). 

Za úspešnú zdravotno-sociálnu prácu, 
osobitne v rozvojových krajinách, patrí 
cena mesta Fakulte zdravotníctva a so-
ciálnej práce Trnavskej univerzity.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezen-
táciu mesta Trnava dostali MUDr. Ján 
Grujbár za rozvoj zdravotnej starostlivos-
ti o deti v Trnave a výchovu pediatrov, 
Stanislav Jarábek za rozvoj trnavského 
futbalu (obr. 2), prof. Mgr. Jozef Lukovič 
za dlhoročnú pedagogickú, telovýchov-
nú a športovú činnosť a sklenár Lukáč 
Kučera (obr. 3) za dlhoročnú obetavú 
činnosť v prospech obyvateľov Trnavy. 
Rovnaké uznanie bolo udelené aj družstvu 
hádzanárok – starších žiačok ŠK Trnava 
– Modranka za získanie titulu Majster 
Slovenska a reprezentáciu mesta, Asoci-
ácii športových klubov Slávia Trnava za 
významný podiel na rozvoji športu a Cen-
tru voľného času – Kalokagatii za šírenie 
olympijských myšlienok a organizovanie 
medzinárodnej olympiády detí a mládeže. 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo na 
svojom ôsmom riadnom zasadnutí aj 
o zhotovení a osadení pamätnej tabule 

Blahoslavenej sestre sv. Kríža Zdenke 
Schelingovej a o umiestnení sochy Sv. 
Otca Jána Pavla II. pred Kostolom sv. 
Jána Krstiteľa.                        -redakcia-

foto: -eu-
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O čom svedčia nálezy mincí z Trnavy  časť II 
O pokračujúcom progresívnom vývoji mesta počas 14. storočia svedčia početné 

písomné pramene, tiež aj ďalšie nálezy mincí. Trnava v tomto období prispela vý-
razným spôsobom aj k hospodárskej prosperite celého západného Slovenska. Veď 
od roku 1336 bola jedným z hlavných centier novej medzinárodnej obchodnej trasy 
vedúcej z maďarského Budína, cez Slovensko (od Nyárhídu pri Nových Zámkoch, 
cez Senicu a Holíč na Záhorí) na Moravu a do Čiech, do Prahy (obr. 1). Vznik tejto 
cesty, zvanej Česká cesta, významne podporil vtedajší kráľ Uhorska, Karol Róbert 

z Anjou. Záležalo mu na jej vzniku predovšetkým preto, lebo chcel vylúčiť z medzi-
národného obchodu tradičné centrum Viedeň, ktorá mala svoje trhové práva a vy-
berala mýtne a colné poplatky. A tieto poplatky chcel získavať do štátnej, teda do 
svojej pokladnice aj Karol Róbert. Česká cesta však svojou trasou len nadviazala 
na dávno pred rokom 1336 používané trasy iných ciest. Po jej oficiálnom ustano-
vení umožňovala plynulú obchodnú výmenu medzi viacerými susednými štátmi, 
Uhorskom, Českým kráľovstvom, Poľskom, Rakúskom a Nemeckom. 

 Jedným z dôležitých trnavských nálezov mincí zo 14. storočia je aj poklad 335 
kusov viedenských fenigov objavený pred poliklinikou na Kollárovej ulici v marci 
roku 1989. Rakúske mince boli vyrazené v rokoch 1261 – 1390, súčasťou nálezu 
boli však aj podobné fenigy z Bavorska, vládcov Rudolfa I. a Ľudovíta II. (obr. 2 a, 
b). Z hľadiska hospodárskeho je zaujímavé, že popri základných jednotkách, teda 
fenigoch, obsahoval poklad aj množstvo menších platobných jednotiek, polfenigov. 

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy       apríl 2004
6. 4. 1974 ► V Martine umrel sochár, výtvarný pedagóg a národný umelec 

Fraňo ŠTEFUNKO, rodák z Vlčkoviec a žiak Jána Koniarka (30. výročie).
7. 4. 1919 ► V Kaplnej sa narodil redaktor a spisovateľ Rudolf TIBENSKÝ, 

absolvent Obchodnej školy v Trnave, ktorý svojho času pôsobil ako úradník 
Spolku sv.Vojtecha v Trnave (85. narodeniny).

8. 4. 1784 ► Začalo sa sťahovanie Kráľovskej akadémie z Trnavy do Bratislavy 
(220. výročie).

9. 4. 1734 ► V Trnave sa narodil kňaz a včelársky odborník Juraj HANDERLA, 
autor včelárskej príručky, ktorý pôsobil v Dvorníkoch a v Hlohovci, kde aj 
umrel (270. výročie).

10. 4. 1834 ► Riaditeľ pražského konzervatória F.D.WEBER poslal listom 
smernice k založeniu Hudobnej školy v Trnave, ktorú otvorili ešte v tom 
istom roku (170. výročie).

11. 4. 1984 ► Uskutočnila sa posledná jazda autobusu mestskej hromadnej 
dopravy cez dnešnú pešiu zónu v Trnave (20. výročie).

12. 4. 1934 ► V Trnave umrel pedagóg, náboženský spisovateľ a publicista 
Andrej ČAMBÁL, profesor matematiky na gymnáziu a predstavený 
jezuitského rehoľného domu v Trnave (70. výročie). 

14. 4. 1849 ► Na Dobrej Vode umrel najvýznamnejší bernolákovský básnik 
a prekladateľ Ján HOLLÝ, ktorý študoval na seminári v Trnave (155. výročie).

16. 4. 1749 ► Za trnavského mešťana bol prijatý lekárnik Martin DÉVAY, 
ktorý sa neskôr stal aj richtárom mesta (255. výročie).

17. 4. 1939 ► V Trnave sa narodila operná speváčka Alžbeta MRÁZOVÁ, 
sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach (65. narodeniny)

20. 4. 1969 ► V Trnave umrel r.k. biskup a publicista Ambróz LAZÍK (35. 
výročie). 

23. 4. 1939 ► V Trnave sa narodil známy divadelný a filmový herec Jozef 
ADAMOVIČ (65. narodeniny).

23. 4. 1964 ► V Trnave umrel publicista a notár Ján GÁL-PODĎUMBIERSKY, 
autor dvojzväzkovej biografickej práce o slovenských dejateľoch (40. 
výročie).

26. 4. 1879 ► V Kútoch umrel zakladateľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave Andrej 
RADLINSKÝ, spisovateľ, jazykovedec, redaktor, vydavateľ a kňaz (125. výročie). 

28. 4. 1974 ► V Trnave umrel ľudový rezbár a konzervátor František HUČKO 
(30. výročie). 

30. 4. 1989 ► Na sídlisku Družba v Trnave bol slávnostne odovzdaný do 
používania areál novej polikliniky (15. výročie).                                   (P.R.)

Oprava: V marcovom vydaní Noviniek z radnice sme zverejnili nesprávny dátum 
a miesto úmrtia Ladislava Hanusa. Správny údaj je: 13. 10. 1994  v Trnave zomrel 
Ladislav Hanus, bývalý predseda MNV v Trnave. Za chybu sa ospravedlňujeme.  
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kráľom sa v rokoch 1440 – 1444 stal Vladislav I., potom vládli velitelia vojsk, 
gubernátori. V krajine vznikla anarchia, zrútila sa aj štátna mena, vyrábali sa 
len strieborno-medené (billonové), alebo len medené peniaze. Do krajiny prúdili 
tisícky rakúskych, bavorských, salzburských fenigov, českých a moravských pe-
niazov, ktoré boli takisto nehodnotné a zvyšovali hospodársky chaos. Z pozostat-
kov husitov vznikli vojenské skupiny ich nástupcov bratríkov, bašujúcich v krajine 
skoro 20 rokov. Zlikvidoval ich v roku 1467 až Matej Korvín, keď zničil jednu z naj-
významnejších pevností v neďalekých Veľkých Kostoľanoch. 

Na obdobie ich vlády poukazuje aj malý poklad asi 30 mincí získaný pri vý-
skume radnice, v šachte na fekálie (realizoval ho J. Urminský). Tvorili ho dva 
kvalitné rakúske fenigy staršieho typu a minimálne 25 málo hodnotných inflač-
ných razieb z 15. storočia. Z uhorských mincí to boli hlavne quartingy, štvrťde-
náre Žigmunda Luxemburského z rokov 1430 – 1437. Ďalej to boli platidlá v no-
minálnej hodnote parvus, cca poldenáre, mince malého priemeru a nízkej akosti. 
Jeden z nich bol dokonca vyrazený na medenom kotúčiku. Ani razby nástupcov 
Žigmunda Luxemburského zastúpené v náleze nie sú oveľa kvalitnejšie. Z dvoch 
denárov Vladislava I. je jeden falošný, vyrazený na medenom kotúčiku, druhý je 
iba priemernej akosti. Iný denár Vladislava I. z roku 1444 je medený, olámaný. 
Z rakúskych mincí sa objavili fenigy Albrechta V. z rokov 1411 – 1439, vyrazené 
na medenom pliešku, dokonca v polovičnej veľkosti, takže je ich nutné považovať 
skôr za polfenigy. Vyskytol sa tu aj fenig Ladislava Pohrobka a fenig mincmajstra 
Niklasa Tischlera z rokov 1456 – 1462 (obr. 3). Celý súbor musel mať v dobe svojho 

ukrytia okolo roku 1462 mimoriadne nízku hodnotu. Pôvodne to mohol byť maje-
tok niektorého z chudobných obyvateľov mesta, možno aj utečencov z okolia, ktorí 
sa do mesta uchýlili napr. pri útoku českých vojsk Jiřího Poděbradského v roku 
1468. Poklad nielenže poukazuje na nepriaznivú spoločenskú situáciu počas 50. 
– 60-tych rokov 15. storočia, keď na bohaté kráľovské mesto neraz útočili domáci 
bratríci, resp. v roku 1468 aj vojská českého kráľa Jiříka. Dobre dokladá aj miest-
nu hospodársku situáciu, keď dokazuje fakt, že popri málo kvalitných domácich 
platidlách sa v Trnave a jej okolí do roku 1467 – 1468 bežne používali aj vyššie 
spomenuté zahraničné mince, resp. súdobé falzá. Obeživo štátu sa napravilo až po 
roku 1468, keď kráľ Matej Korvín nechal počas svojej menovej reformy stiahnuť 
a roztaviť všetky druhy nekvalitných mincí. Tie sa použili na razbu nových strie-
borných denárov a poldenárov, ktorých akosť sa stanovila na 50 percent striebra 
v minci. Nie je vylúčené, že pokladík z radnice sa dostal do šachty práve pri úto-
koch nepriateľov v závere 60-tych rokov 15. storočia. 

Po likvidácii hnutia bratríkov na západnom Slovensku sa celková spoločenská 
situácia značne upokojila a stabilizovala. V rámci Trnavy sa to okrem iného pre-
javilo aj v skutočnosti, že v meste a blízkom okolí sa až do konca stredoveku, teda 
do roku 1526, neukryli žiadne ďalšie súbory mincí. To značí, že ich majitelia si 
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Tieto asi lepšie vyjadrovali ceny tovarov ponúkaných na trhu. Aj tento nález pouká-
zal na neprestajný hospodársky rozvoj mesta v 14. storočí a na dobré majetkové 
postavenie časti jeho obyvateľov. Aké faktory vyvolali potrebu jeho ukrytia do 
bezpečného úkrytu v zemi, nie je známe. Je dosť pravdepodobné, že sa tak stalo 
v dôsledku vnútroštátnych bojov medzi prívržencami kráľovnej Márie a jej man-
žela Žigmunda Luxemburského a prívržencami iných, hlavne poľských uchádza-
čov o uhorský trón.

