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Zabudnutý svet

V románe Gilberta Cesbrona Vraždíte Mozarta sa osemročný Martin po
svojom 48-hodinovom úteku vracia domov. Jeho rodičia, ovplyvnení celou
udalosťou, sa rozhodnú, že sa navzájom zmieria a zrušia deväťmesačné
odlúčenie. Otec v záverečnej rekapitulácii uspokojuje matku slovami, že sa
vlastne nič vážne nestalo.
Ide však o zásadný omyl. Martin je po citovej skúsenosti neistoty, s dušou
naplnenou utrpením, bolesťou a sklamaním, iným dieťaťom. Nepripravený
a bezbranný objavil svet dospelých. Keďže chcel v ňom prežiť, stotožnil
sa s jeho negatívnymi prejavmi. Naučil sa pretvarovať, klamať a byť
zlomyseľný. Tak stratil svoju nevinnú detskú tvár.
Aj dnes často učitelia či rodičia konštatujú, že deti i mladí ľudia sú
nedisciplinovaní a neuznávajú žiadne autority. Ich hluk pod oknami
činžiakov nás otravuje a pohoršujeme sa nad ich „šťavnatým slovníkom“.
I médiá, prahnúce najmä po senzácii, nám precízne vyhľadávajú
a ponúkajú čriepky násilia maloletých. Podstatu generačného
problému, ktorý má hlavne vo väčších mestách vypuklejšie rozmery,
však prehliadame. Uspokojíme sa s tým, že po celé stáročia sprevádzal
aj našich predkov. Nemali by sme sa však takto ospravedlňovať. Deti, tak
ako osemročný Martin, sú výzvou v každej dobe, a nielen pre rodičov.
Ich vnútorné formovanie a hľadanie miesta vo svete má zásadný vplyv
na celú spoločnosť i jej budúcnosť. Strata citov, vulgarizácia komunikácie
a zvyšovanie medzigeneračného napätia môžu pri prekročení únosnej
miery viesť k závažným spoločenským problémom. O to viac, ak je našou
prioritou vzájomná konkurencia a rýchly zisk. V tomto boji o úspešnú
pozíciu nás práve nastupujúca generácia môže veľmi rýchlo vytesniť.
Mladí ľudia však vnímajú, že táto ulička je slepá. Mnohí dezorientovaní
nahrádzajú stratu zmyslu experimentom, hľadaním zázemia a často
aj inej reality. Naša myseľ upriamená na zisk zareagovala aj tu pružne
prostredníctvom trhu a ponúkla im rôzne náhrady. Od mediálnej,
počítačovej až po pôžitok a drogu. Vstup do týchto umelých svetov však
môže otriasť detskou dušou oveľa zákernejšie, a najmä natrvalo. Rozhodne
nepomôže moralizovanie. Veď deti reagujú iba na naše správanie. Sú
obrazom nás a našej spoločnosti. Preto pred každým z nás stoja základné
otázky: Ako sme sa od reálneho života, prírodného prostredia a vlastnej
duše vzdialili my? Postačuje nám ako náhrada za hľadanie zmyslu
hromadenie peňazí? Ovplyvňuje nás iba svet médií? Berieme vážne
najčastejšie kladenú detskú otázku „prečo“?
Mohla by nás vrátiť k podstate reči i sveta. Neprehlušme ju automatickými
odpoveďami, ale pokúsme sa spolu s najmenšími poodkryť zmysel života.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Zdravé mesto Trnava

Zdravie je poklad
nad poklady.
Komunitný program
podpory zdravia
zdravé mesto je
súčasťou života
mnohých miest
na Slovensku
i v Európe. Podpora
zdravia patrí medzi
tie spoločenské
aktivity, ktoré
podporujú,
posilňujú
a ochraňujú
zdravie,
a uprednostňujú
prevenciu ochorení
a úrazov. Podpora
zdravia vychádza
z poznania,
že na tvorbe
nášho zdravia
sa podieľajú
nasledovné štyri
základné faktory:
náš životný štýl
50 – 60 percent,
pracovné prostredie
15 – 20 percent,
vrodené danosti
10 percent,
zdravotnícka
starostlivosť
10 – 15 percent.

Prvým miestom na získanie zdravého životného štýlu je
rodina. Ďalším významným prostredím je mesto – školy,
životné prostredie, zamestnanosť, sociálne väzby, cirkevné komunity, možnosti účasti na kultúrno-spoločenskom
živote, možnosti rekreačného športovania, a nie na poslednom mieste pracovisko.
Svetová zdravotnícka organizácia dobré skúsenosti
podpory zdravia rozšírila vo forme európskej siete
zdravých miest a národných sieťach. Mestá účastniace sa života zdravých miest využívajú medzinárodne
osvedčené programy, akými sú Školy podporujúce zdravie, Zdravé pracoviská, Zdravé nemocnice, ako aj početný rad ďalších programov podpory zdravia. V Trnave
už druhý rok Zdravé mesto Trnava ponúka záujemcom
„školu verejného zdravia“ nazvanú Zdravie všetkými
pohľadmi. Účastníci sa dozvedajú o najzávažnejších
ohrozeniach zdravia, prevencii chorôb a zdravom životnom štýle v prednáškach a besedách s lekármi z Fakultnej nemocnice, z Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity i z Polikliniky. (Stretnutia
sú vždy včas zverejnené, konajú sa v posledný štvrtok
mesiaca okrem prázdnin.) Každoročným vyvrcholením
aktivít podpory zdravia v našom meste sú Dni zdravia,
ktoré nás motivujú k zdravému životnému štýlu, ako aj
programy v Mestskej televízii.
Potešiteľný je veľký záujem o kurzy zdravého stravovania, ako aj o granty, ktoré sú udeľované na projekty
podpory zdravia a protidrogové aktivity. Zdravé mesto
Trnava organizuje rad ďalších akcií pre deti, dospelých
i dôchodcov, a zúčastňuje sa aj medzinárodných projektov, akým bol projekt Podpora práv pacientov, alebo v súčasnosti prebiehajúci projekt Svetovej zdravotníckej organizácie zameraný „na hodnotenie dopadov na zdravie“.
V podpore zdravia v našom meste má významnú úlohu
Poradňa Úradu verejného zdravia na Halenárskej ulici.
Informácie, rady a kontakty môžete získať, návrhy
a podnety predložiť v Kancelárii Zdravé mesto, budova
Mestského úradu v Trnave, 1. poschodie, Mgr. Ingrid
Huňavá, č. telefónu: 59 06 113.
prof. MUDr. Bohumil CHMELÍK, PhD.
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Slovník zdravia

Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť
choroby alebo vady. Definícia zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1948.
Verejné zdravie nazývané tiež Zdravie verejnosti je označenie pre zdravie občanov
komunity, ktoré má telesnú, psychickú, duchovnú a sociálno-kultúrnu zložku, a plne
rešpektuje rozdielnosť občanov v oblasti duchovnej, etnickej a kultúrne-sociálnej.
Nástrojmi na dosiahnutie verejného zdravia sú verejné zdravotníctvo, podpora zdravia, systémy zdravotnej, sociálnej a špeciálnej starostlivosti, zmena životného štýlu
občanov a ich rodín.
Verejné zdravotníctvo je mnohodisciplinárny vedný odbor so zameraním na ochranu a zlepšovanie zdravia občanov pomocou podpory zdravia, zdravotnej výchovy, zdravotnej politiky, výskumu a prevencie ochorení a úrazov. Verejné
zdravotníctvo sa zúčastňuje na tvorbe a kontrole zdravotných politík na
všetkých stupňoch riadenia spoločnosti.
Zdravotná politika je celospoločenský záujem rozvíjať zdravý
spôsob života občanov. Je to trvalá úloha pre všetky rezorty spoločnosti a pre občanov.
Životný štýl je komplex zaužívaných postupov a vzorov správania sa jednotlivcov, rodiny a skupín občanov vo vzťahu
k zdraviu. Aktivity podpory zdravia pomocou zdravotnej
výchovy šíria vedomosti o zdravom životnom štýle, najmä
v stravovaní, dodržiavaní pitného režimu, nefajčiarstve,
obmedzení alkoholu, primeranom pohybe a oddychu,
kľudnom rodinnom živote, účasti na duchovnom a kultúrnom živote, zvládaní stresujúcich situácií a účasti na
preventívnych zdravotníckych programoch.

Nič mi nie je, mám „iba“ vysoký krvný tlak
Možno ste už aj vy počuli niekoho spomedzi vašich známych, ako podobnými slovami bezstarostne zľahčuje fakt, že má vysoký krvný tlak. Možno k tým „bezstarostným“ patríte aj vy... Prinášame vám preto niekoľko základných informácií, ktoré by
vás mohli presvedčiť, že toto ochorenie neradno podceňovať. Predovšetkým vám
však chceme poskytnúť inšpiráciu pre zdravý životný štýl, ktorý je najlepšou prevenciou civilizačných chorôb a podporou ich liečby.
Vysoký krvný tlak – artériová hypertenzia sa často označuje ako „tichý zabijak“. Je
to preto, lebo väčšina ľudí s vysokým krvným tlakom nepociťuje žiadne príznaky, ani sa
necítia byť chorí. Ak sa však artériová hypertenzia nelieči, vedie k závažným komplikáciám. Normálny krvný tlak je nižší ako 130/85mmHg, a ak je váš krvný tlak stabilne aj
po opakovaných meraniach vyšší ako 140/90mmHg, máte artériovú hypertenziu.
Čo ju spôsobilo? Niektoré príčiny vysokého tlaku krvi sa nedajú ovplyvniť. Patria
medzi ne dedičnosť (je vyššia pravdepodobnosť, že budete mať vysoký krvný tlak, ak
sa vyskytuje aj u pokrvných príbuzných), pohlavie (u mužov je vyššie riziko) a vek.
Niektoré príčiny sú však ovplyvniteľné. Patria medzi ne sedavý spôsob života, zlé stravovanie, nadváha, stres, fajčenie a obezita.
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Čo sa stane, ak sa hypertenzia nelieči?
Ak sa neliečite, váš krvný tlak môže ďalej stúpať. Vysoký tlak krvi
môže navyše spôsobiť závažné medicínske problémy vrátane srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia očí, zlyhávania obličiek
alebo zlyhávania srdca.
Prvým krokom v liečbe vysokého krvného tlaku je zmena životného štýlu. Môžete ho zmeniť, ak prestanete fajčiť, primerane zvýšite
fyzickú aktivitu, budete sa vyhýbať stresu, budete jesť zdravú stravu
(znížite príjem kuchynskej soli) a schudnete.
Desatoro pacienta s hypertenziou
 Zmeniť spôsob života, zostaviť si svoj vlastný rebríček hodnôt, v ktorom bude samozrejme na prvom mieste zdravie,
 znížiť psychický stres – redukovať priveľký počet aktivít, vyhýbať sa časovej tiesni, nevykonávať viac aktivít naraz, resp. najprv dokončiť jednu a potom začať ďalšiu,
 zvýšiť podporu okolia – cítiť podporu najbližšieho okolia v rodine, od priateľov, kolegov,
 zvýšiť relaxačné aktivity – zaradiť pravidelné prechádzky, pasívny odpočinok a dostatok spánku, teplé a perličkové kúpele, autorelaxačné a jogínske techniky, nesúťažný
šport, nestresujúce hobby,
 zaradiť do týždňového programu minimálne 3 x 40 minút vytrvalostného cvičenia
– rýchla chôdza, jogging, plávanie, cyklistika, beh na lyžiach,
 nefajčiť,
 znižovať postupne obsah soli v potrave a nahrádzať ich podľa potreby prírodnými rastlinnými koreninami, vyhýbať sa jedlám a nápojom s vysokým obsahom soli,
 uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov, plnotučné mliečne výrobky nahradiť nízkotučnými, znížiť príjem živočíšnych tukov, zvýšiť príjem rýb a rybacích výrobkov,
 nevysmážať, nefritovať, variť v pare,
 znížiť konzumáciu alkoholu.
Obezita ako príčina vysokého tlaku
Priamy vzťah medzi obezitou a výškou krvného tlaku u mužov i žien potvrdili viaceré
veľké epidemiologické štúdie. Takisto sa potvrdilo, že u obéznych pacientov s hypertenziou sa krvný tlak po redukcii hmotnosti znižuje alebo niekedy dokonca normalizuje. Už
pri miernej strate na váhe – redukcii o 5 percent z pôvodnej hmotnosti – klesá krvný tlak
a zlepšuje sa aj citlivosť na inzulín. Pri väčšej strate – do 10 kg, klesá systolický krvný
tlak v priemere o 6,3mmHg a diastolický o 3,1mmHg. Pokiaľ pacienti s hypertenziou
zostávajú naďalej obézni, vyžadujú na účinnú liečbu obyčajne veľké dávky liekov a ich
mnohopočetné kombinácie.
Ako môžeme zistiť, či trpíme obezitou? Na určenie stupňa nadváhy a obezity sa používa Index telesnej hmotnosti, známy aj ako Body Mass Index (BMI). Predstavuje váhu
pacienta predelenú jeho výškou na druhú. BMI = váha v kg / (výška v m)2
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na základe BMI rozdelila obezitu a nadváhu
na viacero stupňov podľa miery zdravotného rizika.
podváha: BMI pod 18.5
normálna váha: BMI 18.5 – 24.9
nadváha: BMI 25.0 – 29.9 (mierne riziko)
obezita 1. stupňa: BMI 30.0 – 34.9 (stredné riziko)
obezita 2. stupňa: BMI 35.0 – 39.9 (vysoké riziko)
obezita 3. stupňa: BMI >= 40.0 (život ohrozujúci rizikový faktor)
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Redukcia hmotnosti nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje systematický a odborný prístup. No ak je dostatok trpezlivosti
a sústredenia, dosiahnuť stratu na váhe
0,5 kg za týždeň nie je až také ťažké. Znamená to redukovať denný príjem alebo
zvýšiť denný výdaj o 500 – 600 kcal.
Preložené do praxe to znamená vymeniť
vysmážanú hydinu na obed za dusenú
alebo pečenú, vymeniť čokoládovú sladkosť po obede za jabĺčko a miesto dlhého vysedávania pri stole podniknúť 15 minútový
tréning rýchlou chôdzou. Pri výbere a spracovávaní potravín sa treba vyhýbať tukom,
ktoré sú koncentrovaným zdrojom kalórií. Teda vyhýbať sa maslu, rastlinným stuženým tukom, olejom, mastnému mäsu, plnotučnému
mlieku a výrobkom z neho, vysmážaným potravinám,
krémovým zákuskom a pod. Naopak, odporúča sa
prijať denne aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny a aspoň
6 porcií celozrných výrobkov, ryže a vhodných cestovín (pasta). Veľmi užitočné je zapisovať si príjem potravín a nápojov v priebehu týždňa, vrátane víkendu
a konfrontovať zápis s odborníkom na výživu (pri zapisovaní popísať aj psychologické stimuly, pohnútky,
ktoré viedli ku zvýšenej konzumácii jedla a nápoja).
Pri jedle nečítať, radšej sa sústrediť na dôkladné, dlhodobé prežúvanie. Po dosiahnutí
čiastkových úspechov je vhodné zaradiť do dlhodobého programu redukcie hmotnosti
aj odmeny (samozrejme v súlade s cieľom programu). Istým druhom odmeny je nielen
vlastný pokles krvného tlaku, ale aj pokles rizikových faktorov, napr. hladiny cholesterolu, triglyceridov, kyseliny močovej, resp. vzostup dobrého HDL cholesterolu. Súčasťou
programu má byť aj pravidelné laboratórne vyšetrenie uvedených parametrov.