Bohatstvo Trnavy bolo v tomto období určite široko – ďaleko známe, preto sa 
v meste a jeho okolí zhromažďovali aj cennosti veľkej hodnoty. V roku 1910 sa 
v Hrnčiarovciach objavili pri poľných prácach zvyšky drevenej nádoby, spolu 
s menšou hŕbkou zlatých mincí. Vraj ich bolo asi 30 až 35. Zachránilo sa z nich 
však iba 10. Tie sa určili ako mince uhorské, dukáty Ľudovíta Veľkého a jeho 
dcéry Márie, popri nich aj jej nástupcu kráľa Žigmunda. Výnimočnou časťou 
nálezu boli ale zlaté platidlá benátskych dóžov, zecchiná Andreja Dandola, Jána 
Dolfina, Andreja Contariniho (spolu pôsobili v rokoch 1343 – 1382). Nález vzbudil 
v svojej dobe značný ohlas, preto o ňom písalo mnoho popredných maďarských 
a slovenských bádateľov. Podľa dukátov Žigmunda sa dá ale usudzovať, že ho ne-
ukryli už koncom 14. storočia, ale ho museli skryť až v prvej tretine 15. storočia. 
Možno, že to boli peniaze určené pre armádu kráľa Žigmunda bojujúceho na juhu 
Uhorska proti Turkom. Takisto to však mohla byť aj časť peňazí pre husitov, ktorí 
tu mali v rokoch 1432 – 1434/1435 stálu posádku.   

Obdobie vpádov českých husitov sa do histórie mesta zapísalo výrazným spô-
sobom. O ich vyčíňaní svedčia nielen početné písomné správy (hlásenia o ich 
pohybe, súpis škôd), ale aj zvýšený počet ukrytých majetkov miestnych obyvate-
ľov. Už bolo spomenuté, že aj poklad z Hrnčiaroviec mohol byť pôvodne osobným 
majetkom niektorého značne bohatého mešťana, ktorý narýchlo opustil mesto. 
Podobne cenný nález, ale vyjadrený v strieborných minciach, sa zistil v Trnave 
v roku 1934. Bližšie neznámy miestny občan objavil údajne až tri nádoby zlatých 
a strieborných mincí z doby husitskej. Ich obsah však okamžite rozpredal, tak 
sa z neho vraj zachovalo len zopár drobných mincí v hodnote haliera. Žiaľ, tieto 
neboli podrobnejšie publikované a ani nie je známe ich dnešné uloženie. Ak berie-
me do úvahy fakt, že by bol poklad uložený len v priemerných nádobách tej doby, 
určite obsahoval niekoľko tisíc mincí. Jeho analýza by nielenže priniesla množstvo 
faktov o hospodárskych pomeroch v meste a okolí v 15. storočí, ale by mohla aj 
čo to napovedať o jeho pôvodnom majiteľovi. Zistil by sa aj presnejší čas ukrytia 
nálezu. Obdobie rokov 1428 – 1434/1435 bolo pre mesto jedným z najťažších, veď 
mestu a jeho obyvateľom hrozila úplná skaza a záhuba. Husiti si tu po neúspechov 
v Bratislave vytvorili silnú vojenskú základňu, z ktorej podnikali lúpežné a trest-
né výpravy do širokého okolia. Od dedín v blízkosti mesta sa vyžadovali priame 
dávky zvané výpalné, či ho aj všetky dávali, nie je známe.  

Ani obdobie po skončení nadvlády husitov na území dnešného Slovenska, pri-
bližne od konca 30. rokov 15. storočia, nebolo pre západné Slovensko, teda aj pre 
mesto Trnavu, príliš progresívne. Nielenže bolo treba napraviť vzniklé škody, ale 
kvôli faktu, že kráľovná Alžbeta, manželka Albrechta habsburského, mu po jeho 
smrti porodila syna Ladislava (Pohrobka), vznikla v štáte anarchia. Oficiálnym 
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Niektoré pamätné miesta nášho mesta
Možno si ani nevšimneme niektoré miesta, domy, ktoré sú pre nás pamätné. 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.

(dokončenie – 1. časť bola uverejnená v marcovom vydaní)

Na hlavnej ulici mal dom František Veselovský, 
známy národovec, pravotár a v rokoch 1901 – 1905 
poslanec uhorského parlamentu. Rodák z Liptovskej 
Lužnej pôsobil aj ako právnik a člen výboru Spolku 
sv. Vojtecha. Veľa obetoval pre študentov, bol činný na 
mnohých miestach národného diania. Dom, v ktorom 
žil, pracoval a v roku 1917 zomrel, bol v 70. rokoch asa-
novaný (obr. 1). Stál vedľa domu, ktorý neskôr kúpila 
firma Baťa, a po roku 1950 tam bol Dom obuvi.

Na severnej strane bývalého sídla ostrihomských 
arcibiskupov, na Námestí sv. Mikuláša, je poschodo-
vá budova, kde od roku 1646 pôsobila kníhtlačiareň 
Trnavskej univerzity. V prízemí bola tlačiareň a na poschodí arcibiskupská knižni-
ca. Budovu dal postaviť ostr. arcibiskup František Forgáč v roku 1615 (obr. 2). 

Po vybudovaní nemocnice (1824) bola o niekoľko rokov uprostred prvého poschodia zriade-
ná kaplnka Sv. Kríža (1856). Na streche bola postavená menšia vežička s krížom (obr. 3).

V budove seminára Marianum na Ulici Jána Hollého dal Pavol Esterházi v roku 
1692 vybudovať divadelnú sieň. Bolo to prvé „murované“ divadlo v Uhorsku vôbec. 

Divadlo bolo „dvojposchodové“, malo 
veľké javisko, sto miest na sedenie 
s dvanástimi lóžami a balkónom i mies-
tom pre orchester. Donátor v roku 
1696 zakúpil v Benátkach kostýmy 
pre hercov. Neskôr, keď v 19. storočí 
došlo k prestavbe a v roku 1914, bola na 
mieste niekdajšieho divadla stavebne 
upravená rozsiahla miestnosť, kde sa 
za pôsobenia saleziánov hrávali divadlá 
a konali sa prednášky a akadémie. 

Spomínané miesta poukazujú na 
nemálo významné pôsobenie osobnos-
tí, ktoré sa zapísali svojou tvorbou do 
dejín nielen mesta, ale aj národa. V Tr-
nave bol bohatý spoločenský a kultúrny 
život. Treba preto aj týmto miestam 
venovať viac pozornosti a vzbudzovať 
záujem o ne hlavne u mládeže, v rodi-
nách i školách.                                 H.R.

história história
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boli istí svojim životom, preto si svoje cennosti neukrývali do skrýš v dome a oko-
lí. V uvedenom období nastalo aj celkové ozdravenie meny, lebo v obežive štátu 
prevážili domáce uhorské platidlá. Boli to predovšetkým kvalitné denáre Mateja 
Korvína a oboch Jagelovcov (Vladislava II. a Ľudovíta II.) s obrazom Madony na 
zadnej strane mince. Rakúske mince sa prestali používať. Časť obeživa však tvori-
li malé strieborné mince z Čiech, nazývané ako biele peniaze. Niesli obraz českého 
leva a legendu s menom panovníka (väčšinou to bol Vladislav II. Jagelovský). Ak 
sa v budúcnosti náhodou nájde v Trnave nejaký poklad mincí z poslednej štvrtiny 
15. a prvej tretiny 16. storočia, mal by sa s veľkou pravdepodobnosťou skladať iba 
z takýchto druhov mincí. 

Posledným, trochu netradičným, pritom však mimoriadne vzácnym nálezom je 
objav veľkej striebornej mince v Zelenči. V roku 1972 sa tu pri prácach v záhrade 
jedného z rodinných domov náhodou objavilo postriebrené veko z kovovej nádoby. 
Takýto nález nie je častý, veď väčšina ľudí používala koncom stredoveku pri stolo-
vaní nádoby keramické, resp. bol riad vyrobený iba z dreva. Len bohatí mešťania 
a šľachtici si mohli dovoliť vlastniť a využívať aj kovové nádoby, ktoré kupovali 
za značné peniaze buď na domácich trhoch, alebo v zahraničí. Čo však bolo na 
danom náleze ešte prekvapujúcejšie, do stredu veka bola ako okrasa zatavená 
minca o priemere 4 cm. Zistilo sa, že je to mimoriadne vzácny peniaz, zlatník 
tirolského arcivojvodu Žigmunda z roku 1486. Vyrobili ho v mincovni v Hall. Zlat-
níkom sa koncom 15. storočia nazývali veľké a ťažké strieborné mince, ktorých 
hodnota kovu sa mala rovnať hodnote jedného zlatého dukátu. Tirolské zlatníky 
Žigmunda boli jedným z prvých pokusov zaviesť na určitom európskom území 
mince veľkých hodnôt, ktoré by sa nielenže dali využiť ako medzinárodné platidlo, 
ale by aj nahradili desiatky malých mincí nízkych hodnôt. Výroba malých mincí 
ručnou razbou kladivom na razidlá bola príliš náročná a stála veľké sumy peňazí 
na platy minciarov. Ak sa miesto nich vyrazila len jedna minca, jej razba trvala 
omnoho kratšie a pritom ušetrila aj nutné výrobné náklady. Žigmundove zlatníky 
boli medzi obchodníkmi kvôli svojej kvalite obľúbené, žiaľ razili sa iba štyri roky, 
do roku 1490. Väčšina z nich nakoniec skončila v taviacich peciach, lebo sa z nich 
počas 16. – 17. storočia vyrobili mince iných hodnôt. Preto sú dnes mimoriadne 
vzácne. Zlatník zo Zelenča patrí k najstarším typom uvedených mincí, čo tiež zvy-
šuje jeho vzácnosť. Ako sa však zistilo, na veko nádoby ho nepripevnili už v čase 
jeho razby, ale až oveľa neskôr, počas nasledujúcich desaťročí. Nie je vylúčené, že 
minca môže poukázať aj na pôvod majiteľa nádoby, veď je dosť pravdepodobné, 
že ju skôr získal v Tirolsku, či blízkom Nemecku, než v iných častiach Európy. 
Veko s mincou je aj príkladom umeleckého cítenia včasno-renesančného boháča, 
ktorému sa pôvodná výzdoba nádoby zdala príliš chudobná, preto ju chcel dopl-
niť novým umeleckým predmetom. Nie je prekvapujúce, že tento nález sa objavil 
práve pri Trnave, veď tá patrila až do neskorého novoveku k popredným obchod-
ným centrám uhorského štátu a v rámci Slovenska mala taktiež výnimočné poli-
tické, správne a hospodárske postavenie. 

Jej historické osudy sa plne odrážajú aj vo vyššie uvedených nálezoch mincí 
z obdobia 14. storočia až do prvej tretiny 16. storočia.                                  

 Ján HUNKA

1
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Názvy ulíc a námestí v starom meste
Pôvodná lokalita Trnavy sa nachádzala vo východnej časti dnešného starého 
mesta, uprostred s farským Kostolom sv. Mikuláša a okolitým námestím. Na tento 
priestor nadväzovali ulice severným a južným smerom, končiace mestskými brána-
mi Malženická a Lovčická. Po postupnej zástavbe západnej časti dnešného starého 
mesta bola Trnava obohnaná hradbami. Pôdorys starej Trnavy medzi hradbami 
zostal takmer nezmenený do polovice 19. storočia. Pôdorys mesta tvoril skoro pra-
videlný štvorec. Vznikli spojnice pôvodnej časti s novou, najmä s Hviezdoslavovou 
ulicou. Táto ulica ústila na námestie, do ktorého viedli dve ulice na sever a na juh 
– dnešná Štefánikova a Hlavná, postupne i ďalšie. Na konci spomínaných ulíc boli 
mestské brány: Dolná  – Lautenburská a Horná – Stulpurcherská. 

Prvé správy o uliciach stretávame ojedinelo už po roku 1394 v Mestských počto-
vých knihách, podobne aj v účtovných knihách fary sv. Mikuláša. 

Na starých vyobrazeniach Trnavy (veduty) vidíme významnejšie budovy. Najpo-
zoruhodnejšia je veduta z polovice 18. storočia, kde na takmer panoramatickom 
vyobrazení môžeme rozlíšiť ulice a námestia Trnavy medzi hradbami. Ulice, ná-
mestia a budovy prešli vývojom, aj keď podstata sa zachovala, čo vidíme napríklad 
v nerovnosti ulíc a podobne.

Mesto sa delilo na štyri štvrte. Na prelome 18. a 19. storočia vznikla povinnosť 
miest registrovať budovy číslami. A tak v knihe Františka Očkovského (1843) stretá-
vame pomenovania ulíc. Veľmi dobrou pomôckou je plán mesta nakreslený trnavským 
kanonikom Štefanom Nemečkayom v roku 1865. Domy sú číslované, ulice majú svoje 
pomenovania. Číslo 1 bolo na Trojičnom námestí a číslovanie pokračovalo námestím 
po južnej strane a ďalej východnou stranou Hlavnej ulice po Kostol sv. Heleny, potom 
západnou stranou Hlavnej ulice, južnou Ulicou Radlinského po námestie, dvomi 
domami na Trojičnom námestí, západnou stranou Františkánskej ulice, východnou 
stranou tej istej ulice, ďalej Divadelnou ulicou na severnej strane, západnou stranou 
Štefánikovej ulice, východnou tej istej ulice po mestskú vežu a pokračovalo severnou 
stranou Trojičného námestia. 

Číslovanie domov pokračovalo západnou stranou Pekárskej, východnou stranou tej 
istej ulice, západnou stranou Hornopotočnej a jej východnou stranou, ďalej Hviez-
doslavovou ulicou, západnou stranou Ulice Jána Hollého. Ďalšie čísla mali budovy 
Trnavskej univerzity a číslovanie pokračovalo východnou stranou Jerichovej ulice, 
východnou stranou Ulice Jána Hollého, severnou stranou Ulice M. Schneidera Trnav-
ského, západnou stranou Jeruzalemskej ulice a jej východnou stranou, Michalskou 
ulicou, južnou stranou Dolných bášt. 

Nasledovali čísla domov na východnej strane Kapitulskej ulice, južnej M. Schnei-
dera Trnavského, východnej strany Halenárskej ulice, jej západnej strany po Veselú 
ulicu, nasledovala východná a západná časť Paulínskej, južná strana Dolnopotočnej, 
jej severná strana a západná strana Halenárskej (od Dolnopotočnej po Hviezdoslavo-
vu ulicu), južná strana Hviezdoslavovej ulice až na Trojičné námestie. 

V roku 1880 sa mesto delilo na „Vnútorné mesto“ so spomínaným číslovaním 
domov (bolo ich 605) a na „Vonkajšiu časť mesta“ pri Hornej a Dolnej bráne, ktorá 
mala 178 domov.

Číslovanie domov v roku 
1888 ide tiež od Trojičné-
ho námestia cez Hlavnú 
a Radlinského ulicu späť na 
Trojičné námestie, odtiaľ na 
Pekársku, Horné bašty, atď. 
„Vonkajšie mesto už má samo-
statné číslovanie od 1 do 182.

Začiatkom 20. storočia, 
hlavne však po roku 1919, sa 
uskutočnilo číslovanie domov 
podľa ulíc a námestí, teda 
vždy samostatne, čo uľah-
čilo evidenciu obyvateľstva, 
prácu mestu, ale aj pošte.

Uznesením Mestského za-
stupiteľstva mesta Trnava 
č. 154/92 boli vydané „Zá-
väzné pomenovania ulíc“ 
platné od 1. januára 1993.

V ďalšej časti podávam 
prehľad ulíc abecedne, 
pričom pre zaujímavosť 
podávam aj väčšinu star- 
ších názvov ulíc a ná-
mestí.

1. Bernolákova brána
1880: Promenade Bastei (promenádna bašta), 1909: Ferencziek tére (Františkán-

ske námestie). 1924: Františkánska brána. 1937: Bernolákova brána.

2. Divadelná ulica
V 16. storočí: Platea Sancti Jacobi (Ulica sv. Jakuba – pokračovanie dnešnej Fran-

tiškánskej ulice). V 18. storočí: Platea ex foto ad Teplum P.Franciscanorum, Svätoja-
kubská ulica. 1865: Franciskaner Gasse (Františkánska ulica). 1889: Theater Gasse 
(Divadelná ulica). 1901: Szinhás utcza (Divadelná ulica). 1920: Divadelná ulica.

3. Dolné bašty
1865: Untere Bastei, Alsóbástya (Dolné bašty). 1920: Dolné Bašty.

4. Dolnopotočná ulica
Po 1580: Platea in transitu ad ludeos (prechod). V 17. storočí: Zsidó utcza (Ži-

dovská ulica). V 18. storočí: Postmacellaris platea (Ulica za bitúnkom), Szíjártó 
utcza, Platea Cerdonum (Remenárska, garbiarska ulica). 1865: Fleischbank Gasse 
(Bitúnková ulica). 1889: Untere Bach Fasse (Dolnopotočná ulica). 1901: Alsó patak 
utcza (Dolnopotočná). 1911: Sechényi István utcza (Ulica Štefana Séčéniho). 1920: 
Dolnopotočná ulica.

Plán Trnavy z roku 1865. Kresba: Štefan Nemečkay.
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Ocenenie pre vynálezcu dobra
Medzi tými dvanástimi, ktorým boli v prvú marcovú nedeľu udelené ceny Mesta 
Trnava za rok 2003, bol aj John Dopyera (1893 – 1988), vynálezca rezofonickej 
gitary dobro. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo udeliť mu Čestné občianstvo mesta 
Trnava in memoriam. Cenu prebrala v zastúpení pani Daria L. Darnellová, šéfka 
konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave. 

Nie je to prvé ocenenie, ktoré sa do-
stalo Johnovi Dopyerovi na Slovensku. 
V auguste roka 1993 boli slávnostne 
odhalené pamätné tabule v Strážach 
na Záhorí a v Dolnej Krupej, o tri roky 
neskôr vznikla Dvorana slávy dobra 
v Trnave, prvé a jediné múzeum rezo-
fonických gitár v Európe, v roku 2001 
Slovenská pošta vydala poštovú známku 
s vyobrazením jeho rezofonickej gitary 
a biografické heslo Johna Dopyeru sa 
objavilo aj vo viacerých encyklopédiách. 
Centrom rezofónie a aktivít spojených 
s rezofonickými gitarami je Trnava, kde 
sa od roku 1992 každoročne uskutočňuje 
Medzinárodný hudobný festival Dobro-
fest-Trnava. Festival, ktorý je venovaný 
práve pamiatke tohto slávneho vynález-
cu, má cezhraničný dosah a v uplynulých 
rokoch sa stal integrálnou a neodmysli-
teľnou súčasťou kultúrneho diania 
v Trnave. Vďaka nemu sme mali možnosť zažiť vystúpenia mnohých vynikajúcich 
hudobníkov, spevákov a skupín z celého sveta. Medzi nimi boli svetoznáme hviezdy 
ako americký dobrista Jerry Douglas, bluegrassová skupina Blue Highway z Na-
shville, rezofonický čarodejník Bob Brozman, country spevák Peter Rowan, britský 
bluesman a fotograf Dave Peabody a mnohí ďalší. 

Napriek americky znejúcemu menu vynálezca bol rodákom zo Slovenska a pred-
tým ako sa preslávil za oceánom v ďalekej Amerike, prežil svoje detstvo v neďalekej 
Dolnej Krupej. Je len samozrejmé, že zmienka o rodine Dopyerovcov nemôže chýbať 
ani v novej knihe s názvom Kapitoly z dejín Dolnej Krupej. V tejto peknej publiká-
cii, plnej zaujímavých údajov a starých fotografií, jej autor, Stanislav Petráš, venuje 
dosť veľký priestor Dopyerovcom, ktorých pobyt v Dolnej Krupej pripomína od roku 
1993 aj pamätná tabuľa umiestená na kaštieli. Okrem iného sa v knihe spomína, že: 
„vynálezcov otec, mlynár Jozef Dopyera z Dlhej, si 11. mája 1887 vzal za manželku 
25-ročnú Alžbetu Kollárovú z Dolnej Krupej“. Tak hovorí vraj zápis z dolnokrupskej 
matriky. „Vo všetkých dostupných materiáloch sa však ako manželka uvádza Kata-
rína Sonnenfeldová. Tento rébus som neriešil,“ uvádza ďalej autor. Pravda, nebolo 
ani treba. Nie je to žiadny rébus ani hlavolam. V matrike sobášených r. kat. fary 

Re:Location Shake – Trnava a Európa
Medzinárodný veľtrh súčasného a moderného umenia sa konal v Rotterdame  od 

26. februára do 1. marca. Súčasťou programu bola séria okrúhlych stolov a predná-
šok Art Rotterdam Expert Program, na ktorý pozvali organizátori zo Smart Project 
Space Vieru Jančekovú, riaditeľku Galérie Jána Koniarka v Trnave. 

Témou jej prednášky bolo predstavenie medzinárodného projektu Re:Location, 
ktorý prebieha už tretí rok a vyvrcholí v lete sériou paralelne prebiehajúcich výstav 
Re:Location Shake v mestách Luxembourg, Nice, Lüneburg-Zürich, Bukurešť, 
Gdansk, Linz a Trnava. Návštevníci všetkých výstav sa stretnú prostredníctvom 
priameho televízneho a internetového prenosu počas tzv. Shake Night dňa 9. júla 
2004, ktorý sa koná pod patronátom Viviene Reding, európskej komisárky pre kul-
túru a vzdelávanie. 