Vysoký tlak a k tomu ešte aj diabetes?
Mimoriadne žiadúce je zníženie telesnej hmotnosti vtedy, keď trpíme nielen vysokým
krvným tlakom, ale aj cukrovkou, ktorá je významným rizikovým faktorom srdcových
ochorení a iných komplikácií. Je tiež hlavnou príčinou poškodenia nervov, obličiek
a niektorých druhov očných ochorení, ktoré môžu viesť až k oslepnutiu. Problémy spojené s diabetom sú závislé od toho, ako je toto ochorenie kontrolované a ako dlho ním
pacient trpí. Mnohým problémom sa dá predchádzať vhodnou kontrolou hladiny cukru
v krvi. Je dôležité pritom pochopiť, ako diabetes
v spojitosti s inými okolnosťami môže ovplyvniť naše
celkové zdravie.
Diabetes je porucha metabolizmu sacharidov, ktorá
je spôsobená nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo
zníženou vnímavosťou na inzulín. Inzulín je polypeptid, ktorý je vytváraný v beta bunkách Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy (pankreasu),
a je dôležitý pre normálne využitie glukózy vo väčšine
buniek organizmu. U osôb s diabetom je schopnosť
buniek organizmu využívať glukózu znížená (potlačená), čo vedie k zvýšeniu koncentrácie krvného cukru.
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Vysoký tlak, diabetes a cholesterol
Cholesterol je životne dôležitá látka, ktorú organizmus využíva na tvorbu hormónov,
na výstavbu bunkových membrán, nervových obalov a iných tkanív. Ak je ho však v krvi
príliš veľa, môže upchať artérie a spôsobiť vznik kardiovaskulárneho ochorenia. Diabetes, obezita a vysoký cholesterol spoločne predstavujú oveľa väčšie nebezpečenstvo srdcových ochorení než samotný vysoký cholesterol.
Cholesterol je v krvi transportovaný dvoma druhmi proteínov: Lipoproteíny s nízkou
hustotou (LDL alebo „zlý cholesterol“) transportujú cholesterol do tkanív. Nadbytok LDL
prispieva k rozvoju aterosklerózy artérií, ich zužovaniu, takže čím je nižšia hladina
Vášho LDL, tým lepšie.
Lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL alebo „dobrý cholesterol“) transportujú cholesterol
z tkanív do pečene, kde sa degraduje. Chránia organizmus pred rozvojom aterosklerózy.
Ak máte diabetes, Váš LDL cholesterol by mal byť pod 2,5 mmol/l. Váš HDL cholesterol by mal byť nad 1,4 /1,6/ mmol/l a celkové triglyceridy by mali byť pod 2,0 mmol/l. Váš
celkový cholesterol založený na rovnosti by mal byť pod 5,17 mmol/l.

?

Vysoký tlak a naše duševné schopnosti
Vedeli ste, že neliečený vysoký krvný tlak môže byť rizikovým faktorom
úbytku duševných schopností u starších ľudí?
Podľa Dr. Tzoria z Paríža taká hrozba prichádza do úvahy u pacientov
trpiacich vysokým krvným tlakom, ktorí nedbajú na jeho správnu liečbu.
Vo svojej štúdii porovnával na súbore 1 300 pacientov vo veku 59 – 71 rokov
počas štyroch rokov duševné schopnosti a vysoký krvný tlak. Ukázalo sa, že u pacientov,
ktorí sa na vysoký krvný tlak neliečili, došlo k rýchlemu úbytku mentálnej kapacity už počas
dvoch rokov. Riziko je vážnejšie aj u pacientov, ktorí užívajú prepísané lieky nesprávne.
Podľa lekárov je hrozba, že u týchto pacientov dôjde k mentálnemu zaostávaniu, až 6 krát
vyššia, než u zdravých ľudí v rovnakom veku.
Vysoký tlak a hluk vo vašej blízkosti
Vedeli ste, že hluk, spôsobený dopravou, zvyšuje riziko vzniku vysokého krvného tlaku
až na dvojnásobok?
Výskumníci z berlínskeho Inštitútu Roberta Kocha skúmali vplyv hluku spôsobeného
dopravným ruchom na skupine 1 700 dobrovoľníkov. Zamerali sa hlavne na ich krvný
tlak, hladinu cholesterolu a glykémiu. Sledovali však i mnohé ďalšie parametre, ako sú
alergie, či riziká infarktu. Zo štúdie vyplynulo, že ľudia žijúci vo frekventovaných častiach mesta, majú celkovo vyšší krvný tlak než ich šťastnejší spoluobčania z pokojnejších
štvrtí. Vyjadrené číslami to znamená, že ľudia vystavení každý deň hluku 55 decibelov
a viac majú zdvojnásobené riziko vzniku vysokého krvného tlaku.

Chcete sa dozvedieť, ako ste na tom?

Ak patríte k ľuďom, ktorí trpia vysokým krvným tlakom, cukrovkou, a obezitou, alebo
k tým, ktorí sa obávajú, že ich tieto ochorenia postihli, iste nevynecháte možnosť overiť si, ako
ste na tom s rizikovými faktormi. Počas Dní zdravia vám na nádvorí radnice pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ponúkajú vyšetrenie cholesterolu a cukru z kvapky
krvi odobratej z prsta na Reflotróne (nalačno), meranie telesného tuku a vyšetrenie pre fajčiarov smokerlyzerom. K dispozícii budú aj poradenské služby z oblasti životného prostredia,
hygieny a výživy detí, chorôb z povolania, infekčných ochorení, protidrogových a protifajčiarskych aktivít. Služby podobného charakteru poskytnú aj poisťovne Sideria – ISTOTA ZZP
a Chemická zdravotná poisťovňa Apollo. Krvný tlak vám tiež zmerajú študenti Strednej
zdravotníckej školy v Trnave na desiatich stanoviskách na pešej zóne i v Katolíckej jednote.
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Slovenská gymnaestráda na pešej zóne

Znalosti môžu mať cenu ľudského života

Peknú inšpiráciu na dodržiavanie jedného prikázania z desatora pacientov
trpiacich vysokým krvným tlakom (zaradiť do týždňového programu minimálne 3 x 40 minút vytrvalostného cvičenia) sprostredkuje všetkým záujemcom
v sobotu 19. júna od 10. 30 do 12. hodiny Slovenská gymnaestráda – prehliadka
pohybových skladieb športových a tanečných klubov na Slovensku. Prostredníctvom skladieb cvičenci vyjadria svoj postoj k životu, ktorý je spojený s pohybom
a aktívnym prístupom k veciam, ktoré sa dejú okolo nich. Počas programu sa
predstavia všetky vekové kategórie, od našich najmenších, ktorí sa len zoznamujú s pohybovými aktivitami, až po mládež, ktorá pohybom cielene vyjadruje svoje životné postoje.
V skladbách môžu diváci uvidieť prezentácie gymnastických cvičení, aerobiku a športového aerobiku, scénického a moderného tanca a mnohé ďalšie.
Celkom iste bude najmä pre dámy v zrelom veku zaujímavá informácia, že
vhodná pohybová aktivita môže byť aj účinnou prevenciou proti obávanému
zlodejovi kostí – osteoporóze.

Každý z nás by mal byť pripravený na vážnejšie nehody, ktoré si budú vyžadovať
pomoc, od ktorej závisí život, a prípadne aj resuscitáciu, ak postihnutý prestal dýchať.
V takýchto prípadoch sú rozhodujúcimi faktormi rýchlosť, presnosť a zdravý úsudok.
Napríklad – bolo by veľmi nerozumné ponáhľať sa na pomoc človeku zasiahnutému
elektrickým prúdom, ak by sme predtým neprerušili prívod smrtiacej elektriny. Preto je
veľmi dôležité vedieť, čo treba urobiť ako prvé.

Osteoporóza – nenápadný zlodej kostí
Osteoporóza je ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenej krehkosti
kostí, ktoré sa tak stávajú náchylnejšie k zlomeninám. Pokiaľ nie je
venovaná pozornosť prevencii tohoto ochorenia, alebo pokiaľ sa nelieči, môže toto ochorenie postupovať bez akýchkoľvek príznakov, až
dôjde k zlomenine. Typicky k týmto zlomeninám dochádza v krčku
stehennej kosti, chrbticových stavcoch a v zápästí. Je alarmujúce, že
do šiestich mesiacov po zlomenine krčka stehennej kosti umiera až
tretina starších žien.
Väčšiu náchylnosť žien k zlomeninám spôsobuje fakt, že u nich dochádza po menopauze k hormonálnym zmenám, ktoré stratu kostnej hmoty urýchľujú. Množstvo kostnej
hmoty dosiahne vrchol vo veku okolo 35 rokov, potom začne prevažovať úbytok nad novotvorbou – každý rok asi okolo 3 percent nárastu oproti 5 percentám úbytku. Keď ženám
v menopauze klesnú hladiny estrogénov, strata kostnej hmoty sa urýchli o 1 až 3 percentá ročne. V pokročilom veku majú ženy o 35 až 50 percent menej celkovej kostnej hmoty
a muži asi o 20 až 35 percent.
Podľa MUDr. Pavla Masaryka, CSc. (Vysoko špecializovaný odborný ústav reumatických chorôb, Piešťany) je osteoporóza závažný medicínsky a spoločensko-ekonomický
problém. Jej zvládnutie si vyžaduje aktívnu prevenciu a efektívnu terapiu. Z patofyziológie osteoporózy však vyplýva skutočnosť, že najlepšia terapia je prevencia s veľkým dôrazom na príjem kalcia, fyzickú aktivitu a u postmenopauzálnych žien aj na hormonálnu
substitučnú liečbu.
Každá žena po štyridsiatke by mala poznať hustotu svojej kostnej hmoty, aby mohla v prípade hrozby rozvinutia choroby včas vhodne zmeniť svoje životné návyky, spôsob stravovania
a zintenzívniť pohybovú aktivitu. Jedinečnú možnosť absolvovať vyšetrenie denzitometrom ponúkajú počas Dní zdravia MUDr. Dobrovodský v ZUŠ M. Schneidera Trnavského
a MUDr. Elena Ďurišová v Katolíckej jednote. Súčasťou jej ponuky je aj zaujímavá prednáška „Osteoporóza – tichý zlodej kostí”.

Máte po prečítaní týchto riadkov pocit, že by ste mohli v podobnej situácii upadnúť do paniky,
lebo vaše vedomosti o poskytovaní prvej pomoci nie sú dostatočné? Nenechajte si ujsť ponuku
Strednej zdravotníckej školy na Daxnerovej ulici v Trnave, ktorej žiaci budú počas Dní zdravia na Trojičnom námestí v piatok od 9. do 16. hodiny a v sobotu od 9. h do 11. 30 predvádzať
ukážky poskytovania prvej pomoci pri úrazoch, pri zástave srdcovej činnosti a zástave dýchania na resuscitačnom modeli.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža
Podobnú ponuku pripravil Územný spolok Slovenského červeného kríža, ktorého členovia vás iste presvedčia, že znalosti môžu mať cenu ľudského života.
Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa čoraz viac zameriavajú na podporu verejného zdravia, podporu výučby prvej pomoci, zlepšovanie sociálnej
úrovne obyvateľstva a zmierňovanie utrpenia v dôsledku prírodných katastrôf. Jednou
z hlavných úloh Územného spolku Slovenského Červeného kríža je výučba a výcvik v poskytovaní prvej pomoci, pričom sa využíva i realistické znázornenie poranení.
Aj počas Dní zdravia pracovníci územného spolku, dobrovoľníci a maskéri realistického znázornenia radi predvedú ukážky a namaskujú poranenia. Záujemcovia budú mať
možnosť získať základné vedomosti z obväzovania a oživovania na modeloch a prihlásiť
sa do kurzu prvej pomoci, prípadne opatrovateľského kurzu, ktoré Územný spolok Slovenského Červeného kríža organizuje. Bezplatne bude k dispozícii aj odborná literatúra
„Prvá pomoc pre motoristov“ alebo „Príručka prvej pomoci“ a informačné letáky o povinnom vybavení autolekárničiek.

Chodník zdravia pre našich najmenších
To, že dvaja dokážu viac ako jeden, je staré, ale pravdivé
príslovie. Dôkazom je aj spolupráca viacerých organizácií
pri tvorbe programu Dní zdravia v Trnave, ktorý sa z roka
na rok zlepšuje a rozširuje. Pretože dobré návyky treba
vštepovať už deťom, Slovenský Červený kríž – Územný
spolok v Trnave pripravil v spolupráci s Kalokagatiou
– Centrom voľného času novinku – „Chodník zdravia“ pre
našich najmenších so štartom v piatok od 9.00 – 12.00 h
pred Mestskou poliklinikou na Starohájskej ulici. Detičky
si hravou formou budú môcť vyskúšať svoje športové a záchranárske schopnosti, tímovú
prácu so spolužiakmi pri jednotlivých úlohách so zameraním na ochranu a podporu zdravia, poskytovanie prvej pomoci a prevenciu úrazov.
Srdečne pozývame aj širokú verejnosť, aby prišli povzbudiť našich najmenších. Určite sa od nich aj niečomu priučia.
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Niekedy má nádej na život štyri labky
Záchranárske psíky z Výcvikovej základne záchranárskych psov Slovenskej republiky
so sídlom v Trnave už mnohokrát dokázali, že človek si v krízových situáciách ako sú
napríklad zemetrasenia, keď množstvo ľudí uviazne pod zrúcaninami domov, bez ich
pomoci neporadí. Vtedy ani rozsiahle vedomosti o poskytovaní prvej pomoci nestačia
a skvelý psí ňuch v spojení s perfektným výcvikom nadobúda nevyčísliteľnú hodnotu. Sú
to neopakovateľné chvíle, keď nádej na záchranu života prichádza na štyroch labkách...
Jedinečné ukážky výcviku záchranárskych psov z tejto svetovo preslávenej základne máme možnosť vidieť v sobotu od 10. do 11. hodiny pred radnicou.

Nebezpečenstvo v zelenine a pitnej vode
Viete o tom, že kvôli obtiažnemu odstraňovaniu dusičnanov z pitných vôd sa označuje
dusičnanový problém za najväčšiu pohromu vo vodárenstve od čias, keď bol dezinfekciou
vyriešený problém prenosu infekčných chorôb vodou?
Zdravotné nebezpečenstvo dusičnanov (NO3-) vyplýva z možnosti ich bakteriálnej redukcie v zažívacom trakte človeka na toxické dusitany (NO2-). Tie sa zlučujú v žalúdku
so sekundárnymi amínmi v potrave na karcinogénne N-nitrosamíny. Štatisticky bola
dokázaná závislosť zvýšeného výskytu rakoviny pečene, žalúdka, hrubého čreva a močového mechúra na obsahu dusičnanov vo vode.
Dusičnany sú veľkou hrozbou najmä pre dojčatá, lebo v ich organizme dusitany reagujú
s krvným farbivom hemoglobínom na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík.
Dochádza k tzv. dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémii (DAM), keď sa dojča môže
udusiť, podobne ako pri otrave oxidom uhličitým. Najnáchylnejšie sú dojčatá do troch mesiacov veku, lebo ich krv obsahuje tzv. fetálny hemoglobín, ktorý ľahšie reaguje s dusitanmi
než hemoglobín A nachádzajúci sa v krvi starších dojčiat, detí a dospelých.
Za štatisticky bezpečnú koncentráciu dusičnanov vo vode sa považuje 15 mg/l NO3-. Norma
pre pitnú vodu doporučuje koncentráciu dusičnanov do 15 mg/l NO3- a ako medznú najvyššiu
hodnotu určuje 50 mg/l NO3-. Dusičnany sa vyskytujú i v potrave, zvlášť v zelenine.
Chcete mať istotu, že detským čajom alebo mliečnym prípravkom pripraveným s vodou z vašej
studne neohrozíte rizikom udusenia vlastné dieťa alebo vnúča? Chcete vedieť, či zeleninová
polievočka, ktorú ste pre najmenších s láskou pripravili, nie je nebezpečná pre ich zdravie? Možnosť zmerať obsah dusičnanov vo vzorke zeleniny a pitnej vody vám počas Dní zdravia ponúka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva na nádvorí radnice.

Skúsili ste už kúzla klasickej masáže?
A na záver nášho menu, ktoré mohlo byť miestami o štipôčku ťažšie stráviteľné najmä
pre tých, ktorí už trpia civilizačnými chorobami, ponúkame malý osviežujúci dezert:
Počuli ste o tom, že klasická masáž s pridaním levanduľovej silice je vhodná pre osoby
s vysokým krvným tlakom? Viete, že masáž so škoricovou silicou zlepšuje pohyblivosť
kĺbov, zmierňuje bolesti, posiľňuje a regeneruje svaly? Vyskúšali ste už účinky grapefruitovej silice pri masáži lymfatického systému alebo pri liečbe celulitídy? Povedal vám už
niekto, že klinčeková silica v masážnom prostriedku upokojuje a uvoľňuje organizmus
a pomáha pri liečbe zápalových procesov na pokožke?
Blahodarné účinky klasickej masáže vám ponúknu počas Dní zdravia v Základnej umeleckej škole M. Schneidera Trnavského žiaci študijného odboru
masér zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave.
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Široké spektrum ponúk počas Dní zdravia
 Finclub – ponúka čisto prírodné potravinové doplnky fínskej farmaceutickej
spoločnosti, cielene zamerané na prevenciu zdravia a riešenie konkrétnych zdravotných problémov. Rastliny používané na
výrobu preparátov pochádzajú z ekologicky
čistých oblastí.
 Pernikárstvo Jentschke – vyrába
trvanlivé pekárenské výrobky (pamiatkové
a konzumné perníky, čajové pečivo, oblátky, marcipánové výrobky a cukrovinky).
 JOARR s. r. o. – ponúka výrobky Biodar.
 Intertrans, s. r. o. - ponúka produkty
bylinného pôvodu značky Himalaya.
 California fitness – MIMA: prírodné
prípravky, ktoré majú mimoriadny význam
v prevencii civilizačných ochorení, prípravky
pre športovcov, prírodná liečivá kozmetika.
 Klub Venuša – Liga proti rakovine
– informácie, letáčiky a brožúry s onkologickou tematikou, prevencia a rady liečeným pacientom.
 Sahadža joga – informácie o možnostiach zlepšenia zdravia, čo je to Sahadža joga
 Územný spolok Slovenského červeného kríža – ukážky poskytovania prvej
pomoci, maskovanie poranení, odborná
literatúra, propagačné letáky.
 Stredná zdravotnícka škola, Trnava
– ukážky poskytovania prvej pomoci
pri úrazoch; ukážky poskytovania prvej
pomoci pri zástave srdcovej činnosti a zástave dýchania na resuscitačnom modeli;
meranie krvného tlaku na pešej zóne (10 stanovísk) a v Katolíckej jednote.
 Sideria – ISTOTA ZZP – meranie
tlaku, ponuka služieb zdravotnej poisťovne.