Trnavská časť projektu, ktorá sa bude zaoberať vnímaním súčasného výtvarného 
umenia, sa koná v obidvoch priestoroch galérie (Synagóge – Centre súčasného umenia 
i Kopplovom kaštieli na Zelenom kríčku) v termíne od 4. 6. do 31. 8. 2004.             -GJK- 

Viac informácií o projekte Re:Location nájdete na stránkach www.re-location.org 
ako aj na stránkach galérie www.gjk.sk

5. Františkánska ulica
V 16. storočí: Brüdergasse, Pruder Gasse (Bratská, Mníšska ulica). Platea 

Fratrum superior (Horná bratská – mníšska ulica). V 18. storočí: Platea Sancti 
Jacobi superior (Hornojakubská ulica). 1865: Obere Jacobi Gasse (Hornojakubská 
ul.). 1889: Franziskaner Gasse (Františkánska ulica). 1901: Barát utcza (Bratská 
alebo Mníšska). 1911: Zrínyi Miklós utcza (Ulica Mikuláša Zrinského). 1920: Fran-
tiškánska ulica. 1952: Ulica kpt. Jaroša). 1990: Františkánska ulica.

6. Halenárska ulica
V 16. storočí: Platea pannifocum (Súkenná ulica), Platea Zukena (Súkenná). 

Posztó utcza (Súkenná), Platea panificum (Súkenná). 1865: Neu Thor Gasse (Ulica 
Novej brány, Novobránska ulica). 1889: Simor Gasse, Simár János utcza (Ulica Jána 
Šimora). 1921: Halenárska ulica. V roku 1454: pri kláštore klarisiek (dnes Západo-
slovenské múzeum) Platea dicta Maltzer Gasse (Sladovnícka ulica).

7. Haulikova ulica
V 17. storočí: Kiss utcza, Malá ulička. 1924: Židovská ulička. 1929: Haulikova ul.

8. Hlavná ulica
1506: časť pri dolnej bráne – Platea inferior porta. V 16. storočí: Platea Magna (Veľká 

ulica), Platea Longa (Dlhá ulica), Platea inferior (Dolná ulica). 17. storočie: Platea 
Magna inferior (Veľká dolná ulica). Dolná hrubá ulica, Dolnohrubá ulica. 1865: Untere 
Haupt Gasse (Dolná hlavná ulica). 1889: Untere lange Gasse (Dolná dlhá ulica). 1900: 
Alsó hosszú utcza (Dolhodlhá ulica). 1907: Rákoczi Ferencz utcza (Ulica Františka 
Rákociho). 1922: Masarykova ulica. 1940: Hitlerova ulica. 1945: Masarykova ulica. 
1950: Stalinova ulica. 1953: Ulica februárového víťazstva. 1990: Hlavná ulica. 

H.R., kresba: archív autora (pokračovanie v májovom vydaní)  

John Dopyera 
so svojím legendárnym dobrom 
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Dolná Krupá z roku 1887 pod poradovým číslom 10 je síce uvedená aj Elisabetha 
Kollár (Alžbeta Kollárová), ale ako matka mladoženícha spolu s jeho otcom, tiež 
Jozefom. A manželkou Jozefa Dopyeru a neskôr aj matkou všetkých jeho desiatich 
detí, vrátane Johna Dopyeru, bola skutočne Katarína, rod. Sonnenfeldová z Dolnej 
Krupej. Mimochodom, matrika sobášených ešte uvádza aj mená dvoch svedkov, 
z ktorých jeden bol známy učiteľ a národovec Martin Lahvička.

V minulom roku sme si pripomenuli nielen 110. výročie narodenia Johna Dopye-
ru, ale aj 15. výročie jeho smrti. V tomto roku si zasa počas 13. ročníku Dobrofestu, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 3. až 6. júna, symbolicky pripomenieme narodeniny jeho 
slávnej rezofonickej gitary, lebo práve v júni uplynie 75 rokov odvtedy, čo si syn dol-
nokrupského mlynára podal spolu s bratom Rudolfom žiadosť o americký patent na 
drevené dobro.                                                                 Peter RADVÁNYI, foto: archív

Statky – zmätky v Divadle Jána Palárika
Premiéra hry Jozefa Gregora Tajovského Statky – 
zmätky, ktorá sa uskutočnila 5. marca v Divadle 
Jána Palárika, je už druhým titulom česko-slo-
venskej divadelnej spolupráce v Trnave. Réžie sa 
ujal český režisér Břetislav Rychlík (na fotografii), 
ktorý na trnavskom javisku v predchádzajúcej 
sezóne naštudoval hru Rok na dedine od bratov 
Mrštíkovcov. Mimoriadny úspech, ktorý táto 
inscenácia zaznamenala nielen na domácej 
scéne, ale i v Českej republike, znásobil očaká-
vania publika.

Podobne ako bol Rok na dedine „...příběh strašný a drtivý, strašný ne šokujícími 
obrazy, ale bezútěšností a až jakousi ,vybydleností’, která se na diváka line ze scény, kostý-
mů i duší jednotlivých postav...” (J. Zahrádková, 14. 5. 2003, www.scena.cz), sú aj Statky 
– zmätky tragédiou, v ktorej komické momenty neslúžia na odľahčenie deja a pobavenie 
divákov, ale naopak, bezútešnosť ľudských osudov nemilosrdne zvýrazňujú. 

Príbeh hry v duchu Dostojevského videnia sveta iste netreba slovenskému pub-
liku zvlášť predstavovať – ide o sobáš motivovaný vidinou majetku. Mladých dali 
dovedna ich vlastní rodičia, ktorí pod vplyvom svojej chamtivosti ochotne uverili, že 
pre deti robia to najlepšie. Ďurko si vezme Zuzku, hoci má rád Betu. Idú bývať k bo-
hatým bezdetným príbuzným, ktorí mladým sľubujú, že im raz pripadne ich ma-
jetok. V skutočnosti však chcú získať lacnú pracovnú silu: „Robotník cudzí, drahý, 
a len je cudzí, nie ako svoj...,“ dôvodí starý Palčík. Zvláštne, že sa ani veľmi netaja 
so svojimi úmyslami a napriek tomu mladých na vidinu majetku lapia. Nešťastná 
Zuzka sa čoskoro vráti k rodičom (Tomáš a Kata Kamenskí) aj s nenarodeným die-
ťaťom a namiesto nej príde k Palčíkovcom Beta. Udalosti  gradujú cez bujarú scénu 
„rodinnej družby“ až do nešťastného vyvrcholenia. Nikto neujde trestu, nepomôže 
ani pochopenie viny a ľútosť. Podľa slov režiséra Břetislava Rychlíka je však Tajov-
ského príbeh mierny: „Keby sme mali hrať o tom, čo sú dnes schopní ľudia urobiť 
kvôli peniazom, bola by to iná streľba...”   

A treba priznať, že má pravdu. Zmýšľanie väč-
šiny naďalej formujú peniaze a moc, „v lepšom 
prípade“ sa k nim pridajú aj idiotské telenovely, 
aby úspešne dorichtovali svetonázor „nežnejšej 
časti“ slovenského ľudstva. Dnes by sa možno 
tento príbeh odohral trochu inak – do sobáša 
pre peniaze by už nemuseli mladých tlačiť rodi-
čia, urobili by to sami a dobrovoľne. Možno by do 
hry vstúpila aj politika a mafia. To sú však ne-
podstatné detaily, lebo príčinou tragédie nebola 
materiálna, ale duchovná bieda. 

Pre hercov Divadla Jána Palárika nebolo naštudovanie pôvodného Tajovského 
textu ľahkou úlohou, ale Břetislav Rychlík je presvedčený, že ju vynikajúco zvládli. 
„Som s nimi veľmi spokojný, nie jeden z ich výkonov je podľa mňa na divadelnú cenu.“ 
Opäť treba priznať, že sa blíži k pravde. Prvé dejstvo je síce trošku rozpačité a chýba 
mu vnútorné napätie, ktoré by predznačilo blízku temnú budúcnosť, v scéne, keď si 
rodina Kamenských predčítava z Robinsona, herci ktovie prečo nehrajú, ale vyhrá-
vajú, ide však zrejme len o malé nerovnosti povrchu, ktoré obrúsi čas. Postupne sa 
vžívajú do svojich postáv a v druhom dejstve viacerí z nich na javisku excelujú. 

Neprekvapuje profesionalita Vladimíra Jedľovského a Táni Kulíškovej ako man-
želov Palčíkovcov, alebo Niny Kočanovej a Jána Topľanského ako manželov Kamen-
ských, no popri nich očividne vyrastajú v tejto hre aj ďalšie osobnosti. Je to najmä 
mladý Gregor Hološka, ktorý pôsobí, ako by sa v úlohe Ďurka narodil, príjemne 
prekvapil v úlohe Miša Kaňúrika aj Jozef Bujdák, ktorý na seba upozornil už v štú-
diových projektoch divadla. Výborne využil svoju príležitosť Michal Monček ako 
Ďurkov otec Jano Ľavko, doslova na zjedenie je aj drobná Viera Pavlíková, zakríknu-
tá a ponižovaná v úlohe jeho ženy Žofy, ktorá síce usilovne snová skvelú budúcnosť 
svojho úžasného synáčika, ale nôžkami pritom nedočiahne na zem z veľkej lavice 
– truhlice symbolizujúcej voľakedajšie hodnoty a bohatstvo dedinskej rodiny. 

Scéna Jána Zavarského s vlnitým plechom v kontraste so stropným trámom 
a lavicou v autentickom pôvodnom vzhľade, ktoré navonok stále udržujú vonkajšie 
zdanie voľakedajšej vnútornej krásy a súdržnosti dedinskej rodiny, drží tón hry. 
„Prepískli“ ho však kostýmy Kamily Polívkovej, ktoré môžu spôsobiť aj určité rozpa-
ky v našom kraji, kde dodnes mnohé staršie ženy bežne nosia striedmy tmavý kroj. 
Výpovednú hodnotu kostýmov len zhoršili nádherné slovenské etnografické odevné 
prvky, skarikované súčasnými gýčovými syntetickými materiálmi. Dá sa síce ľahko 
dešifrovať úmysel autorky, lebo utkvel na povrchu, no hádam nebolo treba hneď 
všetko divákom „z mosta – doprosta“ vytrepať. V tejto hre so silnými spodnými 
prúdmi myšlienok by menej bolo viac. 

Podobný „problémik“ môže spôsobiť obraz svadby podfarbený legendárnou česko-
-slovenskou piesňou Rozprávkový dom v interpretácii Karla Gotta, aj keď Břetislav 
Rychlík presne vie, čo tým chcel povedať. Takmer s istotou to vie aj divák, hoci v prvej 
chvíli iste od prekvapenia nadskočí na sedadle. Ide však o drobné protirečenie, lebo 
režisér na druhej strane vraví, že sa nechce zaťažovať symbolikou a každý môže jeho 
výpoveď prežívať po svojom. Nuž, nech sa páči, Statky – zmätky v Divadle Jána Palá-
rika určite stoja za prežitie.                                                     text a foto: E.URSINYOVÁ 

Zuzka Šebová a Gregor Hološka
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Racionalita Štefana Belohradského
Galéria Jána Koniarka od 20. februára ponúka  
všetkým milovníkom moderného umenia výber 
z tvorby Štefana Belohradského (1930) a možnosť 
zoznámiť sa s jeho myslením a umeleckým smero-
vaním od polovice 60-tych rokov až po súčasnosť, 
a týmto spôsobom aj nazrieť aspoň do jednej časti 
histórie slovenských dejín umenia.