 Chemická zdravotná poisťovňa
Apollo – ponúka služby ako meranie
krvného tlaku, cukru v krvi, tuku v tele,
poradenstvo.
 UNION poisťovňa, a. s. - rozdávanie
propagačných predmetov, anketa.
 Generali poisťovňa, a. s.
– ponúka poisťovaciu činnosť
– poistenie majetku, osôb, áut, poradenstvo v oblasti poisťovníctva.
Predaj výrobkov telesne a mentálne
postihnutých na Dňoch zdravia:
 OZ Iskierka pri Špeciálnej základnej
škole, Beethovenova 27, Trnava – predaj
výrobkov z dreva, z prírodného materiálu,
z textílií a drôtu,
 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Hlavná 17, Trnava – maľované
kamienky, svietniky, tašky, zástery, tričká,
dekoračné predmety,
 Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Krajské rehabilitačné centrum:
čistenie ušných koncoviek, základné čistenie strojčekov, ponuka bateriek do načúvacích prístrojov, ukážka kompenzačných
pomôcok, firma Slovtón BA, skúšanie kompenzačných pomôcok, poradenské služby.
 Jozef Zoller - predaj výrobkov z drôtu,
 Domov sociálnych služieb Zavar
– ponúka sviečky, drevené hračky, bylinné
vrecúška, keramiku, koberčeky,
 Stacionár Náš dom, Beethovenova
20, Trnava – vlastnoručne vyrobené darčekové predmety,
 Špeciálna základná škola internátna,
Zavarská 9, Trnava – tkané koberčeky, výrobky z dreva, drôtu, z kartónu, z papiera.

Sprievodné aktivity:
Piatok 18. 6. 2004 o 17.00 h: Katolícka jednota, MUDr. Ďurišová – prednáška
Sobota 19. 6. 2004 o 10.00 h: Tatrasklo, Sahadža joga – Mária Škurlová – prednáška
od 16. do 29. júna 2004: Celoslovenská putovná výstava k problematike drogovej závislosti
„Prečo som na svete rád /a“ v Kalokagatii – CVČ.
Sobota 19. 6. 2004 od 10.00 do 11.00 h pred radnicou: Ukážky záchranárskych psov – vystúpenie Výcvikovej základne záchranárskych psov Slovenskej republiky so sídlom v Trnave.
pripravila: -eu-, zdroje: pfizer.sk, enviweb.cz, lekarna.cz, centrumzdravia.sk, hypertenzia.sk
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Trnava v Európe

Život nášho mesta má v európskom priestore širšiu perspektívu
Mesiac po vstupe Slovenska do Európskej únie sa potvrdilo, že v našom živote, ak
sa naň pozeráme z povrchného pohľadu, sa vlastne nič prevratné neudialo. Historicky sa však zmenilo postavenie Slovenska a vznikol priestor pre širšie uplatnenie
jeho obyvateľov. Z tohto hľadiska bolo dobré, že sme si túto skutočnosť pripomenuli
nielen v súkromí, ale aj pri rôznych spoločenských podujatiach.
Mesto Trnava zorganizovalo popri
slávnostnom diskusnom fóre aj kultúrny
program pre všetky vekové kategórie. Na
Hlavnej ulici nechýbala dychovka s mažoretkami, folklórny súbor Trnafčan, chodúľové divadlo Maska i program pre deti.
Podvečerné až neskoré nočné hodiny patrili
mladej generácii, ktorá si okrem hviezd gospelovej hudby mohla vypočuť aj koncert
Jany Kirschner a Katku Knechtovú so
skupinou Peha.
Cesta, na ktorú sa Slovensko vybralo
v roku 1989, sa však vstupom do EÚ nekončí. Skôr naopak. Aj preto je dôležité sformulovať svoje vízie a predstavy o budúcnosti.
Tie, ktoré sa dotýkajú Trnavy, odzneli na
spomínanom diskusnom fóre, na ktorom
sa zúčastnili predstavitelia kultúrneho, duchovného, spoločenského i podnikateľského
života. Všetkým prítomným sa primátor
mesta Štefan Bošnák poďakoval za to,
že v Trnave pomáhali vytvoriť príťažlivé
prostredie nielen pre investorov, ale aj pre
samotných občanov, ktorí môžu byť vďaka
postupným krokom obnovy hrdí na svoje
mesto. Primátor vyjadril presvedčenie, že
spoločným úsilím sa v ďalších rokoch podarí
urobiť z Trnavy neprehliadnuteľnú metropolu regiónu. To však predpokladá, aby
sme sa aj my, Trnavčania, vedeli zjednotiť
a sledovali nielen súkromné či individuálne
ciele, ale hľadali cestu vzájomnej ohľaduplnosti a spolupráce.
Arcibiskup Ján Sokol vo svojom príspevku zdôraznil, že na ceste do Európy je dôležité nestratiť vlastnú dušu a tvár. Práve
duchovná a kultúrna tradícia sú tým spojivom, ktoré nás spája s inými európskymi
krajinami. Ak by sme ich stratili, prinieslo
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by to nielen spoločenskú, ale aj individuálnu dezorientáciu.
Pre udržanie kontinuity národa a rozvíjanie jeho tradície majú nezanedbateľnú
úlohu aj školy a vzdelávací systém. Rektor
Trnavskej univerzity prof. Peter Blaho potvrdil, že úsilie vysokých škôl pôsobiacich
v meste už niekoľko rokov nadväzuje na
bohatú históriu Trnavy.
Nielen diskusné fórum, ale i predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že život
v meste, ale i na Slovensku má v európskom priestore širšiu perspektívu. Aby
sme sa nestratili v tomto novom prostredí,
musíme sa naučiť porozumieť hlbšiemu
kontextu života spolu s inými. Vďaka tradícii a staršej generácii sa pritom máme
o čo oprieť. Aj keď médiá prezentujú skôr
opačné tendencie, na základe osobnej
skúsenosti zo stretnutí s ľuďmi viem, že
ani v Trnave nechýbajú ľudia, ktorí môžu
byť oporou i nádejou do budúcnosti. To bol
jeden z najhlavnejších dôvodov na oslavu,
a zároveň výzva k zodpovednosti.
Pavol TOMAŠOVIČ, foto: eu

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na deviatom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa
uskutočnilo 27. apríla, prerokovali poslanci mestského zastupiteľstva dvadsaťdva bodov
programu. Patrili medzi ne napríklad návrhy Všeobecne záväzných nariadení (VZN),
ktorými sa vydávajú doplnky k VZN č. 149 o miestnych poplatkoch a k VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, návrh novely VZN, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok.
Významným bodom bol záverečný účet hospodárenia mesta Trnava za rok 2003, ktorý
vypovedá o prebytku vo výške 160 miliónov 418 tisíc korún. Finančné prostriedky sa
presúvajú do tohto roka a časť z nich bude slúžiť na financovanie záväzku slovenskej
strany pri výstavbe závodu PSA Peugeot Citroën. Schválená bola aj aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2004.
Živú diskusiu vyvolal bod Východiská a programové tézy materského a základného
školstva, kde sa v rámci efektivity navrhuje model spojenia oboch zariadení. Materiál,
ktorý zohľadňuje výsledky auditu i prognózy v tejto oblasti, bol spracovaný zatiaľ len na
úrovni samosprávy, ďalší postup bude výsledkom širšej diskusie.
Hladinu rozvírila aj informatívna správa o racionalizačných opatreniach v Protialkoholickej záchytnej izbe v Trnave, ktorá pre mesto predstavuje dlhodobý problém nielen
vďaka minuloročnej finančnej strate 2,5 milióna korún. Len máloktoré obce prispievali
na jej prevádzku, preto v budúcnosti trnavská „záchytka“ prichýli iba Trnavčanov. O výške poplatku za pobyt v nej sa rozhodne v septembri.
-eu-
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Výberové konania na riaditeľov škôl

Osem parkovísk, štyria dodávatelia prác

V druhej polovici mája sa začali uskutočňovať v Trnave výberové konania na riaditeľov základných a materských škôl, ktorí sú vo funkcii dlhšie ako päť rokov. Deje sa tak
na základe nových zákonov účinných od 1. januára 2004.
Výberovými komisiami sú v zmysle tejto legislatívy nové rady škôl a školských
zariadení, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich mesiacoch z pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, zástupcov rodičov, zriaďovateľa a organizácií činných v oblasti výchovy a vzdelávania. „Pretože sa výberové
konania na miesta riaditeľov ešte nikdy nerobili týmto spôsobom, mesto Trnava vypracovalo pre predsedov rád škôl a školských zariadení pomocný metodický materiál,
s ktorým budú oboznámení prostredníctvom odboru organizačného a vnútornej správy
mestského úradu,“ povedala vedúca odboru vzdelávania Mestského úradu v Trnave
Ing. Zuzana Lančaričová.
Je to časovo i organizačne náročné nielen pre zriaďovateľa – Mesto Trnava, ale i pre
poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sú členmi v dvoch, troch i štyroch školských
radách. Vyhodnotenie výberových konaní a návrhy na vymenovanie riaditeľov do funkcie v príslušnej škole alebo školskom zariadení by mali rady škôl predložiť zriaďovateľovi v priebehu mesiaca jún 2004.
-eu-

Dovedna osem nových parkovísk vznikne v Trnave počas tohto kalendárneho roka, ich
výstavba však je rozdelená na základe súťaže najmenej medzi štyroch dodávateľov.

Svitne v júni školstvu na lepšie časy?
Napätie v oblasti školstva pretrváva, lebo výška finančných prostriedkov na kompetencie, ktoré mesto prevzalo, sa dá na tento rok zatiaľ iba odhadovať. Suma na
dofinancovanie školstva by mala byť podľa uznesenia vlády určená do 30. júna.
Jestvujúce finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy nedosahujú ani
zákonom stanovených 95 percent objemu z roku 2003 a rozpočty škôl nezodpovedajú požadovanej výške. Tento stav už pritlačil riaditeľov škôl k nepopulárnym
úsporným opatreniam v oblasti energií, bežných výdavkov a v nevyhnutných prípadoch i mzdových prostriedkov.

Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že podľa platnej legislatívy musia byť finančné
prostriedky na oblasť prenesených kompetencií, do ktorej patria základné školy a na
oblasť originálnych kompetencií, do ktorej patria základné umelecké školy, Kalokagatia – Centrum voľného času (CVČ), materské školy, školské jedálne a kuchyne, čerpané oddelene a bez možnosti presúvania.
„Možno nám už konečne svitá na lepšie časy, lebo ministerstvo školstva a krajské
školské úrady vyšli v ústrety požiadavkám zo strany zriaďovateľov i jednotlivých škôl
a školských zariadení, aby mohli byť tieto finančné prostriedky v individuálnych prípadoch na základe aktuálnej požiadavky a potreby použité z prenesených na originálne kompetencie,“ povedala vedúca odboru vzdelávania Mestského úradu v Trnave Ing.
Zuzana Lančaričová.
V predchádzajúcich týždňoch sa uskutočnilo na Krajskom školskom úrade v Trnave
dohodovacie konanie, na ktorom boli doložené požiadavky na dofinancovanie školstva.
„Predpokladáme, že v júni sa krytie mzdových prostriedkov dorieši. Pripomienkovali
sme aj výšku normatívov, ktoré považujeme za absolútne nepostačujúce, či už ide o normatív na žiaka, školské jedálne, umelecké školy, CVČ, či na dieťa v predškolskom zariadení,“ dodala Ing. Lančaričová.
-eu-

„Pretože parkoviská robíme v tomto roku po
prvý raz a agendu sme prevzali od odboru komunálnych služieb, rozhodli sme sa zmeniť realizačnú filozofiu a nevypisujeme jednu súťaž
na všetky stavby. Na sedem parkovísk máme
dovedna štyroch dodávateľov prác, na posledné, ôsme, však bude musieť byť vypísaná verejná súťaž, lebo rozpočtové náklady na jeho
výstavbu dosahujú viac ako 2 milióny korún.
Tak sa môžu prezentovať viacerí dodávatelia
a my máme možnosť spätne porovnávať kvalifoto: -eutu ich práce. To nám pomôže aj pri prípadnom
posudzovaní referenčných stavieb v budúcnosti,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Parkovisko na Veternej ulici 31 – 36 s 32 parkovacími miestami bolo dokončené už
v apríli a celkový náklad na jeho výstavbu dosiahol 1 milión 422 tisíc korún. Z tejto sumy
bolo 147 tisíc korún vynaložených na osvetlenie a 43 tisíc na zatrávnenie okolitého terénu,
výsadbu živého plota z vtáčieho zobu v dĺžke 52 metrov a dvoch okrasných stromov.
Dvadsaťštyri parkovacích miest vzniklo na sídlisku Družba na Hlbokej ulici, investičné náklady dosiahli približne 700 tisíc korún. Nových 23 parkovacích miest pribudlo aj
v priestore dvora na Hospodárskej ulici 31 – 36 (na fotografii), stavajú sa nové parkoviská
na Ulici Ľ. Podjavorinskej a na Ulici B. Smetanu a v júni sa začne výstavba parkovísk na
Ulici J. Slottu – Lokomotíva 2 a na Beethovenovej ulici. Ôsme a najväčšie parkovisko by
malo byť v druhom polroku tohto roka postavené na Botanickej ulici.
-eu-

O zdražení cestovného nerozhodlo mesto,

napriek tomu však chce v rámci svojich rozpočtových možností kompenzovať
dôchodcom v hmotnej núdzi stratu prostredníctvom jednorazových dávok
Zdraženie cestovného v mestskej hromadnej doprave prinieslo vlnu nespokojnosti
hlavne medzi dôchodcami. Príslušný úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
k nemu pristúpil z dôvodu nedostatočného pokrytia strát na zľavy zo strany štátu.
TTSK, pod ktorý prešla kompetencia v oblasti MHD, dostal do rozpočtu 60 percent
z celkovej potreby. Keďže v rámci rozpočtových pravidiel samosprávy financujú predovšetkým originálne a prenesené kompetencie, nemohlo z hľadiska systematického toku
financií vykryť stratu mesto Trnava. MHD totiž nespadá pod jeho kompetencie.
Podobnú situáciu, avšak z opačnej pozície, by sme mohli sledovať aj v oblasti základného školstva, kde kvôli nedostatočnému prevodu financií zo strany štátu musí mesto
Trnava hľadať iné zdroje na prevádzku základných škôl. Celkovo tak decentralizácia
v oblasti presunu finančných prostriedkov na príslušné samosprávy zaostáva za reálnymi potrebami.
Určitú dezorientáciu do situácie okolo zdraženia MHD priniesol fakt, že v Bratislave,
Banskej Bystrici a Košiciach financuje štát mestskú dopravu prostredníctvom mesta,
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a naviac oveľa väčším množstvom peňazí. Ide o nesystémový krok, ktorý by mala zmeniť
nová fiškálna decentralizácia. V rámci nej by vo všetkých samosprávach mala mestská
hromadná doprava prejsť pod kompetenciu miest. V akej miere a do akej výšky budú
vyčlenené financie na pokrytie strát, však dnes ešte nikto nevie.
Mesto Trnava sa po zvýšení cestovného rozhodlo v rámci svojich rozpočtových možností
kompenzovať dôchodcom v hmotnej núdzi stratu prostredníctvom jednorazových dávok.
Zároveň mesto nepriamo vytvára pre SAD i MHD výhodné podmienky prostredníctvom
investovania niekoľkých desiatok miliónov korún do výstavby novej autobusovej stanice
a vybudovania prístreškov MHD, ktoré využívajú SAD i MHD zdarma.
Trnavský samosprávny kraj ako kompetentný orgán v snahe prehodnotiť cenník, ktorý
vydal, zvolal rokovanie s prevádzkovateľom MHD a mestom Trnava. Po zhodnotení situácie mal prevádzkovateľ MHD ekonomicky vyčísliť, aký dopad by malo zmiernenie poplatku pre dôchodcov nad 70 rokov a občanov zdravotne ťažko postihnutých na výšku plného
cestovného. Záverečné stretnutie sa malo uskutočniť. po uzávierke tohto vydania Noviniek
z radnice, preto nám jeho výsledok zatiaľ nie je známy. Je však pravdepodobné, že naďalej
nebude možné prepravovať dôchodcov nad 70 rokov úplne zdarma. V takom prípade sa
totiž nedá vyčísliť počet takto prepravovaných osôb a zhodnotiť potrebná výška dotácie.
Zostáva však nedoriešené i to, akým spôsobom bude možné získať dotáciu od štátu, ak samosprávy nedostávajú financie ani na ostatné zverené kompetencie.
-pt-

Mesto zodpovedá za miestne komunikácie
Mesto Trnava nie je vlastníkom ciest I., II. a II. triedy,
preto mu neprislúcha ani ich spravovanie a údržba.
Vyplýva to z informatívnej správy o zodpovednosti
za stav a údržbu komunikácií na území mesta, ktorá
odznela na 9. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Kompetencie v oblasti spravovania a údržby komunikácií boli zmenené a upravené novelou cestného zákona
od 1. januára 2004. Podľa tohto zákona je Mesto Trnava
vlastníkom miestnych komunikácií. Za ich spravovanie
a údržbu zodpovedá odbor komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave prostredníctvom Správy mestského majetku a firmy .A.S.A., a. s., Trnava. Plán zimnej
údržby sa každoročne schvaľuje podľa dôležitosti jednotfoto: -eu- livých komunikácií.
Vlastníkom ciest II. a III. triedy je Trnavský samosprávny kraj, ich spravovanie
a údržbu zabezpečuje od 1. januára 2004 rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest
Trnavského samosprávneho kraja.
Vlastníkom ciest I. triedy je štát, ich majetkovú správu a údržbu zabezpečuje Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, ktorá si údržbu na týchto cestách v Trnave
objednala u Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.
Vlastníkmi účelových komunikácií môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré zabezpečujú aj ich údržbu a spravovanie. Medzi účelové komunikácie v Trnave patria Skladová,
Strojárenská, Coburgova, Mudroňova ulica a prepojenie ulíc A. Žarnova a Dohnányho.
Priechodnosť chodníkov sú v zmysle zákona povinní neodkladne zabezpečovať vlastníci,
správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností.
-euClementisova ul.
26. mája 2004
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Obnova mestskej veže bude dokončená
Do novembra tohto roka by mohol byť obnovený pôvodný
vzhľad fasády dolnej časti mestskej veže na Trojičnom námestí s iluzívnym kvádrovaním na nárožiach.
Toto renesančné kvádrofoto: -euvanie, ktoré zdobilo mestskú
vežu na Trojičnom námestí
v období renesancie, bolo
zrekonštruované v rokoch
1997 – 8 v časti nad ochodzou, keď bola obnovená aj
kopula. Podľa slov vedúceho
odboru investičnej výstavby
Mestského úradu v Trnave
Ing. Dušana Béreša by sa
realizácia tohto zámeru
mohla začať už počas tohto
mesiaca, ak mesto uspeje na
Ministerstve kultúry SR so
svojím projektom, ktorý začiatkom roka podalo v rámci
programu Podpora a ochrana pamiatkového fondu – Obnovme
si svoj dom.
„Pokiaľ by sa nám nepodarilo získať peniaze z Ministerstva
kultúry, pravdepodobne to skúsime cez eurofondy v rámci
programu Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu. Potom by sme však museli realizáciu
obnovy veže odsunúť na rok 2005.“
Ukončenie obnovy veže bolo naplánované už v predchádzajúcich rokoch s pomocou programu SAPPARD, podmienky zo
strany agentúry sa však vtedy zmenili a finančné prostriedky
boli v konečnom dôsledku určené len pre obce s počtom obyvateľov do 2 000.
V čase, keď bude postavené pri veži lešenie, sa dokončí aj
pamiatkový výskum príslušnej časti fasády. Preto nie je vylúčené, že dôjde aj k novým nálezom, ktoré budú modifikovať
názor pamiatkarov na spôsob obnovy. Predpokladaný vzhľad
veže sa však zatiaľ odvíja z nálezov, ktoré boli zaznamenané
počas rekonštrukcie kupoly, a tiež na prízemí, kde sa našli aj
kamenné kvádre spevňujúce nárožia.
Ďalšie úpravy sa budú realizovať v interiéri, kde je už
ukončená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie. Následne sa uskutočnia drobné stavebné úpravy, skompletizujú
telesá osvetlenia a v poslednej fáze bude interiér doplnený
nábytkom a mobiliárom vhodným na prezentáciu jednotlivých
historických stavebných etáp mestskej veže i mesta v rámci
zdroj: TASR cestovného ruchu.
-eu-

Program Obnovme
si svoj dom je určený
na rekonštrukciu
pamiatok, ktoré nie sú
v štátnej starostlivosti,
ale v správe cirkví,
fyzických i právnických
osôb a samosprávy. Do
tejto kategórie patrí
takmer 85 percent
z celkového počtu
pamiatok a na ich
obnovu sa z fondu Pro
Slovakia v minulom
roku investovalo
iba 25 miliónov
korún. Na program
Obnovme si svoj dom
vláda v tomto roku
vyčlenila v štátnom
rozpočte sumu 150
miliónov korún,
ďalších 100 miliónov
poskytol Slovenský
plynárenský priemysel.
Podľa ministra
kultúry SR Rudolfa
Chmela majú dobre
pripravené projekty
nádej na podporu aj zo
štrukturálnych fondov,
čo by v konečnom
dôsledku znamenalo,
že tento rok by sa do
obnovy kultúrnych
pamiatok investovalo
700 až 800 miliónov
korún. Pre tento rok
je už grantové kolo
programu Obnovme si
svoj dom uzatvorené.
Dovedna bolo prijatých
okolo tisíc žiadostí
v objeme asi 1,2
miliardy korún.
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Oslavy Svetového dňa Červeného kríža
Medzi bezpríspevkovými darcami krvi je veľa mladých ľudí

Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca usporiadal
Slovenský Červený kríž – Územný spolok v Trnave (ÚS SČK) 7. mája slávnostný aktív
v reštaurácii Olympia.
„V našej spoločnosti stále potrebujeme ľudí, ktorí sa chcú angažovať vo verejnom živote
a svoj život i postoje stavajú na hodnotách ako morálka, humanizmus, demokracia a ľudský
i etický prístup k druhým,“ povedal vo svojom príhovore člen výkonnej rady ÚS SČK JUDr.
Jozef Kudla, PhD.. Zároveň spomenul históriu a význam ČK a ČP ako dôležitej svetovej organizácie, pričom zdôraznil aj záslužné aktivity SČK a Územného spolku v Trnave.
Ide najmä o organizovanie a pomoc pri katastrofách a núdzových stavoch často i mimo
územia republiky, organizovanie zdravotníckej prípravy, školení a výučby obyvateľov
v poskytovaní prvej pomoci, organizovanie a zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi, poskytovanie humanitárnej pomoci, opatrovateľskej služby, a ďalšie aktivity
v prospech spoločnosti i v rámci medzinárodnej pomoci.
Striebornú plaketu prof. MUDr. Jánskeho za 20-násobné bezpríspevkové darovanie
krvi prevzalo z rúk riaditeľky ÚS SČK v Trnave Ing. Denisy Volekovej, podpredsedu
výkonnej rady Ing. Ivana Mičku a primárky hematologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave sedemdesiat darcov, za 50 a 60-násobné darcovstvo tridsaťtri darcov.
Dvadsiatim dvom členom SČK bolo udelené vyznamenanie II. stupňa za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnosť.
Aktív potvrdil rastúci význam SČK najmä po vstupe Slovenska do Európskej únie.
Ukázalo sa tiež, že záujem občanov o bezpríspevkové darovanie krvi neupadá a medzi
darcami má veľké zastúpenie mládež.
-r-

Deň slnečnice pred trnavskou radnicou
Stretnutie postihnutých chorobou skleróza multiplex (SM) so zdravými spoluobčanmi
pod názvom Deň slnečnice – Krok so sklerózou multiplex, ktoré pripravili Mesto Trnava
a Klub sclerosis multiplex v Trnave, sa uskutočnilo 17. mája pred radnicou na Hlavnej
ulici. Cieľom bolo upozorniť na problémy chorých a zdôrazniť fakt, že potrebujú pochopenie i pomoc zo strany spoločnosti. Symbolom podujatia sa stala slnečnica.
„Jej okvetné lístky predstavujú kluby Sclerosis multiplex v celej Slovenskej republike
a semienka jej členov. Aby slnečnica narástla vysoká a pevná, aby mala veľa zdravých
semienok, potrebuje kvalitnú pôdu a dobrú starostlivosť. Vysoká slnečnica s ťažkým
veľkým kvetom sa však môže vo veľkom vetre, v búrke a v zlom počasí rýchlo zlomiť, ak
rastie na nechránenom mieste. Preto ju musíme včas podoprieť. Takto je to aj s ľuďmi
chorými na SM. Hľadajú oporu a pomoc u svojich rodinných príslušníkov, u priateľov
a známych, na úradoch a v rôznych organizáciách,“ objasnila význam symbolického pomenovania pracovníčka odboru sociálneho a kultúry Mestského úradu v Trnave Mária
Peciarová.
Pri skleróze multiplex dochádza k deštrukcii myelínových puzdier nervov centrálneho
nervového systému (CNS). Následkom je spomalenie vedenia impulzov s rôznymi príznakmi ako slabosť, poruchy koordinácie, dočasná slepota, poruchy pamäti a koncentrácie,
ťažkosti pri rozprávaní, bolesti, poruchy funkcií močového mechúra a čriev, epilepsia,
vracanie, závraty a mnohé iné problémy.
-r-
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Ceny bytov v Trnave už dosiahli svoj strop
Rozhodnutie vedenia PSA Peugeot Citroën postaviť automobilku v Trnave znamenalo
prudký nárast cien bytov v našom meste. Ceny starších bytov na sídliskách bez problémov prekročili hranicu milióna, v centre mesta dvoch miliónov korún.
Aj keď sa niekedy zdá, že byty ponúkané v realitných kanceláriách majú neakceptovateľné ceny, skoro vždy sa našiel niekto, kto kúpil. Situácia sa ale postupne začína meniť,
o čom sa môže presvedčiť každý, kto pravidelne sleduje ponuku realitných kancelárií.
Jeden príklad za všetky: realitka sídliaca v centre mesta má v ponuke trojizbový byt,
ktorý ponúkala za milión 650 tisíc, potom za 1,5 milióna a najnovšie za 1 milión 420 tisíc
korún. Ceny bytov by malo stlačiť ohlásenie bytovej výstavby v lokalite Kočišské, stovky
bytov by v pomerne krátkom čase mali pribudnúť aj v dedinách pri Trnave.
V Šelpiciach, teda len šesť kilometrov od Trnavy, sa bude stavať 181 bytov. Ďalšie
pribudnú v Zavare, Opoji, Brestovanoch, Dolných Orešanoch a iných obciach. Spoločnosť
T.I.S. Invest chce do konca tohto roku naštartovať výstavbu osemsto bytov, a to nebude
z jej strany koniec. Riaditeľ spoločnosti Branislav Pavlovič tvrdí, že s cenou sa dokážu
zmestiť do 21 tisíc korún za meter štvorcový. To je menej, ako je cena, za ktorú sa dnes
na sídliskách v Trnave predávajú 30-40-ročné byty v panelákoch.
Ceny bytov sa vždy odvíjajú od dopytu a ponuky. Zdá sa, že v nie ďalekej budúcnosti
bude ponuka na trhu s bytmi oveľa bohatšia ako je dnes.
-mach-

Byty na Kočišskom občania chcú i nechcú
Verejné prerokovanie zmeny územného plánu na približne 35 hektároch v dotyku
s rekreačnou zónou Kamenný mlyn pred obcou Biely Kostol vzbudilo 6. mája značný
záujem verejnosti. Pozemky sú vo vlastníctve mesta Trnava a predpokladá sa na
nich postupná výstavba približne 1 500 bytov pre 5 až 6 000 obyvateľov.
Budú to domy s maximálne štyrmi podlažiami a vilové domy. Vo vnútri obytných
blokov vzniknú priestory na oddych s parkovou zeleňou, v parteri domov budú umiestnené obchody a služby, parkoviská budú zväčša pod objektmi. Zo strany Kamenného mlyna
majú byť vysadené štyri hektáre vysokej zelene a vytvorený pás rekreačných športovísk,
v porovnaní so súčasným stavom sa celková plocha parkovej a rekreačnej zelene zväčší.
V pokračovaní Kamennej cesty sa počíta s občianskou vybavenosťou aj pre obyvateľov
obce Biely Kostol.
Obyvatelia Rekreačnej ulice vyslovili námietky, že nová výstavba nežiadúcim spôsobom zasiahne do prírodného prostredia Kamenného mlyna, zníži kvalitu doterajšieho
bývania a zvýši dopravnú záťaž. Navyše, výstavba bytov v tejto lokalite je podľa nich
z hľadiska zamestnancov nového závodu PSA Peugeot Citroën nelogická.
Vo svojej odpovedi vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu
v Trnave Ing. arch. Milan Horák pripomenul fakt, že v roku 2003 bolo vyčlenených na
bytovú výstavbu 125 hektárov v iných lokalitách a podklady boli odovzdané viacerým
investičným skupinám. Žiadna z nich však neprejavila záujem a došlo k problémom
s vysporiadaním pozemkov a ich cenou.
V tejto súvislosti zaznel o výstavbe na Kočišskom aj pozitívny názor obyvateľa Bottovej ulice, ktorý zdôraznil, že mesto sa nemá nechať vydierať od majiteľov pozemkov.
Podľa neho by v takom prípade hrozilo, že si tu ľudia nebudú môcť kúpiť byt a Trnava sa
postupne stane provinčným mestom s klesajúcim počtom obyvateľov.
-eu-
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Sony v Trnave rozširuje výrobu

Trnava – hlavné mesto matičného športu

Novú linku na výrobu tunerov ako ďalšieho komponentu pre produkciu televízorov
začiatkom mája oficiálne spustili v trnavskom závode Sony. Na obsluhe linky už v súčasnosti pracuje 71 zamestnancov, do augusta sa ich počet zvýši na 221.
Trnavský primátor Štefan Bošnák pri tejto príležitosti netajil radosť z toho, že Sony sa
v Trnave darí, výroba sa rozširuje a zamestnanosť stúpa.
Investícia vo výške 2 milióny eur bude podľa riaditeľa trnavského závodu Sony Wernera Studenta znamenať výrobu 3 miliónov tunerov ročne pre závody v Trnave, Španielsku
a Veľkej Británii.
Výroba tunerov bola do Trnavy presunutá z Barcelony. Student očakáva po úspešnom
zábehu výroby jej ďalšie rozširovanie.
Spoločnosť Sony otvorila svoj výrobný závod v Trnave v roku 1996. Prvým slovenským
výrobkom boli vychyľovacie cievky a elektrónové delá. Od roku 1997 Sony v Trnave vyrába
televízory. V minulom roku pribudli linky na servis televízorov a konzol PlayStation, ako
aj linka na recykláciu elektronického odpadu, jediná svojho druhu na Slovensku.
Od svojho príchodu na Slovensko spoločnosť Sony preinvestovala 1,317 miliardy korún
a jej výrobný závod v Trnave sa stal najväčším výrobcom a exportérom televízorov
a komponentov do televízorov na Slovensku. V trnavskom závode Sony pracuje momentálne okolo 1400 zamestnancov.
-mach-

Športový klub Matice slovenskej patrí medzi najmladšie spomedzi jedenástich záujmových a vedeckých odborov Matice slovenskej. Dátum jeho vzniku je 24. 4. 1999,
zakladajúcim kolektívnym členom Športového odboru MS bol bežecký klub Šport
Ludus v Trnave a do augusta 2001 mal aj v Trnave centrum. Od tohto dátumu sídli
v Dolných Orešanoch. Aj preto si zvolili miesto osláv 5.výročia vzniku Trnavu.