Štefan Belohradský po štúdiu architektúry 
v Bratislave sa rozhodol rozšíriť svoj odborný 
rozhľad aj o sochárstvo, ktoré absolvoval u prof. 
F. Štefunka. Tieto dva umelecké aspekty však 
v jeho tvorbe nikdy nestáli na diametrálne odlišných póloch, ale sa plynulo dopĺňali 
a prekrývali. A tak racionalita a geometria architektonického myslenia sa postupne 
prepracovali do čistých sochárskych línii a netradičné technické materiály ako sú 
dural, farebné plexisklo, antikor zasa do priestorových útvarov, ktoré nadväzovali 
nové dialógy s prostredím.

V 60-tych rokoch veľmi pozitívne zareagoval na založenie Klubu konkretistov 
(1967 – 1970) a stal sa aj jeho aktívnym členom. Spájalo ich odmietnutie zobra-
zovania podľa reálnej skutočnosti. Za výtvarné prostriedky svojej tvorby si zvolili 
farbu, líniu, priestor a pohyb. Ten mohol byť vyjadrený statickou alebo dynamickou 
podobou. Takisto aj jednotliví umelci si volili rôzne podoby abstrakcie, či už geomet-
rickú maľbu, ktorú využíval aj Š. Belohradský, alebo kinetické objekty, a mnohí sa 
realizovali aj vo vizuálnej poézii.

Nemenej zaujímavé ako objekty sú aj pastely a kresby kyvadlom, ktoré tiež 
prezentuje na výstave. Aj tu si volí minimalizmus tak v zobrazení ako i vo výbere 
farieb, ktorý je pre jeho celú tvorbu tak charakteristický.

Oboznámenie sa s časťou tvorby Štefana Belohradského je zároveň i spoznaním 
geometrickej abstrakcie, ktorá v 60-tych rokoch na Slovensku mala hlboké korene.

K. IHRINGOVÁ

Bermudský trojuholník Oľgy Feldekovej
Orava je vo mne, nedá sa na ňu zabudnúť. Vraciam sa tam v spomienkach...

Je tak trošku na škodu, že sa meno spi-
sovateľky Oľgy Feldekovej nedostalo 
výraznejšie do povedomia slovenskej 
verejnosti v súvislosti s jej prozaickou 
tvorbou vychádzajúcou z magického 
realizmu, ale skôr vďaka zábavným 
projektom komerčnej televízie. So 
životom a zákulisím tvorby Oľgy Fel-
dekovej sa Trnavčania mohli nedávno 
zoznámiť aj v Knižnici Juraja Fándlyho. 
Spoločnými menovateľmi podujatia 
boli veľký záujem čitateľov a citlivé, 
nenútené konferovanie sprievodkyne 
večera Jozefíny Kocánovej. 

 Vaše prózy sú zväčša spojené s prírodou. Váš život sa však spája s Ora-
vou i Bratislavou. Ako vnímate tieto odlišné prostredia? Bolo pre vás 
mesto únikom od smútku Urbanom vykreslených oravských lesov?

„Moja mama bola na Orave učiteľkou a otec zasa ako právnik žil v Bratislave. Celý 
život sa nevedeli dohodnúť, kde žiť. Otec tvrdil, že na Orave by si nenašiel adekvátnu 
prácu, matka nám zase hovorila, že by sme sa v Bratislave zvlčili. Napriek tomu sme 
si vždy hovorili, že majú najšťastnejšie manželstvo na svete. Obidve tieto lokality mi 
prirástli k srdcu, aj keď v Bratislave som prežila väčšiu časť svojho života.“
 Študovali ste na Katedre novinárstva na Filozofickej fakulte UK. Aká tu bola 
v tom období atmosféra? Mali ste typicky študentský kaviarenský život?

„Mala som taký pocit, že sa tam veľa naučiť nedá. Štúdium spočívalo v tom, že 
nám povedali, aké žánre existujú a učila sa história novinárstva. Všetci moji ko-
legovia, ktorí sa úspešne uplatnili v novinách, mali talent a zlepšila ich len prax. 
Ja som bola trošku atypická študentka, pretože už v prvom ročníku sa mi narodila 
dcéra, krátko na to ďalšia, takže čas na kaviarne mi veľmi neostával. Niekedy, keď 
bola u nás mama, sme s manželom šli niekam, no mesto bolo okolo desiatej večer už 
mŕtve. Najbližšie k nám bol Krym a klub spisovateľov. To bola akási rodinná krčma. 
Chodili tam stále tí istí ľudia. Mali sa radi, nenávideli a niekedy sa aj pobili.“
 Niektorí literárni vedci vymedzujú ako samostatnú zložku literatúry 
ženskú literatúru, ktorá býva často aj degradovaná kvôli akejsi „prehna-
nej emotívnosti“. Myslíte si, že také delenie literatúry je oprávnené?

„Nie je dobré takto vydeľovať literatúru. Aj ženské spisovateľky písali dobrú 
a zlú literatúru. U niektorých to bolo spôsobené snáď tým, že málo čítali, ale na-
priek tomu majú svoj okruh, možno tiež plytkých, čitateliek. Myslím si však, že 
taká Timrava sa bez akýchkoľvek problémov vyrovnala Saroyanovi. Keby nežila na 
malom Slovensku, dnes by bola považovaná za svetovú spisovateľku.“
 Prejdime od literatúry do kuchyne. Varievate typicky oravské jedlá, 
alebo radšej internacionálne?

„Varievala som vo veľkých množstvách. Pri piatich deťoch, neskôr aj dvoch babič-
kách, neveste a vnukoch by sa vám ani nechcelo dajako experimentovať. Na jednej 
strane som na to nemala nikdy čas, a na strane druhej, predstavte si ma, ako varím 
napríklad morské potvory a kadečo podobné vo veľkých hrncoch... A bála by som sa, 
že mi to nebudú chcieť jesť (smiech). Nedávno som sa zúčastnila súťaže vo varení 
kapustnice v Modre. Varili sme oravskú kapustnicu a môj tím si dal názov Rýchle 
oravské šípy. Naša bola najlepšia, no vyhrali domáci z Modry. Považovali sme to za 
trošku zmanipulované (smiech)...“
 Kedysi ste sa „delili“ medzi Oravu a Bratislavu, dnes k nim pribudla aj 
Praha. Ako je to dnes s vašimi návratmi?

„Vraciam sa z Prahy do Bratislavy, na Oravu už len v spomienkach. Orava je však 
vo mne, na ňu sa nedá zabudnúť. Je to taký Bermudský trojuholník.“

Martin JURČO
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Pavel Pecha a Miloš Čápka v And gallery
Výstava duchovne prepojenej dvojice umelcov 

– fotografa Pavla Pechu a výtvarného pedagóga 
Miloša Čápku bude otvorená do konca apríla 
v trnavskej And gallery na Štefánikovej ulici.

Pavel Pecha predstavuje na monumentál-
nych javiskách fotografií vo formáte 170x100 cm  

najnovšie výjavy zo svojho dlhoročného 
cyklu Moje intuitívne divadlo. Miloš 
Čápka nám otvára nové pohľady na 
krajiny vo svojej duši z cyklu suchých 
pastelov Lands of Light.  

                                                   -eu-

kultúra šport

Iná dimenzia športovania v Trnave
Referáty zo športových stretnutí bývajú zvyčajne plné výrazov ako „boj“, „neľútostný 
súboj“, všetci sú si navzájom „súpermi“. Uplynulé dni a týždne však ukázali, že v Tr-
nave má šport aj inú dimenziu.

 ZIMNÁ FUTBALOVÁ INTERLIGA PRE DOBROČINNOSŤ 
V nej to bola ľudskosť, čo dominovala pod-
ujatiu, pretože jej účastníci, celky Cosmos, 
Old stars, Družbané, Tornádo, AC Hliny 
a Flamengo sa rozhodli finančný výťažok, 
viac ako sedemtisíc korún, venovať na 
konto ťažko chorého Miška Köváriho, žiaka 
ZŠ na Atómovej ulici. Súťažilo sa ako na 
každom inom turnaji: hrali sa v piatich 
kolách súťažné stretnutia, strieľali sa góly, 
zostavovala sa konečná tabuľka, vyhlásil 
sa majster i tí najlepší, ba v tomto prípade 
aj „najzaujímavejší“. Víťazom sa stal celok 
Cosmos, ktorý zimnú interligu absolvoval 
bez porážky so ziskom 15 bodov. V jeho 
radoch hral aj najlepší hráč turnaja, Michal 
Pivoluska. Druhé miesto obsadil celok Old 
stars, ktorý sa môže popýšiť najlepším 
strelcom turnaja Romanom Šulákom so 17 gólmi, najlepším brankárom, bol ním Igor 
Hekel, no i dvomi kurióznymi titulmi – Tomáš Nagy bol vyhlásený za najväčšieho 
sebca a Roman Krivošík za „majstra línie“. Na ďalších miestach skončili Družbané, 
Tornádo, AC Hliny a Flamengo. U všetkých však dominoval predovšetkým dobrý 
pocit z humanitného počinu, o ktorom chlapci veria, že nebol posledný. Tentoraz 
to boli účastníci turnaja, sponzori i priaznivci, čo prispeli, nabudúce to môžu byť 
ďalší. Manažér zimnej interligy a predseda správnej rady neziskového fondu Prameň 
nádeje Stane Ribič vyjadril potešenie z toho, „že sa dali dohromady ľudia, ktorí chcú 
takto prostredníctvom športu zhromažďovať finančné prostriedky a odovzdávať ich 
na charitatívne účely. Chceme, aby sa všetci ľudia dobrej vôle zapojili do týchto aktivít 
a pomohli tak tým, čo túto pomoc potrebujú. Pozývame všetkých do našich športových 
aktivít.“ Pripomíname, bude ich v tomto roku sedem. Nech toto číslo prinesie šťastie 
všetkým, čo sa zapoja.

 TURNAJ TRNAVSKÉHO OLYMPIJSKÉHO KLUBU
Hral sa 12. marca v sálovom futbale, v hre bol putovný pohár predsedu Trnavské-
ho olympijského klubu, tentoraz to bolo už po piaty raz a aktívnymi účastníkmi 
boli „staršie“ futbalové ročníky. Hoci reglement súťaže hovorí, že povolený vek je 
od 35 rokov vyššie, bývali pokusy postaviť na palubovku MŠH v Trnave, lebo tam 
sa pravidelne turnaj hráva, aj tzv. černochov. Okolo ich utajenej účasti, o verdik-
toch rozhodcov, o tvrdosti zákroku, a o všeličom inom sa najmä v začiatkoch dosť 
diskutovalo. Pomaly väčšou oporou mužstva boli „škriepiči“, než strelci. „Zdá sa, 

Víťazný celok COSMOS Trnava 
(zľava): J. Čechovič, M. Pivoluska, 
R. Horváth, I. Polák a T. Ekhardt.