V skratke
18. 5. 2004 ► Novozvolený primátor part- ►
nerského mesta Trnavy Sombathely György Ipkovich zavítal na trnavskú radnicu,
kde rokoval s primátorm Ing. Štefanom
Bošnákom a zástupcami mesta o riešení
dopravnej situácie a o možnej spolupráci
oboch miest v budúcnosti.
18. 5. 2004 ► Tridsaťosem počítačových
monitorov darovala trnavským základným
školám, základným umeleckým školám
a Kalokagatii – Centru voľného času spoločfoto: -bnosť Samsung Elektronics Slovakia, s. r. o.
24. 5. 2004 ► Pracovné stretnutie primátora ►
Štefana Bošnáka a zástupcov mesta s ministrom dopravy SR Pavlom Prokopovičom na
trnavskej radnici prinieslo výrazný pozitívny
posun v termíne začatia výstavby severného
obchvatu. Podľa jeho slov v tomto roku vyčlení ministerstvo dopravy peniaze na prípravné práce z vlastných rezerv, a keď sa v štátnom rozpočte podarí nájsť 300 miliónov,
výstavba severného obchvatu by sa mohla
začať už v budúcom roku.
foto: -es-eu-

Pozvanie okrem iných významných osobností prijal aj predseda Matice slovenskej Ing. Jozef
Markuš, ktorý sa v týchto dňoch dožil významného životného výročia – šesťdesiatich rokov.
Slávnostné zasadnutie celoslovenského Športového odboru Matice slovenskej v kongresovej
sále trnavskej radnice viedol Mgr. Ján Szabo. Hodnotiacu správu predniesla Ing. Daniela
Branišová. Výpočet všetkých aktivít by zabral veľa miesta, ale je potrebné spomenúť, že
v rámci osláv 60. výročia Pribinových osláv v Nitre sa uskutočnil zápas matičiarov, novinárov
a hercov proti garnitúre politikov, medzi ktorými bol brankárom vtedajší predseda NR SR
Ivan Gašparovič. Matica slovenská prevzala patronát nad 37. ročníkom cyklistických pretekov Okolo Slovenska a každoročne udeľuje putovný pohár slovenskému cyklistovi, ktorý sa
umiestni na najvyššej priečke v celkovom poradí. Ďalej sú to chodecké preteky, turnaje pre
mládež vo vybíjanej, rekreačné behy, stolnotenisové a tenisové turnaje. Jednou z víťaziek bola
aj Daniela Hantuchová, dnes jedna z najlepších svetových hráčok. V rámci turistiky je to národný výstup na Kriváň, Sitno, Pustý hrad, splavy riek a aj napriek sústavnému nedostatku
finančných prostriedkov veľa iných úspešných aktivít.
Prvou väčšou aktivitou trnavského športového klubu Šport Ludus na čele s predsedom Mgr.
Jánom Szabom, bola bežecká štafeta z Devína do dejiska prvého Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý sa v roku 1992 po prvýkrát uskutočnil na Slovensku v Martine.
Bez tejto štafety si už len veľmi ťažko predstaviť významné podujatie. Pri príležitosti 140. výročia založenia MS, 10. výročia vzniku SR, 25. výročia vzniku samostatnej cirkevnej provincie
na Slovensku a 1140. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko to už bola cyklisticko-bežecká štafeta pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Ich členmi sú, čo je veľmi
potešiteľné, aj mládenci v dorasteneckom veku Martin Braniš, Viktor Stacho a Dávid Šulko.
Pozvanie prijal aj primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák, ktorý vyslovil radosť, že
iniciatíva založenia športového klubu MS vyšla práve z Trnavy, lebo mesto organizuje až 110
športových aktivít presahujúcich nielen hranice mesta, ale aj Slovenska. Vyzdvihol hlavne
činnosť Kalokagatie a jej riaditeľ Dr. Anton Javorka kládol dôraz na zvyšovanie povedomia
slovenského národa aj prostredníctvom športu. Mons. Imrich Polák, dekan mesta Trnava, vyzdvihol kultúrno-duchovné posolstvo a poďakoval členom Šport Ludus za každoročné roznášanie betlehemského svetla v predvianočnom čase. Pripomenul, že stretnutie bolo na deň sv.
Vojtecha, prvého Európana, ktorý viac ako pred tisíc rokmi šíril v Európe posolstvo Evanjelia
a v predvečer sv. Juraja, patróna skautov. Pretože základom MS je šírenie lásky a porozumenia v národe, poprial MS, aby sa tohto cieľa nikdy nevzdala. Predseda Športového klubu MS
JUDr. Peter Škultéty odovzdal pozdrav od Ivana Gašparoviča, ktorý prisľúbil, že po svojej
inaugurácii medzi prvými prijme aj zástupcov MS. Pochybné hlasy pri vytvorení športového
klubu MS sa nenaplnili a dnes patrí medzi najživotaschopnejšie.
Prehovoril aj jubilant, predseda MS Ing. Jozef Markuš, ktorý prejavil slova vďaky Trnave,
hlavnému mestu matičného športu na Slovensku. Odovzdal primátori Trnavy zlatú medailu
Domu Matice slovenskej. Tohto roku sa uskutoční Matičný svetový festival slovenskej mládeže v Žiline a vyslovil myšlienku a nádej, že ďalší by mohol byť v Trnave.
Členovia Šport klubu Ludus prijali významné ocenenia. Jubilujúci predseda MS po zápise
do Pamätnej knihy mesta Trnava prijal z rúk primátora pamätnú medailu Trnavy, ktorej
autorom je Trnavčan William Schiffer a medailu Kalokagatie.
Margita KÁNIKOVÁ
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2. 6. 1889 ► Začala sa preprava na parnej železničnej trati z Trnavy do Nového Mesta
nad Váhom (115. výročie).
3. 6. 1739 ► Bol položený základný kameň výstavby Mariánskej kaplnky pri Dóme sv.
Mikuláša v Trnave (265. výročie).
3. 6. 1944 ► V Trnave sa narodila herečka Oľga ŠALAGOVÁ (60. narodeniny).
4. 6. 1894 ► Rehoľa Uršulíniek dostala povolenie k otvoreniu Učiteľského ústavu v Trnave (110. výročie).
4. 6. 1904 ► V Bratislave umrel bývalý trnavský advokát, básnik a publicista Vendelín
KUTLÍK, spoluzakladateľ Slovenskej besedy a tajomník miestnej pobočky Matice
slovenskej v Trnave (100. výročie).
5. 6. 1954 ► V Bratislave sa narodil divadelný herec, hudobný skladateľ a pesničkár
Ján ZACHAR, v rokoch 1977 - 85 člen súboru Divadla pre deti a mládež v Trnave
(50. narodeniny).
11. 6. 1784 ► V Trnave umrel básnik a pedagóg Ján Krstiteľ PAPÁNEK, gymnaziálny
profesor, vychovávateľ a člen piaristickej rehole (220. výročie).
12. 6. 1939 ► V Coburgových závodoch v Trnave vypukol veľký požiar, ktorý spôsobil
škody za 6 miliónov korún (65. výročie).
13. 6. 1584 ► Vo Viedni umrel trnavský rodák Ján SAMBUCUS, cisársky dvorný historik, univerzitný profesor, lekár a vydavateľ (420. výročie).
16. 6. 1604 ► Trnavský magistrát potvrdil artikuly miestnym obchodníkom so súknom
a plátnom (400. výročie).
17. 6. 1884 ► V Trnave umrel cirkevný hodnostár, spisovateľ, cestovateľ a autor katechetických prác Štefan NEMEČKAJ, ktorý pôsobil ako farár v Hrnčiarovciach
(120. výročie).
19. 6. 1894 ► V Zavare sa narodil architekt a odborný publicista František FLORIANS, projektant Okresného domu, kostola na Tulipáne a viacerých budov v Trnave (110. výročie).
20. 6. 1714 ► v Augsburgu umrel nemecký grafik Eliáš NESSENTHALER, ktorý v rokoch 1688-1702 pôsobil v Trnave a bol autorom viacerých medirytín v trnavských
kalendároch (290. výročie).
22. 6. 1854 ► V Trnave sa narodil operný spevák a hudobný skladateľ František
Jozef BRAKL, autor 4 kníh o divadle, ktorý pôsobil vo Viedni, Budapešti, Berlíne
a v Mníchove (150. výročie).
22. 6. 1949 ► V Hontianskych Moravciach sa narodil herec, dramaturg, hudobný skladateľ, hudobník a spevák Jaro FILIP, ktorý pôsobil v rokoch 1981 – 1986 v Divadle
pre deti a mládež v Trnave (55. výročie).
27. 6. 1609 ► V Taliansku sa narodil Pietro SPAZZO, staviteľ Univerzitného kostola
a viacerých budov v Trnave, neskôr trnavský mešťan, senátor a prvý portrétovaný
umelec na Slovensku (395. výročie).
27. 6. 1914 ► V Trnave umrel právnik, publicista a organizátor ochotníckeho divadla
Cyril HODŽA (90. výročie).
27. 6. 1929 ► V Trnave vznikla dvojročná Verejná obchodná škola (75. výročie).
28. 6. 1574 ► Trnavský murársky majster JAKUB sa zaviazal trnavskému richtárovi Jurajovi Schlégelovi, že so svojimi pomocníkmi postaví na námestí strážnu vežu, dnešnú
Mestskú vežu, ktorá bola dokončená až o desať rokov neskôr (430. výročie).
(P.R.)
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Ján Sambucus, trnavský rodák, kartograf
Pri príležitosti 420. výročia smrti polyhistora,
trnavského rodáka Jána Sambucusa, by
sme radi poukázali na jednu jeho menej
známu činnosť – kartografiu.
Básnik, historik, lekár, zberateľ a vydavateľ antických rukopisov, najvýznamnejší
stredoeurópsky humanista Ján Sambucus,
sa narodil v Trnave 27. júla 1531 a zomrel vo
Viedni 13. júna 1584.
Študoval vo Viedni, Wittenbergu, znova
vo Viedni, v Ingolstadte, ale aj v Strasburgu
a v Paríži. Istý čas bol vychovávateľom synovca arcibiskupa Mikuláša Oláha v Padue,
kde získal licenciát lekárskych vied. Veľa
cestoval, študoval, zhromažďoval a vydával
svoje práce i mnohé antické rukopisy. Za
týmto cieľom i veľa cestoval. Vrátil sa do
Padovy, bol znova v Paríži, Janove, Florencii,
Ríme, Neapoli, Miláne. Na jeseň v roku 1563
odišiel cez Nemecko do Gentu a Antverp
a v roku 1564 sa vrátil do Viedne.
Po smrti W. Lazia bol v roku 1565 vymenovaný za cisárskeho historiografa. Bol
profesorom na viedenskej univerzite, konal
lekársku prax a v roku 1567 sa oženil s Kristinou Eggerovou, dcérou trnavského mešťana vo Viedni. V tom roku dostal titul ríšskeho
grófa. Žiaľ, nepriatelia mu znemožnili v roku 1577 vymenovanie za riaditeľa cisárskej
knižnice – po čom najviac túžil.
Plat dostával nepravidelne a napokon bol nútený predať cisárovi zbierku vyše 300
gréckych a 150 latinských rukopisov. Ale cisár mu ostal veľa dlžný.
Sambucus veľa písal a prekladal z gréčtiny do latinčiny. Jeho najznámejšími prácami
boli Reči (Gémégoriai, 1552), zbierka básní Poemata (1555), Emblemata (1564), doplnil
Bonfiniho Rerum Ungaricarum Decades Quatuor (1568), Obrazy starých lekárov (Icones
veterum aliquot medicorum, 1574), Tri dialógy o napodobnení Cicera (De Imitatione Ciceroniana...1563) a ďalšie.
Je zaujímavé, že Ján Sambucus sa neustále podpisoval ako Pannonius Tyrnaviensis,
a po celý svoj život mal úprimný vzťah k rodnému mestu Trnava.
Aj keď Sambucusom zhotovené mapy nedosiahli umeleckú hodnotu máp, ktoré zhotovil napr. podľa predlohy, predsa aj táto činnosť je hodná spomenutia.
Spomeniem aspoň štyri mapy: Mapa Sedmohradska (Transilvania) z roku 1566 zhotovená vo Viedni s menom „Iōēs Sābucus Pannonius“. Ďalšou mapou bola mapa Uhorska
„per Ioannem Sambvcvs Pannonivm, Imp. Ms. Historicvm 1579“ (výrez mapy na obr.),
ktorú venoval bratovi cisára Maximiliána II, arcivojvodovi Karolovi.
Z roku 1572 je mapa Chorvátska (Illyricvm). Napokon z roku 1573 je mapa podľa Ortelia Forii Julii, na ktorej je autor uvedený ako „...Ioannis Sambvci Imperatoriae Maiestatis Historici“.
H.R.
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Trnava – vyspelé gotické mesto

história
II. časť

Prevažné množstvo dnešných domov okolo najstarších komunikácií je stredovekého
pôvodu, i keď na prvý pohľad je na nich viditeľných oveľa menej stredovekých
detailov než v iných mestách Slovenska. Preto sa až donedávna myslelo, že Trnava
nemá zachované stredoveké obytné stavby. Bolo to spôsobené najmä tým, že
Trnava výrazne prosperovala aj v obdobiach nasledujúcich po stredoveku, a teda
bohatstvo obyvateľom umožňovalo pôvodné gotické domy radikálne prestavovať.
V poslednom čase môžeme však aj v Trnave na obnovených stavbách obdivovať
gotické prvky zistené výskumami, ktoré dokladajú starobylý pôvod domov.