Majster N objavil trnavskú „ZUŠ-ku“
 
 Autor relácie pre mládež Objavy majstra N Jozef Nodžák, medzi deťmi známy 
najmä ako majster N, venoval 28. februára celé svoje televízne vysielanie na STV 
Jednotke žiakom Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského 
– účinkujúcim z muzikálu Pehulienka a 8 snehuliakov. Autorské predstavenie pod 
týmto názvom uviedla trnavská „ZUŠ-ka“ v decembri minulého roka. Hrali, tanco-
vali a spievali žiaci literárno-dramatického odboru, tanečného odboru a speváckeho 
oddelenia hudobného odboru pod vedením svojich pedagógov. Hudobná rozprávka 
s muzikálovými prvkami dokázala naplniť veľkú sálu DK Tirnavia až štyrikrát 
a muzikál videlo dovedna viac než dve tisícky divákov.

Ocenil to i autor relácie pre mládež Objavy majstra N Jozef Nodžák a do tele-
vízneho štúdia pozval päťdesiat účinkujúcich žiakov školy, ktorí reláciu obohatili 
svojimi nápadmi, pohotovými odpoveďami i umeleckými kreáciami. A nám všetkým 
sa opäť potvrdilo, že čas, strávený v magickej budove pod Mestskou vežou, zvanej 
trnavská Zuška, nikdy nie je stratený.                                          Vlasta BERKOVÁ

Schneiderova Trnava už po štvrtý raz
Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v štvor-
ručnej hre na klavír a v hre na husliach s názvom Schneidrova Trnava sa usku-
toční v dňoch 1. a 2. apríla. Vyhlasovateľmi podujatia, na ktorom bude prezen-
tovať svoj talent takmer dvesto žiakov zo šesťdesiatich základných umeleckých 
škôl celého Slovenska, sú Ministerstvo školstva SR a Základná umelecká škola 
Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave.    
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A.S.A. Trnava, Priemyselná ul. TA
Aegon ,Levensverzekering poisťovňa BA
AMSLICO, poisťovňa Trnava,
AVOCAT, Bratislava,
Cesty Nitra.a.s.Orešanská 7,TA
Česká poisťovňa Slovensko, a.s.Trnava
ČSOB – pobočka TA
Eko Rekrea, Kollárova ul. Trnava,
ENTO,s.r.o. Košice,
ERIDANI, s.r.o.
H.R.T. Trnava
Johns Manville, Trnava,
JUPET, Priemyselná 5 TA
K.I.T, s.r.o TA
Kooperatíva poisťovňa a.s., Hviezdoslavova 14 
Kvetinová sieň Sophia, Ing. I. Prajová
Relax, J. Svátek, Trnava
Sibamac, a.s. Herdovo nám.TA,
Siemens s.r.o., Stromová 9,BA,
Slovenská zár. a rozv. banka, BA
SMM, Františkánska 16, Trnava
SONY Slovakia, Trstínska 10,TA
Trnavská stavebná spoločnosť, TA,
Trnavská teplárenská, Trnava
TVORSAD, Okružná 21, TA, Ing. Pivoluska
VION, Zlaté Moravce
Vodohospodárske stavby, BA
VÚJE a.s. Trnava
Vodostav, Bratislava
ZIPP, Bratislava

A-DOM s.r.o., TA
Agrostav Trnava a.s., Priemyselná ul., TA
AIDA,cukráreň, Hlavná ul. Trnava
Ateliér S.A.K.T, Átriová, TA
BAVEX, Viera Bažányová, Hrnčiarovce nad Parnou
BINAL, s.r.o.,Trnava
Bytové družstvo, Trnava
Cintorínske služby, Trnava
Danipek, s.r.o., Rázusova, TA
DELTASPOL, Chovateľská 10, TA 
DEXIA banka Slovensko, a.s., Hlavná ul., TA
Divadlo Jána Palárika v Trnave,
DJ Double M, Mário Mihálik, H. Trhovište
Doprastav a.s. Bratislava
Elfe, Rybníkova 14, Trnava
Energyr, Trenčianska cesta 17, NMnV
Esperia Pivovar Horden Trnava,
Fotec, Štefánikova 21, TA  , E. Čirkeová

Galéria J. Koniarka, TA
Generali Poisťovňa a.s. Invalidská 3,TA
GRANEX SLOVAKIA, TA
Harmann spol. s.r.o. Študentská 39, Trnava
I.D.C. s.r.o. Ul. A. Žarnova, TA
Ing.Jana Ondrejkovičová, živnostník
Inkrusta, Kopernikova 98, Hlohovec
INVEX, Trnava, Skladová 2
ISTROBANKA, a.s., pobočka TA
Jampex, V. Jamrich, Trnava
Katolícka jednota Slovenska, Trnava 
Kontinuita poisťovňa, Radlinského, Trnava
Kordiaková Janka, OD Jednota, TA
Libor Bínovský,  Mlyn Špačince
Ľudová banka, BA
Nail Fasion, necht.štúdio,Hlavná 2 , TA
Personal servis, s.r.o. Kapitulská ul. TA
Pizza Charlie, Pekárska 30, TA
Poľnohospodárske družstvo, TA
Poľnonákup Trnava, a.s., Chovateľská 2
Predajňa Luxor,Štefánikova 10, TA
REGIA, v.z., Strojárenská ul., TA,
SALIX, Kopánkova 25, TA
SATUR Travel a.s., pobočka TA,
SBS, Tamaškovičova  17 Trnava
Sefer Jahja, Staničná 9, TA
Sempol Holding, a.s. Trstínska 3,Trnava
Siemens, s.r.o. divízia VOaCSS,Stromová9, BA
SKaŠZ,
SLAY, s.r.o., Trnava
Slovenská pošta, stred. pošt. prev. Trnava
Slovenské elektrárne a.s., Jasl.Bohunice
SPARTAN a.s., TA
Spoločnosť AUTOMARTIN, a.s. Martin
Stredisko sociálnej starostlivosti, TA
Školský majetok, Zavarská cesta
Tatrabanka, a.s., Hlavná ul., TA
Tatrachema VD, Trnava,
Tibor Mikuš, Trnava
Top Stav Karol a syn, Pekárska 30, TA
Trnavská spoločnosť, Šrobárova, TA,
Trnavský cukrovar a.s., TA
UniBanka, Štefánikova 48, Trnava
Vedenie COOP Jednota, Trnava
VETTER Slovakia s.r.o., p. Schwarz, TA
Víno Nitra, Pekárska 30, TA, Filip Opatovský
Vinohradnícka spoločnosť Modra
Vitana, Trnava, p. Jurčová
Wofis, Priemyselná 5, TA

Mesto Trnava ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu 9. reprezentačného plesu mesta Trnava a zá-
roveň pomohli opusteným deťom a hendikepovaným občanom. 

že v tomto ročníku sa už olympijské zásady fair play presadili,“ konštatoval po 
skončení riaditeľ trnavskej Kalokagatie a predseda Trnavského olympijského 
klubu Dr. Anton Javorka, „a to je dobré aj pre budúcnosť turnaja.“ Faktom bolo, že 
rýchlosť už niekedy chýbala, ale futbalové myšlienky boli ešte svieže, zelené. Na 
turnaji sme videli veľa známych športovcov, hráčov i trénerov futbalu, trnavských 
osobností, dokonca aj hovorcu ministerstva zahraničných vecí. Všetci spolu doká-
zali, že športovať sa môže aj pri zachovávaní zásad slušnosti, rešpektovania sa 
i úcty. Aj tento turnaj bol v prvom rade športovým podujatím, veď všetci chceli byť 
prvými, alebo aspoň medzi najlepšími, no nie za každú cenu. Internacionáli Spar-
taka v „A“ skupine zvíťazili 4:0 nad Trnavským olympijským klubom, porazili aj 
celok Mestskej polície Trnava 2:1 a Pedagóg team 3:2. Boli teda vo finále a blízko 
obhájenia dvojnásobného titulu. V „B“ skupine Okresná prokuratúra a súd mala 
všetky výsledky tesné – s celkom Ministerstva zahraničných vecí SR to bolo 1:0, 
s Relaxom a Špačincami zhodne 2:1, no finálovým favoritom nebola. Ich futbalo-
vejší súperi však strieľali „iba“ do žrdí, a tak o zisku pohára rozhodol premenenou 
penaltou v prospech právnikov Ľubomír Bundzel. „Zahrali sme si, bolo to tu naozaj 
fajn. Medzi súpermi neboli žiadne problémy, hralo sa bez zbytočnej nervozity,“ po-
chvaľoval si bývalý spartakovec Ján Solár. O tom, že mali problémy so zostavou 
a v priebehu dopoludnia ju museli dopĺňať, sa ani nezmienil. Nešlo o víťazstvo za 
každú cenu, šlo o fair play v tom najprirodzenejšom, v ozaj olympijskom podaní. 

Edo KRIŠTOFOVIČ

Grand Prix Tirnavia
Pozývame všetkých fanúšikov tanečného športu na 

šiesty ročník medzinárodnej súťaže v tanečnom športe 
detí, juniorov, mládeže a dospelých Grand Prix Tirnavia, 

ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 
v Mestskej športovej hale v Trnave.

Kde budú veľkokapacitné kontajnery?
Oznamujeme občanom mesta, že v dňoch od 2. do 8. apríla 2004 budú na uliciach 

Vlárska, Študentská, Stromová (smer PNZ), Golianova, Leoša Janáčka a Zavarská 
(pri škole) umiestnené veľkokapacitné kontajnery. V prípade, že bude do uvedeného 
termínu sprevádzkovaný nový zberný dvor na Cukrovej ulici, doterajšie stanovište 
veľkokapacitných kontajnerov na tejto ulici sa ruší. Kontajnery budú priebežne od-
vážané a nahrádzané prázdnymi.

Žiadame občanov, aby do kontajnerov neukladali biologický odpad ako sú konáre 
stromov, časti viniča a pod. Tento odpad treba ukladať vedľa kontajnerov, odkiaľ 
bude zvlášť odvážaný na spracovanie do kompostárne. 

Dôrazne upozorňujeme podnikateľské subjekty, že je zakázané vyvážať do kontaj-
nerov odpad z prevádzok. Akcia má poslúžiť občanom, aby sa zbavili nadrozmerného 
odpadu. Voči firmám nerešpektujúcim tento zákaz budú vyvodené sankčné postihy.              
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Urologické problémy seniorského veku
V rámci druhého ročníka prednáškového cyklu Zdravie všetkými pohľadmi (Škola ve-
rejného zdravia), ktorý pripravila Kancelária Zdravé mesto Trnava, sa prednedávnom 
uskutočnila prednáška primára Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trna-
ve MUDr. Pavla Caudta o urologických problémoch vo veku seniorov. Tému prináša-
me aj pre záujemcov spomedzi čitateľov nášho mesačníka Novinky z radnice. 

Starnutie nie je choroba, ale zákonitosť života, ktorú nezmeníme, napriek opaku-
júcej sa snahe človeka tento vývoj ovplyvňovať. Starnutie nie je možné liečiť, ani ho 
liečiť netreba. Ale musíme vytvárať podmienky, aby sa organizmus človeka predčas-
ne neopotrebovával stresom, zlou životosprávou, chorobami, klímou a aby dožíval 
dôstojne, neosamotený, netrpel duševne, ani fyzicky. 