Najlepšie možno stredoveký pôvod stavieb vystopovať v pivniciach, pretože pri
mladších prestavbách v minulosti sa do
nich veľmi nezasahovalo. Poukazujú naň
najmä polkruhové a lomené kamenné
vstupné portály, ďalej malé výklenky na
umiestnenie svietidiel a valené klenby
s celým povrchom pokrytým pre stredovek
2
charakteristickými výraznými odtlačkami
dosák, vzniknutými vytečením riedkej
malty pri výstavbe klenby ku jej debneniu.
Významný prvok v meštianskom staviteľstve širšieho regiónu reprezentovali
krížové klenby s rebrami zloženými z drobných tehlových tvaroviek, zachované dnes už len pivniciach, aj to iba zriedkavo. Steny
sa už na rozdiel od predchádzajúcej stavebnej vlny, pri ktorej bol uplatnený iba režný
povrch, začali pokrývať omietkami, pričom popri bežnej geometrickej rytej a maľovanej výzdobe fasád je potrebné počítať aj na profánnej architektúre s uplatnením nástennej figurálnej maľby (zatiaľ sa našla iba na jednom dome, na Hviezdoslavovej ul.
11, kde bol zobrazený sv. Krištof v nadživotnej veľkosti).
Určite najpozoruhodnejším a z celoslovenského hľadiska zatiaľ prakticky ojedinelým je spôsob riešenia priečelí prejazdových domov, pri ktorom časť fasády zaberal
samostatný výtvarný motív, tvorený „pyramidálnou“ kompozíciou. Išlo o rozmiestnenie väčších okien v jednom, príp. vo dvoch radoch striedavo nad sebou s malým
dymným, resp. vetracím okienkom vo vrchole. Veľké okná boli ukončené v hornej
časti buď v tvare lomeného oblúka, alebo trojlístka. Lomené ukončenie vidno na
priečeliach na Štefánikovej ul. č. 3 (obr. 1 – dnešný stav, obr. 2 – rekonštrukcia pôvodného stavu) a na Hlavnej ul. č. 3 (obr. 3 – dnešný stav, obr. 4 – schéma rekonštrukcie
pôvodného stavu). Tvar trojlístka sme zaznamenali na pôvodnej dvorovej fasáde na
Hviezdoslavovej ul. č. 11. Dnes je tento nález ukrytý v podkroví, keďže dom je prestavaný a má nižšie nasadenú strechu (obr. 5 – nález jedného z okien v podkroví, obr. 6
– rekonštrukcia pôvodného stavu).
Ukazuje sa však, že prioritou honosného priečelia nebolo za každú cenu reprezentovať majiteľa pred verejnosťou, ale sledovala sa najmä orientácia okien na poveternostne priaznivú svetovú stranu. Vychádzame zo zistení nálezov týchto okenných kompo1
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zícií nielen na uličných, ale aj na dvorových
fasádach – napr. na bývalej dvorovej fasáde
rožného domu na Hlavnej ul. 1, na ktorú sa
môžeme pozrieť z dostavby radnice pred
sekretariátom primátora. Je tu zachované torzo jedného z gotických okien, ktoré
bolo tiež súčasťou väčšej kompozície (obr.
7 – dnešný stav, obr. 8 – rekonštrukcia
pôvodného stavu). Okolo roku 1690 (ako
možno usudzovať zo zachovaného dátumu)
však bolo stredoveké priečelie premurované a pôvodné okná nahradené malým
oknom s kamennou šambránou.
V staršom období okná, ktoré boli súčasťou
„pyramidálnej“ koncepcie, nemali
4
kamenné obruby, ale boli vymurované iba
z tehál. Neskôr, zrejme od začiatku 15.
stor., sa začínajú používať aj kamenné
obruby, ako dokumentuje nález na budove
najstaršej radnice, a tiež najnovší nález
na tzv. Zelenom dome na Trojičnom námestí, ktorý je atypický nielen použitým materiálom, ale aj tým, že na odvod dymu
neslúžilo jedno, ale dvojica malých horných otvorov v tvare kosoštvorca. Na dome je
dnes zachované z trojice spodných okien už žiaľ iba jedno (obr. 9 – dnešný stav). „Pyramidálne“ zostavy okien poznáme najmä
5
z blízkych Čiech (Praha, Český Krumlov,
Znojmo, Jihlava, Brno, atď.), a tiež z Rakúska, Nemecka a Maďarska. V Bratislave sú príbuzným spôsobom upravené
fasády dvoch domov, z nich jeden je známy
ako tzv. Pawerov dom na Hlavnom námestí (dnes súčasť bratislavskej radnice)
a na ich niekdajšiu prítomnosť v mestách
ako je Kremnica, Banská Štiavnica, resp.
Spišská Sobota, poukazujú už iba malé
okienka.
Reprezentačným priečelím sa prejavo- 6
vala navonok vždy najkomfortnejšia izba
domu, ktorá ako jediná bola vykurovaná
a jej štandard zvyšoval aj drevený obklad
stien. Zaujímavosťou je, že tento obklad
nepripevňovali na steny dodatočne ako
v mladších slohových obdobiach, ale už
počas murovania domu. V uličnom krídle
vytvorili na mieste plánovaného umiestnenia izby najprv akúsi drevenú klietku
3
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so štyrmi stenami, a túto až následne z vonkajšej strany obmurovali. Izba bola oddelená od nezatepleného zvyšku podlažia iba pôvodnou drevenou priečkou, omazanou
hlinou. V počiatočnej fáze vývoja slúžilo na vykurovanie izby ešte otvorené ohnisko.
Dym z neho stúpal smerom ku stropu do tzv. dymnej zóny, takže obyvateľov neobťažoval, a odtiaľ unikal dymným okienkom vo vrchole okennej zostavy do vonkajšieho
prostredia – do ulice, príp. dvora.
Neskôr sa začali v obytných izbách stavať pece. Boli však cez otvory napojené na
novopristavané priestory – tzv. čierne kuchyne, kam sa presunula všetka špinavá prevádzka súvisiaca s obsluhou pece, t.j. prikladanie dreva a odstraňovanie popola. Dokonca aj dym z pece sa vpúšťal späť do „čiernej kuchyne“, odkiaľ unikal do vonkajšieho
prostredia cez tzv. otvorený komín. Samozrejme, že sa v čiernej kuchyni aj varilo.
Ešte by som sa chcela zmieniť o charaktere hygienických zariadení v stredovekej
Trnave. I keď sa na mnohých miestach našli rôzne odpadové jamy, považujeme ich
skôr za pôvodné žumpy drevených, samostatne stojacich záchodov. Iba v jednom
prípade sa zatiaľ podarilo objaviť
konštrukciu, ktorú je možné označiť
za zvyšok murovaného záchodu, a to
na budove najstaršej trnavskej radnice. Nález bol zistený v rámci zemnej
sondy pri archeologickom výskume
Jozefa Urminského v roku 2001 v budove radničnej kaplnky. Záchod vybudovali ako prístavok ku radnici, teda bol
pre radných pánov dosažiteľný „suchou
nohou“. Dvojpodlažný záchod mal pre
každé podlažie samostatnú murovanú
9
odpadovú šachtu štvorcového prierezu,
pričom šachta z horného podlažia viedla nadol popri priestore záchoda v spodnom
podlaží. Pod terénom sa obe šachty spájali do spoločnej žumpy (práve v jej zásype sa
našli unikátne nálezy zo stredoveku, dokonca aj ľudská kostra, o ktorých J. Urminský bezprostredne po náleze informoval aj na stránkach Noviniek z radnice).
Jaroslava Žuffová, kresby: Milan Kazimír, obr. 8 – J. Žuffová, foto: -eu-

história
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Gotické pastofórium v Dóme sv. Mikuláša
Počas skúmania a zhromažďovania dát o Dóme sv. Mikuláša
som v roku 1966 s pomocou syna Jozefa našiel pastofórium.
Jeho existenciu v dóme som síce predpokladal, ale nikde
som nenašiel prameň, ktorý by udával, kde sa nachádza.
Gotické pastofórium zo začiatku 15. storočia je pod oknom
s vitrážou obrazu sv. Jozefa pri treťom južnom lome svätyne.
Tento „otvor“, do ktorého sa ukladala Sviatosť Oltárna, posvätné oleje, prípadne ďalšie posvätné predmety, je zakrytý
dreveným obložením stien svätyne.
Otvor je 45 cm široký, a po horný okraj lomu 120 cm vysoký.
Hĺbka je vyše 42 cm. Okolo otvoru sú kamenné obruby, ktoré
plasticky vystupujú v podobe prútov. Horná časť je tympánovito predĺžená v podobe dvoch šikmých kamenných prútov,
ktoré sa spájajú a nad nimi je ružica (190 cm). Pastofórium
malo kovanú mriežku, ktorá už dnes nejestvuje.

M. HRADNÝ

Najstaršia kamenná krstiteľnica v Trnave
Medzi cenné pamätihodnosti mesta patrí aj málo
známa kamenná gotická krstiteľnica, ktorá je dnes
umiestnená na pravej strane pri vchode do Dómu
sv. Mikuláša.

Forma i vypracovanie poukazujú na začiatok 15.
storočia. Krstiteľnica mala pôvodne prístrešok, ako
to zaznamenáva aj kanonická vizitácia z roku 1780,
„na príklopku je niekoľko anjelikov, Duch Svätý
v podobe holubice a sv. Ján Krstiteľ. Dolná časť je
z tvrdého kameňa, kde sa starostlivo uschováva
krstná voda. V roku 1735 ju obnovili a opravili“.
Z polovice 19. storočia je stručný záznam „Stojí
pri bráne kamenná nádoba na svätenú vodu, biskupom riadne posvätená“ – teda už nie ako krstiteľnica, a bez príklopku.
Krstiteľnica bola iste umiestnená niekde vo svätyni. Dnes slúži na svätenú vodu. Je z opravovaného kameňa kalichovitého tvaru. Horná časť je smerom dole mierne zúžená, zvonku
osemhranná. Dosadá na osemboký podstavec, ktorý dosadá na pätu osadenú v kamennej dlažbe dómu.
Niekdajšia krstiteľnica je 88 cm vysoká, horná časť má priemer 55 cm a výšku 42 cm,
podstavec je 39 cm vysoký a šírka spodnej časti – päty je 38 cm.
M. HRADNÝ
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Dvojčatá EVA & ADELE v uliciach Trnavy

DISK ide do Prahy

Do Trnavy zavíta slávna umelecká dvojica
EVA & ADELE. Tieto „hermafroditné dvojčatá z budúcnosti“, ako sa samy nazývajú,
budú prezentovať svoje dielo v rámci medzinárodnej výstavy Re:Location Shake,
ktorej vernisáž bude 4. júna 2004 v Galérii
Jána Koniarka v Trnave. Re:Location Shake
v Trnave sa bude zaoberať otázkami vkusu
verejnosti a percepcie umenia laikmi i samotnými výtvarníkmi.
Obdivovatelia súčasného umenia ich poznajú z veľkých medzinárodných prehliadok,
ako je napríklad Bienále v Benátkach, alebo Artforum Berlín. Ich heslom je „where ever
we are is museum“ – teda prinášajú výtvarné umenie na akékoľvek miesto, kde sa práve
nachádzajú. Ich prítomnosťou v uliciach Trnavy chce kurátorka výstavy Viera Jančeková upozorniť na rôzne polohy súčasného umenia a významný európsky projekt Re:
Location (www.re-location.org), ktorý po troch rokoch spoločnej práce siedmich inštitúcií
v rámci siete „Art Centres of Europe“ vrcholí toto leto sériou paralelných výstav v mestách Linz, Luxembursko, Nice, Bukurešť, Gdańsk, Lüneburg a Trnava.
Trnavčania sú pozvaní porozprávať sa s EVA & ADELE prostredníctvom tlmočníčky,
odfotografovať sa s nimi a prípadne im potom poslať spoločnú fotografiu na ich berlínsku
adresu. Stretnutie s nimi možno pôsobí na prvý pohľad šokujúco, ale práve toto „prekvapenie“ bolo zámerom kurátorky, ktorá chcela prítomnosťou tejto dvojice prebrať Trnavčanov
z letargie a prinútiť ich k obzretiu sa a väčšiemu záujmu o súčasné umenie.
-vjan-

V dňoch 23. a 24. apríla 2004 sa v Kultúrnom
dome v Senici uskutočnila Krajská súťaž ochotníckych súborov Malá krajská scénická žatva.
Programová rada súťaže nominovala trnavský DISK s inscenáciou Kauza Bvlgakoff na Celoštátnu prehliadku divadla mladých a mladého
alternatívneho divadla XXX. Divadelné Šurany,
ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 27. júna 2004
foto: -euv Dome Matice slovenskej v Šuranoch.
Súťaže v Senici sa zúčastnilo sedem inscenácií, podľa slov predsedu poroty Vladimíra
Štefka však bola inscenácia DISKu „...nepochybne najambicióznejšou inscenáciou festivalu...“. Pozitívne hodnotil jej výtvarnú štylizáciu, skvelo vybranú hudbu a solídne
herectvo. V závere hodnotenia konštatoval, že:„...ziskami prehliadky sa stal najmä trnavský DISK“.
Bezprostredne po vystúpení na prehliadke v Šuranoch odchádza DISK do Prahy, kde
sa inscenáciou Kauza Bvlgakoff predstaví 30. júna 2004 v Divadle Na zábradlí v rámci
VI. medzinárodného festivalu nezávislých a amatérskych divadiel VI. MB (apostrof) 99
v spoločnosti divadelníkov z desiatich krajín Európy, USA a Argentíny.
-redakcia-

archív GJK

Začína sa trinásty ročník Dobrofestu
13. ročník medzinárodného hudobného festivalu opäť privedie do Trnavy hudobníkov z celého sveta. V priebehu štyroch dní sa uskutoční v znamení šťastnej trinástky
pätnásť festivalových podujatí, počas ktorých sa na siedmich pódiách v Trnave
a jednom v Hlohovci vystrieda vyše 40 súborov z ôsmich krajín sveta.
Jednou z očakávaných hviezd festivalu je americký hráč na steel gitaru a dobro John
Ely, ktorý bude hrať v Trnave s naším „starým“ dobrým známym Willie Jonesom. Výbušnú zmes autentického írskeho a britského folku nám ponúkne medzinárodné akustické
trio Matching Ties, opäť sa stretneme s Johnom Crabbom a neodmysliteľným maskotom Dobrofestu Slidin’ Tomom na koncerte skupín Jawbone John & The Jook Jointers
a Slidekick. Prídu aj mnohé ďalšie zaujímavé zoskupenia ako Mudpack z Nemecka,
Terraplane z Poľska, škótsky gitarista a spevák Stan Volarz so svojim medzinárodným
Stan The Man and the Bohemian Blues Triom, Ivan Mládek so svojím Banjo Bandom,
Fleret s Jarmilou Šulákovou, Cop, Kamelot, Drive, Poutníci, Allan Mikušek, Dlhé diely,
Bukasový masív a mnohí ďalší a všetci sa už do Trnavy veľmi tešia.
Hádam najlepšie sa nielen za hudobníkov vyjadril na margo Dobrofestu banjista Cyril
Kováč zo slovenskej country skupiny Vodopád z Brezna: „Málo krajín, hoci aj s väčším
počtom fanúšikov country alebo bluegrassu, má taký reprezentatívny festival ako my
v Trnave. Vravím my, lebo tento fest považujeme za náš. Či už sme milovníci dobra, alebo
iných krásnych nástrojov,...alebo krásnych ľudí!“
-eu-

Alexej Izakovič: So srdcom plným lásky
Niekdajšie obdobie čiernobielej prezentácie sveta dnes vystriedala záplava informácií.
Keďže sa snažíme nezaostať za dobou, často nestačíme vnímať ani ich tok. Paradoxne
sú však najdôležitejšie tie informácie, ktoré nezasýtia hlad po senzáciách a nie sú prezentované v najsledovanejšom mediálnom čase. V duchu tejto doby zostávajú ľudia, ktorí
svoju energiu upriamili na podstatné roviny života, v úzadí prominentov, ktorí sa snažia
presadzovať iba seba. Nebyť úsilia najbližších, ale i tých, ktorí v spleti protichodných
tendencií nestratili pamäť, upadla by do zabudnutia aj jedna z dôležitých osobností
slovenského národa z nedávneho dvadsiateho storočia. Veď povedzme si úprimne, kedy
naposledy sme počuli, či rozprávali o Alexejovi Izakovičovi.
Kniha So srdcom plným lásky odkrýva jeho prácu s mládežou, aktívnu činnosť v Slovenskom Orlovi, postoje v osudových chvíľach slovenského národa a prostredníctvom
spomienok umožňuje čitateľovi vytvoriť si mozaiku o tomto jedinečnom človeku. Podrobný výber z jeho publikačnej činnosti potvrdzuje neúnavné úsilie kňaza, ktorý s porozumením súvislostí a láskavým srdcom nezištne odkrýval pravdu a celý svoj život venoval
duchovnej obrode národa.
Knihu spomienok na profesora Alexeja Izakoviča zostavil historik Hadrián Radváni.
Popri pohľadoch viacerých osobností tvoria nosný text zozbierané udalosti z detstva
a mladosti cez roky strávené v pastorácii, na fronte i vo väzení z pera jeho brata Jána
Alexyho. Záver knihy je doplnený životopisnými údajmi a fotografickou prílohou.
Na rozdiel od vyššie spomínaného pretlaku informácií so zameraním na šokujúce odhalenia má kniha So srdcom plným lásky oveľa zmysluplnejší obsah. Uchováva v pamäti
pre nás i budúce generácie myslenie a činy osobnosti nášho národa. Naviac sila najušľachtilejšieho ľudského citu, ktorý Alexej Izakovič šíril pri každom svojom kroku, rozochvieva srdce i dnes pri čítaní spomienok o ňom.
Pavol TOMAŠOVIČ
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ANN(D)UAL alebo Trnavský výtvarný salón

Re:Location Shake v Galérii J. Koniarka

V tomto roku sa koná v Západoslovenskom múzeu po vlaňajšej premiére už druhá
výstava trnavského výtvarného združenia And Gallery pod záštitou rovnomennej agentúry a galérie. Návštevníci majú možnosť do 15. júna uvidieť najnovšiu tvorbu štrnástich
neprofesionálnych výtvarníkov z trnavského regiónu zaoberajúcich sa vo svojej tvorbe
technikami maľby a fotografie. Niektorí autori študujú umelecké smery na vysokých
školách alebo sú ich absolventmi, viacerí sú autodidakti, mnohí z nich majú úplne iné
civilné povolania. Expozícia výstavy má dve časti – druhá je nainštalovaná do začiatku
júla v samotnej And Gallery na Štefánikovej ulici 35.
Práve prebiehajúca výstava nazvaná ANN(D)UAL prezentuje výber z poslednej tvorby
umelcov. Nájdeme tu diela, ktoré odkazujú na spojenia s tvorbou surrealistov, teda snom
a podvedomím (fotografie Pavla Pechu, Petra Ančica, Dana Mištinu, pastely Miloša
Čápku, koláže Petra Voleka), ale napr. aj „saudkovské“ motívy hľadania ženskej krásy
(Pavol Bohunický, Alžbeta Trubačová). Pastely Moniky Boledovičovej majú v sebe niečo
z hravosti šifier Picassových a zároveň Cipárových geometrických kompozícií. Hľadanie
hlbšieho zmyslu ľudskej existencie prináša vo svojich kombinovanou technikou dotváraných fotografiách Miloš Prekop a v maľbe Juraj Ezechiáš. Hra s expozičným svetlom vo
fotografii dominuje v tvorbe Romana Pavloviča. Medzi súčasnými dielami sa však nájde
aj reprodukovaná spomienka na budúcoročnú jubilantku Jarmilu Čihánkovú. Veľmi
sviežo na výstave pôsobí expresionisticky ladený abstraktný cyklus „Krehké vzťahy“
Jany Semianovej a ku geometrickej abstrakcii sa prikláňajúca tvorba mladého autora
Miloša Vanča.
M. Prekop z And Gallery, ktorá prezentuje spomenutých autorov pravidelne vo dvojiciach „fotografia – maľba“ vo vlastných priestoroch, by rád prizval k ďalším výstavám aj
výtvarníkov, ktorí zatiaľ o združení nepočuli, musia však spĺňať dve podmienky, ktorými
sú: regionalita, čiže autor by mal žiť, tvoriť, alebo aspoň pochádzať z trnavského regiónu,
a druhou je venovanie sa umeleckej tvorbe, ktorá nezobrazuje povrch vecí, čiže viac reflektuje autorove vnútro, svojský postoj k výtvarnej tradícii, „iné“ videnie sveta. Viac informácii o autoroch aj ich dielach sa môžu záujemcovia dozvedieť na www.andgallery.sk
Miroslava VALOVÁ

Re:Location Shake je vyvrcholením trojročnej spolupráce umeleckých centier zameranej na proces získania skúseností a otvorenia dialógu medzi inštitúciami, kurátormi
a umelcami. Hoci jeho medzinárodný rozmer zaradil Galériu Jána Koniarka medzi
progresívne európske centrá umenia, neznamená to, že tento krok prekonali i jej
návštevníci. Napriek kvalitnému programu, ktorý táto regionálna galéria ponúka,
nie je dostatočne začlenená do povedomia bežného diváka, alebo – presnejšie
povedané, bežného obyvateľa Trnavy a Trnavského kraja.