 Pokroky v urológii a prevencia
Urológia za posledné desaťročia prešla pozoruhodnými zmenami. Nová prístrojo-

vá technika ovplyvnila diagnostiku, liečbu, nové liečivá uľahčili, spríjemnili, alebo 
úplne zmenili zaužívané liečebné postupy. Kde sa predtým muselo operovať, už nie 
vždy sa musí dnes, napriek zvyšujúcemu sa veku pacientov aj ťažšie, radikálnejšie 
operácie prinášajú benefit pre život chorého, vyliečiteľnosť donedávna neliečiteľnej 
diagnózy a pod. Ale aj stúpol počet pacientov, ktorí sa nezaobídu bez rôznych pomô-
cok, uľahčujúcich im resocializáciu.

No aj keď zdokonalená a nová prístrojová technika zväčša umožňuje najmä nádorové 
ochorenie zistiť skôr ako sa prejaví, preventívna prehliadka od určitého veku, samo-
vyšetrovanie a pozorovanie sa dokáže skrátiť a urýchliť dobu liečenia a vyliečenia.

 Kedy treba navštíviť lekára?
Bolesť alarmuje vždy. Ale hoci len jeden raz pozorovaná zmena sfarbenia moča 

krvou, zvýšená únava, zmena nálady alebo stravovacieho návyku, úbytok telesnej 
hmotnosti, najmä asymetrická zmena objemu končatiny, genitálu a pod., musí aj 
bez sprievodnej bolesti alebo zvýšenej telesnej teploty každému signalizovať, že 
niečo nie je v poriadku, a treba hneď navštíviť lekára. 

No nie všetky ochorenia a v každom veku treba liečiť, hoci aj nádorové. O niekto-
rých vieme, že ich priebeh je pomalý a vznik v pokročilom veku neznamená ohroze-
nie života. Naopak, liečba pre svoje komplikácie by bola oveľa väčším nebezpečen-
stvom (napríklad pri zhubnom nádore prostaty). 

 Čo by sme nemali zanedbať?
Prevencia je potrebná nie len pre nebezpečné nádory. Výsledkom nedostatočnej 

hygieny (chrup, dutina ústna a s tým súvisiace zápalové choroby tejto lokalizácie; 
okolie konečníka a genitálu), chybnej životosprávy (zápcha, cukrovka, žlčové a mo-
čové kamienky), nadmerného užívania analgetík (vplývajúcich na úroveň imunity), 
nedocenenia pitného režimu najmä v seniorskom veku a nedoliečenia akejkoľvek in-
fekcie v organizme, sú opakujúce sa infekcie močových ciest. Každé akútne vzplanu-
tie infekcie v obličkách alebo jej chronický priebeh znamená ubúdanie, znižovanie 
funkcie obličiek, zákerné svojou bezbolestnosťou a nenápadnosťou.

Hoci poznáme aj mnohé rizikové faktory pre vznik nádorov v močovo-pohlavných 
cestách, zvykneme ich bagatelizovať: nie sú to len chronické zápaly močových ciest, 

Fajčíš a chceš prestať? Skús to s nami!
Každý, kto chce skoncovať so svojou závislosťou na mimoriadne škodlivom 
zlozvyku – fajčení, môže sa zapojiť do súťaže „Prestaň a vyhráš!“

Pravidlá súťaže: 

Informácie:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, poradňa odvykania od 
fajčenia, Halenárska 23, 917 01 Trnava, tel. č.033/5511596, e-mail ovz@sfzutt.sk

Zmena výšky miestneho poplatku  
Z dôvodu zrovnoprávnenia podmienok podnikateľským subjektom pri vytváraní 

a budovaní exteriérových záhradných sedení patriacich k prevádzkovej jednotke, 
bolo uznesením MZ zo dňa 24. 2. 2004 prijaté VZN č. 210, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN č. 149 o miestnych poplatkoch v úplnom znení VZN č. 189 a stanovuje sa 
jednotný miestny poplatok pre celé územie mesta Trnava vo výške 5 Sk/m2/deň za 
užívanie verejného priestranstva pri umiestnení sezónneho záhradného sedenia, 
slúžiaceho na poskytovanie pohostinských služieb pred riadnou prevádzkarňou. 

Výťažok z reprezentačného plesu
Výťažok z 9. reprezentačného plesu mesta Trnava vo výške 249 927,50 korún bude 

odovzdaný 2. apríla 2004 o 13.30 h na trnavskej radnici deťom z detských domovov 
a dvadsiatim siedmim zariadeniam a školám združujúcim zdravotne postihnuté 
deti a dospelých. Organizačný štáb plesu ďakuje sponzorom i všetkým pracovníkom 
mesta, ktorí sa aj nad rámec svojich povinností akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o vydarený priebeh tohtoročného plesu v Mestskej športovej hale v Trnave.

 Dodržanie abstinencie počas trvania  
súťaže od 2. do 29. mája 2004. 
 Vek najmenej 18 rokov, status denného 
fajčiara najmenej jeden rok pred vyhláse-
ním aktuálneho ročníka súťaže. Súťaž je 
dostupná aj užívateľom tabaku inými for-
mami ako fajčením (žuvanie, šnupanie)
 Záujemcovia o účasť v súťaži musia 
vyplniť a odoslať koordinátorovi  vstup-
nú prihlášku, nie neskoršie ako v deň  
začatia súťaže (2. máj 2004). Prihláška 
musí byť úplne a presne vyplnená podľa 
predtlače.Každý účastník sa môže pri-
hlásiť do súťaže iba raz.
 Účastník súťaže, ktorý dodržal „taba-
kovú abstinenciu“ počas trvania súťaže, 
získava šancu byť vyžrebovaný ako 

výherca jednej z možných cien (medzi-
národná, regionálna, národná). Vyžre-
bovaní účastníci budú okamžite po skon-
čení súťaže kontaktovaní (28. – 31. mája 
2004), pričom abstinencia bude overená 
prostredníctvom svedkov a biochemic-
kých testov. Svedok musí dosvedčiť, 
že prihlásený účastník spĺňa kritéria 
súťaže (najmenej 18 rokov, denný fajčiar, 
„tabaková“ abstinencia počas súťaže od 2. 
– 29. mája 2004).
 Výherca medzinárodnej superceny 
10 000 dolárov alebo regionálnej   európ-
skej ceny 2 500 dolárov (poskytovaných 
medzinárodným Quit&Win koordinač-
ným centrom) bude vyžrebovaný spome-
dzi zástupcov jednotlivých krajín.
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8. apríla 2004 o 14.00 h
Namaľuj mi Veľkú noc. Tvorivá 
dielňa pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.

13. apríla 2004 o 11.00 h
Jarný milionár. Súťaž o milión vedo-
mostí pre deti staršie ako 10 rokov.
Oddelenie literatúry pre deti.

21. apríla 2004 o 17.30 h
Marcela Laiferová: Žiť svoj sen. 
Stretnutie s autorkou.
Čitáreň.

30. apríla 2004 o 15.00 h
Zázračný svet písmen. 
Súťaž pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.

Partnerská knižnica Národnej rady SR
Poznáte históriu slovenského parlamentu? Viete ako pracuje parlament?
Toto sú len dve z množstva otázok týkajúcich sa fungovania štátu, verejnej správy, 
samospráv na Slovensku, ktoré zaujímajú v dnešnej dobe pravdepodobne väčšinu 
našich spoluobčanov.

Odpoveďou na tieto otázky je i projekt Informácia pre občana. Zámerom pro-
jektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade Slovenskej republiky 
a o jej práci medzi odbornou i laickou verejnosťou.
Na projekte spolupracujú Slovenská národná knižnica, Kancelária Národnej 
rady SR a Združenie pre podporu lokálnej demokracie. Projekt sa uskutočňuje 
predovšetkým vďaka podpore programu MATRA Ministerstva zahraničných 
vecí Holandského kráľovstva. 
Vybrané knižnice získali status „partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady 
Slovenskej republiky“. Pracovníci týchto knižníc môžu kvalifikovane sprostred-
kovať verejnosti informácie o činnosti parlamentu.
Pre občanov nášho mesta je veľmi dôležité, že do siete partnerských knižníc pri-
náleží aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Dve pracovníčky KJF sa zúčast-
nili odborných seminárov. Počas nich sa na odborných prednáškach, interpre-
tovaných kvalifikovanými prednášajúcimi, oboznámili s históriou, súčasnosťou 
a činnosťou slovenského parlamentu, ktorý sa otvára verejnosti.
Aj vy sa chcete dozvedieť viac o Národnej rade SR? Navštívte Knižnicu Juraja 
Fándlyho na Rázusovej ulici, ktorá bola v marci slávnostne predstavená ako 
partnerská knižnica NR SR. Pomôžeme vám zorientovať sa na webstránke 
Národnej rady. Oboznámime vás s prácou parlamentu, parlamentnej knižnice 
a získate kontakty na návštevno-informačné centrum. V knižnici nájdete samo-
zrejme aj materiály v tlačenej forme. 
Uvítame i kolektívy stredných a vysokých škôl, pre ktoré je to vhodný informač-
ný doplnok k vyučovaniu občianskej náuky. V prípade kolektívnych návštev si 
dopredu dohodnite termín telefonicky na čísle 033/55 11 782.

Iveta Šimčíková, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Program podujatí Knižnice Juraja Fándlyho 

O prevencii rakoviny hrubého čreva 
Kancelária Zdravé mesto Trnava Vás pozýva na prednášku druhého ročníka 

cyklu „Zdravie všetkými pohľadmi“ ( Škola verejného zdravia) na tému Prevencia 
rakoviny hrubého čreva, ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2004 o 17. h v zasadačke 
Tatraskla na Trhovej ulici č. 2. Prednášať bude gastroenterologička MUDr. Božena 
Pekárková.                                                                Kancelária Zdravé mesto Trnava

Aerobik maratón v boji proti rakovine
Aerobik maratón základných škôl „O pohár riaditeľa Kalokagatie“ sa na podporu 
boja proti rakovine uskutoční 2. apríla pri príležitosti Dňa narcisov v Mestskej športo-
vej hale na Rybníkovej ulici. 

Štart bude o 9. hodine a na pretekajúcich čaká päť tridsaťminútových kôl cvičenia 
s päťminútovými prestávkami. Náplňou prvých dvoch kôl bude aerobik, tretie kolo patrí 
fitnes joge, štvrté je venované body aerobiku a piate stepovaniu. Ocenení budú traja naj-
lepší cvičenci, ktorí obdržia diplomy a vecné ceny, víťazovi bude patriť pohár riaditeľa Ka-
lokagatie. Ocenený bude aj najsympatickejší cvičenec aerobik maratónu. Každý účastník 
dostane žltý kvietok, ktorý je symbolom nádeje a podpory boja proti rakovine.
Organizátormi sú Zdravé mesto Trnava a Kalokagatia v spolupráci s Aerobic studio N1.   

V cieli nájdeme kvet ľudskosti   
Pri príležitosti Dňa narcisov sa 2. apríla 2004 o 15.00 h uskutoční na 
podporu boja proti rakovine Beh žien, ktorý pripravili kancelária Zdravé 
mesto Trnava a Kalokagatia – centrum voľného času. 