Miloš Prekop

Jarmila Čihánková

Monika Boledovičová

Výstava Re:Location Shake chce na túto situáciu prinajmenšom poukázať, poprípade vtiahnuť divákov do kontaktu s umením prostredníctvom rôznych stratégií.
Ďalším plánom projektu je otázka vnímania súčasného umenia, balansujúca na
hranici rezolútneho odmietnutia „ja tomu nerozumiem“, alebo „načo je umenie dobré“ až po vyjadrenie predstáv a očakávaní návštevníka.
Poslednou rovinou sú praktické záležitosti ovplyvňujúce percepciu výstavy a náladu celého umeleckého dobrodružstva, ako posedenie s priateľmi pri dobrej káve
spojené s diskusiou o práve videnom. Práve pokus o vytvorenie umeleckej kaviarne
(Oliver Sadovský & Matúš Vallo) reaguje na trhovú požiadavku po zatraktívnení
návštevy galérie.
Trnavský Shake prináša kombináciu medzinárodných autorov, ktoré sa zaoberajú
vkusom a percepciou umenia, prípadne sami ju ovplyvňujú a priamo modelujú. Objavuje sa i otázka inštitucionálnej praxe (skupina Azzoro), pričom vnímanie umenia
cez mimo-galerijného sprostredkovateľa sa objavuje u Christopha Büchela (videoprechádzka po Oválnej pracovni Bieleho domu, kde sprevádza samotný americký
prezident) alebo u trojice Volker Eichelmann & Jonathan Faiers & Roland Rust, ktorí
vytvorili zostrih scén v galériách a múzeách z main-streamových filmov.
Interakcia a priamy kontakt s divákom sú súčasťou vnímania nových projektov
Milana Tittela, Simone Decker, alebo Eva & Adele. Tieto hermafroditné dvojičky
z budúcnosti okrem videoinštalácie v interiéri galérie svojou prítomnosťou v uliciach
Trnavy („whereever we are is museum“) vytvoria akési pomyselné prepojenie divákov
Re:Location Shake v Trnave s výstavou ako je napríklad Bienále v Benátkach.
Projektom v projekte je „Verejná objednávka / PuBLIC CoMMISSION“ pripravená
študentkami dejín umenia na Trnavskej univerzite (Katarína Hrdá, Tatiana Koššová) v spolupráci s mladými výtvarníkmi. Objednávateľmi sú bežní ľudia na ulici,
ktorí vyjadrujú svoje predstavy a očakávania od umenia, ktoré potom mladí výtvarníci rozvíjajú. Ďalším aspektom je pragmatický prístup k tvorbe výstavy v post-socialistických ekonomických podmienkach, ktoré sa síce neuveriteľne sľubne rozvíjajú,
avšak súčasné umenie je posledné v rade dôležitosti investícií tak podnikateľskej
sféry ako i štátnej správy či samosprávy. Táto situácia však paradoxne podporuje
spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitútmi a organizáciami (Goethe Institut, British Council, Polish inštitút, Pro Helvetia Bratislava, tranzit.sk, Errata), čo posúva
projekt do širšej roviny a prináša osvieženie celej lokálnej scéne.
Viera JANČEKOVÁ
Vernisáž výstavy Re:Location Shake sa uskutoční v synagóge v piatok 4. 6. 2004 o 17.00 h,
v Kopplovom kaštieli 4. 6. 2004 o 18.00 h.
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Aj v Trnave bude horieť olympijský oheň
Hry XXVIII. olympiády v gréckych Aténach začnú čo nevidieť, a my sa chystáme na
ne zväčša prostredníctvom televíznej obrazovky. Je tu ale lákavá ponuka – čo tak
zúčastniť sa olympiády osobne, vychutnať si jej atmosféru, precítiť nadšenie štartujúcich športovcov, stretať známe osobnosti, olympionikov? Pre Trnavčanov to nie je
neriešiteľné. V našom meste sa tiež uskutoční, a to v dňoch 21. až 25. júna, olympiáda. Bude to KALOKAGATIA 2004, olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou, olympiáda, ktorá má svoje „požehnanie“ od Medzinárodného olympijského
výboru. Toho, ktorého súčasný predseda Jacques Rogge trnavskú olympiádu v roku
2000 spolu s naším primátorom Štefanom Bošnákom slávnostne otváral.
Pravda, trnavská detská olympiáda má o poznanie kratšiu históriu, za sebou má 6 ročníkov, ale svoju inšpiráciu má, podobne ako tá dospelácka, starogrécku. V kalokagatii,
spojení športového výkonu, kultúrneho ducha a ušľachtilého správania sa. Preto aj
samotná KALOKAGATIA má nielen svoj program športových, ale aj kultúrnych súťaží
a hodnotenia skutkov čestného správania (fair play). Bude to teda kompletná olympiáda,
a napriek tomu, že Slovensko štafeta s ohňom zapáleným na Olympii obchádza, u nás
v Trnave to celkom pravda nebude. Svojho zástupcu mala KALOKAGATIA v podobe jej
riaditeľa Antona Javorku priamo pri zapaľovaní olympijského ohňa, a tak čosi z neho,
aspoň v duchovnej podobe, bude aj v Trnave. Navyše, na Štadión Antona Malatinského
v stredu 23. júna príde nielen slovenské olympijské štafetové posolstvo, ale sa tu rozhorí
aj olympijský oheň, aby v reálnej podobe osvecoval výkony každého z mladých športovcov
a žiaril všetkým súťažiam tak, ako vo veľkých Aténach. Pozvaný, a to nielen na slávnostné otvorenie, ale aj na všetky súťaže, je každý. Mesto v olympijských dňoch zaplní množstvo mladých ľudí a bude na nás, aké im dokážeme urobiť privítanie, i ako dokážeme
prežívať samotnú olympijskú atmosféru. Nebudú to totiž úzko orientované majstrovstvá,
bude to olympiáda. Na nej by sme mali úprimne fandiť všetkým mladým športovcom,
ktorí do Trnavy prídu z celého Slovenska i zo zahraničia. Využime možnosť pripojiť k doterajším pozitívnym prívlastkom Trnavy aj jeden výnimočný – Trnava olympijská.
PROGRAM olympiády detí a mládeže s medzinárodnou účasťou KALOKAGATIA
pondelok 21. júna
 10.00 h: prvá časť športových súťaží KALOKAGATIE – športový tanec (Mestská
športová hala, Trnava), stolný tenis (ZŠ
Spartakovská), gymnastický viacboj (ZŠ
Gorkého), šach (Kalokagatia-CVČ, Strelecká), športová streľba (ZŠ Mozartova), vybíjaná (ZŠ Atómová), cyklistika (okolie Trnavy)
 19.30 h: kultúrno-zábavný večer pre
účastníkov v Relaxe
utorok 22. júna:
 8,00 h: pokračovanie a dokončenie prvej
časti športových súťaží KALOKAGATIE
na všetkých trnavských športoviskách
 19.30 h: kultúrno-zábavný večer pre
účastníkov KALOKAGATIE v Mestskej

športovej hale s Ľubou Hírešovou a so skupinou SALCO
streda 23. júna:
 10.00 h: slávnostné otvorenie olympiády
detí a mládeže KALOKAGATIA 2004 pod
názvom „Z Tatier do Trnavy“ na Štadióne Antona Malatinského – vystúpenia
mladých športovcov, detských folklórnych
súborov, mažoretiek, detí zo základných
umeleckých škôl, príchod olympijského štafetového posolstva a zapálenie olympijského
ohňa, malý maratón ulicami Trnavy
 13.00 h: slávnostné odovzdávanie cien
(diplomov a medailí) víťazom kultúrnych
súťaží KALOKAGATIE 2004 vo výtvarnej a literárnej tvorbe, vo voľnej plastike
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a v súťaži školských časopisov v Západoslovenskom múzeu v Trnave
 14.00 h: druhá časť športových súťaží
KALOKAGATIE – atletika (atletický
štadión Slávia Trnava), futbal (štadión
TJ Lokomotíva, Trnava), basketbal (Basketbalová hala AŠK Slávia Trnava a ZŠ
Horné Orešany), volejbal (MŠH Trnava
a SOU energetické Trnava), hádzaná
(Športová hala Modranka a Športová hala
Hrnčiarovce), plávanie (Piešťany)
 17.00 h: Beh olympijského dňa (pešia
zóna pred radnicou)
 17.30 h: štafetový beh žiakov základných škôl o Pohár primátora mesta Trnavy
a študentov stredných škôl o Pohár predsedu Trnavského olympijského klubu
 19.00 h: kultúrno-zábavný večer pre
účastníkov KALOKAGATIE na Trojičnom
námestí v rámci otvorenia Trnavského
kultúrneho leta 2004
 22.15 h: ohňostroj
štvrtok 24. júna:
8.00 h: pokračovanie druhej časti športových súťaží KALOKAGATIE na všetkých
športoviskách
 10.00 h: seminár k uskutočňovaniu olympijskej výchovy na Slovensku pod názvom
„Kalokagatia na Slovensku“ v zasadacej
miestnosti mestského zastupiteľstva

máj 2004

 20.00 h: kultúrno-zábavný večer pre účastníkov KALOKAGATIE – „Večer s Markízou“
s Patrikom Hermanom a jeho hosťami
piatok 25. júna:
 9,00 h: pokračovanie druhej časti športových súťaží KALOKAGATIE na všetkých
športoviskách
 10.00 h: vyhlásenie výsledkov 6. ročníka
Školskej ceny Fair play a ocenenie jej laureátov v reprezentačnej sieni Radnice
 16.00 h: ukončenie športových súťaží
KALOKAGATIE
 18.00 h: záverečný kultúrno-zábavný
večer pre účastníkov KALOKAGATIE so
skupinou ALLEGRO v Relaxe.
Program KALOKAGATIE 2004 dopĺňajú
rôzne sprievodné akcie, ako olympijské
štafetové posolstvo Slovenska olympijskému Grécku, vyhlásenie výsledkov veľkého
olympijského kvízu z časopisu ATÉNY,
publikovanie spomienok najlepších slovenských športovcov „Moja najkrajšia
spomienka“, predstavenie nových športov
s cieľom zaradiť ich postupne do programu
olympiády, prezentácia poštovej pečiatky
a vydanie príležitostného poštového lístka,
predstavenie projektu detskej atletiky
IAAF, autogramiáda slovenských olympionikov.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku
Skrášľovaním životného prostredia obohacujeme nielen seba, ale aj iných
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhlasuje súťaž pre obyvateľov
mesta Trnava o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna a o najkrajšie upravenú predzáhradku.
Podmienkou účasti v súťaži je fotografia alebo písomný opis objektu, ktorý občania
prihlasujú do súťaže. Oboje musí byť zreteľne označené menom a adresou súťažiaceho
a doručené do 30. septembra 2004 na adresu:
Mestský úrad v Trnave, odbor životného prostredia, Trhová 3, 917 00 Trnava
Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhodnotí súťažné návrhy do 15. októbra 2004 a určí poradie v oboch súťažiach. Víťaz získa finančnú odmenu vo výške 3 000
korún, 2. miesto bude ocenené sumou 2 000 korún a 3. miesto sumou 1 000 korún.
Komisia si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. V prípade udelenia ceny sa
výherca zaväzuje dať súhlas na propagáciu odmeneného objektu v miestnych komunikačných prostriedkoch.
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Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v nedeľu 13. júna 2004 od 7.00 do 22.00 h.

Okrsky pre voľby do EP sú v meste Trnava totožné s tými, ktoré boli vytvorené pre
voľbu prezidenta SR, ich počet je 57. Občania realizujú svoje volebné právo tak, že do
obálky vložia hlasovací lístok tej politickej strany alebo koalície, ktorej chcú dať hlas. Na
hlasovacom lístku zároveň môžu označiť zakrúžkovaním jedného kandidáta, ktorému
dávajú prednosť.
V prípade, že sa niektorí občania v čase volieb nebudú nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, kde sú zapísaní do zoznamu voličov, môžu si vyzdvihnúť najneskôr dva
dni pred voľbami voličský preukaz na Mestskom úrade, Trhová 3 (na prízemí, referát
evidencie obyvateľov). S voličským preukazom je možné voliť v ktoromkoľvek okrsku na
celom území SR.

Pohon na spriadača amerického a vošky
Mesto Trnava ako vlastník a správca verejnej zelene zabezpečuje každoročne chemické ošetrenie drevín proti chorobám a živočíšnym škodcom. Z dôvodu priaznivých
poveternostných podmienok predpokladáme zvýšený výskyt húseníc spriadača amerického a vošiek. Aby sa zabránilo ich premnoženiu, a s tým súvisiacemu kalamitnému výskytu, je potrebná spolupráca občanov s mestom Trnava.
Preto sa obraciame na obyvateľov mesta so žiadosťou o poskytnutie informácie o spozorovanom výskyte predmetných škodcov referátu správy zelene Mestského úradu
v Trnave na tel. čísle 59 06 205, v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ na Trhovej ulici,
alebo na e-mailovú adresu: bodisova@trnava.sk





 Pod týmto názvom sa v rámci medzinárodného hudobného festivalu

 Dobrofest – Trnava 2004 uskutoční vo štvrtok 3. júna 2004 od 10.00 do
 18.00 hodiny na Trojičnom námestí veľký zábavno-informačný program.

 venovaný nielen deťom, ale aj všetkým záujemcom bez ohľadu na vek,

 ktorí ešte nezabudli, aké krásne a zároveň ťažké je byť dieťaťom.


Cieľom podujatia je predstaviť činnosť rôznorodých združení detí a mlá

 deže v Trnave, ktoré sa budú počas celého dňa prezentovať prostredníctvom infor- 


 mačných stánkov, fotopanelov, počítačových prezentácií a rôznych ukážok a hier 
 pre mladšie a staršie deti. K dispozícii budú tiež prihlášky do záujmových krúžkov 


 alebo na letný tábor.


Nebudú chýbať ani ukážky netradičných foriem trávenia voľného času a rôzne 


 atrakcie ako nafukovací hrad, živý poník, horolezecká stena, indiánsky tábor, 
 rôzne štafetové hry, atď. V programe na pódiu sa predstavia detské spevácke zbory, 


 tanečné súbory v štýle disco, country a eRko-tancov, mažoretky a ďalší.


Podujatie organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Mestskou radou mládeže v Tr- 


 nave, Radou mládeže Trnavského kraja, Mestskou televíziou Trnava, spoločnosťou 
 Sachs, Slovenskou sporiteľňou a Kalokagatiou – Centrom voľného času.