Dĺžka trate je 1,5 km, štart bude na Trojičnom námestí. Trasa povedie cez pešiu 
zónu, Ružový park nazad na Trojičné námestie do cieľa. Štartovné je dobrovoľné, 
výťažok bude venovaný Lige proti rakovine. Každá účastníčka behu dostane v cieli 
žltý kvietok, ktorý je symbolom nádeje a podpory boja proti rakovine, a navyše aj 
malé prekvapenie!

obezita, vysoký tlak, ale aj vysoký obsah proteínov v strave, fajčenie, čierna káva, už 
spomínané analgetiká (s fenacetínom), rádioaktívne žiarenie, priemyselné škodlivi-
ny (farbiarsky, gumárenský, tlačiarenský, sklársky priemysel, ťažké kovy, azbest...). 
Predpokladá sa, že musia pôsobiť viaceré z týchto faktorov, aby boli rizikom.
 Ako si ešte môžeme sami pomôcť?

Nezanedbateľná je telesná aktivita a jej súvis s urologickými príznakmi: účinne 
môže eliminovať nielen nejeden vyššie spomínaný rizikový faktor. Chabé, cvičením 
nespevnené svalstvo panvového dna sa veľkou mierou podieľa na síce život neo-
hrozujúcom, ale deprimujúcom ochorení, ktoré vyradí postihnutého zo spoločnosti, 
obmedzí jeho aktivity – svojvoľnom unikaní moču. Sú síce k dispozícii veľmi dobré 
pomôcky (vložky, kolektory, plienky,...), ale tie treba ponechať pre pacientov, ktorým 
musel urológ operáciou pre zhubné ochorenie odkloniť moč od prirodzenej cesty. 
Všetci ostatní musia cvičiť, a potom sa budú tešiť z úspechu a čistoty.                                            

MUDr. Pavol CAUDT 
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Západoslovenské múzeum            

Veľká sála
1. 4. 2004, 19. h: Všetko o ženách
2. 4. 2004, 10. h: Drotár
5. 4. 2004 o 10. h: Zlaté kura
6. 4. 2004 o 10. h: Pinocchio
7. 4. 2004 o 10. h: Statky – zmätky
14. 4. 2004 o 14. h: Statky – zmätky
19. 4. 2004 o 19. h: Pyšná     
                               princezná
20. 4. 2004 o 10. h: Hriech
21. 4. 2004 o 19. h: Statky – zmätky
22. 4. 2004 o 19. h: Všetko 
                               o ženách
23. 4. 2004 o 10. h: Pinocchio
24. 4. 2004 o 19. h: Posledné leto 
           Sarah Bernhardtovej, SND
27. 4. 2004 o 19. h: Drotár
28. 4. 2004 o 19. h: Statky – zmätky
29. 4. 2004 o 14. a 19. h: Sklenený 
                     zverinec, DJGT Zvolen

Štúdio
1. 4. 2004 o 10. h: Biele noci
5. 4. 2004 o 19. h: Noc bohov
14. 4. 2004 o 10. h: Básnik a žena 
                            – verejná generálka
15. 4. 2004 o 10. h: Básnik a žena  
                                – I. predpremiéra
                     o 14. h: II. predpremiéra
16. 4. 2004 o 19. h: Básnik a žena 
                                – I. premiéra
17. 4. 2004 o 19. h: Básnik a žena 
                                – II. premiéra
19. 4. 2004 o 19. h: Básnik a žena
20. 4. 2004 o 19. h: Hodiny  
             anatómie doktora Šubíka
22. 4. 2004 o 19. h: Všetko 
                               o ženách
26. 4. 2004 o 19. h: Básnik a žena
29. 4. 2004 o 10. h: Básnik a žena

Divadlo Jána Palárika

Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ
do 8. apríla 2004
Štefan Belohradský – Výber z tvorby
15. apríl – 23. máj 2004
Prerušený obraz
kurátorka: Petra Hanáková
vystavujúci autori: Alena Adámková, 
Erik Binder, Pavol Breier, Ľubo Ďur-
ček, Stano Filko, Peter Janáčik, Mi-
chal Kern, Július Koller, Lucia Nimco-
vá, Martin Sedlák, Ľubo Stacho, Jana 
Želibská 

vernisáž: 15. apríla 2004 o 17. h
Kolektívna výstava Prerušený obraz 
sústreďuje umelecké diela inšpirované 
televíznou obrazovkou, príp. televíz-
nym obrazom (jeho zrnením, vyža-
rovaním, jeho všade prítomnosťou, 
atď.). Výstava predstavuje väčšinou 
diela vytvorené v klasických, „dvoj-
rozmerných“ médiách (maľba, fotogra-
fia, koláž, atď.). Projekt je pokusom 
o akúsi „archeológiu“ video umenia 
či mediálneho umenia na Slovensku. 
I vzhľadom k tomu, že výstava zahŕňa 

hlavná budova, Múzejné námestie 3
stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História 
mesta, Ázijské  umenie, Kampanoló-
gia, Oratórium,
výstavy:
Čaro veľkonočnej kraslice
– súťažná výstava výrobcov kraslíc spo-
jená 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, kolekcia 
50 fotografií 
UFO – kruhy v obilí
– výstava pozorovaní z rokov 1996 – 2002 
Starý obchod – Aj takto sa nakupova-
lo v 20. storočí
Ridinger
– grafiky zo zbierok Západoslovenské-
ho 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. 4. 2004
zbierkový predmet mesiaca apríl:
fotoaparát z prvej polovice 20. storočia

Dom hudby 
Mikuláša Schneidera Trnavského
návšteva na požiadanie, 
tel. 033-5514421, lektor sídli v Múzeu 
knižnej kultúry 
expozície:
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny cirkevného hudob-
ného 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
– výstava zo zbierok múzea spojená 
s tvorivými dielňami pre deti 

diela vzniknuté v širokom časovom 
horizonte, je príležitosťou bližšie 
prebádať podmienky zrodu, prípadne 
miestne špecifiká domáceho video 
umenia a bližšie spoznať jeho, doteraz 
zanedbanú, „zárodočnú“ fázu i jeho 
„televízne“ východisko. 

Synagóga – Centrum súčasného umenia
apríl – máj 2004  
This is my place
kurátor: Pavel Urban 
vystavujúci autori: Martin Piaček, 
Dorota Sadovská, Marko Blažo, Ras-
tislav Podoba, Maroš Rovňák, Martin 
Derner, Veronika Šramatyová, Dorota 
Kenderová, Nóra Ružičková, Marek 
Kianička, Jana Farmanová-Šabíková, 
Marianna Mlynárčiková 

Výstava, ktorú pripravila Štátna 
Galéria v Banskej Bystrici, prináša 
do prostredia synagógy aktuálne ten-
dencie výtvarného umenia najmlad-
šej generácie slovenských autorov. 
Projekt sleduje osobnú angažovanosť 
mladých výtvarníkov v zmysle politic-
kej, spoločenskej a duchovnej reflexie, 
tlmočenej prostredníctvom tradičných 
i nových médií. Výstava vizuálne upo-
zorňuje na otupenosť a degradáciu 
ľudskej senzibility v dobe informačné-
ho „šumu“. Apeluje na hodnotu vlast-
ného autonómneho názoru a postupnú 
anestéziu zmyslového prežívania. Cez 
rôznorodé neokonceptuálne autorské 
stratégie a techniky reflektuje aktuál-
ny stav vecí včlenených do životných 
väzieb, výtvarné umenie nevynímajúc.

Novinky z radnice 32
r t

A 33 apríl 2004



Novinky z radnice
r t

A apríl 2004pozvánky

kino HVIEZDA
Denne o 15.30, 17.30 a 19.30 h, ak na 
programe nie je uvedené inak.
1. 4. 2004: MASTER A COMANDER: 
          NA OPAČNOM KONCI SVETA
začiatok o 15.00, 17.30 a 20.00 h
2. – 4. 4. 2004: ZBESILOSŤ 
                     NA DVOCH KOLESÁCH
5. – 7. 4. 2004: PRAVIDLÁ VÁŠNE
8. – 12. 4. 2004: MEDVEDIE SRDCE
začiatok o 15.30 h, v sobotu 
               a nedeľu aj o 13.30 h
8. – 9. 4. 2004: MAMBO ITALIANO
10. – 12. 04. 2004: NÁVRAT DO 
                                COLD MOUNTAIN 
začiatok o 17.30 a 20.00 h
13. – 15. 4. 2004: GOTIKA
16. – 22. 4. 2004: UMUČENIE KRISTA
začiatok o 15.00, 17.30 a 20.00 h
23. – 26. 4. 2004: OCEÁN OHŇA
začiatok o 15.00, 17.30 a 20.00 h
27. – 29. 04. 2004: VÝPLATA
30. 4. – 3. 5. 2004: PETER PAN
začiatok o 15.30 h, v nedeľu aj o 13.30 h
30. 4. – 3. 5. 2004: TAJOMNÉ OKNO
začiatok o 17.30 a 19.30 h
detské predstavenia v nedeľu o 13.30 h
4. 4. 2004: MEDVEDÍKOV SEN
11. 4. 2004: MEDVEDIE SRDCE
18. 4. 2004: PRÍBEHY PRE DETI
25. 4. 2004: ROZPRÁVKA 
              O SNEHOVEJ KRÁĽOVNEJ

kino STAVBÁR – Modranka
premieta sa v piatok a v nedeľu o 19.00 h
2. 4. 2004: NEZNESITEĽNÁ   
                  KRUTOSŤ
4. 4. 2004: ŠKOLA ROCKU
9. 4. 2004: MEDVEDIE SRDCE
11. 4. 2004: JEPPERS CREPPERS 2
16. 4. 2004: ÚSMEV MONY LÍZY
18. 4. 2004: SNOWBOARDISTA
23. 4. 2004: SMRTIACA VÁŠEŇ
25. 4. 2004: ROZVOD 
                    PO FRANCÚZSKY
30. 4. 2004: VITAJTE V DŽUNGLI

kino OKO
vo štvrtok, piatok a sobotu o 19. h
1. – 3. 4. 2004: Posledný samuraj
8. – 10. 4. 2004: Dvaja pátrači 3D
15. – 17. 4. 2004: Rozvod po francúzsky
22. – 24. 4. 2004: Good bye, Lenin!
29. – 30. 4. 2004: Underworld

filmový klub NAOKO
v utorok o 20. h, v stredu o 18. a 20. h
6. 4. 204: Idioti 
7. 4. 2004 o 18. h: Čínske kúpele
7. 4. 2004 o 20. h: Nikde v Afrike  
13. 4. 2004 o 18. h: Fanny a Alexander 
28. 4. 2004 o 18. h: Tri farby: modrá 
28. 4. 2004 o 20. h: Tri farby: červená  
                         
   

Program trnavských kín na apríl 2004
pozvánky

Odhalenie pamätnej tabule sestre Zdenke
Na Kvetnú nedeľu dňa 4. apríla 2004 o 15.45 h po skončení krížovej cesty na 

Kalvárii v Trnave sa uskutoční odhalenie a posvätenie pamätnej tabule blaho-
slavenej sestre Zdenke Schelingovej. Mesto Trnava chce aj takýmto spôsobom 
uchovať pamiatku na hrdinský život sestry Zdenky, ktorá v Trnave pôsobila, 
zomrela a bola v priestoroch Kalvárie pochovaná. Duchovný program na Kvetnú 
nedeľu prednesú sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža. Účastní-
kom odhalenia tabule sa prihovoria arcibiskup Ján Sokol a primátor mesta 
Štefan Bošnák.
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