Dobro pre deti – Dobrovoľníci deťom
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Medzinárodná súťaž v požiarnickom športe
V tomto roku sa uskutoční už 10. ročník medzinárodnej súťaže v požiarnickom športe
„O pohár primátora mesta Trnava”. Tento jubilejný ročník sa bude konať v dňoch 18.
– 20. júna 2004 v Trnave pri Třebíči v Českej republike pri príležitosti 100. výročia hasičského zboru v tejto obci.
Hasičské družstvá z Trnavy pri Laborci, Trnavy pri Zlíne, Trnavy pri Hradci Králové,
Trnavy pri Třebíči a z nášho mesta budú súťažiť v požiarnom útoku a jednotlivci v behu
na 100 m s prekážkami. V súťaži dievčat sa v týchto disciplínach stretne hasičské družstvo
zo Špačiniec, reprezentujúce okresnú organizáciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave, s niekoľkonásobnými majsterkami Českej republiky – dievčatami z Trnavy pri Třebíči.
Karol NEBYLA, tajomník organizačného štábu

Koniarkov Satyr v tanečnej kreácii
Záverečné predstavenie žiakov Štúdia baletu a súčasného scénického tanca
Dušana Nebylu sa uskutoční 26. júna o 18. hodine v DK Tirnavia.
Tanečníci vo veku od štyroch do dvadsiatich rokov sa predstavia klasickými tanečnými číslami, modernými tanečnými technikami, disko- tancami i slovenskými ľudovými tancami.
Záverečné predstavenia tejto renomovanej trnavskej školy sa už tradične tešia mimoriadnemu záujmu zo strany publika, žiaci dokážu vypredať nielen sálu Tirnavie, ale aj
bratislavského Istropolisu. Aj v tomto roku je pre divákov pripravená špecialita charakterizujúca pedagogickú a tvorivú činnosť majstra Nebylu – tanečná kreácia inšpirovaná
sochou Satyra od trnavského sochára európskeho formátu Jána Koniarka, ktorú naštudovali na námet prof. MUDr. Bohumila Chmelíka, PhD.
Nie každý vie, že tento tvorivý prístup je na Slovensku jedinečný. Podľa slov muzikológa a hudobného kritika P. Igora Vajdu, SJ, majster Nebyla vždy spracováva klasické diela
pre súčasného diváka bez lacných efektov, s úctou voči hudobnej skladbe a vycibreným
vkusom pre výtvarné umenie.
-eu-

Pozvánka na turistiku
Konštatovanie, že naša Trnava nemá blízko ani hory, ani rieku, nie je celkom pravdivé.
Malé Karpaty sú tiež naše a pozývajú nás k vychádzkam i k turistike. Ich krásu v premene ročných období treba objaviť a vychutnať. Turistické akcie majú aj rekreačné trasy 10
– 15 km, a samozrejme pre náročných i viac. Z oblastného turistického kalendára „Malé
Karpaty a okolie“ pre rok 2004, ktorý vydal Klub slovenských turistov, vyberáme:
 19. jún – Severnou stranou Malých Karpát, štart Dolný Lopašov medzi 6 – 12 hod.
 17. júl – Za Štefánikom na Bradlo, štart Brezová p. Bradlom, námestie, 8.30 hod.
 8. august – Turistika pre všetkých – Doľany, štart Doľany pri ZŠ, 6. – 10. hod.
 16. september – Žitnoostrovský pochod, štart Dunajská Streda, múzeum, 6.30 – 9. hod.
 18. september – S Bezkou do Karpát, štart Smolenice, štadión 7. – 12. hod.
 18. september – Svetový deň s bicyklom, štart Jelka kolový mlyn 10.30 –11. hod.
 25. september – Po stopách Márie Terézie, štart Holíč, Dom turistiky 7,30-11 hod.
 3. október – Výstup na Záruby, štart Smolenice, žel. stanica 9.15 – 9.30 hod.
 10. október – Prechádzka historickým mestom Trnava, info P. Wagner, tel. 5447992
-bch-
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Leto sa začína, so slnkom nie sú špásy!
Nanajvýš aktuálne: Ak sa chcete dozvedieť viac o rizikách z nadmerných dávok slnečného žiarenia, prijmite pozvanie Kancelárie Zdravé mesto Trnava na prednášku
druhého ročníka cyklu „Zdravie všetkými pohľadmi“ (Škola verejného zdravia) s názvom
Melanóm – prevencia závažného kožného ochorenia, ktorá sa uskutoční dňa 24.
júna 2004 o 17.00 h v zasadačke Tatraskla na Trhovej ulici č. 2. Prednáša MUDr. Alena
Konečná, odborná kožná lekárka.

Západoslovenské múzeum

nové:
Výtvarná tvorba z detských domovov
a ústavov
do 15. 8. 2004 v Dome hudby M. Schneidera Trnavského
Trnavský šuter
burza minerálov – v sobotu 12. 6. 2004
v hlavnej budove múzea
Kalokagatia – celoslovenská výstava
víťazov súťaže
vernisáž 21. 6. 2004 v koncertnej sále
múzea
do 20. 9. 2004
Výročná výstava členov združenia výtvarných umelcov západného Slovenska
vernisáž v piatok 25. 6. 2004 o 16.00 h
v hlavnej budove múzea
výstava potrvá do 30. 9. 2004

Dobrofest – Trnava 2004: 3. – 6. 6. 2004
Face to Face – v Dome hudby M. Schneidera Trnavského
možnosť prehliadky expozície Dvorana
slávy dobra

pokračujú:
ANN(D)UAL – II.výročná výstava And
gallery
do 15. 6. 2004
Príroda Malých Karpát
fauna, flóra, mineralógia a geológia
Malých Karpát – zo zbierok múzea
do 31. 12. 2004
Historické pohľadnice
miest a obcí Trnavského kraja
do 20.6.2004
zbierkový predmet mesiaca jún:
modrotlačové formy na maľovanie textilu

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
11. 6. 2004 o 15.00 hod.
Zázračný svet písmen. Súťaž pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti
15. 6. 2004 o 9.00 h
Riekankovo. Stretnutie detí so spisovateľom Jozefom Pavlovičom.
Oddelenie literatúry pre deti
23. 6. 2004 od 10.00 do 14.00 h
Kamarátka kniha. Veľká čitateľská šou
pre deti a ich rodičov.
Stretnutie detských čitateľov na Trojičnom námestí v Trnave, hry, tvorivé dielne,
súťaže.

O 14. hodine sa uskutoční slávnostné
vyhodnotenie dlhodobej súťaže triednych
kolektívov. Deti prídu pozdraviť Paťa Jariabková, Daniel Hevier, Štefan Slezák,
Divadlo PIKI, Oksana Lukomska a ďalšie
zaujímavé osobnosti. V programe vystúpia
i deti z HEVIklubu Sedmokráska, deti zo
ZUŠ v Trnave, Trnavček, Cantilena, Kolovrátok.
Trojičné námestie v Trnave.
25. 6. 2004 o 15.00 hod.
Predprázdninový vedomostný milionár. Súťaž pre deti.
Oddelenie literatúry pre deti.

pozvánky
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Galéria Jána Koniarka
Kopplov kaštieľ a Synagóga – Centrum súčasného umenia
Re:Location Shake 4. 6. - 31. 8. 2004
kurátorka: Viera Jančeková
Projekt Re:Location Shake je vyvrcholením trojročnej spolupráce siedmich kultúrnych inštitúcii, ktoré sú súčasťou siete
„Umelecké centrá Európy“. Re:Location
Shake bude akousi paneurópskou výstavou simultánne prebiehajúcou vo všetkých
zúčastnených umeleckých inštitúciách.

Shake night 9. 7. 2004 o 22.00 h
Jedno z vyvrcholení druhej fázy projektu
a výstavy Re:Location Shake. Vďaka súčasne prebiehajúcemu audiovizuálnemu
prenosu na obrazovku v rôznych krajinách
a prostredníctvom internetu sa stretne
sedem inštitúcii a ich návštevníci pomocou
sérii európskych okrúhlych stolov, umeleckých vstupov a party.

Divadlo Jána Palárika

veľká sála

1. júna o 10. h: Zlaté kura
2. júna o 19. h: Statky – zmätky
3. júna o 10. h: Statky – zmätky
4. júna o 10. h: Pinocchio
7. júna o 10. h: Zlaté kura
8. júna o 19. h: Všetko o ženách
9. júna o 10. h: Pyšná princezná
10. júna o 10. h: Drotár
15. júna o 14. h: Falošné dôvernosti
– verejná generálka
16. júna o 10. h: Falošné dôvernosti
– I. prepremiéra
o 14. h: – II. predpremiéra
17. júna o 19. h: Falošné dôvernosti
– I. premiéra
18. júna o 19. h: Falošné dôvernosti
– II. premiéra

22. júna o 19. h: Falošné dôvernosti
23. júna o 10. h: Falošné dôvernosti
24. júna o 19. h: Všetko o ženách
25. júna o 17. h: Kronika komika
(RND Bratislava)
o 19. 30 h: Kronika komika
26. júna o 18. h: Slávik Slovenska
– finále celoštátnej súťaže
28. júna o 10. h: Pinocchio
29. júna o 10. h: Pyšná princezná

štúdio
1. júna o 19. h: Básnik a žena
7. júna o 19. h: Biele noci
21. júna o 10. h: Hodiny anatómie
doktora Šubíka
23. júna o 19. h: Básnik a žena
24. júna o 10. h: Básnik a žena

Pozvánka do Zlatej krajiny našich detí
Ôsmy ročník prehliadky tvorivosti detí materských škôl pod názvom Zlatá krajina sa
uskutoční 2. júna 2004 od 9.00 – 11.00 h vo veľkej sále DK Tirnavia. Podujatie pripravilo Mesto Trnava v spolupráci s Kalokagatiou – Centrom voľného času a Spoločnosťou pre predškolskú výchovu v Trnave.
V programe vystúpia deti z 15 materských škôl mesta Trnava a blízkeho okolia, ktoré
sa nám v sprievode svojich pedagógov predstavia tancom, spevom, hovoreným slovom
počnúc folklórom až po dramatické pásma ako napríklad pohybová dramatizácia známej
rozprávky Medovníkový domček. Cieľom prehliadky je poskytovať deťom priestor na
sebarealizáciu a umožniť im, aby v priamom kontakte s publikom vyjadrili svoje pocity,
nálady a túžby. Všetkých Trnavčanov do Zlatej krajiny našich detí srdečne pozývame.
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pozvánky

Program trnavských kín na jún 2004
kino Hviezda

Premieta sa denne o 15.30, 17.30 a 19.30 h,
ak na programe nie je uvedené inak.
1. – 2. 6. 2004: PACH KRVI
3. – 8. 6. 2004: TRÓJA
začiatok o 15.30 a 19.00 h
9. – 10. 6. 2004 STARSKY A HATSCH
11. – 14. 6. 2004: DEŇ POTOM
začiatok o 15.15, 17.30 a 19.45 h
15. – 16. 6. 2004: SNÍLKOVIA
17. – 20. 6. 2004: VYKONÁVATEĽ TRESTU
začiatok o 15.15, 17.30 a 19.45 h
21. – 23. 6. 2004: UMUČENIE KRISTA
začiatok o 15.15, 17.30 a 19.45 h
24. – 25. 6. 2004: NUDA V BRNE
26. – 28. 6. 2004: ZLODEJ ŽIVOTOV
29. 6. – 1. 7. 2004: KAMEŇÁK – 2
detské predstavenia o 13.30 h – nedeľa
6. 6. 2004: KRUŠNOHORSKÉ
ROZPRÁVKY
13. 6. 2004: HĽADÁ SA NEMO
20. 6. 2004: DOBA ĽADOVÁ
27. 6. 2004: LOLEK A BOLEK NA
DIVOKOM ZÁPADE

Prírodné kino

začiatok prestavení o 21.30 h
1. – 2. 6. 2004: ŽELARY
3. – 4. 6. 2004: UNDERWORLD
5. – 7. 6. 2004: SCARY MOVIE – 3
8. – 9. 6. 2004: ZBESILOSŤ
NA DVOCH KOLESÁCH
10. 6. 2004: GOTHIKA
11. – 13. 6. 2004: STARSKY A HUTCH
14. – 15. 6. 2004: TEXASKÝ MASAKER
MOTOROVOU PÍLOU
16. 6. 2004: SNÍLKOVIA

17. – 18. 6. 2004: VYKONÁVATEĽ TRESTU
19. – 21. 6. 2004: ŠUŠU – MILÁČIK
PARÍŽA
22. – 23. 6. 2004: MILOVAŤ
JE ZÁBAVNÉ
24. – 25. 6. 2004: PACH KRVI
26. – 28. 2004: VAN HELSING
29. – 30. 6. 2004: TRÓJA

kino Stavbár – Modranka

premieta sa v piatok a v nedeľu o 19.00 h

DOBROFEST – TRNAVA 2004jún 2004
 ŠTVRTOK 3. 6. 2004 
9.00 – 18.00 TROJIČNÉ NÁMESTIE –
Dobro pre deti (Dobrovoľníci deťom)
17.00 PEŠIA ZÓNA –
slávnostné otvorenie festivalu spojené
s vernisážou výstavy Dobrofest vo
fotografii
od Jozefa Filípka a koncertom skupín
Jawbone John & The Jook Jointers
(GB, FR), Slidekick (D)

4. 6. 2004: UNDERWORLD
6. 6. 2004: PETER PAN
11. 6. 2004: GOTIKA
13. 6. 2004: ZBESILOSŤ
NA DVOCH KOLESÁCH
18. 6. 2004: MAZANÝ FILIP
20. 6. 2004: POSLEDNÝ SAMURAJ
25. 6. 2004: BRATIA AKO SA PATRÍ
27. 6. 2004: GOOD BEY, LENIN!

20.00 KÚPALISKO – koncert
20.00 – 21.00 Fleret a J. Šuláková (CZ)
21.00 – 22.00 Cop (CZ)

kino OKO

16.00 TROJIČNÉ NÁMESTIE – koncert
16.00 – 16.40 Vodopád (SK)
16.55 – 17.25 Stan the Man Bohemian
Blues Trio (GB,CZ)
17.40 – 18.20 Country Team (SK)
18.35 – 19.15 Matching Ties (USA,GB)
19.30 – 20.15 Cop (CZ) + tanečný
súbor Maryland (SK)
19.00 ŠPORTOVÁ HALA – koncert
Jawbone John & The Jook Jointers
(GB, F), Terraplane (PL)
John Ely Band feat.Willie Jones (USA),
Ivan Mládek a Banjo Band (CZ)

premieta sa vo štvrtok, piatok a sobotu
o 19.00 h
3. – 5. 6. 2004: Želary
10. – 12. 6. 2004: 21 gramov
17. – 19. 6. 2004: Jedna ruka netleská
24. – 26. 6. 2004: Snílci

filmový klub NAOKO
premieta sa v stredu o 20. h

2. 6. 2004: Pavúk (D. Cronenberg, Kanada)
9. 6. 2004: Hovor s ňou
(P. Almódovar, Špan.)
16. 6. 2004: Gosford Park
(R. Altman, VB, USA)
23. 6. 2004: Kruté radosti
(Juraj Nvota, .SR/ČR)
30. 6. 2004: Darebáčikovia (W. Allen, USA)

Otvorenie Trnavského kultúrneho leta 2004
23. 6. 2004 o 19.00 h – KALOKAGATIA 2004
Trio 3SES3
detské exotické tance TROPICAL, DISKOJARKA, TWEENS,
hudobná skupina POLEMIC

 PIATOK 4. 6. 2004 
15.00 DOM HUDBY – Face to Face
John Ely Band feat.Willie Jones

 SOBOTA 5. 6. 2004 
10.00 –15.00
TROJIČNÉ NÁMESTIE
– open scéna
Suflet, Country dostavník, Tóno
Hornák, Grif (CZ) ... a ďalší
14.00 DOM HUDBY – Face to Face
Matching
Ties
(USA,GB),
Mudpack(D)

TROJIČNÉ NÁMESTIE
15.00 – 15.40 Mud Pack (D)
15.55 – 16.35 Blueland (SK)
16.50 – 17.30 Amistars (CZ)
17.45 – 18.25 Lekra (SK)
18.40 – 19.25 Poutníci (CZ)
19.40 – 20.20 Lilly of the West (BG)
20.35 – 21.20 John Ely Band feat. Willie
Jones (USA)
21.35 – 22.20 Bukasový masív (SK)
22.35 – 23.20 Allan Mikušek
a AM Band (SK)
23.35 – 00.35 Kamelot (CZ)
+ tanečný súbor Maryland (SK)
17.00 SYNAGÓGA
Slidekick (D)
Dlhé diely (SK)
20.00 ART CLUB – Dobro Session
Terraplane (PL), Mudpack (D),
Slidekick (D), Ľuboš Beňa (SK),
Jawbone John and The Jook Jointers
(GB, FR), Amistars (CZ) a ďalší
 NEDEĽA 6. 6. 2004 
15.00 TROJIČNÉ NÁMESTIE –
Bližšie k Tebe, Pane
Páter Gabriel a Priatelia (SK)
16.00 TROJIČNÉ NÁMESTIE – koncert
16.00 – 16.40 Meantime (SK)
16.55 – 17.35 Bonzo & The Resonators (SK)
17.50 – 18.30 The Crowd (SK)
18.45 – 19.25 Drive (CZ)
19.40 – 20.20 Monogram (CZ)
20.35 – 21.20 Slavo Kmeť (SK)
16.00 HLOHOVEC – Satelitný koncert
Dobrofestu
Blue Way (SK)
Jawbone John & The Jook Jointers
(GB + FR)
Mudpack (D)
Lilly of the West (BG)
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